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AMELINK IN T ZILVER.

Drie namen zijn in 't bijzonder verbonden
aan de geschiedenis van ons verbond in de
eerste vijf en twintig jaren van zijn bestaan:
Kruithof, Amelink en Ruppert.

Kruithof gedurende een reeks van jaren
voorzitter, Amelink, secretaris en Ruppert,
penningmeester.

Ruppert ontviel het eerst aan den arbeid.
In 1933 werd hij door den dood van ons
weggenomen. Kruithof bereikte in 1935 den
pensioengerechtigden leeftijd. Alleen Ame-
link bleef, en is nog in actieven dienst.

Aan hem willen wij in dit GrWs-nummer
een artikel wijden, omdat het l Mei a.s. vijf
en twintig jaar geleden zal zijn, dat hij als
gesalarieerd bestuurder in dienst trad van
de christelijke vakbeweging.

Dat was bij den Christelijken Textielar-
beidersbond „Unitas".

Maar lang heeft hij deze organisatie in
deze functie niet gediend. Het vakverbond
moest een tweeden gesalarieerden bestuur-
der hebben. De uitbreiding van het werk
maakte dat dringend noodig.

Nadat Stins en Smeenk hadden bedankt,
werd Amelink gekozen. Hij nam de benoe-
ming aan en trad op l April 1916 in functie,
zoodat „Unitas" reeds na elf maanden zijn
secretaris aan het verbond moest afstaan.
Van deze vijf en twintigjarige periode heeft
Amelink derhalve op l Mei a.s. vier en twin-
tig jaren en een maand in rechtstreekschen
dienst van het C.N.V. doorgebracht.

Bijna een kwart-eeuw heeft hij thans in de
centrale leiding gestaan. Dat een bestuurder
met een zoo kort dienstverband, nog slechts
eenige maanden terug werkzaam in een tex-
tielfabriek, tot zoo verantwoordelijken post
werd geroepen, toont duidelijk aan, dat men
in hem een bestuurder met meer dan gewone
gaven begiftigd meende te zien.

De geschiedenis heeft bewezen, dat men
zich daarin niet heeft vergist.

Bij zijn in dienst treden werd Amelink,
naast het secretariaatswerk, ook het penning-
meesterschap opgedragen. Kruithof, die deze
functie voorheen vervulde, was Diemer als
voorzitter opgevolgd.

Later, toen Ruppert kwam, werd dit ge-
scheiden. Ruppert kreeg het penningmees-
terschap en Amelink bleef secretaris.

Die functie heeft hij nog, al is — sinds hij
in 1931 tot lid der Tweede Kamer werd ge-
kozen en slechts een gedeeltelijk dienstver-
b&nd met het verbond behouden bleef — het
eigenlijke secretariaatswerk in andere han-
den overgegaan. Maar 15 jaren, van 1916 tot
1931, heeft hij dien arbeid in vollen omvang
verricht. In die periode viel de opbouw en
een belangrijke uitbreiding van ons verbond.
Daarin heeft hij een krachtig aandeel gehad.

In 1919 kwam daarbij het redacteurschap
van De Gids. Dat redacteurschap lag hem
wel bijzonder.

Want Amelink heeft niet alleen een helder
verstand, hij beschikt niet alleen over de
gave om te organiseeren, hij heeft ook een
vlotte pen.

Als redacteur van De Gids heeft hij uit-
nemend werk verricht. Hij gaf niet alleen
voorlichting, maar kon ook vechten.

Wie met hem aan 't polemiseeren geraak-
te, had het niet gemakkelijk. Niet alleen
principieele tegenstanders, maar ook vrien-
den uit eigen kring hebben dat wel ervaren.

Twintig jaar is hij redacteur gebleven.
Hij zou het nog zijn, ware het niet, dat ten

vorigen jare het dagelijksch bestuur van ons
verbond een beroep op hem had gedaan om
zich beschikbaar te stellen om de geschiede-
nis van ons verbond te beschrijven. Om daar-
voor gelegenheid te hebben, meende hij toen
het redacteurschap van De Gids te moeten
neerleggen.

Slechts noode heeft het verbondsbestuur
daarin toegestemd.

B:j dan.alles kwam nog het internationale
werk.

In 1920, op de stichtingsvergadering van
het Internationaal Christelijk Vakverbond,
werd Amelink tot bestuurslid gekozen en
kreeg hij de functie van penningmeester. Dat
bestuurslidmaatschap vervult hij ook thans
nog. Het penningmeesterschap legde hij en-
kele maanden geleden neer.

Door zijn aanraking met het internationale
werk werd hij almeer de man, die ons ver-
bond in de Nederlandsche delegatie op de
Internationale Arbeidsconferentie vertegen-
woordigde. Niet minder dan twaalfmaal
heeft hij in Genève aan den arbeid dezer
conferenties deelgenomen. Het sprak dan ook
wel vanzelf, dat toen in 1928, naast 't I.C.V.,
een Protestantsch-Christelijke Arbeiders-
internationale werd opgericht, met de bedoe-
ling om niet alleen de banden met Zwitser-
land en Duitschland, waar de protestantsch-
christelijke arbeidersbeweging reeds vasten
voet had gekregen, te versterken, maar ook
in Hongarije, de Scandinavische landen en
Amerika deze tot openbaring te brengen,
Amelink als secretaris werd aangewezen.

In die kwaliteit heeft hij een- en ander-
maal reizen ondernomen naar Hongarije en
Denemarken. En al is die arbeid niet met
zulk een resultaat bekroond, als wij zoo
gaarne hadden gezien, aan Amelinks activi-
teit lag dit stellig niet. Hoezeer dit werk, ook
iu Zwitserland, werd gewaardeerd, is wel
ondubbelzinnig gebleken op het in 1939 in
Zürich gehouden congres der Evangelische
Arbeiders-Internationale, toen hij meende,
dat het oogenblik gekomen was ook dezen
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arbeid aan een ander te moeten overdragen.
Na Rupperts dood volgde hij dezen op als

president-commissaris van Drukkerij Edecea.
Ondanks dezen veelomvattenden arbeid

bleef er tijd over voor studie en ontwikkeling.
Hoeveel nachtelijke uren hiervoor werden
uitgewoekerd, moge hier buiten beschouwing
blijven. Maar Amelink heeft steeds begre-
pen, dat wie leiding wil geven in de christe-
lijke vakbeweging, niet alleen kennis moet
hebben van de beginselen, waaruit zij leeft,
maar ook steeds weer studie moet maken van
de toepassing dier beginselen op de vraag-
stukken van het maatschappelijk leven. Dit
kost groote inspanning voor wie slechts lager
onderwijs genoot. Tot hen behoorde ook
Amelink. Zooals zoo veel bestuurders onzer
beweging openden zich reeds op 12-jarigen
leeftijd voor hem de fabriekspoorten. Als
kind uit een textielarbeidersgezin werd met
blijdschap begroet het oogenblik, dat de
zoon kon bijverdienen. Amelink werd dus
textielarbeider. Tot aan zijn 34ste jaar is hij
dat gebleven. De werktijden waren lang. 11
uur per dag. Zoo bleef er weinig tijd en ge-
legenheid over voor studie en ontwikkeling.

Toen hij later als bestuurder van „Unitas"
en van ons verbond moest optreden, was de
dagtaak waarlijk niet korter. Desniettemin
heeft hij zich de kennis eigengemaakt, die hem
niet alleen in eigen kring, maar ook daar-
buiten een onbetwist gezag heeft bezorgd.

Wij denken hier niet alleen aan brochures
en geschriften, waarin het goed recht en de
noodzakelijkheid van christelijke vakbewe-
ging werd verdedigd, maar ook en niet het
minst aan zijn verhandelingen over mede-
zeggenschap en bedrijfsorganisatie, aan zijn
boek over de Sociale Wetgeving in ons land,
een boek, dat zelfs op middelbare scholen
wordt gebruikt.

Deze ontwikkelingsgang, waarvan onze
beweging de vruchten heeft geplukt, heeft
er echter ongetwijfeld ook toe bijgedragen,
dat wij den jubilaris later gedeeltelijk hebben
moeten afstaan aan den parlementairen ar-
beid. Nadat hij van September 1925 tot
Augustus 1926 voor de Anti-Revolutionnaire
Partij lid der Eerste Kamer was geweest,
werd hij in October 1931 voor die zelfde
partij naar de Tweede Kamer afgevaardigd.

Er is toen een wijziging gekomen in de
verhouding tot ons verbond in betrekking tot
den arbeid, dien hij daarvoor tot op dat
oogenblik verrichtte. Maar Amelink bleef
secretaris, hij bleef lid van het dagelijksch
bestuur en hij bleef ook actief deelnemen aan
den arbeid.

Zoo is het ons mogelijk op den l sten Mei
van dit jaar van een 25-jarig jubileum te
spreken. En welk een jubileum!

In vorenstaande regelen hebben wij ge-
poogd eenigermate een beeld te geven van
de groote beteekenis, die zijn arbeid voor ons
verbond heeft gehad, en de invloedrijke posi-
tie, die hij daarin innam en nog inneemt.

In den gewonen gang van het leven is er
weinig gelegenheid daarvoor erkentelijkheid
te betuigen. Noodig is dit ook bepaald niet,
omdat wij als christenen slechts onzen plicht
hebben te doen. Amelink zal de eerste zijn,
om dit ook te erkennen. Maar nu er een
bijzondere gelegenheid voor is, willen wij hier
toch gaarne met groote dankbaarheid gewa-
gen van hetgeen Amelink voor de christe-
lijke vakbeweging is geweest.
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En wij willen eindigen met een persoonlijk
woord.

