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DE VERBINDENDVERKLARING VAN COLLECTIEVE
ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

ui.
In de Grondwet staat, dat niemand tegen

zijn wil kan worden afgetrokken van den
rechter. Dat is een groot goed. Het is een
bewijs, dat wij in Nederland in een rechts-
staat leven.

Ten einde met deze bepaling der Grondwet
niet in strijd te komen, zegt art. 2, lid 5, der
Wet op de Verbindendverklaring van bepa-
lingen van Collectieve Contracten, dat van
verbindendverklaring zijn uitgesloten bepa-
lingen die ten doel hebben: ,,de beslissing van
den rechter omtrent twistgedingen uit te
sluiten".

In verschillende collectieve contracten is
ook de bedrij f srechtspraak geregeld. Zij vormt
daarvan een belangrijk onderdeel.

Op die wijze kan immers de naleving der
overeengekomen bepalingen worden verze-
kerd.

De vraag rees nu: kan een bedrij f srecht-
spraak, vastgelegd in een collectief contract,
verbindend worden verklaard. Is hier geen
strijd met de Grondwet, wanneer bedrijfs-
genooten tegen hun wil worden verplicht zich
te onderwerpen aan een rechter, anders dan
den gewonen burgerlijken rechter?

Reeds bij de behandeling van de Wet op
de verbindendverklaring van collectieve con-
tracten in de Tweede Kamer is deze kwestie
ter sprake gekomen. Bij de aanvraag van de
verbindendverklaring van het collectief con-
tract voor het boekdrukkersbedrij f kwam ook
deze aangelegenheid aan de orde en is daar-
op door den minister beslist. De rechtspraak
in deze overeenkomst draagt het karakter
van bindend advies. Beroep op den burger-
lijken rechter blijft open. Ons hoogste rechts-
college, de Hooge Raad, heeft zich indertijd
op het standpunt gesteld: „Bij bindend advies
is van een uitschakeling van den rechter geen
sprake." De minister, die op deze aanvrage
te beslissen had, heeft het standpunt van den
Hoogen Raad tot het zijne gemaakt. De be-
drij f srechtspraak - - eveneens een zeer be-
langrijk- goed -- mits in den vorm van een
bindend advies, kan dus wettelijke sanctie
krijgen.

Zal een contract voor verbindendverkla-
ring in aanmerking komen, dan is het noodig
dat het terrein, waarover zich de werking er
van uitstrekt, goed en nauwkeurig is om-
schreven.

Dan is het ook noodig, dat die grenzen
logisch zijn getrokken en niet willekeurig. De
wetgever moet weten welke bedrijven er onder
vallen en welke niet.

Het ontbreken van voldoende zekerheid
daaromtrent, bij een voor verbindendverkla-
ring voorgedragen collectief contract voor de
brei- en tricotage-industrie, was mede oor-
zaak, dat op dit verzoek door den minister
afwijzend werd beschikt.

In de desbetreffende beschikking lezen wij:
„Overwegende, dat naar aanleiding van

het verzoek tot verbindendverklaring bezwa-
ren zijn ingediend, welke in hoofdzaak zijn
gericht tegen de in de collectieve arbeidsover-
eenkomst gegeven omschrijving van het be-
drijf, alsmede tegen de daarin bepaalde, voor
alle gemeenten des rijks gelijkzijnde minimum-
loonen;

overwegende, dat de collectieve arbeids-
overeenkomst geen nauwkeurige omschrijving
inhoudt van het betreffende bedrijf en hare
werkingssfeer derhalve niet voldoende vast-
staat;

dat daardoor niet kan worden nagegaan, of
de ter verbindendverklaring voorgedragen
bepalingen van de collectieve arbeidsovereen-
komst voor een meerderheid van de in het
bedrijf werkzame personen gelden;

overwegende, dat reeds uit dien hoofde de
gevraagde verbindendverklaring niet kan
worden verleend."

En een verzoek om verbindendverklaring
voor de Brabantsche steenindustrie werd af-
gewezen op de volgende gronden:

„Overwegende, dat naar aanleiding van
het verzoek tot verbindendverklaring verschil-
lende bezwaren zijn ingediend, waarvan
sommige zijn gericht tegen de omgrenzing
van het gebied, waarvoor de verbindend-
verklaring is gevraagd;

overwegende hieromtrent, dat de mogelijk-
heid tot verbindendverklaring van bepalingen

van een collectieve arbeidsovereenkomst voor
een gedeelte des lands door de wet uitdruk-
kelijk is voorzien;

dat daaruit echter niet volgt, dat ieder
willekeurig omgrensd gebied voor een zoo-
danige verbindendverklaring in aanmerking
kan komen;

dat in het onderhavige geval door een aan-
tal steenfabrikanten in Noord-Brabant be-
zwaren naar voren zijn gebracht, ontleend
aan de vrees, dat de concurrentie, welke zij
thans reeds van steenfabrieken in Noord-
Limburg ondervinden, bij verbindendverkla-
ring van de daartoe voorgedragen bepalin-
gen van de collectieve arbeidsovereenkomst
in de Brabantsche steenindustrie nog belang-
rijk zal toenemen en zij daardoor in een zeer
ongunstige positie zullen worden gebracht;

dat de vrees voor bedoelde gevolgen niet
ongegrond kan worden geacht en inderdaad
te verwachten valt, dat door een verbindend-
verklaring als gevraagd, alleen geldend voor
de werkgevers en arbeiders in de steunindus-
trie in de provincie Noord-Brabant, onbillijke
verhoudingen zullen worden geschapen;

dat met het oog hierop tegen inwilliging
van het verzoek tot verbindendverklaring be-
zwaar bestaat;

dat een beoordeeling van de overige inge-
brachte bezwaren onder deze omstandigheden
achterwege kan blijven."

Bij het steen-, hout- en granitobedrijf deed
zich een geheel bijzondere omstandigheid
voor, die, los van andere bezwaren, verbin-
dendverklaring onmogelijk maakte. Eén der
werkgeversorganisaties miste in haar statu-
ten de bevoegdheid collectieve arbeidsover-
eenkomsten af te sluiten! De minister besliste
daarom:

„Overwegende, dat krachtens artikel 2
van de Wet op de collectieve arbeidsover-
eenkomst een vereeniging van werkgevers of
van arbeiders slechts bevoegd is tot het aan-
gaan van collectieve arbeidsovereenkomsten,
indien de statuten der vereeniging deze be-
voegdheid met name noemen;

dat de statuten van de Vereeniging Neder-
landsche Bond van Patroons in het Steen-,
Houtgraniet- en Kunststeenbedrijf, laatstelijk
goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 4 Ja-
nuari 1938, no. 32, de bevoegdheid tot het
aangaan van collectieve arbeidsovereenkom-
sten niet met name noemen;

dat die vereeniging derhalve niet bevoegd
was met de in den aanhef dezer vermelde
organisaties van werknemers per l Mei 1939
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een collectieve arbeidsovereenkomst aan te-
gaan;

dat in verband hiermede de gevraagde ver-
.bindendverklaring niet kan worden verleend;

dat onder deze omstandigheden een be-
oordeeling van de gegrondheid van de naar

:aanleiding van het verzoek tot verbindend-
verklaring ingediende bezwaren achterwege
,kan blijven."

Het collectief contract voor de baksteen-
industrie heeft ten slotte de reis gehaald en
is door den minister verbindend verklaard.
Maar bij de besprekingen er over bleken er
nogal wat bezwaren tegen de gebiedsaan-
duiding, waarvoor het zou gelden. Nadat, in
overleg mét de aanvragende partijen, ver-
schillende wijzigingen in de grenzen waren
aangebracht, is ten slotte een gunstige be-
schikking verkregen.

Op 31 Maart van dit jaar liep de periode,
waarvoor deze overeenkomst was verbindend
verklaard, af. De onderhandelingen over een
nieuwe C.A.Ö. hebben helaas langer ge-
duurd dan wenschelijk was. Een eventueel
nieuwe verbindendverklaring zal daardoor
niet kunnen aansluiten aan de vorige. De
zoozeer gewenschte continuïteit is daardoor
verloren gegaan. Dat is toch wel erg jammer.
Wanneer men via de Wet op de verbindend-
verklaring rechtsregelen voor heel het bedrijf
wil, zal het noodig zijn te zorgen, dat deze
niet telkens weer doorkruist worden door een
periode, waarvoor de verbindendverklaring
niet geldt.

Voor het schildersbedrijf was er voorts
aanvankelijk bezwaar tegen verbindendver-
klaring van de regeling, die gold voor bons
ten behoeve van loon op christelijke feest-
dagen en bij vacantie. Deze regelingen vol-
deden niet aan den eisch der wet. Deze be-
zwaren zijn ondervangen door de verreke-

ning der bons en wat er mede samenhangt
onder te brengen in een stichting. De minis-
ter heeft daarop de regeling goedgekeurd.

In het collectief contract voor de schoen-
industrie is de bestaande kinderbijslagrege-
ling eveneens in een stichting ondergebracht
en voor het geheele bedrijf verbindend ver-
klaard.

Sinds wij onze artikelen over de werking
der Wet op de verbindendverklaring van
collectieve contracten begonnen, is door den
minister gunstig beslist op een verzoekschrift
van den Bedrijfsraad in de Sigarenindustrie,
om de contractueele bepalingen in zake den
deelarbeid bij het maken van bosjes en siga-
ren algemeen verbindend te verklaren.

Het aantal gunstige beschikkingen is daar-
mede tot 5 gestegen.

In 't bovenstaande hebben wij een en ander
medegedeeld omtrent de practijk van de uit-
voering der Wet op de verbindendverklaring
van collectieve contracten. Volledig zijn wij
daarbij niet geweest. Maar herlezing van het-
geen wij schreven zal, naar wij hopen, toch
tot de overtuiging brengen, dat ook van de
zijde van het bedrijfsleven naar meer vol-
making en betere formuleering van collec-
tieve contracten moet worden gestreefd, wil
men in de naaste toekomst een ruimere toe-
passing dezer wet kunnen verwachten. Het
verheugt ons, daaraan te kunnen toevoegen,
dat wij den indruk hebben, dat dit in steeds
breederen kring wordt beseft.

