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DE TAAK, DIE BLIJFT

\Vij schreven in ons vorig nummer onder
meer, dat Gods Woord ons niet bindt aan
een bepaalden maatschappijvorm. Daarom
heeft de christelijke vakbeweging zich nim-
mer vastgelegd op deze of die maatschappe-
lijke organisatie en doet zij dit ook nu niet.
Voor alle verhoudingen in het leven gelden
de goddelijke ordinantiën, die kunnen worden
saamgevat in het: „Gij zult God liefhebben
boven alles en den naaste als uzelf."

Het heeft ongetwijfeld beteekenis. dat dit
oer-beginsel van de Christelijke Kerk in het
maatschappelijk leven van vroeger en later
zich telkens op andere wijze heeft geopen-
baard.

Zoo lezen wij in ,,De geschiedenis der
Kerk", door Rudolph Sohm, op bladzijde 10,
nadat de beginselen van het Romeinsche we-
reldrijk in de eerste eeuw na Christus zijn
gepeild, het volgende: „Terwijl het Jodendom
een onthoudende en in zichzelf gekeerde
houding aannam, en zoowel zijn verwachtin-
gen als zijn overtuiging voor zichzelf behield;
terwijl de wijsgeerige stelsels zich uitsluitend
tot de ontwikkelden wendden, trad het
Christendom van meet af op met het doel
de wereld te overwinnen, en uitgaande op
straat en plein trachtte het juist op de popu-
laire voorstellingen, waar nu eenmaal het ge-
meenebest op drijft, een toonaangevenden in-
vloed te verkrijgen."

Wij wijzen op de gecursiveerde woorden,
die getuigen van het karakter van het optre-
den der eerste christengemeenten. Waar het
om ging was, de wereld voor Christus te
winnen.

En daarvoor wendde men zich tot het
volk. Een andere wijze van optreden dan
door de prediking was niet mogelijk, want
de practische toepassing van de leer der
staatsalmacht, verpersoonlijkt in de Romein-
sche keizers, sloot alle andere wegen af.
Maar door deze wereldverwinnende predi-
king werd desondanks, ja juist daardoor, een
geweldige invloed op den volksgeest uitge-
oefend, zoodat reeds in de derde eeuw in
groote deelen van het Romeinsche rijk de
vervolgingsedicten van de toenmalige keizers
niet meer werden uitgevoerd.

Als er in de middeleeuwen een georgani-
seerd maatschappelijk leven ontstaat, dan is
het het christendom, nu als heerschende gods-
dienst, dat op de sociale verhoudingen be-
slag legt. Het gildewezen doet in de l lde
eeuw onzer jaartelling in Europa zijn intrede
en brengt heel het maatschappelijk leven on-
der de hoede van de kerk. Het gaat daarbij
om rechtvaardige verhoudingen, om elk zijn
eigen deel te geven. Met hoeveel gebreken
het gildewezen ook was behept, eeuwenlang
heeft het stand gehouden en heeft in het so-
ciale leven iets doen kennen de beteeke-
nis, die een uit de christelijke kerk, zij het
reeds verbasterde kerk, voortgekomen predi-
king met woord en daad, voor het maatschap-
schappelijk leven heeft. Het was zeker niet
alleen de politieke en economische ontwikke-
ling, die in de 16de en 17de eeuw een einde
aan het gildewezen maakte, maar dat er niets
anders, bij den toen heerschenden maat-
schappelijken toestand, voor in de plaats
werd gesteld, was ongetwijfeld aan de gees-
telijke ingezonkenheid te wijten, die met na-
me de 18de eeuw en een deel van de 19de
eeuw kenmerkte.

De Fransche revolutie ruimt de oude res-
ten, die niet meer door een geestelijke over-
tuiging gedragen worden, op, maar is niet in
staat een beteren maatschappijvorm te ves-
tigen, omdat zij niet door de goddelijke or-
dinantiën, maar door de menschelijke rede
zich laat leiden. Dan immers kan er van ge-
rechtigheid en liefde geen sprake zijn.

Dan ontwaakt weer een echt-christelijk
geloofsleven in het réveil, de geestelijke op-
waking in de 19de eeuw. Da Costa, de chris-
tendichter, geeselt den geest des tijds en den
geest der eeuw en laat tegelijkertijd licht-
stralen uit het Evangelie vallen op de ver-
worden sociale verhoudingen: „Toenaad'ring
eischt Gods orde en dezer tijden nood!"