Gij hebt uzelf, waarde vriend, niet ge-
spaard in de 25 jaren die heengingen. Gij
hebt ook uw gezin niet gespaard. Gij hebt
nimmer gevraagd: waar kan ik in redelijkheid
mee volstaan? Maar wel: wat kan ik geven?

De groote gaven van verstand en hart, die
God u heeft gegeven, hebt gij gaarne ten
dienste gqsteld van de beweging, /die de
liefde heeft van uw hart.

Daarvoor moge ik u namens ons dagelijksch
en algemeen bestuur, ja heel ons verbond, op-
recht hartelijk dankzeggen.

Die arbeid wordt door ons allen grootelij ks
gewaardeerd. En wij hebben slechts één
wensch, nl. dat 't u gegeven zij, den tijd, die

u nog scheidt van den pensioengerechtigden
leeftijd, in goede gezondheid en volle geeste-
lijke kracht dienstbaar te maken aan den ar-
beid van ons verbond en de verdere taak, die
op uw schouders rust.

Wij hopen, dat het u gegeven mag worden
in dien tijd den arbeid aan ons gedenkboek
te voltooien.

En nu gaan wij verder. In goede broeder-
lijke eensgezindheid samenwerkende in dezen
donkeren tijd. De banier der christelijke vak-
beweging omhoog!

God vergezelle u en de uwen ook verder
op uw levenspad.

Hij zegene ons aller arbeid!

STAPELKAMP.

EEN ONDERHOUD MET DEN JUBILARIS

Wij vonden onzen vriend Amelink bereid
een en ander te vertellen uit zijn leven, dat
reeds vroeg met de christelijke vakbeweging
was samengeweven. Met dit laatste woord
blijven wij in de terminologie van het vak,
dat Amelink had gekozen: dat van wever in
dienst van de firma Nico ter Kuile aan den
Bothof te Enschede.

Wat was het, dat onze jubilaris reeds
zeer vroeg (hij werd reeds 28 Februari 1901
lid van de Protestantsch-Christelijke Katoeii-
bewerkersvereeniging ,,Unitas") zich tot de
christelijke vakbeweging deed aangetrokken
gevoelen?

Hij zegt er zelf van, dat dit twee oorzaken
had. Ten eerste de ellendige sociale verhou-
dingen van dien tijd. Het eigen gezin van
zijn ouders, bestaande uit 8 personen, moest
rondkomen van een loon van ƒ 6.— a ƒ 7.—
per week, dat niet dan hoogst zelden tot
ƒ 8.— klom. Letterlijk alles moest worden
uitgezuinigd. Zelfs één enkele cent voor een
schoolfeestje kon niet worden gemist. In de
tweede plaats was daar de krachtige actie
van de socialisten, die toentertijd in het re-
volutionnaire tijdperk waren.

Stakingen en relletjes, met daarbij behoo-
rende charges van de marechaussees, maak-
ten op hem een diepen indruk. Was er niet
een andere weg dan deze, naar betere toe-
standen op het terrein van den arbeid?

Zoo werd ik lid van „Unitas". Reeds
voordien colporteerde ik met het maandblad
van „Unitas" voor 2 cent per stuk, een voor-
bereiding voor mijn functie van sectie-pen-
ningmeester, later wijkagent en nog later
vrijgestelde. Op 19-jarigen leeftijd toegetre-
den als lid, was ik op 21-jarigen leeftijd be-
stuurslid en een paar jaar later afdeelings-
voorzitter.

De groote beteekenis van het huisbezoek
voor de christelijke vakbeweging is mij in
dezen tijd duidelijk geworden. Gedurende
H jaar trad ik op als voorzitter van de pro-
pagandaclub, die de stad in wijken had ver-
deeld en welker leden iedere week op huis-
bezoek togen. Sedertdien beschouw ik het
huisbezoek als te zijn het middel bij uit-
nemendheid voor uitbreiding van het leden-
tal.

In 1910, dus op 28- a 29-jarigen leeftijd,
trad Amelink in het hoofdbestuur van „Uni-
tas". Nog altijd werkte hij 11 uur per dag in
de fabriek, maar daarnaast was hij bonds-

secretaris en redacteur van het orgaan, dat
toen reeds wekelijks uitkwam. Op 2 Augus-
tus 1914 brak de oorlog uit. De penning-
meester van den bond bracht des avonds al
zijn „spullen" bij den secretaris, die nu ook
nog bondspenningmeester werd.

Korten tijd later kwam de Noodregeling-
Treub voor de werkloosheidsverzekering tot
stand. „Unitas" had een fonds tot uitkeering
in geval van stilstand van het werk door de-
fecte machines, de eenige oorzaak van werk-
loosheid in die dagen. De patroons stuurden
dan de arbeiders zonder een cent naar huis.
Uit dit fonds ontvingen de leden een kleine
uitkeering. Met eenige moeite gelukte het dit
fonds als gesubsidieerde werkloozenkas te
zien erkend. Maar hoeveel arbeid moest
daarvoor niet worden gedaan.

Alles liep over de afdeelingen. Het hoofd-
bestuur wist niet wie contributie betaalde en
v/ie niet. Intusschen was ik, naast Verveld,
vrijgestelde geworden. Ik pakte deze zaak
aan en wist te bewerkstelligen, dat de afdee-
lingen nauwkeurige afdrachten deden, zeer
tot verbazing van Verveld, die een misluk-
king van deze poging had voorspeld.

De vraag of onze jubilaris spoedig was
ingewerkt, toen hij vrijgestelde werd, be-
hoefde niet te worden gesteld. Reeds deed
ik voordien alles wat tot de functie van een
vrijgestelde behoorde. Behalve de vakactie,
die Verveld voornamelijk voerde, had ik im-
mers reeds allen arbeid onder mijn leiding.
Mijn aanstelling bezorgde mij bovendien het
innen van de contributies in Enschede, waar-
mede 2 j/2 dag per week was gemoeid. Hier
was niet aan te ontkomen, omdat de afdee-
ling een deel van mijn salaris, dat ƒ 15.—
per week bedroeg, moest betalen. Ook zoo
liep 't nog vast, waarop Verveld, die ƒ 17,—
per week had, twee gulden liet vallen, zöodat
ik van ƒ 14.— per week verzekerd kon zijn.

In den eersten tijd van mijn arbeid voor
het C.N.V., was ik veel op kantoor. Kruithof
was altijd op stap. Meer dan tegenwoordig
kwamen de hoofdbestuurders der organisa-
ties praten over hun actie. Want als zij een
staking begonnen zonder het vakverbond
daarin te hebben gekend, dan kregen zij geen
hulp door middel van steunacties.

\Vas er niet veel teleurstelling bij het
werk?

Dat viel mee; als men begint met een leden-
tal van 15.000 en men ziet dit stijgen tot



120.000, dan overheerscht toch steeds de
dankbaarheid.

Wat was de mooiste tijd? «
Dat is moeilijk te zeggen. Als men in zijn

werk levensvulling heeft, als men een ideaal,
najaagt, dan wordt de meest ingespannen tijd
tot een mooie herinnering. Maar de periode
van 1918, toen Troelstra de revolutie aan-
kondigde, was er toch wel een van prachtige
activiteit. Ik kwam in een maand niet thuis
oru te eten. Avond aan avond sprak ik voor
vergaderingen, natuurlijk met Kruithof en de
andere vrijgestelden van de aangesloten or-
ganisaties. In de week toen Troelstra Dins-
dags zijn groote rede hield in de Tweede
Kamer, hielden we 30 vergaderingen in het
tand. Hoewel op stel en sprong uitgeschre-
ven, stroomden de arbeiders naar de verga-
deringen toe. Onze vakbeweging groeide
zienderoogen.

Het schrijfwerk moest dan echter in nach-
telijke uren worden gedaan. Het jaarverslag
kwam gewoonlijk in den nacht tot stand.

Welk werk trok je het meeste aan: arbeid
voor De Gids, of in het land of het interna-
tionale werk?

Ik was in het begin benauwd om uit spre-
ken te gaan. Haast alle vergaderingen waren
met debat en ik zag tegen mijn tegenstanders
op, die, naar ik dacht, zeker wel goed be-
slagen ten ijs zouden komen.

Maar van lieverlede merkte ik, dat ze niet
meer, vaak veel minder wisten dan ik en
daarmede steeg mijn zelfvertrouwen. Ik
maakte knipsels uit allerlei socialistische vak-
bladen en nam die mee.

Toch was de schrijf arbeid mij het liefst. Ik
mocht graag schrijven en polemiseeren.
Vooral in dien eersten tijd moest aan de ar-
beiders aan de hand van de practijk het ver-
schil tusschen ons en andere organisaties

worden getoond. De practijk bewijst ook, dat
de arbeiders een levendige polemiek zeer
graag lezen.

Kon je goed tegen het ongeregelde leven?
Ik kon er nogal goed tegen. Vele nachten

werkte ik door. Nu zou ik het niet meer
kunnen. Mijn krachten zijn niet meer zooals
vroeger.

Maar hoe moest je dan de kennis opdoen,
die voor leidinggevenden arbeid noodig is?

Och, lectuur op dit gebied was er niet veel.
Van Diepenhorst was er in dien tijd alleen
zijn Voorlezingen, van Slotemaker de Bruine
v/as er zijn Studiën. Later kwam het boekje
van Smeenk. Maar dan had je het gehad.
Talma schreef eigenlijk alleen in PatrimO'
nium. Er was dus niet zooveel om te stu-
deeren.

Nog een laatste vraag. Kun je nu merken,
dat de geest onder de arbeiders beter of an-
ders is dan vroeger?