De Wet op de verbindendverklaring schept
voor de georganiseerde bedrij fsgenooten
rechten, maar zij legt ook verplichtingen op.

Eén dezer is, dat men zich bewust behoort
te zijn, dat de verbindendverklaring rechts-
zekerheid moet waarborgen. Met vage en ge-
brekkige formuleeringen wordt juist het
tegendeel, nl. rechtsonzekerheid, bereikt.

STAPELKAMP.

WETTELIJKE REGELING VAN PENSIOEN- EN
SPAARFONDSEN.

De Ministers van Sociale Zaken, van
Justitie en van Economische Zaken hebben
bij de Staten-Generaal een wetsontwerp in-
gediend, dat beoogt wettelijke waarborgen te
scheppen voor schriftelijk toegezegde pen-
sioenen. Daarnaast wordt tegelijkertijd een
regeling gemaakt voor spaarfondsen.

Tot dusver is ten aanzien van pensioen-
fondsen weinig in de wet geregeld.

In artikel 1637s van het Burgerlijk Wet-
boek is bepaald, dat elk beding tusschen een
werkgever en een arbeider, waarbij de laat-
ste zich verbindt het loon op een bepaalde
wijze te besteden, nietig is. Hiervan is uit-
gezonderd het beding, waarbij de arbeider
deelneemt in een fonds (pensioenfonds,
spaarfonds e.d.), mits zulk een fonds vol-
doet aan de voorwaarden bij algemeenen
maatregel van bestuur gesteld. Zulke voor-
waarden worden gegeven in het Koninklijk
besluit van 31 Maart 1908 en betreffen voor-
namelijk de wijze van belegging van zulke
fondsen en het beheer.

De werkgever kan den arbeider dus
slechts verplichten tot een pensioenbijdrage,
wanneer door hem aan deze vereischten .is
voldaan. Omtrent de controle op de naleving
van deze voorwaarden is niets bepaald.
Maar bovendien vallen onder deze bepalin-

gen alleen de fondsen, waartoe de arbeiders
zelf een deel bijdragen. In de vele gevallen,
waarin de werkgever een toezegging doet,
een belofte geeft, of een fonds vormt, waar-
in jaarlijks uit de winst of op andere wijze
een bedrag wordt gestort en welk fonds dan
vaak den naam ,,personeelfonds" draagt, is
de werkgever volkomen vrij in de wijze van
belegging. Zelfs kan hij deze gelden gebrui-
ken om zijn zaak te drijven. Bij faillissement
van de zaak spat voor het personeel elke
pensioenverwachting gelijk een zeepbel uit-
een.

Herhaaldelijk zijn groote groepen werk-
nemers hiervan het slachtoffer geworden.
Het meest bekend geworden is de tragedie
bij den Koninklijken Hollandschen Lloyd en
deze gaf dan ook aanleiding voor den toen-
maligen minister om het voorontwerp van wet
op de personeelfondsen gereed te maken.

Na ingewonnen advies van den Hoogen
Raad van Arbeid is thans het onderhavige
wetsontwerp ingediend.

In de memorie van toelichting zeggen de
ministers onder meer:

„Wat zich in 1935 bij den Koninklijken
Hollandschen Lloyd afspeelde, moge, zij het
wellicht ten overvloede, nog eens in korte

trekken worden weergegeven. Deze vennoot-
schap had indertijd voor de scheepsofficie-
ren en het kantoorpersoneel een spaar- en
pensioenregeling ingevoerd, en voor de lagere
bemanning en het vaste-walpersoneel alleen
een pensioenregeling. De spaargelden werden
gevormd door verplichte stortingen van het
betrokken personeel, vermeerderd met gelijke
bijdragen van de vennootschap. In 192^ wer-
den, blijkens een latere mededeeling van de
Comm. Venn. Wm, H. Muller 6 Co., welke
op 4 November 1930 als directie van den
Lloyd was opgetreden, de eigen stortingen
plus rente, dus de helft der spaargelden, aan
het personeel terugbetaald. Practisch nam de
spaarregeling daarmede een einde.

De pensioenvoorziening bestond in een
verbintenis van den Lloyd tegenover zijn
personeel om bepaalde pensioenen uit te kee-
ren zonder dat het personeel daartoe bij-
droeg. Een zelfstandig pensioenfonds is nim-
mer gesticht. De voor pensioen bestemde
gelden vormden dus één geheel met het be-
drijfskapitaal. De slechte gang van zaken bij
den Lloyd leidde er ten slotte toe, dat de
pensioenen niet meer betaald konden worden.
De pensioengerechtigde moest zich met de
gewone concurrente vordering tegenover de
vennootschap tevreden stellen.

De vraag nu, of het op den weg der over-
heid ligt om te trachten op het gebied der
particuliere spaar- en pensioenvoorzieningen
teleurstellingen in de gewekte verwachtingen
zooveel mogelijk te voorkomen, beantwoor-
den de ondergeteekenden bevestigend. Zij
zijn er zich wel is waar van bewust, dat op
dit terrein, waar verschillende werkgevers,
door breede sociale opvattingen gedreven, de
zorgen van hun personeel voor den ouden
dag hebben willen wegnemen of althans ver-
minderen, niet dan met groote omzichtigheid
van overheidswege mag worden opgetreden;
niettemin achten zij het mogelijk en daarom
noodig, ten dezen voorschriften te geven,
welke, zonder de vrijheid van den werkgever
hinderlijk te beperken, van groot nut kunnen
zijn voor de betrokken arbeiders."

In het ontwerp wordt scherp onderscheid
gemaakt tusschen:

a. een personeelpensioenfonds;
b. een personeelspaarfonds.
In korte trekken komen de voorschriften

op het volgende neer.
Ten aanzien van pensioenfondsen is be-

paald, dat deze rechtspersoonlijkheid moeten
bezitten. Het bestuur moet, indien de arbei-
ders zelf ook bijdragen, paritetisch zijn
samengesteld. Wanneer echter de arbeiders
meer bijdragen dan de onderneming, moet het
bestuur in meerderheid uit arbeiders bestaan.

Ten aanzien van de belegging is bepaald,
dat deze kan geschieden:

1. door onderbrengen van de gelden in de
Vrijwillige Ouderdomsverzekering. Dit is de
veiligste belegging, omdat de uitkeeringen
geschieden rechtstreeks aan de betreffende
arbeiders;

2. door onderbrengen bij particuliere ver-
zekeringsmaatschappijen. In dit geval moet in
de verzekeringsovereenkomst de bepaling
voorkomen, dat geen afkoop of beleening mag
plaats vinden.

Er is nog een derde mogelijkheid, namelijk
voor groote pensioenfondsen met minstens 50
deelnemers, of — indien ook de nabestaanden
in de verzekering zijn opgenomen - - met



minstens 125 deelnemers, om zelfstandig te
blijven met controle van de overheid op be-
legging en beheer.

Voorts vallen de bedrijfspensioenfondsen
geheel buiten deze regeling, met dien ver-
stande, dat zij periodiek verslag moeten uit-
brengen aan den Minister van Sociale Zaken
en omtrent de belegging zich richten naar de
door den minister gegeven voorschriften.

Wat de spaarfondsen betreft, worden in de
wet alleen voorschriften omtrent de belegging
gegeven en moet jaarlijks een verslag aan den
minister worden uitgebracht.

Onze eerste indruk van deze wet is, dat
behoorlijke rechtszekerheid voor toegezegde
pensioenen wordt geschapen. Wanneer de
werkgever een toezegging doet aan zijn ar-
beiders, dat zij op pensioen kunnen rekenen,
wekt zulk een toezegging natuurlijk verwach-
tingen, die in een niet onbelangrijk aantal
gevallen later blijken niet vervuld te kunnen

ZIJ, DIE HEENGAAN

worden. Dit is dan tot groote schade van de
werknemers.

Wanneer echter deze wet in werking treedt
hebben mondelinge toezeggingen geen waar-
de meer. De werknemer kan althans in dat
geval weten, dat hij op een mondelinge toe-
zegging niet kan bouwen.

Alleen een schriftelijke toezegging heeft
waarde, omdat daaraan de verplichting voor
den werkgever verbonden is, een fonds te
vormen, dat voldoet aan de bepalingen van de
wet. Op eenvoudige wijze verkrijgt dus de
werknemer de wetenschap, of hij op pensioen
kan rekenen of niet. En door de wettelijke
verplichting, dat die pensioenrechten moeten
worden omschreven en aan den werknemer
kenbaar gemaakt, wordt hem ook bekend op
welke rechten hij aanspraak kan maken.

Een heele verbetering bij vergelijking met
den huidigen toestand.

Opnieuw hebben twee „oude getrouwen"
uit den kleinen kring van bezoldigde bestuur-
ders der christelijke vakbeweging, hun arbeid
neergelegd. Het zijn de vrienden ƒ. C. Brou-
wer en A. Th. Baart, respectievelijk secreta-
ris en penningmeester van den Bond van
Nederlandsche Christelijke Houtbewerkers,
Meubelmakers, Behangers en aanverwante
vakgenooten.

Vriend Brouwer diende den bond in be-
zoldigde functie sedert 4 Maart 1918. Vriend
Baart was op dien datum reeds een jaar in
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functie, daar hij op l Maart 1917 in dienst
trad.

Beide vrienden hebben dus meer dan 20
jaar hun organisatie en daardoor de christe-
lijke vakbeweging gediend. Wat de bond
geworden is, is mede aan hun arbeid te
danken.

Zij gaan thans van een welverdiende rus-t
genieten. Moge het hun gegeven worden,
lange jaren den bloei van de christelijke vak-
beweging, nu niet meer actief, maar rustend
van hun arbeid, te blijven aanschouwen.

De besturenbond te Eindhoven zendt ons
het verslag van een rede, gehouden voor den
besturenbond, door dr. N. J. Hommes, Geref.
predikant, te Middelburg.