Vele namen kunnen uit dien tijd worden
genoemd. Ieder onzer kan die namen noe-
men. Maar waarop we den nadruk willen
leggen is, dat een waarachtig geloofs-
leven niet kan nalaten zich met het sociale
leven te bemoeien, het te beoordeelen en te
beïnvloeden. Allereerst door de prediking en

- als het door de machtsverhoudingen niet
anders kan — alleen door de prediking, zoo-
als in de eerste eeuwen van het christendom.
De invloed van zulk een prediking, die ook
aan de wereld het oordeel durft aanzeggen,
gaat ook door tot in de sociale verhoudingen,
ja, verandert heel het wereldbeeld.

Maar als de wereldmachten het mogelijk
maken, dan gaat met de prediking sociale
arbeid gepaard, zooals in de vroegste middel-
eeuwen en zooals in het begin van deze
eeuw tot op dit oogenblik het geval was.

De vormen wisselen, maar het beginsel
blijft gelijk. Het eischt ons op, het drijft en
dringt ons. Zooals Petrus moest verklaren
voor den Joodschen Raad: „Wij kunnen niet
laten te spreken, hetgeen wij gezien en ge-
hoord hebben." Maar dit moet dan ook geen
napraterij zijn. Dit moet diep in ons hart ge-
zonken zijn. Dit moet uit een hartelijke lief-
de tot God, die in Jezus Christus onze Vader
is en tot alle schepselen, die uit Zijn hand
zijn voortgekomen, ontspruiten.

Zoo hebben ook de groote Hervormers
over het maatschappelijk leven van hun da-
gen het licht van het Evangelie laten schij-
nen. Luther deed dit en Calvijn, om andere
namen niet te noemen.

In Calvijns dagen nam dit een bepaalden
vorm aan, werd het georganiseerd, zij het op
geheel andere wijze dan in onze eeuw. In de
toenmalige verhoudingen was er van een vrij
organisatieleven nog geen sprake en over-
heerschte de gedachte, dat de kerk tot taak
had het maatschappelijk leven te organisee-
ren. Maar in die verhoudingen sprak het
christelijk geloof het Woord en trachtte het
die verhoudingen te beïnvloeden.

Als wij in al deze vormen, die toch onder-
ling zoo totaal verschillend zijn, het christen-
dom met den eisch van het Evangelie zien
optreden, dan wordt het ons weer klaar en
duidelijk, dat het Evangelie zich niet het
zwijgen laat opleggen, maar altijd en overal
optreedt met de pretentie, dat gerechtigheid
en liefde in het sociale leven moeten heer-
schen en dat deze twee alleen ontspringen
aan de Bron van Levend Water, Jezus Chris-
tus, Wien gegeven is alle macht in hemel en
op aarde.

Toen in de tweede helft van de vorige
eeuw het coalitieverbod in ons land werd
opgeheven en er dus vereenigingen mochten
worden gesticht, ontstonden zulke vereeni-
gingen ook op het terrein van het sociale le-
ven. De sociale toestanden waren ten hemel
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schreiend. Zou voor de christenen dan geen
taak zijn weggelegd om in deze verhoudin-
gen reformeerend op te treden?.

En al weder vonden de christenen van die
dagen den geëigenden weg om den eisch van
het Evangelie te doen weerkinken. Sociale
organisaties, later vakvereenigingen, werden
opgericht, die den eisch van het Evangelie,
welke gerechtigheid en liefde is, deden hoo-
ren en die optraden met de bedoeling in de
sociale toestanden verbetering te brengen.

Achteraf mogen wij zeggen, dat deze ar-
beid rijk gezegend werd. Niet alleen is de
sociale voorzorg en de sociale organisatie in
ons land de meeste, zoo niet alle landen der
wereld ver vooruit, maar wat meer is, zonder
eenigen dwang, uit kracht van vrije over-
tuiging zijn vele elementen van revolution-
nairen oorsprong teruggedrongen en zijn de
beginselen van Gods Woord richtsnoer ge-
worden voor en in het leven der maatschap-
pij. De erkenning werd van menige zijde ge-
daan, dat de christelijk-sociale beginselen de
redding voor de maatschappij waren, terwijl
vaststaat, dat de sociale wetgeving van ons
land die beginselen in zeer sterke mate heb-
ben ondergaan.

Of er dan geen misstanden meer zijn?
Ongetwijfeld en zeer vele!
Of we dan zijn, waar de christelijke vak-

beweging wilde komen?
Op geen stukken na!
Dat einddoel in vollen omvang en in volle

ontplooiing acht zij zelf onbereikbaar. Want
dat einddoel is de volledige doorwerking van
de beginselen van gerechtigheid en liefde.
En dat is in deze bedeeling onbereikbaar.