Ik krijg weieens den indruk, dat er vroeger
bij de arbeiders meer belangstelling was voor
allerlei vragen dan tegenwoordig. Slaat men
Patrimonium of De Gids van 20 jaar ge-
leden op, dan vindt men altijd weer inge-
zonden stukken. Niet over pietluttige onder-
werpen, maar over vraagstukken als de
grondslag onzer beweging, verplicht lidmaat-
schap en dergelijke. Vooral in Patrimonium
ging het tusschen den toenmaligen redacteur
Van der Molen en ingezonden-stukken-
schrijvers vaak warm toe. Nu merkt men van
dit: alles niets meer. Lezen de menschen onze
bladen? Men weet het niet eens. Wat dat
betreft was er vroeger meer leven en acti-
viteit.

Met deze opmerking van een ouden vete-
raan, die zich nog met voldoening den vroe-
geren strijd herinnert, eindigde ons interes-
sante onderhoud.

ONZE MIJNWERKERSBOND ONDER NIEUWE LEIDING

De Protestantsch-Christelijke Mijnwer-
kersbond, aangesloten bij het C.N.V., heeft
•een moeilijken tijd achter den rug.

De bondsvoorzitter, in bezoldigden dienst
van deze organisatie, vriend N. Ploeg, vroeg
na een vrij langdurige periode van strubbe-
lingen tusschen hem en het hoofdbestuur,
zijn ontslag aan, hetwelk hem werd verleend.

Er moest toen uitgezien worden naar een
nieuwen voorzitter, -waartoe in De Gids, in
de Protestantsch Christelijke Mijnwerker en
in het Christelijk Sociaal Dagblad een op-
roep werd geplaatst. De groote moeilijkheid
was in dit geval, dat de nieuwe man onmid-
dellijk de heele leiding van den bond in han-
den moest nemen, zoodat er een groot risico
aan verbonden zou zijn om een man aan te
stellen, die in den practischen vakvereeni-
gingsarbeid nog geen bewijzen van be-
kwaamheid had kunnen afleggen.

Deze zorg werd gelukkig weggenomen
doordat een van degenen, die zich voor deze
functie beschikbaar wilde stellen, was vriend
J, H. Krooshof, penningmeester van de af-
deeling Enschede van „Unitas" en als zoo-
danig in bezoldigden dienst van den bond,
een man met een staat van dienst voor de
christelijke vakbeweging van ruim 8 jaar.

Vriend Krooshof werd met bijna alge-
meene stemmen door de algemeene verga-

dering van den Mijnwerkersbond gekozen
en zal zijn werk in Limburg spoedig aanvan-
gen. Wie den levensloop van dezen vriend
nagaat, bemerkt aldra dat de leiding van
onzen Mijnwerkersbond in vertrouwde han-
den komt. Tal van functies, waaronder het
voorzitterschap van den Christelijken Be-
sturenbond in Enschede, doen hem kennen
als een man met organisatorische gaven en
wat misschien nog meer zegt, met groote
liefde voor de christelijke vakbeweging; een
man ook, die meedoet in heel de christelijke
actie in Twente.

Wij wenschen zoowel vriend Krooshof als
onzen Mijnwerkersbond hartelijk geluk met
deze benoeming. Moge de bond onder zijn
leiding tot vernieuwden bloei komen; moge
de samenwerking in het hoofdbestuur en het
dagelijksch bestuur steeds van broederlijken
aard zijn en moge de nieuwe voorzitter ook
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door Jan Wilna.

Als de werker zijn fabriekstaak
Heeft verzuimd op zeek'ren dag,

En geen reden op kan geven
Die gewettigd heeten mag,

Wordt hem aan die onderneming
Het verblijf direct ontzegd,

En berooft men hem daarnevens
Oogenblikk'lijk van zijn recht

Op de kaarten voor de voeding,
Proviand en and're waar,

Die hem worden afgegeven
Tijdens d'arbeidsduur aldaar.

Bovendien wordt deze werker,
Zonder eenig tijdsverlet,

Onverbiddelijk voor immer
Ook zijn woning uitgezet.

Geen beroep staat hem hier open.
Onderdak, noch werk, noch brood!

Onderstreept straks de regeering.
Dat gezin wacht dus: de dood!

Hoe?! Dat is niet te gelooven!
Dat 's verschrikk'lijk toch, roept gij.

Dat 's onmensch'lijk, dat is erger
Dan de vroeg re slavernij.

Juist. Maar 't dwaast' - — o contradictie!
Is, dat dit juist daar geschiedt,

Waar de proletaar de macht(?) heeft,
Waar de communist gebiedt.

Deze \verkers-onderdrukking,
Op schier ongekende wijz',

Vindt ge in het vrijgevochten,
Heilrijk Sovjetparadijs.

(Nadruk verboden.)

1) Decreet van het Centraal Uitvoerend
Comité en den Raad van Volkscommissa-
rissen van de U.S.S.R., mede onderteekend
door Molotov. Laatstelijk verscherpt
8-l-'39. — Izvestia 9-1-39.

persoonlijk groote voldoening in zijn nieuwen
arbeid, die zooveel groote „onbekenden" be-
vat, vinden.

God zegene den bond en zijn nieuwen
voorzitter.

Vriend Ploeg is nu uit den practischen
arbeid heengegaan. Vele jaren stond hij op
den moeilijken en eenzamen post - een
voorpost --in het Zuiden des lands. Hij
heeft ten slotte zijn taak niet in alle opzich-
ten aangekund, zoodat zijn vertrek onvermij-
delijk was. Moge het hem in zijn verder leven
wel gaan.

ONZE TWEEDE SOCIALE CURSUS
VOOR AFDEELINGSBESTUURDERS

Het staat thans vast, dat onze op 3 en 4 ter perse en wordt dezer dagen aan de deel-
Mei a.s. te Putten te houden cursus, behou- nemers toegezonden,
dens bij toenemende internationale spanning, Dit programma ziet er als volgt uit:
zal kunnen doorgaan. Reeds is het programma 1. ,,De rechtsgrond der christelijke vak-



organisatie", door prof. dr. H. Dooyeweerd.
2. „De taak van de plaatselijke besturen",

door F. P. Fuykschot.
3. ,,De huidige economische positie van ons

land", door dr. F. A. de Graaff.

Als deze cursus doorgang mag hebben in
de rustige omgeving van het pittoreske Gel-

dersche plaatsje, waar onze vacantie-gangers
des zomers rust en stilte plegen te zoeken,
dan mogen wij goede dagen verwachten,
waarin het kader van onze beweging met
nieuwe bezieling en nieuwe kracht wordt
aangegord.

Moge de cursus aan onze hooggestemde
verwachtingen beantwoorden.

WIJZIGING VAN DE ZIEKTEWET

De Minister van Sociale Zaken heeft thans
een wetsontwerp bij de Staten-Generaal aan-
hangig gemaakt, dat een wijziging van de
Ziektewet inhoudt.

Deze wijziging betreft uitsluitend den vorm
van de uitvoering der Ziektewet.

De minister wil een scherper scheiding
maken tusschen vakbedrijfsvereenigingen en
algemeene bedrijfsverenigingen.. De laatste
zullen geen werkgevers als lid mogen aan-
nemen, voor wie een vakbedrijfsvereeniging
bestaat.

De concurrentie tusschen beide soorten
bedrijfsvereenigingen zal door deze wets-
wijziging worden verminderd. Dat is een
voordeel. De toestand, dat op het terrein der
sociale verzekering, concurrentie mogelijk is,
is zeer ongezond. Of deze geheel zal verdwij-
nen, is onwaarschijnlijk, aangezien tusschen

de algemeene bedrijfsvereenigingen, waarvan
wel enkele zullen blijven bestaan, concurren-
tie mogelijk blijft.

De erkenning van een bedrijfsvereeniging
zal alleen mogelijk zijn, wanneer ten minste
twee, naar het oordeel van den minister, alge-
meen erkende centrale organisaties van
werkgevers en twee dito centrale organisaties
van arbeiders die erkenning aanvragen.

De bedoeling is dus te bewerkstelligen, dat
de te erkennen bedrijfsvereenigingen meer in
het georganiseerde bedrijfsleven zullen wor-
telen.

Het wetsontwerp heeft voorts ten doel te
zorgen voor de betaling van den kinder-
bijslag door de ziekenkas en te voorkomen,
dat ook over den kinderbijslag ziekenuitkee-
ring wordt gegeven.

WETTELIJKE REGELING VAN DEN
ARBEIDSDUUR IN DEN LANDBOUW.

Het zal in breede kringen van onze land-
arbeidersbevolking met groote voldoening
worden vernomen, dat de huidige Minister
van Sociale Zaken een voorontwerp van wet
heeft ingediend tot regeling van den arbeids-
duur van landbouwarbeiders.

Deze groep van arbeiders toch is lang-
Zcimerhand wel niet tot een ,,vergeten", maar
toch in elk geval tot een „overgeslagen"
hoofdstuk in onze arbeidswetgeving ge-
worden.

Daarover en over de oorzaken, die daartoe
hebben geleid, schrijft de minister in zijn
memorie van toelichting het volgende:

„Terwijl reeds vijftig jaar geleden de eerste
Arbeidswet tot stand kwam, heeft tot nog
toe in ons land voor den landbouwarbeid
geen wettelijke regeling gegolden. Geduren-
de de laatste dertig jaren zijn van tijd tot
tijd pogingen in deze richting ondernomen;
in de jaren 1912, 1917, 1921 en 1928 zagen
voorontwerpen het levenslicht. Ook in het
buitenland valt op te merken, dat een rege-
ling van den landbouwarbeid veel later tot
stand komt dan de industrieele arbeidswet-
geving.