Déze redevoering van algemeene strekking
bevat gedachten, die waard zijn in wijder
kring te worden overwogen.

Wij voldoen daarom gaarne aan het ver-
zoek, het verslag geheel op te nemen, en
plaatsen het in het redactioneel gedeelte van
ons blad.

Spreker begon met er op te wijzen van hoe-
veel dingen de schuld wordt gegeven aan
het Calvinisme, o. m. hoe dit zou hebben ge-
leid tot het moderne kapitalisme. In Duitsch-
land was het vooral Max Weber die het
Calvinisme voor de hedendaagsche toestan-
den verantwoordelijk stelde.

Spr. wijst op de tijden, waarin wij leven,
en waarin alles gericht is op de productie.
Het is een snelheidswaanzin geworden en de
moderne mensch heeft zich vastgebeten in
het stof. Met voorbeelden toont hij aan hoe
denkende geesten bezig zijn aan deze ont-
takeling. Wij zijn ons dit alles bewust en
zijn zelfs vertrouwd geraakt met begrippen
als: „Staalkoning", ,, Oliekoning", „Rubber-
koning"1 enz. De economische mensch heeft
gevaarlijke geesten opgeroepen en alles gaat
steeds meer naar Amerikaansch model. Het
is beklemmend. De arbeid wordt opgevoerd

tot topprestatie. Welvaart en levensgeluk
worden gelijkgesteld. Zoo ontstond de cultuur
van den arbeid. Op zichzelf niet verkeerd,
want niet door de techniek als zoodanig is
de groote troosteloosheid ontstaan, maar door
den geest, die haar beheerscht. Vroeger was
er de arbeid voor den mensch; nu is er de
mensch voor den arbeid. Niet des menschen
ziel, maar de productie is belangrijk.

Zoo is, naast het vele goede, de arbeid een
gevaar, een demon geworden, door den ont-
stellenden overmoed van den mensch. Deze
geesteshouding schept dictators. Knechten
worden heeren en dienaars tirannen. En al
is in veel gevallen nu de inzet al niet meer
zoo hoog, het gaat toch om de verheerlijking
van het arbeidsproduct, met als gevolg:
problemen en donkerheid. De wereld is één
reusachtige fabriek, maar met een ontzag-
lijk leger werkloozen. Matelooze uitbuiting,
tot het uiterst doorgevoerde rationalisatie, op-
voering der techniek, zij werpen haar scha-
duwen breed uit over het economische leven.

Vraagt men: ,,Is het misschien van voor-
BTjgaanden aard?", dan zal het antwoord
zijn: „Zeer onwaarschijnlijk." Het zal mis-
schien nog leiden tot een verdere verkorting
van den arbeidsdag, ja, er is zelfs reeds ge-
sproken van een inkorting tot slechts 3 uur
per dag. En niet alleen de dag, maar ook de
week en de jaren zullen worden bekort en
het zal komen tot een opgelegd vervroegd
emeritaat.

'k Kreeg zoo straks een „invitatie"
In mijn brievenbus, waarmee

Ik genood werd toe te treden
Tot 't moderne N.V.V.

'k Werd ditmaal niet opgeroepen
Mee te eischen 't vrije woord;

Bij de duurte dezer dagen
Loonsverhooging en zoo voort.

Neen, wij moesten samen, bouwen
Aan een „beet're maatschappij",

Waarin het „geluk der menschen"
't Hoogste doel is, schreef men mij.

En dan noemde in één adem
Deze schrijver-kameraad

Nog zijn roode vakbeweging
Ook mijn „steun en toeverlaat".

'k Dacht: wat blijkt nu? Dat die voog'laar
Nog steeds niets begrepen heeft

Van 't beginsel, teer en heerlijk,
Waaruit ied're christen leeft.

Of misbruikte hij alleenig
Listig deze woorden om

Zoet-aanlokkelijk te fluiten?
Excuseer, 'k vind 't beide dom!

(Nadruk verboden.) JAN WILNA.

Het afscheid van den beroepsarbeid zal
steeds vroeger gesteld worden en verder af
van het levenseinde des menschen, met als
gevolg: toeneming van het kwantum vrijen
tijd. Het zal dan worden niet een probleem
van den arbeid, maar een probleem van de
rust . tegenover. het. snelheidstempo van den
arbeid. Niet zonder vrees kunnen we dien
tijd tegemoet gaan. Want hoe zal de mensch
zich dan bezighouden? Ook de weelde van
den vrijen tijd vraagt sterke beenën om -ze
te dragen.

En daarom moeten we ons bezinnen over
de beteekenis van arbeid en rust.

Spreker verhaalt dan hoe vroeger, vóór de
triumph van de techniek, die spanning niet
bestond. Niet die onrustige haast en het
uitkoopen van den tijd. Er was ook geen
reden voor. Arbeid en rust werden gemoe-
delijk onderbroken. Spreker noemt toestan-
den en verhoudingen uit de 16de eeuw, die
nu een sprookje lijken. En ook later nog.
Vergelijken we 't begin van de 19de eeuw,
toen alles nog vreemd was aan het jachtend
tempo, en er bij den arbeid ook rust was met
opbouwende bezigheid. Fabrikanten in
Twente vonden nog gelegenheid om hun
dichterlijke gaven te ontplooien. Arbeid en
rust waren gebonden aan elkaar en vorm-
den een rustige eenheid. Dit is nu alles on-
herroepelijk voorbij, alles wordt meegezogen
in den geweldigen maalstroom. De ziel is
bekneld geraakt tusschen getallen, machines
en paardekrachten. In den tijd van ra-
tionalisatie werd zelfs de kinderziel gevuld
met de nuttigheidsidee. Alles en allen moes-
ten nuttig zijn en met verschillende versjes
uit die dagen toont spreker de veiïvlakking,
welke allerwege ontstond.

De arbeid eischt nu veelal niet meer de ziel
maar de persoonlijkheid. Men vervaardigt
slechts onderdeelen, die met enkele kunst-
grepen zijn uit te voeren. Als mensch kan
de arbeider zich niet meer ontplooien, 't Zijn
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slechts bliksemopnamen. De scheppingsdrang
is uitgeschakeld en er ontstaat nu een moe-
heid van „hoogspanning". Voldoening van
het tot stand gebrachte bestaat niet meer en
er komt een overvloed aan vrijen tijd. Het
gebruik daarvan wordt beJangrijk, we moeten
mee en over de rust der middeleeuwen kun-
nen we slechts droomen.

Wat ons te doen staat, is de rust veilig
stellen. De rust kan ons bewaren. Rust is
van positieven inhoud en is iets anders dan
ledigheid. Niet den vrijen tijd stukbijten en
niets doen. De rust heeft de mensch noodig
om kracht te verzamelen voor den arbeid,
maar ook om zich te bezinnen.

Als christenen moeten we ons veilig stel-
len door de rust boven den arbeid te verhef-
fen, anders worden we knecht ook van den
vrijen tijd. Want ook de vrije tijd kan zijn
als aan 'n loopenden band, waardoor we blij-
ven aan de oppervlakte van het leven en alles
tot groote oppervlakkigheid wordt. Al staan
velen aan hetzelfde werk, dan zal 't verschil
zich toch kunnen openbaren in de rust-
periode.

Velen lezen veel. Maar ook hier geldt: wat
men leest is van zoo groot belang. Niet de
kwantiteit, maar de kwaliteit. Er is zooveel
prulwerk en prikkellectuur, zooveel sensatie-
belustheid. Bioscoop en sommige bladen dra-
gen daar het hunne toe bij. 't Is ook alles zoo
goedkoop. Slechts door een knop om te
draaien kunnen we van alles bekomen.

De goede kunst wil echter innerlijk ver-
overd worden en hier rust dan ook de on-
macht van den modernen mensch. Kan van
buiten veel, maar is innerlijk niets.

Spreker wijst op de sportvergoding, waar-
door een bericht over een uitgestelden wed-
strijd erger is dan een overlijdensbericht.

Duizenden kennen geen rust, vooral niet
de rust van 't alleen en zichzelf zijn.

Als dus in de toekomst de vrije tijd zal
toenemen, dan moet de christen daar ernst
mee maken. Een zware taak rust er dan op
de christelijk-sociale leiding om mede te wer-
ken tot de opvoeding tot geestelijk gebruik
van dien vrijen tijd. De christen mag niet zoo
zonder meer meedoen aan het lied van den
arbeid, maar hij moet zoeken een melodie,
die rust en arbeid opheft en instelt op de
wetten der eeuwigheid. Wat God ons
schenkt moeten we beveiligen. Arbeid is niet
het hoogste en laatste en kan noch mag 't
laatste doel zijn. 't Volle leven moet gericht
zijn op de komst van Gods Koninkrijk. Wie
't zoo ziet geeft aan beiden wijding en zal
een rust ontvangen, verankerd in 't geloof,
de rust, die overblijft voor het volk van God;
een eeuwige rust door de verzoening van
Jezus Christus.

Gelukkig de mensch, die in deze eeuw die
rust kent. Het geeft de ware harmonie tus-
schen arbeid en rust; een rust verzadigd in
den arbeid, waarbij vooruit gegrepen wordt
naar de rust der eeuwige zaligheid.

VIJFTIG JAAR ARBEIDSINSPECTIE

m.1)
Scholing en herscholing.

Zoo kent men nu b.v. het gebrek aan ge-
schoolde arbeiders. In het algemeen is de
opleiding wel wat op den achtergrond ge-
raakt door verschillende omstandigheden;
uitzonderingen zijn er echter ook. Hier wor-
den speciaal genoemd, zonder te willen zeg-
gen, dat dit de eenige zijn, Philips en Werk-
spoor. Echter ligt hier ook een terrein voor
de overheid.

Er zijn verschillende categorieën arbeiders,
die geschoold of herschoold moeten worden.

De eerste groep omvat die arbeiders, welke
nog nimmer gewerkt hebben in een vak. Hier
ligt een groot terrein open voor het nijver-
heidsonderwijs, echter een nijverheidsonder-
wijs, dat zich moet aanpassen aan de eischen
van het bedrijfsleven.