Maar door dat einddoel na te jagen, of
het ook gegrepen kon worden, richtte de
christelijke vakbeweging een appèl tot heel
ons volk, niet tot het zoogenaamde „christe-
lijk volksdeel" alleen, maar tot heel het volk
om te hooren naar wat het Evangelie ons
voor dezen tijd te zeggen heeft. En daardoor
mede vormt zij een bewarend element in ons
volksleven.

Wij schrijven dit niet om te roemen. Wat
de christelijke vakbeweging heeft mogen zijn
en heeft mogen doen, deed zij, voor zoover
het goed was, alleen uit Gods genade en uit
Gods kracht. Maar wij schrijven dit om te
doen zien dat elke tijdsperiode eigen vormen
van cultureel en maatschappelijk leven heeft
gekend en dat in die alle de boodschap van
het Evangelie voor het persoonlijk, maar ook
voor het sociale leven heeft weerklonken —
zoolang er trouwe belijders waren.

Er wordt op het oogenblik aan de grond-
slagen der christelijke vakbeweging gerukt
en getrokken. Aan alle kanten. In het
Lltrechtsch Dagblad, lazen wij:

„Ons vereenigingswezen, ons vakver-
bondswezen, onze philantropische instellin-
gen, onze sportorganisaties en wat dies meer
zij, moeten de handen ineenslaan, hunne
krachten samenvoegen om te komen tot na-
tionale instellingen, die ieder voor zich het
geheele gebied bestrijken, waarop zij inzon-
derheid werkzaam zijn. Tal van heilige huis-
jes, tal van scheidsmuren zullen moeten wor-
den gesloopt, veel zal worden gevraagd van
de verdraagzaamheid en den geest van sa-
menwerking."

Dit citaat munt niet uit door helderheid.
Maar wat duidelijk is, dat is dat in dit neu-
trale blad het heilige huisje van de neutra-
liteit wordt gespaard. Want, om op ons eigen

106

terrein te blijven, juist op het terrein van
„ons vakverbondswezen" is sedert lang be-
reikt dat zij nationale instellingen zijn en dat
verdraagzaamheid en de geest van samenwer-
king er heeft gezegevierd.

Het gaat in dit citaat blijkbaar om iets an-
ders en om iets meer. Gaat het daarin ook
om de verdwijning der christelijke vakbewe-
ging? Men zegge het vrijuit. Er is helderheid
en klaarheid gewenscht. Maar men late ons
dan tevens zien op welke wijze het Evan-
geliewoord kan blijven uitgaan. Daar is het
ons om te doen! Waar dat Woord in de so-
ciale verhoudingen het zwijgen wordt opge-
legd en alleen met de menschelijke rede
wordt te rade gegaan, daar raakt de gerech-
tigheid en de liefde op den achtergrond.

Men spreekt ook veel over eenheid op het
terrein van den arbeid.

Wij zijn daar voor, wanneer het beteekent,
dat er een hechte samenwerking moet zijn
tusschen werkgevers en arbeiders. Wij heb-
ben daarvoor altijd het pleit gevoerd. Wij
hebben daarin ook reeds veel bereikt.

Wij zijn er tegen als de stem van het Evan-
gelie het zwijgen moet worden opgelegd, om-

dat het in het bedrijfsleven toch enkel en al-
leen zou gaan om „kwesties van loon en
arbeidsvoorwaarden".

Het gaat om veel meer, gelijk wij hier-
boven aantoonden.

Wil men nieuwe vormen voor de sociale
samenwerking? Wij zijn er niet op tegen,
wanneer ze beter zijn.

Mits, wij kunnen dat niet genoeg her-
halen, mits in de practijk van deze samen-
werking de toets van Gods Woord niet be-
hoeft te ontbreken, want zonder dezen toets,
zonder de krachtige inwerking van den Geest
die uit God is, geldt ook voor het bedrij f s-
en sociale leven, dat het geen dageraad zal
hebben.

Hoe het dan ook ga, laat ons als leden van
de christelijke vakbeweging, als christelijke
arbeiders nooit, neen nooit vergeten, dat het
onze roeping is, in welke situatie God ons
ook plaatst, Zijn Woord te spreken over de
sociale toestanden en verhoudingen en, ge-
dreven door de liefde tot God en den naaste,
het maatschappelijk leven te beïnvloeden.