In dit verschijnsel kan men een zekere
schroomvalligheid zien om in deze materie in
te grijpen wegens het bijzondere karakter
van den landbouwarbeid.

Dit bijzondere karakter mag er, naar de
meening van den ondergeteekende, niet toe
leiden, dat de wetgever zich blijvend zou
moeten onthouden. Wel zal bij het vaststel-
len van regelingen daarmede terdege reke-
ning gehouden moeten worden. De nauwe
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samenhang met de natuur, de sterke afhan-
kelijkheid van klimatologische invloeden en,
in verband daarmede, het karakter van sei-
zoenarbeid, dat de landbouwarbeid in zoo
ruime mate draagt, stellen ten deze bijzon-
dere eischen en plaatsen den wetgever voor
moeilijkheden, welke hij elders niet aantreft,
moeilijkheden, welke niet zoozeer betreffen
de arbeidsbescherming, bestaande in het
tegengaan van overmatigen en gevaarlijken
arbeid door vrouwen en jeugdige personen,
als wel de algemeene, voor alle arbeiders
geldende regeling van den arbeidsduur.

Qok in dit opzicht ziet de ondergeteekende
geen aanleiding om de volwassen mannelijke
arbeiders buiten het wetsontwerp te houden
en daarmede af te zien van de groote, zoowel
geestelijke als stoffelijke, voordeelen, die een
regeling van den arbeidsduur binnen redelijke
grenzen voor den arbeider, voor diens gezin
en voor de maatschappij biedt, doch wel is
hiermede het terrein aangegeven, waar bij
uitstek gevaar bestaat van belemmering van
het bedrijfsleven. Hier dient groote terug-
houdendheid te worden betracht, zoowel in
de mate van bekorting van den arbeidsduur
als ten aanzien van den vorm, waarin de
regeling wordt gegeven.

De toestanden in het landbouwbedrijf zijn
door de verknochtheid aan de natuur zoozeer
verschillend van die, waaronder het indus-
trieele bedrijfsleven werkt en zijn onderling
zoozeer verscheiden naar gelang van plaats,
seizoen en aard van de bedrijfstakken, dat
men goed doet zich van iedere vergelijking
met het industrieele en stedelijke bedrijfs-
leven los te maken en daarmede ook van de

regeling van den arbeidsduur, zooals deze
in de Arbeidswet 1919 is neergelegd.

Afgescheiden daarvan, dat, naar het oor-
deel van den ondergeteekende, de overheid
in het algemeen zooveel als mogelijk is aan
het georganiseerde bedrijfsleven moet over-
laten, klemt dit ten opzichte van de onder-
havige materie te meer, wijl hier nauwe aan-
sluiting aan de eischen van het bedrijfsleven
en een soepele toepassing onafwijsbare voor-
waarden zijn voor de bestaansmogelijkheid
eener deugdelijke voorziening. Hij heeft
daarom een systeem ontworpen, waarin een
uitgesproken voorkeur blijkt voor uit het ge-
organiseerde bedrijfsleven zelf opgekomen
regelingen. In de adviezen van den Hoogen
Raad van Arbeid over de voorontwerpen van
1921 en 1928 werd een zoodanig systeem
eveneens op den voorgrond gesteld. Van dit
systeem koestert de ondergeteekende de ver-
wachting, dat het een stimuleerenden invloed
zal hebben tot het afsluiten van collectieve
arbeidsovereenkomsten."

Ondanks de geschetste moeilijkheden en
ondanks het feit, dat de georganiseerde ver-
houdingen zich in het landbouwbedrijf niet
overal even ver hebben ontwikkeld, acht de
minister toch het oogenblik gekomen met een
wettelijke regeling te komen. De opvattingen
zijn in landbouwkringen veranderd."

„Daarnaast mogen de technische wijzigin-
gen in het landbouwbedrijf, welke een ver-
korting van den arbeidsduur hebben mogelijk
gemaakt, niet over het hoofd worden gezien.
De landbouwarbeid heeft in menig opzicht
ingrijpende wijzigingen ondergaan door de
mechanisatie.

Steeds meer werkzaamheden worden, al-
thans grootendeels, verricht met behulp van
machines; soms wordt door het combineeren
van werktuigen de arbeidsprestatie per tijds-
eenheid verder opgevoerd. Op deze wijze is
men in vele gevallen bij machte, de meeste
werkzaamheden met een belangrijk kleiner
getal arbeiders en paarden in een korter tijds-
bestek te doen afloopen.

Een niet te onderschatten voordeel der me-
chanisatie is verder daarin gelegen, dat zij'
den invloed der weersomstandigheden tot
kleinere proporties terugbrengt. Het spreekt
welhaast vanzelf, dat de op dit punt gemaakte
vorderingen de mogelijkheid van een korteren
arbeidsduur dichterbij hebben gebracht."

Het moet gezegd worden, dat dit ontwerp
op voorzichtige wijze poogt een aanvang te
maken met wettelijke regeling van den ar-
beidsduur in den landbouw.

Allereerst worden jeugdige personen (be-
neden 16 jaar) en vrouwen, in bescherming
genomen.

Beneden 14 jaar wordt landarbeid verbo-
den, behoudens voor kinderen boven 12 jaar,
die niet meer leerplichtig zijn of krachtens
art. 13 der Leerplichtwet verlof hebben be-
kcmen. Zij mogen dan echter niet langer dan
5 uur per dag lichte werkzaamheden ver-
richten.

Aan beschermde personen (jeugdigen en
vrouwen) kan bij algemeenen maatregel van
bestuur verboden worden bepaalde, voor de
gezondheid gevaarlijke arbeid te verrichten.
Voor en na de bevalling mag een vrouw ge-
durende in totaal 8 weken geen landarbeid
verrichten, terwijl haar daarna gelegenheid



voor het zoogen van het kind moet worden
verleend.

Jeugdige personen moeten een vrijen hal-
ven dag per week (vóór of na l uur) hebben.
Bij algemeenen maatregel van bestuur kan
di* ook voor volwassen arbeiders worden
bepaald.

Vrouwelijke arbeiders met een huishouding
mogen voorts Zaterdags na l uur geen land-
arbeid meer verrichten.

Voor jeugdigen verbiedt het voorontwerp
allen landarbeid tusschen 6 uur 's avonds en
6 uur 's ochtends. Bij algemeenen maatregel
van bestuur kunnen hierop uitzonderingen
worden toegestaan.

Voor den volwassen arbeider is de regeling
nog zeer schuchter.

Hij mag geen arbeid verrichten op Zondag,
behoudens voor het verzorgen van planten
onder glas of van dieren, behoudens uitzon-
deringen, bij algemeenen maatregel van be-
stuur vast te stellen.

Over den vrijen halven dag per week
schreven wij reeds.

Ook de wekelijksche arbeidsduur wordt be-
perkt. Naar gelang het seizoen is zal door
den minister worden vastgesteld een weke-
lijksche arbeidsduur van 45, 54 of 63 uur,
mits een jaarmaximutn van 2900 uren niet
overschrijdend. De minister is bevoegd ook
een maximum arbeidstijd per dag vast te
stellen. Arbeiders, die dieren moeten ver-
zorgen, mogen 12 uur per week of 2 uur per
dag langer arbeiden.

Niet alle landarbeiders vallen onder deze
wet. Het ontwerp verstaat onder landbouw-
arbeid alle werkzaamheden in een onderne-

PARTICULIERE BEDRIJVEN.

Kantoor- en Handelsbedienden.

Verschenen zijn de verslagen over 1938 en
1939 van de Nederlandsche Vereeniging van
Christelijke Kantoor- en Handelsbedienden.

Als motto staat op den omslag een woord
van Ed. van Cleeff, uit zijn boek Sociaal-
economische ordening: „Ons wordt slechts
gevraagd om onszelf en ons handelen, om
mensch en maatschappij te stellen onder de
norm van de souvereiniteit Gods."

In de inleiding wordt opgemerkt, dat de
beide verslagjaren twee bewogen jaren wa-
ren, ook wat de bestuursbezetting betreft.
De collega's ƒ. Nauta en F. P. Fuykschot
gingen heen en werden door nieuwe krach-
ten vervangen. Beiden hebben de vereeni-
ging jarenlang met groote bekwaamheid en
toewijding gediend. Toen eindelijk het corps
bezoldigde bestuurders weer compleet was en
ook de ,,vijfde man" zijn werkzaamheden
was begonnen, onttrok de mobilisatie twee
bezoldigde bestuurders aan hun arbeid.

Hoezeer de vereeniging ,,up-to-date" is,
blijkt uit wat medegedeeld wordt over de
werkzaamheden der commissie tot voorberei-
ding van de benoeming van den vijfden be-
zoldigden bestuurder. In de vergadering
dezer commissie van 25 Maart 1939 kwam
haar rapport, hetwelk een voordracht van
twee collega's bevatte, ter tafel. Eveneens
waren ter tafel de psycho-technische en

ming van landbouw, tuinbouw, boschbouw of
veehouderij, behalve werkzaamheden, waarop
reeds de Arbeidswet 1919 van toepassing is.
Met name echter worden uitgeschakeld zij,
die op jaarcontract in dienst zijn, mits van
16 jaar of ouder en die in de woning van het
hoofd of den bestuurder der onderneming of
in de aanhoorigheden der woning worden
gehuisvest en wier loon geheel of ten deele
bestaat uit kost en inwoning. Dat zijn dus de
inwonende boerenknechts. Klaarblijkelijk
heeft de minister de gezinsleden of die daar-
toe gerekend worden, willen uitschakelen, om
niet in de gezinsverhoudingen in te grijpen.

Artikel 12 van het voorontwerp laat de
mogelijkheid open voor afwijkende bepalin-
gen krachtens een collectieve arbeidsover-
eenkomst.