De tweede categorie betreft de arbeiders,
die vroeger in het vak gewerkt hebben, doch
die door werkloosheid hun arbeidsgeschikt-
heid min of meer verloren hebben.

Groote moeilijkheden zijn hier te overwin-
nen. Ten eerste, omdat het niet bekend is,
wat deze menschen kunnen. De organen der
arbeidsbemiddeling geven daarover slechts
zeer onvoldoende gegevens. Hier ligt even-
eens een groot terrein voor de overheid. Hier
zou deze weg gevolgd kunnen worden. Een
bedrijf heeft behoefte aan een bepaald soort
arbeiders. Vanwege de overheid worden nu
enkele arbeiders aangewezen en gedurende
eenigen tijd wordt dan een toeslag gegeven

*) In twee voorgaande nummers werd respectieve-
lijk het eerste en tweede gedeelte van dit artikel
geplaatst.

op het verdiende loon, zoodat de arbeider,
die natuurlijk volgens dezelfde tarieven
werkt als de gewone arbeiders, met een be-
hoorlijk loon naar huis toe kan gaan. Deze
toeslag moet afloopend zijn en er moet
strenge controle zijn, opdat er geen misbruik
van wordt gemaakt.

Wordt dat echter op groote schaal toege-
past, dan rust ook op de arbeiders de ver-
plichting, dat zij zoo nauwkeurig mogelijk
opgeven, welk vak zij beoefend hebben.

De consequentie zit daaraan vast, dat de-
genen, die na een aantal uren gewerkt te
hebben, blijk geven, dat zij niet mee kunnen,
op den duur niet betiteld kunnen blijven als
geschoolden of geoefenden.

Een derde categorie van arbeiders, voor wie
herscholing of scholing van belang is, zijn de
werkenden, die te werk gesteld zijn aan ar-
beid, die geen kans biedt op promotie en die
een loon krijgen, waarmee ze op den duur
geen gezin kunnen onderhouden. Voor deze
jongens zou een oplossing zijn, dat zij enkele
avonden per week worden opgeleid voor an-
dere vakken, b.v. in fabrieken, die reeds een
opleidingsinstituut hebben. De fabrikanten
weten wel, in welke jongens wat zit en juist
deze jongens kunnen zich zoo goed verder
bekwamen, zoodat zij in de toekomst wel in
hun eigen onderhoud kunnen voorzien.

Dit alles is ter sprake gebracht, omdat
hier een groot terrein braakligt, waarop juist
de Arbeidsinspectie, dank zij haar outillage
en kennis van het bedrijfsleven, nuttig werk
kan verrichten.

Maar er is nog meer.
Nederland staat over het algemeen op een

hoog peil. De woningtoestanden zijn hier

beter dan in de meeste andere landen; wij
hebben hier goede wegen, over het algemeen
behoorlijke rioleeringen en drinkwatervoor-
zieningen, enz. Wij kunnen niet dankbaar
genoeg zijn, dat dit zoo is, doch om dat peil
te handhaven, moeten wij hebben een hard
werkenden, goed geschoolden, behoorlijk be-
taalden arbeidersstand in gezonde bedrijven.
Daarom ook moet het normale bedrijfsleven
zooveel mogelijk worden gestimuleerd. Daar-
om ook moeten de arbeiders zooveel moge-
lijk op normale wijze te \verk worden ge-
steld.

Is het dan niet het beste, de rijksdiensten,
die nog werk in het algemeen belang kunnen
verrichten, in de gelegenheid te stellen, meer
arbeiders in dienst te nemen?

Verkeerd is het echter, om normale wer-
ken op abnormale wijze uit te voeren. Ten
eerste wordt de ondernemer, de bonafide
ondernemer, meestal uitgeschakeld en voorts
heeft niemand er belang bij; nl. direct waar-
neembaar eigenbelang om alles zoo goed
mogelijk te doen. Bovendien wordt bij uit-
voering in normaal bedrijf het werk goedkoo-
per, zoodat men in staat is met hetzelfde
geld meer tot stand te brengen.

Dit alles is uiteengezet, omdat hier' ook
een taak ligt voor de Arbeidsinspectie. Deze
taak moet nl. niet alleen opgevat worden als
de wettelijke taak, neergelegd in de beslui-
ten, daar toch ook aan de districtshoofden is
opgelegd de taak om zich op de hoogte te
stellen van de arbeidstoestanden in hun dis-
trict.

Die kennis kan toch niet nuttiger gebruikt
worden dan haar in dienst te stellen van de
bestrijding der werkloosheid.

Ook moet die kennis zooveel mogelijk
v/orden vastgelegd.

Enkele jaren geleden is begonnen met het
systematisch laten opnemen van hetgeen de
Nederlandsche industrie maakte. De ambte-
naren, die een bepaald bedrijf bezoeken, no-
teeren wat er wordt gefabriceerd en alles
wordt centraal verwerkt. Natuurlijk wordt
bij elk onderzoek naar, de oorzaak van een
ongeval onderzocht, of, en zoo ja, hoe het
ongeval te voorkomen zou zijn geweest, doch
uit het aantal ongevallen in verband ge-
bracht met het aantal aanwezige machines
is op te maken, of een bepaalde machine
extra-gevaarlijk is te achten. Het register
van de producten der Nederlandsche indu-
strie is goed van pas gekomen, toen door de
regeering de bepaling werd (gemaakt, dat
degenen, die voor de uitvoering van een
werk subsidie kregen, ook zooveel mogelijk
Nederlandsche producten moesten verwer-
ken. Veel tegenstand is daarbij overwonnen
moeten worden. Sommige architecten hadden
voor bepaalde materialen geleerde namen,
terwijl ze gelijksoortige producten, soms van
betere kwaliteit, uit het binnenland konden
betrekken.

Dit alles geschiedt in hoofdzaak om het
bedrijfsleven zelf van dienst te zijn.

Prachtig werk.
Niet alleen nationaal, met de organisaties

van werkgevers en werknemers, maar ook
internationaal, wordt samenwerking gezocht.
In het Vredesverdrag van Versailles was
voorgeschreven, dat alle landen een arbeids-
inspectie zouden hebben en juist nu is men
te Genève wederom bezig met de organisatie
der Arbeidsinspectie in een ontwerp-verdrag
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neer te leggen. Daartoe zijn drie technische
conferenties gehouden, de eerste in Den
Haag, de tweede in \Veenen, en dit jaar een
derde in Genève. Het volgende jaar zal, in-
dien de omstandigheden waarin wij leven dit
althans niet verhinderen, het onderwerp ter
sprake komen op de algemeene conferentie.

De technische conferenties werden hoofd-
zakelijk bezocht door degenen, die zelf deel
uitmaakten van de diensten der Arbeids-
inspecties.

Nederland kan den toets der vergelijking
zeer gemakkelijk doorstaan. Een extra-pluim
kregen wij gedurende de conferentie van dit
jaar, toen de Belgische gedelegeerde vertel-
de, dat de Belgische dienst ingericht was
naar het model van Nederland. Nederland
verkeert ook wel in een gunstige positie,
omdat het land klein en gemakkelijk te be-
reizen is. Van Brazilië b.v. werd medege-
deeld, dat er streken zijn, waar de dichtst-
bijzijnde arbeidsinspecteur meer dan een
week reizen weg woont. Wat daar van de
controle terechtkomt, is licht te begrijpen.

De naleving der wetten laat in tal van
landen dan ook nog veel te wenschen over.
Nederland is echter een land, dat precies
nakomt datgene, wat afgesproken is. Daar-
om heeft men slechts weinig conventies van
't Internationaal Arbeidsbureau geratificeerd.

Wanneer wij nu in vogelvlucht de ge-
schiedenis en de toepassing der Arbeidswet
overzien, dan kunnen wij zeggen, dat zij ge-
boren werd uit de sociale nooden, die de in-
dustrialisatie overal begeleidden. Zij bepaal-
de zich tot het wegnemen van onrecht en
gevaar, trachtte normen en grondslagen der
arbeidersbescherming te vinden - - een pe-
riode van zoeken en tasten.

Daarop volgde in de jaren van vóór den
wereldoorlog 1914-1918, jaren van tegen-
spoed voor de industrie, organisatie en uni-
formeering van de toepassing der wettelijke
maatregelen. Deze jaren brachten een schat
van ervaring, waarvan in de oorlogsjaren
ruimschoots en goed gebruik is gemaakt.

Na 1919 volgt dan een periode, waarbij
sterk de economische vraagstukken invloed
gaan oefenen op de uitvoering der arbeids-
wetgeving. Voortdurend is noodig een over-
wegen of de verkregen normen der arbeiders-
bescherming gehandhaafd kunnen worden

een wegbeschermen van den arbeid is
noch een werkgevers-, noch een arbeiders-
belang en last not least geen sociaal, geen
algemeen belang. Voortdurend was noodig
beoordeelen en beslissen, of deze genoemde
normen aan de zich steeds wijzigende eco-
nomische en technische toestanden aange-
past moesten worden.

En daarmee glijden wij vanzelf in de pe-
riode, laten wij het de crisisperiode noemen
na 1929, waarin de economische vraagstuk-
ken gaan overheerschen. Telkens grooter
wordt het aantal adviezen, het aantal com-
missies, waarbij de Arbeidsinspectie van nut
kan zijn.

Bedenkt u, dat 100 ambtenaren dagelijks
fabrieken en werkplaatsen bezoeken en per
jaar meer dan HO.OOO bezoeken worden ge-
bracht. Daardoor is ons apparaat in staat,
in onbegrensde mate inlichtingen in te win-
nen en spoedig adviezen te geven. Dit laatste
cok met betrekking tot de bestrijding der
werkloosheid, voor welke bestrijding direct
in aanmerking komen:

1. Scholing, omscholing, herscholing van
arbeiders.

2. Betere naleving van de thans geldende
bepalingen der Arbeidswet.

3. Opneming en beschrijving van het be-
drijfsleven voor betere coördinatie van regee-
nngsmaatregelen.

Men heeft weieens beweerd, dat de in-
vloed der overwerkvergunningen niet groot
zou zijn.