Moge onze God ons daartoe de kracht
geven.

rMAATREGELEN, DIE DE ORGANISATIE EN
DE LEIDING DER VAKVEREENIGINGEN BETREFFEN

In de dagbladen lazen wij de volgende
persmededeeling:

„De Rijkscommissaris voor het bezette
Nederlandsche gebied heeft een serie van
maatregelen genomen, die de organisatie en
de leiding der Nederlandsche vakvereenigin-
gen betreffen. Deze vakvereenigingen heb-
ben in Nederland een belangrijke taak, welke
in verband staat met de levensverhoudingen
der bij haar aangesloten arbeiders. Deze taak
betreft zoowel loon als arbeidsvoorwaarden
en voorts ook werkloosheidsverzekering en
andere sociale voorzieningen. Die arbeid op
sociaal gebied ligt den Rijkscommissaris na
aan het hart, hetgeen ook blijkt uit de maat-
regelen, welke bereids door hem zijn getrof-
fen ten aanzien van de werkloosheidsbestrij-
ding. De voortzetting van dezen arbeid van
de vakvereenigingen in het belang der arbei-
ders maakt een samenwerking tusschen den
Rijkscommissaris en de op sociaal gebied
werkzaam zijnde organisaties noodzakelijk.

De grootste vakvereeniging, het Neder-
landsch Vakverbond te Amsterdam, biedt in
haar top niet de garantie voor een samen-
werking op deze grondslagen. De leiding gaat
daar van beginselen uit, die door een ver-
binding met de klassenstrijdgedachte en het
internationaal Marxisme niet in overeenstem-
ming kunnen worden gebracht met de Duit-
sche sociale opvatting en de opvattingen op
dit gebied van het nationaal-socialisme. Hier-
door is het onmogelijk tot een positieve sa-
menwerking te komen. De Rijkscommissaris
heeft daarom het bestuur van het N.V.V.
iedere verdere werkzaamheid verboden en
heeft in zijn plaats een commissaris benoemd
in den persoon van den heer H. J. Wouden-
berg te Amsterdam. Deze commissaris heeft
het recht alle maatregelen te treffen op orga-
nisatorisch, personeel of financieel gebied bij
het N.V.V. of zijn vakvereenigingen.

Het belang der leden zal hierbij steeds in
het oog worden gehouden. De commissaris
heeft zijn arbeid heden aangevat.

Het doel van dezen maatregel beoogt niet
de rechten van de arbeiders tegenover hun
vakorganisaties prijs te geven. Deze rechten
zullen veel meer in vollen omvang blijven
bestaan en bovendien nog worden uitge-
bouwd en verbeterd. Op dezen grond is ook
afgezien van een ontbinding der socialistische
organisatie."

Het is te begrijpen, dat dit persbericht bij
onze leden de vraag heeft doen rijzen: wat
beteekent voor onze christelijke vakbeweging
inzonderheid de passage in zake „een samen-
werking tusschen den Rijkscommissaris en
de op sociaal gebied werkzaam zijnde organi-
saties"?

Die vraag klemt te meer, omdat onze be-
weging nimmer heeft kennis gemaakt met
overheidsmaatregelen ten aanzien van de
christelijke vakbeweging en wij ons ook altijd
hebben kunnen vrijhouden van politieke ver-
bintenissen.

Op het oogenblik, dat wij dit schrijven,
kunnen wij mededeelen, dat de voor onze
beweging getroffen maatregelen hierop neer-
komen, dat een Duitsche contact-commissaris
uit Berlijn te onzen kantore heeft zitting ge-
nomen als contactpersoon tusschen den Rijks-
commissaris en onze beweging.

Uitdrukkelijk is ons echter medegedeeld,
dat het bestuur zijn werkzaamheden op de
gewone wijze kan voortzetten, evenals de
aangesloten organisaties. In bestuurs- en be-
heerszaken zullen de Duitsche autoriteiten
zich dus niet mengen. Ten opzichte van de
sociaal-economische aangelegenheden, die
van eenig belang zijn, dient echter nauwe
voeling te worden gehouden.

Wij werken dus overigens gewoon voort.



,ONS SCHILD"

De besturenbonden van 's-Graven.hage en
Leiden hebben sedert jaren een eigen blad
uitgegeven, dat in de zomermaanden een- en.
in den winter tweemaal per maand- ver-
scheen. Aan den kop van dit blad staat ver-
meld, dat dit reeds de 17de jaargang is,

Dit blad wordt nu opgeheven. De moei-
lijkheden, voor de uitgeefster gerezen, om op
de oude condities het blad te verzorgen,
noopten, tot het besluit de uitgave voorloopig
stop te zetten.