Als wij nu nog vermelden, dat vrouwen
en jeugdige personen een arbeidskaart moe-
ten hebben, dat bij het bestaan van de over-
tuiging, dat de wet wordt overtreden, het
districtshoofd voorschriften omtrent het hou-
den van aanteekeningen mag geven en dat
bi) het geven van overwerkvergunningen
vrouwen en jeugdige personen niet tusschen
8 uur 's avonds en 4 uur 's morgens mogen
arbeiden, dan hebben we het voornaamste
vermeld van hetgeen onzen lezers in eersten
aanloop over deze zaak belangstelling zal
inboezemen.

Dit voorontwerp is een schuchtere poging
eenigen regelmaat in den landarbeid te bren-
gen. Wij hopen, dat hiervan iets in het
Staatsblad zal komen, opdat althans een be-
gin van regeling tot stand kome.

graphologische rapporten van het psycholo-
gisch laboratorium der Vrije Universiteit,
betreffende de beide op de voordracht voor-
komende personen. Met groote meerderheid
werd toen no. l van de voordracht, collega
A. Borstlap, te Rotterdam, gekozen..

Dat ging in den ,,goeden ouden tijd"
anders! Laten wij hopen, dat een dergelijke
wetenschappelijke voorbereiding der benoe-
ming van bezoldigde bestuurders er toe
moge bijdragen, dat wij in onze beweging
steeds „the right man in the right place"
krijgen.

Het ledental der vereeniging steeg van
7173 op 31 December 1937 tot 7848 op 31
December 1939. Deze zijn als volgt over de
verschillende vakgroepen verdeeld:

Kantoorbedienden 6029
Handelsreizigers 905
Winkelbedienden 557
Magazijnbedienden 357

Het aantal jeugdleden (beneden 21 jaar)
bedraagt 851. Het aantal vrouwelijke leden
is 664.

Op het einde van het verslagjaar waren
17 collectieve contracten afgesloten, waarvan
8 met andere christelijke vakbonden, het
C.N.V. en Edecea. Dit is natuurlijk een veel
te gering aantal, echter geen gevolg van
gebrek aan activiteit der organisatie, doch
van de laksheid van het kantoorpersoneel in
de diverse bedrijven. Terecht herinnert de
secretaris, vr. D. W. Ormel, in zijn slotwoord
aan de opmerking, door vr. Stapelkamp eens

gemaakt.dat juist in de door deze vereeniging
georganiseerde groepen van werknemers de
mogelijkheden tot vergrooting van het leden-
tal in hooge mate aanwezig zijn.

Uit de werkloozenkas werd in 1939 uitge-
keerd ƒ 27.998.71 aan 238 werkloozen.

De vermogenspositie der vereeniging per
31 December jl. was als volgt:

Totaal vermogen (zonder de werkloozen-
kas) ƒ88.946.95.

Het vereenigingskapitaal is ƒ 6.688.04, de
weerstandskas ƒ 78.685.02; de rest zijn
diverse fondsen en reserves.

Kleedingindustrie.

Van den Ned. Chr. Bond in de Kleeding-
industrie ontvingen wij een typografisch
goed uitgevoerden folder, getiteld: Zijt gij
neutraal?

Het huisbezoek moet nog steeds gezien
worden als het propagandamiddel bij uit-
nemendheid. Het is echter gewenscht, dat
deze arbeid gesteund wordt door een doel-
matig propagandageschriftje, dat aanleiding
kan geven tot het ontwikkelen van een ge-
sprek over het wezen en de beteekenis van
den bond. Daartoe kan deze propaganda-
folder uitnemende diensten bewijzen.

W.B.

OVERHEIDS- EN SEMI-OVERHEIDS-
BEDRIJVEN.

Van onze Christelijke Ambtenaren.

Het heeft aan belangstelling bij het zilve-
ren jubileum niet ontbroken. De dagen van
27 en 28 Maart zijn geweest de dagen der
aigemeene vergadering, die in het teeken
stond van het 25-jarig bestaan. Wij vestig-
den hier reeds de aandacht op toen wij het
jaarverslag behandelden.

Het openingswoord van den voorzitter,
den heer A. van Driel, stond in het teeken
van dankbaarheid voor ondervonden zegen.
Herinnerd werd aan de geloofstrouw, waar-
mede de pioniers 't werk zijn begonnen. Na
een jaar werken telde de bond 140 leden en
bestond uit 3 afdeelingen. Begonnen werd
met 8 leden in Amsterdam.

Op den eersten dag der aigemeene ver-
gadering overhandigde de voorzitter der
Amsterdamsche afdeeling aan het bondsbe-
stuur een aantal formulieren van nieuwe
leden, waardoor deze afdeeling alleen reeds
de 1000 leden overschreed.

Het ledental van den bond benadert de
4700 en gaat dus op de 5000 aan.

Herinnerd werd aan de krachten, die den
bond hebben gediend. Van de oprichters
werden de aanwezige vrienden J. H. Schot,
J. J. Burghouts, H. J. Warneke en J. Otters-
berg gehuldigd en onderscheiden met het
gouden insigne van het C.N.V.

Voorts werd herinnerd aan het in bezit
nemen van een eigen bondsgebouw in 1939.
Vervolgens aan de stevige actie om positie-
verbetering in verband met het steeds moei-
lijker wordend leven, vooral voor de laagst
bezoldigden.

Het openingswoord, dat tintelde van lof
en dank voor den rijken zegen Gods, die in
deze kwart-eeuw werd genoten, werd beslo-
ten met de aandacht der vertegenwoordigers
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te vragen voor de onheilspellende teekenen
der tijden,

De krachten van het Evangelie moeten in
ons volksleven worden ingedragen en de
christelijke solidariteitsgedachte rnoet worden
verstaan en beleefd.

Als feestredenaar sprak vr. Stapelkamp.
Deze schetste de moeilijkheden ondervon-

den in de eerste jaren. Eerstens om de over-
tuiging bij te brengen van de beteekenis der
organisatie voor ambtenaren. Vervolgens om
de vele christelijke ambtenaren te trekken,
die neutraal georganiseerd zijn.

Mogen de honderden nog neutraal geor-
ganiseerde christelijke ambtenaren in dezen
hun roeping leeren verstaan, omdat toch ook
dit werk moet worden verricht in gebonden-
heid aan Gods wet.

Vervolgens recipieerde het bondsbestuur.
Voor deze receptie werd groote belang-

stelling getoond van alle kanten. De ver-
tegenwoordigers der eigen vakbeweging hul-
digden den bond met bloemen en aanbieding
van een wandversiering voor het bondsge-
bouw. Velen, brachten gelukwenschen per-
soonlijk over. Daarbij waren er nog andere
telegrafische en schriftelijke gelukwenschen.

Den volgenden dag zijn de verslagen be-
handeld van secretaris en penningmeester.
Bij de bespreking van het beleid van het be-
stuur en de redactie van het orgaan, werd
waardeering uitgesproken voor het vele werk,
dat verricht was.

Aangedrongen werd op spoedige benoe-
ming van een derden man. Dit werd toege-
zegd door den bondsvoorzitter.

De bond mag op mooie gedenkdagen
terugzien.

Onder leiding van de Amsterdamsche af-
deeling was nog een feestavond georgani-
seerd, waar prof. Slotemaker de Bruïne een
herdenkingsrede heeft uitgesproken.

Christelijke Belastingambtenaren.

Van dezen bond verscheen het jaarverslag
over 1939.

In zijn inleidend woord zegt de secretaris.
vriend Rooseboom: „Licht en schaduw wis-
selen elkaar in veel nuanceeringen af. We
kennen hoogtepunten in het organisatieleven,
maar evenzeer tijden van neergang. Het is
goed, dat we in de bewogen tijden, waarin
we leven, ons ook nog bezighouden met na
te gaan, hoe onder. Gods zegen deze arbeid
voortgang mocht hebben. De bond bestond
in December 1939 reeds 35 jaar."

In het verslag is opgenomen alles wat door
het Permanent Comité in centraal verband
werd verricht. Over dit deel van het verslag
schreven wij in deze rubriek reeds eerder.

Het verslag maakt er melding van, dat 40
leden met vrouwen en kinderen profiteerden
van het Vacantie-oord van het C.N.V.

Het ledental steeg van 1688 tot 1717.
Hiervan waren 1588 persoonlijk deelnemer
aan het T.b.c.-fonds „Draagt Elkanders
Lasten". Slechts 129 stonden er nog buiten.
Dit is wel een unicum, dat zoo'n groot per-
centage eigener beweging lid werd. Collec-
tieve aansluiting zal hier niet veel moeilijk-
heden opleveren.

Van de 129, die nog niet zijn aangesloten,
heeft Rotterdam met 16 leden op de 216 het
hoogste aantal; Amsterdam op de 161 leden
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9 niet aangeslotenen mag ook genoemd wor-
den.

Uit den neutralen bond kwamen 10 leden
en uit den moderne 3 over. Wegens eervol
ontslag moesten 18 leden worden afgevoerd
ei'. 3 wegens overlijden. Totaal ingeschreven
werden 72 en afgevoerd 43 leden.

Het verslag geeft vervolgens een weer-
gave van het afdeelingswerk.

Met een voordeelig saldo over 1939 van
ruim ƒ 2800.—, geeft het financieel verslag
een bezit aan van ƒ 20.575.69 in de bondskas.

In het fonds „Steun in Nood" is een kapi-
taal van ruim ƒ 6600.—.

Dan is er nog een bedrag van bijna
ƒ 10.000.— in het jubileumfonds.

Er is een totaal bezit van meer dan
ƒ 37.000.—.