Reeds is opgemerkt, dat het aantal over-
uren, wettelijk toegestane overuren, over
1939 waarschijnlijk ongeveer 8 millioen zal
bedragen. Dat is alleen voor fabrieken en
werkplaatsen.

Neemt men daarbij het clandestiene over-
werk in fabrieken en werkplaatsen, alsook
het overwerk buiten deze rubrieken, dan kan
men dat veilig stellen op pi.m. 20 millioen.

Zou slechts de helft kunnen worden op-
gevangen door nieuw te werk te stellen
krachten, dan komt men op 4000 manjaren,
of werk voor 4000 man een geheel jaar.

Nu kan het overwerk, zoowel het wette-
lijke als het clandestiene, verminderd wor-
den door betere controle. Betere controle
vereischt echter meer ambtenaren. Meer
ambtenaren kosten geld. Voor een dienst als

de Arbeidsinspectie moet dat meerdere geld
op de gewone begrooting komen. Voor 1940
is daarop voor de betere naleving een bedrag
gebracht van ƒ 35.000.—.

In dezen tijd is er echter een tendenz om
juist de gewone diensten te besnoeien, ter-
wijl de crisis- en andere buitengewone dien-
sten niet die remmende invloeden ondervin-
den als de gewone diensten.

Men moet niet meenen, dat de werkloos-
heid kan worden afgekocht door gelden te
voteeren buiten de gewone begrootingen om.

Bij een totaal aan uitgaven voor het Werk-
fonds van meer dan 20 millioen gulden per
jaar, is het aantal te werk gestelden nimmer
gestegen boven 3000 tegelijk.

In wat spr.1) schetste, ligt een grootere
werkgelegenheid en vrijwel zonder kosten
voor de overheid.

Hij hoopt dan ook, dat de Dienst der Ar-
beidsinspectie een zeer werkzaam aandeel
zal krijgen bij de bestrijding der werkloos-
heid.

1) Er worde nog aan herinnerd, dat aan het woord
was de Directeur-Generaal van den Arbeid, van
wiens rede voor het algemeen bestuur van ons ver-
bond, wij in deze artikelen een uittreksel gaven. Dit
derde gedeelte is het slot.

UITKEERINGEN EN KOSTEN DER
SOCIALE VERZEKERING

De Raad van Arbeid te Amsterdam deed
ons een in frissche kleuren uitgevoerd fol-
dertje toekomen, waarin melding wordt ge-
maakt van de bedragen, die jaarlijks aan de
verzekerden krachtens de sociale-verzeke-
ringswetten worden uitgekeerd. Over 1938
beliep dit een bedrag van 88^/3 millioen gul-
den. Er hebben in dat jaar niet minder dan
204.000 bedrijfsongevallen plaats gevonden.
Dit beteekent, dat — bij een werktijd van
acht uur per dag — er in het Nederlandsche
bedrijfsleven geen minuut voorbijgaat zonder
dat er een of meerdere min of meer ernstige
ongevallen, waaraan de Ongevallenwet te
pas komt, plaats grijpen, met een bedrag
van bijna 13 millioen gulden voor schadeloos-
stellingen. Daarnaast komt de Ziektewet met
ruim 13 millioen gulden aan uitkeeringen.

Als vrucht van het plakken van rentezegels
werden in 1938 uitbetaald: aan ouderdoms-
rente 18}/2 millioen gulden, aan invaliditeits-
rente meer dan 8 millioen gulden, aan we-
duwen- en weezenrente eveneens meer dan
8 millioen gulden, terwijl de kosten voor ver-
pleging in sanatoria, herstellingsoorden of
ziekenhuizen ruim 1.200.000 gulden bedra-
gen. Aan ouderdomsrente krachtens de vrij-
willige ouderdomsverzekering werd 21 j/?
millioen gulden uitgekeerd.

In verband met opmerkingen, die wij den

laatsten tijd opvangen, als zou het bedrag
der uitkeeringen in geen verhouding staan
tot de hooge kosten, die aan de organisatie,
inzonderheid van de „zegelsplakkerij", zoo-
als men het dan noemt, verbonden zijn, heb-
ben wij in het pas verschenen jaarverslag van
de Rijksverzekeringsbank over het jaar 1938
eens nageslagen, wat hierover is gepubli-
ceerd.

Welnu, over dat jaar bedroegen alle kos-
ten voor de uitvoering der Invaliditeitswet
ruim 4 millioen gulden en bij de uitvoering
der Ouderdomswet (V.O.V.) ruim 900.000
gulden, tezamen voor de Rijksverzekerings-
bank en de Raden van Arbeid.

Als men in aanmerking neemt, dat naast
de bovengenoemde uitkeeringen ten laste
van het Invaliditeitsfonds van in totaal rond
36 millioen gulden in 1938, er in dat jaar
een premie-ontvangst was van rond 43 mil-
lioen gulden en een te beheeren kapitaal van
dit fonds groot 427 millioen gulden, dan kan
men niet zeggen, dat de kosten ad 4 millioen
gulden buitensporig hoog zijn.

De gedachte als zou ,,het grootste deel",
ol 90 pet. (zooals wij in een vergaderings-
verslag lazen) van de zegels aan kosten wor-
den verbruikt, is zoo bezijden de waarheid,
dat deze alleen kan opkomen in het brein van
sommigen, die de sociale verzekering gram zijn

AFSCHAFFING ZONDAGSBESTELLING
IN DE GROOTE STEDEN

Met instemming nemen wij een artikel
over uit Door Plicht tot Recht, orgaan van
den bij ons verbond aangesloten Bond van

Wij lezen daar:
Gaat 21 April in.

Over de Zondagsbestelling van de post ison
P.T.T.-personeel, over de afschaffing der al tal van jaren veel te doen geweest en er
Zondagsbestelling. is ook heel veel veranderd.
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De tijd, dat post- en telegraafkantoren op
Zondag van 's morgens vroeg tot 's avonds
laat open waren, ligt reeds vele decennia ach-
ter ons. Het tegenwoordig geslacht heeft er
nauwelijks heugenis van.

De groote beperking van de postbestellin-
gen op Zondag dateert van ongeveer twintig
jaar terug. Op 20 Juli 1919 werd deze terug-
gebracht tot:

a. brieven, briefkaarten en kennisgevingen
van overlijden, voorzien van het bekende
strookje „Bestellen op Zondag";

b. ten minste éénmaal per- week verschij-
nende nieuwsbladen; en

c. buitenlandsche correspondentie.
In de jaren 1921 tot en met 1926 werd de

Zondagsbestelling voor de meeste plaatsen
geleidelijk opgeheven en vervangen door een
gelegenheid tot afhalen ,,op een bekwaam
uur". Alleen in enkele groote steden bleef de
Zondagsbestelling gehandhaafd.

De Zondagsbestelling te Groningen werd,
naar aanleiding van den geringen omvang
dezer bestelling, op 6 November 1938 opge-
heven en vervangen door het geven van ge-
legenheid tot afhalen, waarvoor vooraf toe-
stemming moest worden gevraagd. Slechts
44 personen vroegen deze vergunning aan en
slechts 17 daarvan maakten van deze vergun-
ning gebruik.

Duidelijk bleek uit deze ervaring van hoe
weinig nut bestelling op Zondag was, terwijl
de arbeid er aan verbonden onevenredig
groot en kostbaar is.

Aan dezen oneconomischen toestand zal
thans ook in de andere groote steden een eind
worden gemaakt.

De genomen beslissing is voorafgegaan
door een onderzoek, dat tot een sterk spre-
kende uitkomst leidde. Een, op een willekeu-
rig gekozen Zondag gehouden, telling bracht
aan het licht, dat in de vier groote steden,
waar nog Zondagsbestelling plaats vond, in
totaal tezamen 26Al l stukken werden be-
steld, waarvan 20.478 uit het buitenland.
Deze buitenlandsche correspondentie is mee-
rendeels voor de groote handelskantoren be-
stemd, welke op Zondag gesloten zijn. De
bestelde binnenlandsche correspondentie
(5.933 stuks) bedroeg nog niet l pro mille
van hetgeen gedurende één week (zes werk-
dagen plus één Zondag) in deze steden ont-
vangen wordt (6.320.176) en mag dus met
recht onbeduidend worden genoemd.

Voor deze geringe hoeveelheid post waren
niet minder dan 302 bestellers samen 589 uur
bezig.

De onderbreking der Zondagsrust! voor
zoovele ambtenaren wordt, gezien de betrek-
kelijk geringe belangen, welke door de Zon-
dagsbestelling gediend worden, niet langer
verantwoord geacht. De Zondagsbestelling
zal daarom met ingang van 21 April a.s. ge-
heel worden opgeheven.

Het ligt in de bedoeling, op de kantoren de
afhaalgelegenheid op Zondag te beperken tot
die plaatsen, waar de groote dagbladen per
post worden uitgereikt. Op deze wijze zal men
op het platteland 's Zondags zijn courant niet
behoeven te missen, waardoor aan een vooral
in dezen tijd sterk gevoelde behoefte wordt
voldaan.

Met groote ingenomenheid begroeten we,
Zoowel om principieele als sociale redenen,
dezen maatregel. Deze strookt geheel met de
wenschen, welke onzerzijds sinds lang wer-
den bepleit. N. H. C.
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HET A.P.C.-COMITE OP MARSCH
Plaatselijke commissies worden gevormd.

De inzamelingsactie is aangevangen.

Het Algemeen Protestantsch Comité ter
behartiging van de geestelijk-zedelijke be-
langen der gemobiliseerden heeft besloten
plaatselijke commissies in het leven te roepen,
ten einde een goede functionneering van het
zich steeds uitbreidende werk te verkrijgen,
Zonder de noodige steunpunten in het land
kan het A.P.C.-Comité niet doeltreffend
werken. Daardoor kunnen ook ingeschakeld
worden comité's, die de tijdelijke militaire
tehuizen verzorgen.