Hoewel het bestuur van het vakverbond in
het algemeen dergelijke uitgaven van bestu-
renbonden niet wenscht te bevorderen, er
zelfs wat huiverig voor is, omdat de kosten

VAN ARBEID EN GROEI

vaak niet verantwoord en de mogelijkheid
van niet gelijk-gerichte leiding niet denkbeel-
dig is, willen, we hier onze waardeering uit-
spreken voor de wijze, waarop Ons Schild
jarenlang is geredigeerd.

Als contactorgaan heeft het uitnemende
diensten bewezen. De redacteuren en mede-
werkers waren menschen met een weiver-
sneden pen, die onze beweging door en door
kenden.

Een woord van hulde zij hun hier gebracht
voor hetgeen zij door dezen schriftelijken
arbeid in het belang van onze beweging en
onze leden hebben gedaan.

Twintig jaren sociale verzekering.

Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan
van de Vereeniging van Raden van Arbeid
is een gedenkboek verschenen, samengesteld
door den heer P. L. Gerritse te Amsterdam,
die van het begin af aan in de vereeniging
heeft medegearbeid.

Het is een lijvig boekdeel geworden, waar-
in door den voorzitter van de vereeniging,
den heer mr. dr. E. B. F, F. Baron Wittert
van Hoogland, een voorwoord is geschreven.

Uit het boek blijkt duidelijk de groote
plaats, die de Ziektewet in het leven van de
vereeniging en dat van de Raden van Arbeid
heeft gehad en nog heeft. Een groot deel van
het gedenkboek is namelijk gewijd aan de
vele en velerlei bemoeiingen, die de vereeni-
ging met de uitvoering van de Ziektewet en
wat daarmede verband houdt, heeft gehad.
De onmisbaarheid der vereeniging, aldus de
schrijver, werd eerst overtuigend aangetoond
toen de Ziektewet in werking trad. Naar de
gedachte van Talma zou de Ziektewet het
hoofdproduct voor de Raden van Arbeid zijn
geweest. Desniettemin bestonden de Raden
reeds 10 jaar aleer, na vele en velerlei strub-
belingen, de Ziektewet tot stand kwam.

„Tien jaren was alleen het nevenproduct
aan de orde; het was hard werken zonder
dat geld in het laatje kwam. Dit zou nu an-
ders worden; voortaan zouden zaken gedre-
ven worden voor eigen rekening, met alle
risico daaraan verbonden."

Deze levendige schrijfwijze kenmerkt het
geheele boek, dat allerminst een droge op-
somming van feiten geeft. Ook schroomt de
schrijver niet op bepaalde punten principieele
beschouwingen te leveren, die de moeite van
het overdenken zeer waard zijn en die,
vooral in dezen tijd, van beteekenis zijn.

Men leze:

„De uitvoering der sociale verzekering be-
hoort niet tot de eigenlijke taak van den
staat, zooals politie en justitie; ze is een maat-
schappelijke functie en het ligt op den weg
van de maatschappelijke organen de vervul-
ling daarvan op zich te nemen. Waar hierbij

voor het algemeen volkswelzijn groote belan-
gen betrokken zijn, kan en mag de staat
tegenover de wijze, waarop de maatschappij
deze functie vervult, niet onverschillig staan
en heeft hij de roeping dit groote goed der
volkswelvaart te stimuleeren en in gezonde
banen te leiden. Moge dit inzicht wellicht niet
van den beginne af bij de Raden levendig zijn
geweest, vast staat, dat de ontwikkeling van
denkbeelden in dit opzicht sedert 1919 in de
samenleving voltrokken, ook aan den kring
van de leiders der overheidsorganen niet is
voorbijgegaan. Gaandeweg is het juiste mid-
den gevonden tusschen de beide polen van
absolute staatsonthouding en monopolistische
staatsbemoeiïng. Men besefte, dat de staat er
is ter wille van de maatschappij en niet om-
gekeerd; dat de staat slechts roeping heeft
het leven van de maatschappij in al haar ver-
schillende functies te dienen, te schragen en
te steunen. Het staatsgezag is allereerst een
dienend gezag. Het is hier niet de plaats
hierop breeder in te gaan, maar er moet op
gewezen worden om te verstaan, dat de ver-
eeniging als verbindingsorgaan van de uit-
voeringsorganen onder leiding van de over-
heid deze dienende functie steeds voor oogen
heeft gestaan. En ook dit werd begrepen, dat
de grondlegger van de Raden van Arbeid
(die zijn leven lang zich verdedigd heeft
tegen het verwijt, dat hij staatssocialisme
bracht, een even onjuiste als dwaze beschul-
diging, omdat Talma als 't ware van huis uit
had meegekregen tusschen staat en. maat-
schappij terdege onderscheid te maken), bij
het concipieeren van de Radenwet niet er-
van was uitgegaan om uit de behoefte van
den staat, maar vanuit de behoefte der maat-
schappij te komen tot organen, aan wie een
taak ware op te dragen, waaraan, naar hij
voorzag, de maatschappij in haar voortschrij-
dende ontwikkeling te zijner tijd behoefte zou
krijgen. En ook heeft gekregen. Talma heeft
als een ziener in profetischen moed in zijn
Radenwet een entourage ontworpen, waar-
binnen de ronde tafel gereed stond om de
beide in de maatschappij, toen, in zijn tijd, te
fel en te verbeten vaak tegenover elkaar
staande partijen, kapitaal en arbeid, daaraan