Uit alles wat het verslag weergeeft, blijkt
een gezond en krachtig vereenigingsleven.
Moge dit werk onder Gods zegen tot heil
van eigen groep zich blijven voortzetten en
daardoor ook ten goede komen aan heel onze
beweging. D. de R.

KOSTEN LEVENSONDERHOUD EN HET STEUNBEDRAG

De gezamenlijke arbeidersvakcentralen
zonden aan Zijne: Excellentie den Minister
van Sociale Zaken, gedateerd 12 April 1940,
een adres van den volgenden inhoud:

Excellentie,
Bij brief van 20 October van het vorige

jaar namen onze besturen de vrijheid, er bij
Uwe Excellentie op aan te dringen, naar
aanleiding van de stijging van de kosten van
het levensonderhoud, die sedert Augustus
1939 was ingetreden, maatregelen te nemen,
waardoor de steunuitkeringen, alsmede de
werkverschaffingsionen, zouden worden aan-
gepast aan deze verhoging van de uitgaven
voor het levensonderhoud.

In verband met dit verzoek besloot de
regering, met ingang van 17 December 1939
tot en met 2 Maart 1940 de steunuitkeringen
en de werkverschaffingsionen met een
duurtetoeslag van 5 pet. te verhogen. Inge-
volge Uw circulaire van 22 Februari 1940
za! deze toeslag voor onbepaalde tijd worden
verleend. Voor dit besluit zijn onze besturen
erkentelijk.

Sinds het tijdstip, waarop de duurtetoeslag
werd verleend, heeft de stijging van de kos-
ten van het levensonderhoud zich voortgezet,
mede ten gevolge van de maatregelen, die de
regering heeft genomen, met betrekking tot
verschillende eerste levensbenodigdheden.
Volgens het Bureau van de Statistiek van de
gemeente Amsterdam bedroeg deze stijging
gemiddeld over de maand Januari 1940 voor
de voeding 11.1 pet. en voor het gehele
gezinsbudget 7.3 pet., terwijl ook voor de
maanden Februari en Maart verdere ver-
hoging heeft plaats gehad, waardoor het ge-
hele gezinsbudget gemiddeld over de maand
Maart gestegen was met 8.9 pet. sedert
Augustus 1939, terwijl de kosten voor de
voeding met 13.2 pet. waren gestegen. Als
vaststaand mogen wij aannemen, dat op dit
ogenblik deze indexcijfers nog hoger zullen
zijn.

De verhoging van de broodprijs met l cent
per 800 gram versterkt deze ongunstige ont-
wikkeling van het kostenpeil nog meer. Deze
verhoging drukt uiteraard het zwaarst op de
gezinnen met lage inkomsten, omdat in deze
gezinnen de broodvoeding een belangrijker
plaats inneemt dan bij gezinnen, die op een
hoger welstandspeil staan.

Daarenboven mag niet uit het oog worden
verloren, dat de indexcijfers van het Amster-
damse Bureau gebaseerd zijn op een week-
inkomen van ongeveer ƒ 30.—•, hetgeen be-
tekent, dat het deel van de kosten voor de
voeding kleiner is dan bij de belangrijk
lagere inkomens van de werkloze arbeiders

en hun gezinnen en de stijging op deze ge-
zinnen dus nog zwaarder drukt.

Het is daarom, dat onze besturen de wens
uitspreken, dat de duurtetoeslag zal worden
verhoogd in overeenstemming met de stij-
ging van de kosten van het levensonderhoud.
Onze besturen achten dit wel zeer noodzake-
lijk.

In onze brief van 20 October 1939 be-
toogden wij o.m., dat reeds voordat de stij-
ging intrad, velen van hen, die tot de groe-
pen werknemers behoren, die zeer lage lonen
verdienen en zij, die van steunuitkering moe-
ten leven, in een uiterst moeilijke positie ver-
keerden en dat dit nog in het bijzonder gold
voor hen, die langdurig werkloos waren. De
duurtetoeslag van 5 pet. werd verstrekt op
het ogenblik, dat de stijging van de kosten
van het levensonderhoud de 5 pet. reeds had
overschreden, zodat de moeilijkheden voor
genoemde gezinnen bleven bestaan en, in
verband met de voortgezette stijging dei
kosten van het levensonderhoud in de achter
ons liggende maanden, nog groter zijn ge-
worden.

Het is om deze reden, dat wij ons veroor-
loven. Uwe Excellentie te verzoeken, alsnog
te voldoen aan de door ons in ons schrijven
van 20 October 1939 geuite wens, om de ge-
volgen van de stijging der kosten van het
levensonderhoud op te heffen door het ver-
strekken van een compenserende duurte-
toeslag.

Het is ons natuurlijk bekend, dat door het
geven van een verhoogde brandstoffen-
toeslag, het extra verstrekken van goedkoop
vet en margarine, het beschikbaar stellen van
extra vlees en groente in blik, aan de noor!
van de door ons genoemde categorieën van
werknemers nog verder tegemoetgekomen is.
Maar deze maatregelen, waarvoor wij — het
spreekt vanzelf - - eveneens erkentelijk zijn,
waren meer een gevolg van de buitengewone
winteromstandigheden, waarin wij gedurende
een paar maanden verkeerd hebben. Deze
extra maatregelen golden trouwens maar
voor enkele weken en zijn op dit ogenblik
voor een deel weer ingetrokken. Bovendien
werd de betekenis van deze maatregelen voor
tienduizenden gezinnen, vooral voor die van
het platteland, zeer verminderd, doordat de
werkverschaffingen van half December 1939
tot half Maart 1940, dus drie maanden,
wegens de vorst gesloten zijn geweest. Wij
zijn zeker niet aan de hoge kant, indien wij
het daardoor ontstane inkomstenverlies in de
gezinnen der werklozen op minstens 200.000
gulden per week stellen. Ook daardoor is de
nood in deze gezinnen nog weer vergroot.



Daarenboven hebben de vorst en de on-
gunstige economische omstandigheden ten-
gevolge gehad, dat zeer velen, en daaronder
een groot aantal vakarbeiders, werkloos ge-
worden zijn. Ook deze werklozen voelen
zeer scherp de voortgaande stijging van de
kosten van het levensonderhoud.

Hier komt nog bij, dat de regering tot
ons leedwezen geen gevolg heeft gegeven
aan het verzoek, eveneens gedaan in ons
schrijven van 20 October 1939, om de z.g.
B-steun te verhogen.

Door al deze omstandigheden was het
resultaat van de 5 pet. duurte-toeslag gerin-
ger dan anders het geval zou zijn geweest.

Het is om al deze redenen, dat wij Uwe
Excellentie zeer dringend verzoeken, de
duurtetoeslag van 5 pet. te verhogen en aan
te passen aan de stijging van de kosten van
het levensonderhoud, ten einde daardoor ver-
dere inzinking van het levenspeil van de

Jaarboek der Ned. Hervormde Kerk 1940.
24e jaargang, onder redactie van Ds. H.
C. Briët. Uitgave N.V. Nauta & Co's
^Drukkerij. Prijs ƒ 2.90.

Dit lijvige jaarboek bevat een schat van
gegevens betreffende de samenstelling, het

IN DE SCHOONE MEI

zullen door de N.C.R.V. weer twee radio-
kwartiertjes van het Christelijk Nationaal
Vakverbond worden uitgezonden, nl. op 9 en
30 Mei a.s.

Sprekers zijn respectievelijk de heeren
A. Stapelkamp en H. Amelink. Ieder C.N.V.-
lid luistert dan! Maar teeken bij voorbaat in
uw zakagenda aan, dat de uitzending vijf
minuten vroeger begint, dus niet om kwart
voor zeven, maar om 6.40 uur n.m.

„DRAAGT ELKANDERS LASTEN".

Overzicht hulpverleeningen in
de maand Februari 1940.

grote massa der werklozen te voorkomen.
Indien Uwe Excellentie dit wenselijk acht,
zijn wij natuurlijk gaarne bereid, ons verzoek
nog nader mondeling toe te lichten.

Uw antwoord met belangstelling tegemoet
ziende, tekenen wij,

met verschuldigde gevoelens,

Namens de besturen van:

het Nederlands Verbond van
Vakverenigingen,

het R.K. Werkliedenverbond
in Nederland,

het Christelijk Nationaal Vak-
verbond,

de Nederlandse Vakcentrale:

(w.g.) H. LINDEMAN,
secretaris N.V.V.

bestuur en het beheer van de Ned. Herv.
Kerk. Zeer belangwekkend is voorts het
jaaroverzicht, dat den lezer een duidelijk in-
zicht geeft in den arbeid van de kerk, maar
tevens in allerlei arbeid, op het breede gees-
telijke terrein in ons land verricht.

Een onmisbaar boek voor allen, die in het
openbare leven werkzaam zijn en voor dege-
nen, die belangstelling hebben voor hetgeen
op kerkelijk en geestelijk gebied omgaat.

Kind van lid Fabrieks- en Transportarbei-
ders, Zwijndrecht. San. „Sophia-Stichting",
Scheveningen.

Kind van lid Fabrieks- en Transportarbei-
ders, Zwijndrecht. Daglighallen.

Lid van Kantoor- en Handelsbedienden,
Utrecht. San. ,Juliana-oord".

Lid van Landarbeiders, Poortvliet. San.
„Juliana-oord".

Kind van lid Landarbeiders, Dedemsvaart.
San. ,,Sonnevanck".

Kind van lid Landarbeiders, 's-Graven-
zande. San. „Hoog Blaricum".

Kind van lid Landarbeiders, Winschoten.
San. „Heliomare".