Ook uw organisatie is door één of meer
harer leden in het A.P.C.-Comité vertegen-
woordigd en draagt mede dit belangrijke
werk voor de behartiging der geestelijk-zede-
lijke belangen onzer gemobiliseerden. Uw ver-
tegenwoordigers (sters) vertrouwen, dat alle
leden achter dit werk zullen staan en het op
allerlei manier en met warme belangstelling
aanbevelen en behartigen.

Het initiatief tot de oprichting dezer plaat-
selijke commissies werd in handen gelegd
van de plaatselijke organen der christelijke
vak- en sociale beweging, nl. de christelijke
besturenbonden. Ten einde niet te veel „hooi
op onze vork" te laden, worden voorloopig
de plaatsen bewerkt waar besturenbonden
zijn; dat zijn er ongeveer 220. Terwijl deze
organen ook zullen pogen de kleine plaatsen
in de omgeving te bewerken, zoodat langs
dezen weg ongeveer negentig procent van
de prptestantsch-christelijke bevolking wordt
bereikt.

Indien er organisaties mochten zijn, die
niet werden uitgenoodigd tot deelneming aan
de vorming van een plaatselijke commissie,
dan worden zij langs dezen weg verzocht
zich met den besturenbond te verstaan. Wil
men een plaatselijke commissie oprichten
daar, waar geen besturenbond bestaat, dan
is het noodig dit vooraf aan het secretariaat
van het A.P.C.-Comité mede te deelen.

Met de reeds gevormde plaatselijke com-
missies (er zijn er nu reeds ongeveer hon-
derd) wordt binnenkort rayonsgewijze ver-
gaderd, ten einde het werk te bespreken en
de verdere actie te regelen. Voor de plaat-
sen, waar de plaatselijke commissies nog niet
gevormd zijn, zijn de initiatiefnemende
christelijke besturenbonden uitgenoodigd.
Bedoelde rayonvergaderingen met de ver-
tegenwoordigers der plaatselijke commissies
of besturenbonden worden gehouden als
volgt:

Dordrecht 3 April, Groningen 6 April,
Den Haag 6 April, Utrecht 11 April, Goes
13 April, Amsterdam 15 April, Arnhem 16
April en Leeuwarden 20 April. Afzonderlijke
uitnoodigingen met plaats en uur van samen-
komst worden of zijn verzonden.

De actie tot het houden van een nationale
inzameling in de laatste week van Mei 1940
is nu ingezet.

Het gaat bij deze actie om drie dingen:
1. Het in stand houden en oprichten van

honderden tijdelijke militaire tehuizen en de
verzorging dier tehuizen, kantonnementen,
cantines, schepen, grensposten, met goede
lectuur, boeken, couranten en tijdschriften.

2. De verzorging van den vrijen tijd door
het houden van lezingen, filmvoorstellingen,
voordrachtavonden, muziek-, zang- en decla-
matiebijeenkomsten, het beschikbaar stellen
van allerlei spelen voor scherping van het
vernuft en de verhooging van de gezellig-
heid.

3. Moreele hulp aan de gezinnen der ge-
mobiliseerden, speciaal aan de vrouwen, die
de zorg voor kinderen hebben, bij ziekte,
gezinsvermeerdering, kerkgang, enz.

Voor dit drieledige doel is Nederland mo-
biel. Speciaal de protestantsch-christelijke
groepen, die zich vereenigden in het A.P.C.-
Comité.

Het secretariaat van het A.P.C.-Comité is
gevestigd: Stadhouderslaan 43-45, Utrecht.
Telefoon: 12443.

SOCIALE NOODEN DER OPGROEIENDE JEUGD
Op Zaterdag 27 April a.s. zal op initiatief

van de Nederlandsche Vereeniging voor Ar-
menzorg en Weldadigheid een congres wor-
den gehouden over de „sociale nooden der
opgroeiende jeugd".

Dit congres, dat in het Jaarbeursrestaurant
te Utrecht zal plaats vinden, is toegankelijk
voor alle belangstellenden, die zich daartoe
bij het secretariaat van genoemde vereeniging
(Koningskade 17, 's-Gravenhage) hebben
opgegeven. Verwacht wordt, dat speciaal ook
van de zijde van besturen en jeugdleiders
van jeugdorganisa,ties belangstelling voor
deze conferentie zal bestaan.

Ter voorbereiding van het congres zijn
prae-adviezen samengesteld, welke de noo-
den van de opgroeiende jeugd uit verschil-
lende gezichtshoeken behandelen. Zoo staan
achtereenvolgens op het programma: de
jeugd uit een oogpunt van de volksgezond-
heid (prae-adviseurs arts R. N. M. Eykel
en arts P. A. van Luyt); de jeugd uit een
oogpunt van geestelijke verzorging en zede-
lijke beïnvloeding (prae-adviseurs prof. dr.
K. Dijk, ds. J. M. de Jong en prof. J. H.

Niekel); de jeugd in het gezinsverband
(prae-adviseurs dr. L. H. M. Berger en G.
van Veen'); de jeugd en de arbeid (prae-
adviseur G. W. J. v, Sierenberg de Boer);
de jeugd en de vrije tijd (prae-adviseur W.
Thomassen) en ten slotte: de zorg voor de
verwaarloosde en misdadige jeugd (prae-
adviseur mr. H. de Bie). Deze prae-adviezen
zijn opgenomen in no. 72 der geschriften
der Nederlandsche Vereeniging.*)

Het aanvangsuur is vastgesteld op 10.30
uur 's morgens. Na opening door den voor-
zitter van de Nederlandsche Vereeniging,
mr. A. J. A. A. Baron van Heemstra, zullen
de discussies onmiddellijk een aanvang
nemen, waarna in den middag de prae-
adviseurs aan het woord zullen komen.

In het Comité van Aanbeveling hebben
zitting genomen: mejuffrouw M. W. Barger
en de heeren rector G. P. J. Bannenberg,
mr. H. de Bie, prof. dr. K. Dijk, mgr. F. B. J.
Frencken, H. Gordeau Jr., dr. C. P. Gun-
ning, dr. J. A. de Koning en J. Peters.

*) Uitgever: H. D. Tjeenk Willink en Zn.'s Uit-
gevers-Maatschappij N.V., te Haarlem; prijs ƒ 2.—.



VACANTIE-OORD.

Gedurende de Pinksterdagen naar
het C.N.V.-vacantie-oord.

Behoudens de mogelijkheid van .onvol-
doende deelneming, zal er gedurende de
Pinksterdagen gelegenheid zijn als pension-
gast in het C.N.V.-vacantie-oord te Putten te
vertoeven.

De speciaal-prijs voor deze dagen (Zater-
dag 11 Mei, aankomst na avondmaaltijd te
6 uur; Dinsdag 14 Mei, vertrek direct na
ontbijt) bedraagt: voor leden van bij het
,,Fonds Vacantie-oorden" aangesloten orga-
nisaties ƒ 3.50, voor anderen ƒ 4.50 per per-
soon; kinderen beneden 12 jaar halve prijs.

Aanmelding uitsluitend bij den penning-
meester van het C.N.V. te Utrecht, Stadhou-
derslaan 43-45.

(De opening van het vacantie-oord voor
de vacantie-gasten valt, indien een voldoend
aantal gasten is ingeschreven, in dit jaar op
8 of 10 Juni.)

„DRAAGT ELKANDERS LASTEN".

Giften.
Wij ontvingen met hartelijken dank voor

het tuberculosefonds „D.E.L.":
2 Maart: Bloemverkoop jaarvergadering

N.C.B.F.T., Sneek: ƒ 5.—.
4 Maart: C.B.B. Sprang-Capelle, gift:

ƒ 4.65.
5 Maart: P. Boelhouwer, Hilversum, col-

lecte 25-jarig bestaan Fabr.arbeiders: ƒ 10.—.
13 Maart: K. de Jong, Santpoort, collecte

jaarvergadering A.N.C.A.B.: ƒ 18.40.
16 Maart: Bloemverkoop jaarvergadering

afdeeling Fabrieksarbeiders: ƒ 11.—.
2 April: Opbrengst verloting 20-jarig be-

staan C.B.B. Enkhuizen: ƒ 28.50.
4 April: H. v. d. Meer, Losser, opbrengst

collecte jaarvergadering: ƒ 2.50.
6 April: Collecte jaarvergadering afdeeling

A.N.C.A.B., Delft: ƒ 12.—.

KORT VERSLAG

van de vergadering van het Algemeen
Bestuur, gehouden op Donderdag

4 April 1940 te Utrecht.
Deze vergadering werd, behalve door de

leden van het Algemeen Bestuur, ook bijge-
woond door een groot aantal hoofdbestuurs-
leden van aangesloten organisaties.

Na afdoening van de gebruikelijke agenda-
punten: Opening, vaststelling van de notulen,
ingekomen stukken en mededeelingen, ver-
kreeg de heer mr. dr. A. A. van Rhijn,
secretaris-generaal van het Departement van
Economische Zaken de gelegenheid te spre-
ken over het onderwerp: „Hedendaagsche
economische vraagstukken."

Spreker behandelde zijn onderwerp aan
de hand van een negental gezichtspunten,
nrimelijk: de voedselvoorziening, de distribu-
tie, de controle op de prijzen, de oorzaken
der prijsstijging, de schaarschte, de noodlot-
tige spiraalwerking, het gevaar van inflatie,
de prijstoeslagen, de loonsverhooging.

Op deze met groote aandacht aangehoor-
de inleiding volgde een uitvoerige gedachten-
wisseling, waarin op verscheidene punten

meeningsverschil met den referent tot uit-
drukking kwam.

Den heer Van Rhijn gaf deze bespreking,
waaraan een 7-tal aanwezigen deelnam, de
gelegenheid op eenige vraagstukken, in een
betoog van bijna een uur, nader in te gaan.

Hoewel wegens den beschikbaren tijd, niet
alle vragers bevredigd konden worden, noch
alle opmerkingen konden worden beant-
woord, oogstte de referent nochtans den war-
men dank van de vergadering voor zijn hel-
der en belangwekkend betoog.