Zouden wij nu recht beseffen
Welk een zegen het mocht zijn

Om — let wel! — te mogen werken
Op ons sociaal terrein?

Zouden wij nu ook ontdekken,
Dat bij 't opgaan in dien strijd,

Het gevaar heusch niet denkbeeldig
Was voor oppervlakkigheid?

Zeker, ieder christenwerker
Dient voor 't tijdelijk bestaan,

Middels de sociale actie,
lEerlijk in de bres te staan;

Maar dan dient hij te bedenken,
Dat hij 't stoffelijke goed,

Door 't gansch opgaan in zijn actie,
Toch niet overschatten moet.

Stoffelijke vragen hebben
'n Geestelijken achtergrond.

Dus hij heeft een biddend' arbeid
Te verrichten voor zijn bond.

Zouden w' allen nu beseffen
Welk een zegen of er ligt

In den arbeid op het christ'lijk-
Sociaal terrein verricht?

En gaan wij met groot'ren ernst nog
Aan het werk nu, dat ons wacht,

Ons gebed daarbij vermeerd'rend
Om meer geestelijke kracht?

(Nadruk verboden.) JAN WILNA.

plaats te doen nemen, teneinde het over be-
paalde dingen in allen vrede eens te •worden.
Om dit laatste te meer te waarborgen deed
Talma, die vond, dat de staat vanzelf hier óók
een taak had, allereerst die van vredestich-
ter, naast de partijen, den vertegenwoordiger
van het algemeen belang en drager van het
staatsgezag plaats nemen. Het is duidelijk,
dat het Talma hierbij in de eerste plaats te
doen was om de tafel en niet om de entou-
rage. Meer precies gezegd: het was hem
vooral te doen op dit punt den maatschappe-
lijken vrede door samenwerking te bevorde-
ren. Dit was het doel, al het overige middel.
Het is al even duidelijk, dat Talma, ware hij
getuige geweest van de hiervoren geschetste
voltrekking van inzichten, bereid zou zijn ge-
weest het hem voor oogen staande doel te
bereiken door de entourage, als zijnde bij-
komstig, te wijzigen in den zin van hetgeen
nieuwe omstandigheden in een zekeren tijd
noodig zouden maken. Daarom is een vast-
houden aan den vorm met voorbijzien van
het doel niet een daad van piëteit tegenover
Talma; daarmede vereert men Talma niet.
maar maakt van hem een conservatief en geen
vooruitstrevend staatsman. Wie nu —- in
1940 — nog roept om de Raden, die zouden
zijn sociale gemeenteraden, d.w.z. organen,
waartegen de maatschappij van 1940 neen
zegt, en dit doet in den naam van Talma,
zou blijk geven van Talma en zijn ideaal nim-
mer iets begrepen te hebben. Die verlaagt
Talma tot den schepper van een staats-
orgaan, waar het hem niet om te doen was,
en ontrooft hem zijn glorienaam van sociaal
hervormer. Op sociaal terrein wilde Talma
de banen van het maatschappelijk leven effe-
nen en de komst van den socialen vrede
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voorbereiden. Dit ideaal was het, dat hij in
de verte wenken zag. Het is in den. strijd
voor dien vrede, dat de Raden van Arbeid,
ook nog in 1940, een taak te vervullen heb-
ben. Een duizend-jarig sociaal-vrederijk is nog
niet aangebroken, al zijn de contouren, van
dien strijd thans minder scherp en loopen ze
anders dan in het begin der twintigste eeuw.
Er is daarom geen sprake van, dat de Raden
in het spel over de vraag, welke uitvoerings-
organen voor de sociale verzekering in aan-
merking komen, de verliezende partij vormen.
Deze organen, onverschillig onder welke be-
naming zijn nog noodig en zullen ook in de
toekomst noodig blijven."