Kind van lid Metaalbewerkers, Rotterdam.
Zeepospitiurn.

Lid van Mijnwerkers, Brunssum. Sanato-
rium „Hellendoorn".

Kind van lid „Unitas", Dieren. Sanatorium
„Sonnevanck".

Ziekenhuis.
Lid van Metaalbewerkers, Leeuwarden.

Koloniehuizen.
Kind van lid Fabrieks- en Transportarbei-

ders, Leiden. Koloniehuis „Beatrix".
Kind van lid Fabrieks- en Transportarbei-

ders, Uithoorn. „Boschhuis".

Rusthuis.
Kind van lid Fabrieks- en Transportarbei-

ders, Rusthuis „Moria", Nunspeet.

Andere vormen van hulp.
Extra voeding.

Lid van Bouwarbeiders, Dordrecht.
Echtgenoote van lid Bouwarbeiders, Leeu-

warden.
Lid van Fabrieks- en Transportarbeiders,

Alphen a.d. Rijn.
Kind van lid Fabrieks- en Transportarbei-

ders, Druten.
Kind van lid Fabrieks- en Transportarbei-

ders, Leiden.
Kind van lid Fabrieks- en Transportarbei-

deers, Noordwijk.
Lid van Grafische arbeiders, Groningen.
Lid van Grafische arbeiders, Leerdam.
Kind van lid Kleermakers, Haarlem.
Lid van Landarbeiders, Wieringerwerf.
Echtgenoote van lid Landarbeiders, Dub-

beldam.
Kind van lid Landarbeiders, Noordwijk.
Lid van Metaalbewerkers, Leiden.
Echtgenoote van lid Metaalbewerkers,

Zwolle.

Huishoudelijke hulp.

Echtgenoote van lid Fabrieks- en Trans-
portarbeiders, Sliedrecht.

Diversen.
Echtgenoote van lid Bouwarbeiders, Arn-

hem.
Kind van lid Bouwarbeiders, Giessendam.
Kind van lid Fabrieks- en Transportarbei-

ders, Axel.
Kind van lid Fabrieks- en Transportarbei-

ders, Renkum.
Kind van lid Kantoor- en Handelsbedien-

den, Gorinchem.
Lid van Metaalbewerkers, Leiden.
Echtgenoote van lid Personeel in Publie-

ken Dienst, Alkmaar.

W. DE JONG,
Penn.-Beheerder „D.E.L.".

In de maand Februari werden voor geheele
of gedeeltelijke rekening van ,,D.E.L." ter
verpleging opgenomen in de na te noemen
inrichtingen:

Sanatoria, enz.

Lid van Fabrieks- en Transportarbeiders,
Sneek. Nazorginr. „Violetta" te Heerenveen.

Lid van Fabrieks- en Transportarbeiders,
Haarlem. San. ,,Zonlichtheide" te Gennep.

Echtgenoote en kind van lid Fabrieks- en
Transportarbeiders, Haarlem. San. ,,Zon-
lichtheide" te Gennep.

Kind van lid Fabrieks- en Transportarbei-
ders, Leeuwarden. Parkherst.oord, aldaar,

Kind van lid Fabrieks- en Transportarbei-
ders, Renkum. San. „Oranje-Nassau-Oord".

llóob etot^M^
Assen,

Onze besturenbond hield Vrijdag 12 April j l . , onder
leiding van vr. J. van Dalen Wzn.. een vergadering
in „De Kroon".

Naar aanleiding van de gelezen notulen deelde vr.
Pieters mede, dat hij tot zijn genoegen kon zeggen,
dat hem na onderzoek gebleken is, dat het percentage
onkosten van R. v. A. niet is 90 pet., zooals in de
vorige vergadering was uitgesproken, maar 10.4 pet.
van het ontvangen premiebedrag.

Van het C.N.V. was bericht binnengekomen, dat de
vrienden Schipper en Seuninga dd. 24 April in Assen
hopen te komen, ter bespreking van de kwestie basis

uurloonen voor Assen in de werkverschaffing. In het
bijzonder werden de besturen van de Landarbeiders en
Fabrieks- en Transportarbeiders opgewekt, voltallig,
met de noodige gegevens, bij die besprekingen tegen-
woordig te zijn.

Aan den heer burgemeester, voorzitter van het plaat-
selijk comité B-steun, zal een schrijven worden gericht,
waarbij kenbaar wordt gemaakt, dat onze besturenbond,
het, om onderscheid bij de betrokkenen te voorkomen,
gewenscht acht, de uitkeering van den B-steun in den
vervolge volgens vaste normen, naar beschikbare
schriftelijke gegevens, te doen geschieden en dat o.i.
het huisbezoek der dames beter achterwege kan blijven.

Betreffende punt 4 van de agenda: ,.Ons pogen om
te komen tot zelfstandig beheer van de B.B.-financiën",
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kon worden medegedeeld, dat het resultaat van de
tot dusver binnengekomen antwoorden is: 3 onbeslist,
9 voor en 12 besturenbonden tegen ons idee.

Verdere antwoorden worden ingewacht. In het alge-
meen zijn het de groote besturenbonden die geen be-
hoefte schijnen te hebben aan een zelfstandig beheer
der gelden.

Naar aanleiding van een van het bestuur van den
Prot. Chr. Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel
ontvangen brief, waarbij ons optreden onorganisato-
risch wordt geacht, zal worden geantwoord, dat wij het
met deze opvatting oneens zijn. Er zal daarbij op wor-
den gewezen, dat het hier een enquête betreft, waarvan
het resultaat aan het C.N.V. wordt doorgegeven, zon-
der meer. Als aan een besturenbond het recht wordt
ontzegd, zich, en dan nog wel buiten bezwaar van de
besturenbondsfinanciën om, tot de andere besturenbon-
den te wenden met een dergelijke vraag, waar bli jf t
dan het initiatief van den besturenbond? In dit verband
werd nog verwezen naar een circulaire dd. 5 April,
van het C.N.V., waarin op de ingezonkenheid bij vele
besturenbonden wordt gewezen. Ons pogen heeft geen
ander doel, dan de activiteit in den besturenbond tot
ontwikkeling te brengen. Assen voelt het daarbij als
een behoefte, over eigen financiën te kunnen be-
schikken.

Vriend Pieters bracht verslag uit van een door hem
bezochte vergadering van de afd. Spoor en Tram.

Van de afd. Landarbeiders was een voorstel tot
reglementswijziging binnengekomen. In plaats van
l stem per afdeeling, wenscht men l stem per 10 leden.

Het voorstel zal met prae-advies van het bestuur:
per afdeeling l—25 leden l stem, 26—50 leden 2 stem-
men, boven 50 leden 3 stemmen, met de bepaling, dat
per afgevaardigde niet meer dan l stem mag worden
uitgebracht, aan de afdeelingen worden doorgezonden,
waarna het op de a.s. jaarvergadering in stemming kan
komen.

De collecte voor het A.P.C.-comité hopen we hier
in het laatst van Mei te houden. Het bevreemdde ,de
vergadering, dat het bestuur van het Militair Tehuis
volgende week een collecte gaat houden.

Op de onlangs gehouden vergadering, waar het
A.P.C.-comité werd gevormd, waarin ook een ver-
tegenwoordiger van het Militair Tehuis werd opgeno-
men, was de mededeeling gedaan, dat, nu het A.P.C.-
comité er was, het Militair Tehuis geen collecte zou
houden, maar genoegen wilde nemen met een gedeelte
van de opbrengst van de A.P.C.-collecte.

Voor een in den a.s. herfst te houden socialen avond,
was door de Chr. Middenstandsvereeniging en den
C.B.T.B. medewerking toegezegd. Voor den besturen-
bond zullen de vrienden G. van Dijkhorst en J. van
Dalen Jr., in een daartoe gevormd comité zitting ne-
men. De bedoeling van een dergelijken avond is, om
in breeden kring de noodzakelijkheid van christelijke
organisatie naar voren te brengen.

H. HOVING, secretaris.

Rotterdam.

Jeugdtverkloosheid. De secretaris van de plaatse-
lijke commissie te Rotterdam, van de „Centrale voor
\Verkloozenzorg" (gesticht op initiatief van den Raad
van Ned. Kerken voor practisch Christendom) schrijft
ons het volgende:

Ons werkkamp „De Schaapskooy" te Rockanje is
onvoldoende bezet. Indien de oorzaak hiervan zou
zijn, dat er geen werklooze jongeren (16 tot en met
24 jaar) meer zijn, dan ware genoemd verschijnsel
zeer verheugend.

Er is echter reden om te veronderstellen dat het
niet zoo is. Op 31 December 1939 waren bij de ar-
beidsbeurs te Rotterdam nog ruim 4000 werkzoeken-
den van 16 tot en met 24 jaar ingeschreven. Vermoe-
delijk is dit aantal nu kleiner, maar zelfs als het met
de helft verminderd zou zijn, dan blijft nog de vraag,
waar die 2000 jongere werkloozen zich bevinden en
wat ze doen. Een deel hunner neemt deel aan cursus-
werk, werkobjecten, centrale werkplaats enz., maar er
moeten toch nog honderden zijn die niets doen. Zij
kunnen, voor zoover zij zich daar op hun plaats ge-
voelen, deelnemen aan ons werkkamp in Rockanje,
waar zij nuttige bezigheden verrichten, eenige sport
beoefenen, les krijgen, enz.

Omdat wij de overtuiging hebben, dat nog velen
doelloos rondloopen, vragen wij de medewerking van
allen, die met deze jeugdige werkloozen rechtstreeks
of zijdelings in aanraking komen, dus jeugdleiders,
predikanten, onderwijzers, enz. om hen op'ons werk-
kamp te wijzen.