Aangevangen om half elf, werd de verga-
dering te twee uur gesloten, nadat nog ge-
zongen was Lied 12 uit den liederenbundel:
„Beveel gerust uw wegen" en het dankgebed
was uitgesproken.

Een belangwekkend boek op komst.
Naar wij vernemen zal binnenkort bij N.V.

Gebr. Zomer & Keunings' Uitgevers Mij. te
Wageningen een belangwekkend boek ver-
schijnen, over ,,He.t geloof en zijn moeilijk-
heden", geschreven door prof. dr. J. H. Ba-
vinck, prof. dr. Joh. de Groot en prof. dr.
M. J. A. de Vrijer.

De inhoud van dit werk is: De onbekende
God .—• Gebedsmoeilijkheden — Het raadsel:
mensch — Vragen aangaande het Gods-
bestuur — De roep naar bevrijding.

Die evangelisch-soziale Bewegung der
Schweiz, door dr. Alfred R. Ziegler. -
Uitgave: Schweiz-Verband evangelischer
Arbeiter und Angestellter - Seebach-
Zürich.
Als uitgave van de bij onze Protestantsch-

Christelijke Arbeiders Internationale aange-
sloten Zwitsersche organisatie, nl. het
Schweizerischer Verband evangelischer Ar-
beiter und Angestellter, is een boekwerk ver-
schenen, getiteld: „Die evangelisch-soziale
Bewegung der Schweiz". Het is een disser-
tatie van dr. Alfred R. Ziegler, waarmede
deze aan de Universiteit te Zürich den titel
verkreeg van doctor in de rechts- en staats-
wetenschap.

Het is een boek, dat een totaal overzicht
geeft van den protestantsch-christelijken ar-
beid in Zwitserland. Het begrip „sociale
arbeid" wordt naar Duitsche opvatting zeer
breed genomen, gelijk blijkt uit een overzicht
van den inhoud.

Na een algemeene inleiding, volgt het eer-
ste deel van het boek, hetwelk handelt over:
De Zwitsersche evangelische Kerk en de
sociale vragen; de houding der Kerk ten op-
zichte van het sociale vraagstuk en de sociale
arbeid der Kerk tot de eerste jaren na den
oorlog 1914—1918. Aan dit onderwerp wor-
den twee hoofdstukken gewijd. Het tweede
deel (één hoofdstuk) geeft een overzicht van
de geschiedenis, het wezen, de taak en het
doel der vroegere Zwitsersche evangelische
arbeidersvereenigingen. Het derde, zeer om-
vangrijke deel (drie hoofdstukken) is gewijd
aan de Zwitsersche evangelisch-sociale vak-
beweging. Dit is in het bijzonder een zeer
interessant deel, dat verhaalt, hoe begonnen
is met een ondersteuningsfonds en hoe dit is
uitgegroeid tot een goed geoutilleerde en
goed geleide vakorganisatie. Ook aan de in-
ternationale verbindingen is aandacht ge-

schonken. Het vierde deel (twee hoofdstuk-
ken) geeft een overzicht en een beoordeeling
van de sociale werkzaamheid der kerken in de
laatste twintig jaar. Hier gaat het dus over de
werkzaamheid der kerken, maar breed opge-
vat. Besproken wordt o.m. de arbeid van het
Zwitsersch Verbond voor „innere Mis.sion"
en christelijke liefdadigheid en barmhartig-
heid en de arbeid der christelijke jeugdorga-
nisaties.

Het geheel vormt een boekwerk, groot 212
pagina's. Het -is voorzien van een uitgebreide
literatuuropgave, waarnaar in niet minder
dan 516 voetnoten verwezen wordt.

Gaarne bevelen wij dit boek ter lezing aan
bij de mannen onzer Nederlandsche christe-
lijk-sociale beweging. De vriendschapsban-
den, die ons verbinden met het Schweiz. Ver-
band evangelischer Arbeiter und Angestell-
ter, moet 't ons op prijs doen stellen, door dit
boek meer in bijzonderheden op de hoogte te
komen met den historischen gang onzer zus-
terorganisatie in Zwitserland. En in breeder
verband bezien: op heel het terrein der evan-
gelisch-sociale beweging, wordt hier het licht
van den schijnwerper geworpen. Dr. Ziegler
heeft eer van zijn werk.

De prijs bedraagt ƒ 2.50.
Voor bestellingen kan men zich wenden

tot het bureau van het C.N.V. A.

Janus Krul & Zoon, door Jaap Kolkman.
N.V. Gebr. Zomer & Keuning's Uitgevers*-
maatschappij. Prijs ƒ 2.90. Voor abonné's
op de Spiegel-Serie slechts ƒ 1.40.
Dit verhaal van den schrijver van Job

Andersom behandelt een soortgelijk thema als
zijn vorige werk. Daar was het de haring, hier
het oude ijzer, dat de mannen in dit boek zoo
te pakken heeft, dat alle betere stemmen er
door worden gesmoord. Janus Krul is door de
wreedheid der menschen geworden tot een
geslagen figuur, die echter in drift zijn wraak-
zucht den teugel viert. Door zijn wilskracht
brengt hij het toch tot een goed betaalde be-
trekking als scheepsslooper. Met baas Knob-
bel is hij ten slotte bezeten om oud ijzer te
krijgen, waarvoor hij zelfs tot misdaad in
staat blijkt. Maar de wil om rijk te worden
en het oude ijzer zoolang mogelijk vast te
houden,, maakt den rijken baas Knobbel op
zijn sterfbed doodarm. Al zijn zwoegen was
voor niets.

Deze hevige strijd is boeiend beschreven.
Jochem Krul heeft het niet op deze vrek-
heid begrepen. God heeft zijn hart geraakt.
Hij waarschuwt zijn vader, maar die wil niet
hooren van andere dingen dan van oud ijzer,
geld en dat zijn zoon „een personasie
van aanzien" wordt.

We bevelen de lezing van dit boek gaarne
aan. Op menige plaats toont de schrijver fijn-
psychologisch aan te voelen, waardoor de
figuren van het boek voor ons gaan leven.
Het zal zijn weg zeker vinden.

Tante Keetje's erfenis. Veertien dagen vrij.
Uitgave N.V. A. Voorhoeve v.h. J. M.
Bredeé's Uit g. Mij.
Twee kinderverhalen, die beurtelings hu-

moristisch en ontroerend-ernstig zijn.
Echte, goede kinderboeken, die door de

jeugd (10 a 12 jaar) niet alleen met graagte
zullen worden gelezen, maar die ook een op-
voedende strekking hebben.

Hartelijk aanbevolen.
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De juiste geestelijke houding in tijden van
spanning en gevaar. Dr. Joh. van der Spek.
Uitgave N.V. A. Voorhoeve, Rotterdam.
Prijs gebonden ƒ 7.25.
Als er iemand is, die het onderwerp van

dit boekje met vrucht voor den hoorder of
den lezer kan behandelen, dan is het onge-
twijfeld de psychiater dr. Van der Spek.

Rustig spreekt hij over den angst en wat
daartegen kan worden gedaan.

De wenken zijn vooral van practischen
aard. Maar de vrucht van de toepassing
dezer wenken is geestelijk van gehalte.

,,Wees vrij", roept hij ons toe. Maar vrij
is alleen de held. En grond van de vrijheid
is alleen het geloof.

Dit is de kern van dit schoone, practische
werkje.

Moge het in veler handen komen.

'{#^441,4X14144^

Almelo.

De Christelijke Besturenbond kwam dezer dagen in
jaarvergadering bijeen, in een der zalen bij de Ned.
Herv. kerk, onder leiding van zijn voorzitter, vriend
J. van Baaren.

Na opening der vergadering, het lezen der notulen
en het behandelen van eenige ingekomen stukken,
kwamen de jaarverslagen van den secretaris, vriend
G. F. A. Olthof, en van den penningmeester, vriend
H. J. G. Hinnen, aan de orde.

Na bespreking werden deze verslagen vastgesteld.
Bij de bestuursverkiezing werden de periodiek af-

tredende vrienden H. J. G. Hinnen, H. Groenewoud
en G. Jansen Jr. herkozen.

Vriend W. H. Eilander heeft bedankt als be-
stuurslid met het oog op zijn werkzaamheden. Hij
blijft echter wel lid .van de commissie voor den z.g.
B-steun. Als bestuurslid werd in zijn plaats door de
vergadering gekozen vriend W. Veen, die de be-
noeming aannam.

Besprekingen werden o.a. nog gevoerd over het
werkloozenlokaal van den besturenbond en over de
deelneming aan den chr.-socialen cursus te Putten op
3 en 4 Mei a.s. Het ligt in de bedoeling dat ook
eenige Almelosche vrienden aan dezen cursus zullen
deelnemen.

Met het oog op het reeds gevorderd uur kon de
inleiding van den voorzitter over „Loon en arbeids-
voorwaarden" niet meer aan de orde komen

De vergadering werd op de gebruikelijke wijze
door vriend W. Treep gesloten.

Arnhem.

Op 20 Maart jl. hield de Chr. Besturenbond een
vergadering.

Na het lezen van Maleachi 3, opent vr. Reinders
de vergadering met gebed.

Na een welkomstwoord van den voorzitter, vr.
Postma, worden de notulen gelezen en goedgekeurd.

De voorzitter deelt mee, dat de heer v. Sloten
thans agent van het Chr. Sociaal Dagblad is.

Bij de ingekomen stukken is o.a. een brief van de
Ver. voor Middelbaar Technisch Onderwijs, om te
komen tot oprichting van een M.T.S. té Arnhem.
Daar dit een groot belang voor Arnhem zou zijn,
zal hieromtrent overleg gepleegd worden met het
C.N.V.

Vervolgens houdt de voorzitter een inleiding over:
,,Rondom het loonvraagstuk en zijn oplossing". Dit
onderwerp heeft steeds in de belangstelling gestaan,
want het is een vraagstuk van het dagelijksch brood.
Het loonvraagstuk kan moeilijk worden losgemaakt
van de sociale kwestie, een doelmatige verdeeling
van de voortbrengselen der aarde.