Dit is lectuur, die de leden der christelijke
vakbeweging, die den tijd en den strijd van
Talma niet hebben medegeleefd, moeten
lezen. Er wordt tegenwoordig van de namen
van mannen als ds. Sikkel en ds. Talma en
hun arbeid gebruik gemaakt, om een organi-
satie van de maatschappij te verdedigen.

VEILIGHEIDSPLATEN

waarbij de staat het eerste en het laatste
woord spreekt. Wie dit doet, doet aan deze
christelijk-sociale strijders grootelijks onrecht.
Dit wordt door den schrijver nog eens duide-
lijk naar voren gebracht. En daarvoor zijn we
htm dankbaar.

In het slotwoord wordt nog gememoreerd,
dat op 5 Juli in een groote bijeenkomst een
herdenking van de verzekeringswetten zou
plaats vinden. De schrijver heeft naar het
schijnt de latere gebeurtenissen voorvoelt,
want hij voegt aan deze mededeeling toe:
,,indien het ons gegeven wordt dit program
tot uitvoering te brengen."

Er is om zeer begrijpelijke reden van deze
herdenking niets gekomen.

Gelukkig is dit boek verschenen als een
monument van de groote beteekenis der so-
ciale verzekeringswetgeving in ons land. Een
boek van groote historische waarde. Dat we
dankbaar aanvaarden en ter lezing aanbeve-
len.

(Vervolg.)

Plast no. 102: Onveilige s'tempelpersen,
stanzen e.d.ü

Stempelpersen, stanzen en ponsmachines
zijn gereedschapswerktuigen, gebruikt voor
de spaanlooze bewerking van allerlei metalen
ter afscheiding, vervorming, doorboring van
werkstukken. Het gevaar bij deze werktui-
gen wordt in hoofdzaak veroorzaakt door
den omlaagkomenden stempel of het pers-
stuk, waardoor afknelling van vingers tus-
schen stempel en matrijs of tusschen pers-
stuk en stanzmes is te vreezen. In het alge-
meen zijn deze vingerverwondingen vrij ern-
stig; de gemiddelde kosten van een ongeval
met persen, stanzen e.d. bedragen ƒ 104.—.

De ongevallen met Stempelpersen worden
veroorzaakt door onvoldoende beveiliging,
vooral bij voetbediening en inlegwerk, wan-
neer de arbeider nog naar het werkstuk grijpt
bij de reeds in werking zijnde machine, ver-
der door het ontbreken van een beveiliging
tegen het maken van een tweeden slag. het
doorslaan van de pers, vervolgens door on-
oplettendheid en ook bij het instellen van de
machine.

Bij stanzmachines, veel gebruikt in de
lederindustrie, komen ongevallen voor door
verkeerd hanteeren van het stanzmes, het
doorslaan van de machine, ontijdige koppe-
ling van de machine en kantelen van het
stanzmes.

Er zijn verschillende middelen om persen
te beveiligen, zooals gesloten gereedschap-
pen, waarbij de stempel niet boven de matrijs
uitkomt, voorijlende schermen, tweehanden-
bediening, koppelschermen, waarbij de pers
door sluiting van een scherm wordt ingekop-
peld, handafwijzers, enz. Bij stanzmachines
kan een doorloopende rand aan het stanz-
mes veel ongevallen voorkomen.

Op de veiligheidsplaat no. 102 is geen
voorstelling gegeven van een bepaalde be-
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veiligingsinrichting. Deze toch moet aange-
past zijn aan de constructie van de pers en
het soort werk, dat moet worden uitgevoerd.
De pers, een kruk- of excenterpers, is in zijn
karakteristieke lijnen weergegeven. Men ziet
het frame, het vliegwiel, den drijfriem, be-
nevens den stempel met gereedschap, bewe-
gende in de geleiding. De overige details van
de plaat behoeven geen nadere toelichting.

Plaa't no. 103: Vlakbankbeveiliging.

Bij de vlakbank, die wordt gebruikt voor
het vlak en haaks schaven (strijken) van
hout, levert de snel ronddraaiende beitelas
gevaar op voor de handen, die het werkstuk
over de schaafspleet voortbewegen.

De beste beveiliging van de beitelspleet is
die van Filarski, afgebeeld op de veiligheids-
plaat no. 103, Deze beveiliging bestaat uit
een ijzeren klep (rood gekleurd op de plaat),
bevestigd aan een vierkante stalen buis
(blauw gekleurd). Deze buis is verbonden
aan een support, die draaibaar is om een bus.
Deze bus is verschuifbaar langs een as, aan-
gebracht aan het voorste tafelblad van de
vlakbank en daarop vast te zetten met een
schroef (deze laatste deelen zijn op de plaat
niet zichtbaar).