Gelegenheid voor aanmelding bestaat eiken dag van
10 tot 11 uur voorm. bij den secretaris van boven-
genoemde commissie, den heer C. Grashof f, Maas-
straat 2 te Rotterdam.

Suamecr.

Vrijdagavond 5 April jl„ hield de plaatselijke
commissie van „D.E.L." een ledenvergadering in een
lokaal der Geref. Kerk te Bergum.

Te ruim half 8 opende de voorzitter deze vergade-
ring met het lezen van l Cor. 13, waarna hij voorging
in gebed, heette de aanwezigen van harte welkom en
sprak naar aanleiding van het gelezene een openings-
woord, waarna de secretaris de notulen las, welke
na een kleine opmerking werden goedgekeurd en vast-
gesteld.

Ingekomen stukken en mededeelingen volgden nu,
waarna het voornaamste agendapunt ter tafel kwam,
nl. de te houden collecte voor „D.E.L.".

Na breede bespreking werd gekozen de week van
20—25 Mei, zulks met het oog op plaatselijke gebrui-
ken en de beschikking over meisjes. Het is namelijk
„schoonmaak tijd".

De secretaris kreeg de opdracht, om de noodige
maatregelen voor de te houden collecte te nemen en
het benoodigde materiaal te bestellen. Voorts wer-
den in iedere plaats een paar personen gekozen, welke
het plaatselijk zullen regelen.

De rondvraag leverde niets bijzonders op, waarna
vr. T. Veenstra eindigde met dankzegging.

Terloops werd nog even de adviescommissie aan-
gehaald. Voor zoover aanwezig werden de vrienden
attent gemaakt op de adressen van de bestuursleden.

Het was een gezellige vergadering met een flinke
opkomst. P. BOANA, corr.

Urk.

15 April jl. had, onder leiding van vriend Ruiten,
voorzitter van den Christelijken Besturenbond,' een
propagandavergadering plaats, uitgaande van den
Christelijken Metaalbewerkersbond. Als spreker voor
dien avond trad voor ons op vriend C. J. Post, dis-
trictbestuurder van den Chr. Metaalbewerkersbond te
Zwolle.

Spreker verkreeg, na opening op de gebruikelijke
wijze en een kort inleidend woord van den voorzitter,
gelegenheid om het doel dezer vergadering uiteen te
zetten.

Na de plichten en rechten van zijn organisatie en
grondslag en doel van onze christelijke vakbeweging
duidelijk belicht te hebben, werden enkele vragen van
ondergeschikt belang bevredigend beantwoord.

Een zevental personen van de twaalf genoodigden,
lieten zich als lid inschrijven, zoodat dadelijk een af-
deeling was gesticht.

Hierna ging men over tot het kiezen van een be-
stuur voor deze jonge afdeeling, hetwelk een vlot
verloop had.

Aan het eind dezer vergadering bracht vriend Post
dank aan het bestuur van den besturenbond, voor
zijn voorbereiding en activiteit in dezen betoond.

Vriend Ruiten, onze voorzitter, aanvaardde namens
ons bestuur deze woorden van dank, maar kon niet
nalaten te zeggen, dat dit woord niet enkel gold voor
Urk, maar voor al onze aangesloten besturenbonden.

Vrienden, als het gaat om de uitbreiding der chris-
telijke vakbeweging, laat dan geen moeite ons te veel
en geen bezwaar van tijd ons te groot zijn. Doet allen
uw christenplicht, zooals ons bestuur dit meende te
moeten doen tegenover den Chr. Metaalbewerkers-
bond. Het resultaat daarvan is u bekend. Laten wij
allen in deze dagen van internationale spanning onzen
plicht als christenarbeiders niet verzaken, dan zullen
de resultaten zeer zeker worden aanschouwd.

v. d. BERG, secretaris.

Veenend'aal.

Op Donderdagavond 11 April jl„ hield onze bestu-
renbond een vergadering.

De voorzitter, vr. M. Anbeek, opende deze verga-
dering op de gebruikelijke wijze.

Na het lezen der notulen, gaf de voorzitter een
verslag van het oprichten van een afdeeling van de
Transportarbeiders, onder leiding van den C.B.B, te
Veenendaal, maar tot zijn spijt moest hij ook nu weer
mededeelen, dat die jonge afdeeling, na eenige weken,
weer werd opgeheven.

Hierna gaf vriend G. Diepeveen een overzicht van
de besprekingen, welke gevoerd zijn met het bestuur
van het plaatselijk Militair Tehuis te Veenendaal,
over het A.P.C.-comité, waaruit bleek, dat genoemd
bestuur zeer lang werk heeft om een besluit te nemen,
Ook heeft vriend Diepeveen een bezoek gebracht aan
het hoofd der afdeeling der kostwinnersvergoeding te
Ede. Bij deze afdeeling was een fout gemaakt, waar-
door verschillende vrouwen van onze militairen te

weinig vergoeding ontvingen. Na deze bespreking
werd ook het achterstallige uitbetaald.

Daarna werd het rondschrijven van den besturen-
bond te Assen behandeld. Vriend G. Diepeveen heeft
aan den besturenbond van Assen verschillende vra-
gen gesteld, wat of zij toch wel bedoelden.

Nadat een en ander voorgelezen en besproken was,
werd met algemeene stemmen besloten, Assen er van
op de hoogte te stellen, dat de Christelijke Besturen-
bond te Veenendaal in geen geval met hun voorstel
kan accoord gaan, omdat deze zaken behooren ter
algemeene vergadering van het C.N.V.

Vlissingen.

De Christelijke Besturenbond hield 17 April zijn
jaarvergadering, onder leiding van den voorzitter
vr. J. Marijs, die in zijn openingswoord wees op de
donkere tijdsomstandigheden waarin wij leven. Spre-
ker wekte de aanwezigen op, om in vertrouwen op
God den zegenrijken arbeid voor de christelijke vak-
beweging met kracht voort te zetten.

Het jaarverslag, uitgebracht door den secretaris
vr. Luijk en handelende over de jaren 1938 en 1939,
getuigde van een alleszins opgewekt organisatieleven,
al kon ook een klacht over de houding van verschil-
lende leden niet achterwege blijven.

Het aantal aangesloten afdeelingen bedraagt 13; het
ledental steeg van 1139 op l Januari 1939 tot 13C9 op
l Januari 1940, een vooruitgang dus van 170 leden.
In 1938 was de winst 106 leden en in 1939 64 leden.

Het aantal leden buiten de leden van de sociale
bonden, bedroeg 1036.

De propagandavergadering was goed geslaagd. Er
waren ruim 350 personen aanwezig. Verder maakt het
verslag melding van den jeugdavond die in 1939 voor
't eerst te Vlissingen werd gehouden en welke ook bij-
zonder geslaagd is. Voor de studieclub bestaat -
jammer genoeg -- geen belangstelling, waarom het
bestuur besloot, de onderwerpen in de gewone verga-
deringen van den besturenbond te doen behandelen,
wat goede resultaten heeft.

Het steunfonds voor de werklooze leden keerde in
1938 een bedrag van ƒ 545.50 uit aan 71 werkloozen;
in 1939 ƒ 387.50 aan 51 werkloozen. Sinds de oprich-
ting van dit fonds werd reeds een bedrag van ruim
ƒ 9200.— uitgekeerd.

Met dankbaarheid vermeldde de secretaris voorts de
herdenking van het 35-jarig bestaan van den bestu-
renbond en het 20-jarig jubileum van den voorzitter
vr. Marijs, in 1938.

De invloed der christelijke vakbeweging werd weer
eenigszins versterkt door het zitting nemen in diverse
comité's en instellingen. Met een opwekkend woord
tot de minder actieve leden, werd het verslag besloten,

De rekening van den penningmeester, vr. P. C.
Nonnekes, sloot over 1939 met een bedrag van
/ 514.71 H, saldo ƒ 0.82.

Het aantal deelnemers aan het t.b.c.-fonds „Draagt
Elkanders Lasten" steeg met 115 leden in 1938, en
met 78 leden in 1939, tot 869 deelnemers op l Jan.
1940. In 1938 werden 275, en in 1939 301 zakagenda's
verkocht. De aftredende bestuursleden J. Marijs, P. C.
Nonnekes en S. Roose werden herkozen.

Hierna gaf vr. J. Snoodijk een voortzetting van zijn
lezing over: „De inkomstenbelasting", die in een
vorige vergadering reeds was begonnen, maar om de
uitgebreide en actueele stof van dit onderwerp niet in
één avond kon behandeld worden.

Er waren 10 afdeelingen vertegenwoordigd.
Vlissingen. F. LUIJK.

INHOUD: Amelink in 't zilver. Een
onderhoud met den jubilaris. - - Onze mijn-
werkersbond onder nieuwe leiding. - Art.
47 - 1°. — Onze tweede sociale cursus voor
afdeelingsbestuurders. —' Wijziging van de
Ziektewet. - - Wettelijke regeling van den
arbeidsduur in den landbouw. - - Uit eigen
kring. Particuliere bedrijven: a. Kantoor- en
Handelsbedienden; b. Kleedingindustrie.
Uit eigen kring. Overheids- en semi-overheids-
bedrijven: a. Van onze Christelijke Ambtena-
ren; b. Christelijke Belasting-ambtenaren. -
Kosten levensonderhoud en het steunbedrag.

- Boekbespreking: Jaarboek der Ned. Herv-
Kerk 1940. — Officieel: a. In de schoone Mei;
b. „Draagt Elkanders Lasten". • Voor en
van onze besturenbonden: a. Assen; b. Rotter-
dam; c. Suameer; d. Urk; e. Veenendaal; [.
Vlissingen.
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