,,Het loon is niet alleen dat, wat men op het mo-
ment noodig heeft, maar gaat zelfs verder tot dat,
•wat men uitgesteld loon kan noemen", aldus heeft
ds. Talma het geformuleerd.

Spr. behandelt vervolgens de onderscheiding tus-
schen liberale en socialistische opvatting en daar-
tegenover de protestantsche en katholieke. In dit
verband bespreekt hij de theorieën van Adam Smith,
Malthus en Ricardo, die de meening toegedaan wa-
ren, dat een arbeider slechts zooveel behoeft te ver-
dienen, als hij voor zijn levensonderhoud noodig
heeft.

De liberale school keert zich ook tegen onder-
steuningsmaatregelen en het bemiddelend werk der
vakorganisaties; de hooge loonen veroorzaken ook
hooge onkosten, hetgeen de vrije concurrentie op de
wereldmarkt belemmert.

Het C.N.V. en het christelijke volk kunnen zich
uiteraard niet vereenigen met een dergelijke ziens-
wijze. Dit vraagstuk is in de eerste plaats ook een
vraagstuk van zedelijken aard.

Spr. gaat daarna dieper in op de opvatting der
christelijke vakbeweging en wijst er op, dat deze
steeds heeft gepleit voor een rechtvaardig loon. Ook
het uitbetalen van het loon gaf dikwijls aanleiding
tot meeningsverschil, zoo b.v. als een werknemer
deel had in de winst (of verlies). Dit liep dan ook
in de practijk op een fiasco uit, al bevatte de ge-
dachte op zichzelf wel iets goeds. In de jaren 1929—
1935 zijn vele dezer voorstellen gedaan, bedoeld als
een compensatie voor loonsverlaging.

Ten slotte is er nog de vraag, of het loon naar
prestatie of naar behoefte moet zijn.

Verschillende stelsels en voorbeelden worden be-
sproken; ook de kwestie van kindertoeslag, welke al
meer en meer voorstanders wint.

Aan het einde van zijn inleiding komt spr. tot de
conclusie, dat wij moeten voortgaan met te strijden
voor een rechtvaardig loon.

Op deze inleiding volgt nog een geanimeerde be-
spreking, waarbij door verschillende leden nog vra-
gen worden gesteld.

De inleider, vr. Postma, beantwoordt de vragen
zeer uitvoerig.

De •waarnemend voorzitter, vr. Reinders, dankt
den inleider voor diens interessante causerie en wekt
de aanwezigen op. ook eens werk te maken van een
dergelijke inleiding.

Hierna werd deze vergadering met dankgebed ge-
sloten. J. KROL. 2de secr.

Drachten,

De Christelijke Besturenbond Drachten en O., hield
29 Maart een goed bezochte jaarvergadering, in het
gebouw ,,Pro Rege".

De voorzitter, vriend C. Tadema, opende de ver-
gadering op de gebruikelijke wijze en sprak een
openingswoord naar aanleiding van Jesaja 13, waar-
in hij vooral wees op den tijd, die zal komen, dat een
man meer waard zal zijn dan goud.

De secretaris gaf een uitvoerig verslag over 1939,
waaruit bleek, dat het ledental der aangesloten af-
deelingen vrijwel stationnair was gebleven. De stu-
dieclubs, één te Drachten en één te Oudega, hielden
haar leerzame vergaderingen ter behandeling van
sociale onderwerpen. De commissie voor het tuber-
culosefonds „Draagt Elkanders Lasten" had een
bloempjes verkoop gehouden, die ongeveer ƒ 180.—
opbracht. Aan een lid uit deze gemeente werd door
het fonds hulp verstrekt. Wegens het bedanken van
den heer Sj. Stienstra is er een vacature in de plaat-
selijke commissie voor de Centrale voor Werkloozen-
zorg ontstaan. Door de Centrale werden geen jongens
naar het kamp te Gaasterland uitgezonden. De heer
A. Wagenaar is thans aangewezen zitting te nemen
in deze commissie voor den Christelijken Besturen-
bond, wegens het bedanken hiervoor van den heer
M. de Jonge. Hoewel de commissie Ontwikkeling en
Ontspanning voor Jeugdige Werkloozen intact is en
alle middelen haar ten dienste staan, is er voor het
jeugdwerk geen belangstelling. Vorig jaar namen 35
jongens aan dit jeugdwerk deel. De commissie voor
de -Arbeidsbemiddeling meldde een teruggang der
werkloosheid over 1939. Het gemiddeld aantal in-
schrijvingen was 589 per maand, tegen 651 in 1938.
De meeste inschrijvingen zijn afkomstig van arbeiders
uit de landbouwbedrijven. Aan kastrekkenden werd
in deze gemeente uitgekeerd over 1938 totaal
ƒ 18.494.98, over 1939 ƒ 15.285.14. Betreffende den
B-steun werden eenige mededeelingen gedaan. Inlich-
tingen over den woningtoestand in deze gemeente wer-
den aan het C.N.V. doorgegeven. Aan het slot van
het jaarverslag werden herdacht de overleden be-
stuursleden, de heeren H. Blaauw te Boornbergum en
J. Bos te Drachten.

Het jaarverslag van den penningmeester, den heer
K. Rinzema, werd, nadat de controle-commissie bij

monde van den heer L. Lyklema gunstig rapport had
uitgebracht, met dank goedgekeurd.

De voorzitter vergastte ons op een voordracht over
,,Inkwartiering" en wist de spanning er bij de hoor-
ders in te houden.

Het leven en werken van ds. Talma werd in een
referaat uitvoerig door den heer A. Trinks behandeld.
Duidelijk kwam naar voren, dat de arbeiders veel aan
dezen christelijk-socialen strijder te danken hebben.

In de plaats van den heer J. B. Meijer werd als
bestuurslid gekozen de heer. A. v. d. Werf.

Bij de rondvraag werd nog gesproken over het te
werk stellen van vakarbeiders in de werkverschaf-
fing. Bezwaren werden geuit tegen het plaatsen van
vakarbeiders in grondwerk.

Tietjerksteradeel.

11 Maart kwam de commissie voor het t.b.c.-fonds
bijeen. Door het slechte weer was de opkomst gering.
De voorzitter opende de vergadering op gebruikelijke
wijze, waarna door den 2den secretaris de notulen
werden gelezen en vastgesteld. Met belangstelling
werd kennis genomen van het verslag van het t.b.c.-
fonds, werk en ledental. Besloten werd de collecte te
houden op 30 April en op de e.k. besturenbondsverga-
dering de zaak nader toe te lichten. Jammer, dat er
zoo weinig belangstelling was, waardoor deze verga-
dering mislukte. De penningmeester ging voor in dank
aan God.

- Vrijdagavond kwam de Christelijke Besturen-
bond in ledenvergadering voor de laatste maal in dit
seizoen bijeen, in een lokaal der Geref. Kerk te
Bergum.

Te ruim half 8 opende de voorzitter, vr. A. de
Vries, deze vergadering. Hij liet zingen Ps. 25 : 2, las
voor Gen. 3 en ging daarna voor in gebed. Hij heette
de aanwezigen, die in niet zoo'n groot getal waren
opgekomen, van harte welkom. Daar de secretaris af-
wezig was, waren er geen notulen ter tafel.. Ingeko-
men was een brief van den Bond voor Voedings- en
Genotmiddelenarbeiders, met het verzoek, hier een af-
deeling van den bond op te richten, hetwelk nogal
eenige bespreking opleverde. Getracht zal worden de
adressen van die vrienden te verzamelen en eens met
hen te praten, ten einde in den herfst pogingen aan te
wenden om een afdeeling op te richten. Verder was
er een ingekomen stuk van den N.C.L.B, over de loo-
nen van losse werklieden bij de gemeente. Het bleek,
dat dit wel in orde was. Daar de penningmeester be-
noemd was in de commissie van toezicht op de ar-
beidsbemiddeling, bracht deze verslag uit over de ge-
houden vergadering. Hieruit bleek het groote nut van
de arbeidsbemiddeling. Jammer, dat werkgevers en
werknemers dat allemaal nog niet inzien. Nu kwam in
bespreking de collecte voor „D.E.L.", te houden op
30 April a.s.

Daar niet alle afgevaardigden aanwezig waren,
werd besloten op Vrijdag 5 April opnieuw te verga-
deren, ten einde dan de zaak verder te regelen.

Nu kwam aan de beurt punt 5, onderwerp: „Bella-
my", in te leiden door den voorzitter. In een keurig,
goed gedocumenteerd betoog zette hij uiteen de mis-
leidende gedachte van Bellamy en onze houding hier-
tegenover. Eenige vragen werden gesteld en beant-
woord. D'e rondvraag leverde, ook al omdat het reeds
vrij laat geworden was, geen bijzonders op. Op ver-
zoek van den voorzitter sloot vriend H. P. Bosma
deze vergadering met dankgebed.

Aanwezig waren 21 personen, vertegenwoordigend
12 afdeelingen. De helft der afdeelingen was afwezig,
waarvan eenige met kennisgeving.

P. BOUMA, correspondent.

INHOUD: De verbindendverklaring van
collectieve arbeidsovereenkomsten. (III.)
Wettelijke regeling van pensioen- en spaar-
fondsen. — Zij, die heengaan. -- Arbeid en
rust. — Dom! — Vijftig jaar Arbeidsinspectie.
(III.) - - Uitkeeringen en kosten der sociale
verzekering. -- Afschaffing Zondagsbestelling
in de groote steden. — Het A.P.C.-Comité op
marsch. — Sociale nooden der opgroeiende
jeugd. Officieel: a. Vacantie-oord; b.
„Draagt Elkanders Lasten"; c. Kort verslag
van de vergadering van het Algemeen Bestuur.

— Boekbespreking: a. Een belangwekkend boek
op komst; b. Die evangelisch-soziale Bewegung
der Schweiz; c. Janus Krul & Zn.; d. Tante
Keetje's erfenis; e. De juiste geestelijke houding
in tijden van spanning en gevaar. — Voor en
van onze besturenbonden: a. Almelo; b. Arn-
hem; c. Drachten; d. Tietjerksteradeel.
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