Bij het vlakken wordt het hout tegen een
lip, bevestigd aan de klep, aangeduwd, waar-
door deze klep overeenkomstig de houtdikte
wordt omhooggetild. Tijdens het schaven
wordt het hout onder het scherm doorge-
voerd, zoodat de beitelspleet volledig bevei-
ligd blijft.

Op de veiligheidsplaat is weergegeven op
welke wijze de linkerhand over de' klep heen
wordt geplaatst, zonder dat de druk op het
hout wordt verminderd. Eerst worden de
vingers over de klep gebracht, waarbij de
duim achter de klep nog op het hout drukt.
De vingers nemen vervolgens den druk over,
waarna de duim ook over de klep kan wor-
den gebracht. Op dezelfde wijze wordt de

aanduwende rechterhand over de klep ge-
bracht bij nadering daarvan, waarbij de lin-
kerhand tijdelijk de voortbeweging van het
hout overneemt.

Het strijken geschiedt tusschen de stalen
buis en den geleider. Het scherm wordt daar-
toe overeenkomstig de houtbreedte op zijde
geschoven. De veerende buis drukt bij het
strijken het hout tegen den geleider, waartoe
medewerkt een kleine geleiding — nog net
gedeeltelijk achter de buis zichtbaar - - met
schuin oploopenden kant, aangebracht aan
de rechterzijde van de buis ter plaatse van
de schaafspleet.

Plaat no. 104: Veilige ladders.

Ladders zijn onontbeerlijk in bijna elk be-
drijf. Glazenwasschers en schilders zouden
hun beroep zonder dit klimgereedschap niet
kunnen uitoefenen.

Het aantal ongevallen voorgekomen door
het vallen van personen van ladders en trap-
pen, bedraagt per jaar 4350 met een bedrag
aan schadeloosstelling van ca. ƒ 500.000.—,
waaruit volgt, dat de ladderongevallen tot de
ernstige ongevallen behooren. De kosten per
ongeval bedragen ca. ƒ 115.—.

Bij het glazenwasschersbedrijf bedraagt het
aantal ongevallen met ladders en trappen 25
pet. van het totale aantal ongevallen in dit
bedrijf, het percentage van het bedrag aan
schadeloosstelling voor ladderongevallen is
50.

Het grootste aantal ongevallen bij het wer-
ken met ladders wordt veroorzaakt door het
uitglijden der ladders ten gevolge van de
gladheid van het steunvlak. Ter voorkoming
van dit soort ongevallen kunnen ladder-
schoenen worden gebruikt, waarvan de wer-
king berust op den wrijvingsweerstand van
het materiaal van het steunvlak van den
schoen. Dit materiaal kan zijn rubber, kurk,
amaril of lood. Op de plaat no. 104 bezit de
schoen aan de onderzijde looden strippen.

Bij het gebruik van ladderschoenen moet
men echter voorzichtig zijn, omdat olie, vet
of zeepwater op den vloer den wrijvingsweer-
stand van den ladderschoen belangrijk kun-
nen verminderen.

De Veiligheidscommissie bij den Dienst
der Publieke Werken te Amsterdam, die uit-
voerige proeven met ladderschoenen heeft
genomen, komt tot de conclusie, dat op vloe-
ren, waarvan vaststaat, dat zij tijdens het
gebruik van de ladders altijd droog zijn, lad-
derschoenen met gummiplaat moeten worden
gebruikt en dat het uit practische overwe-
gingen raadzaam is om op alle andere vloe-
ren, die beurtelings droog, nat of vet zijn,
geen ladderschoenen te gebruiken, doch de
ondereinden der ladderboomen rein en scherp
te houden.

Wanneer ladderschoenen geen uitkomst
bieden, moet de vaste stand van de ladder
op andere wijze worden verzekerd. Dit kan
worden bereikt door het vastbinden van de
ladder met haar ondereinden in de richting
van het vlak, waartegen zij is geplaatst. Het
is ook goed om door een helper de ladder-
ondereinden met de voeten te doen tegen-
houden, zooals op de veiligheidsplaat no. 104
is afgebeeld.

10 Juni 1940. J. H. C. P.



ARBEIDSBEMIDDELING, BEROEPSKEUZE
EN PSYCHOTECHNIEK.

In het prae-advies, dat Fuykschot uit-
bracht voor de Vereeniging van Neder-
landsche Arbeidsbeurzen en dat handelde
over de drie belangrijke punten, die boven dit
artikel staan, geeft hij eenige belangrijke
cijfers over het percentage leerlingen, dat op
middelbare scholen aan het einde van het
cursusjaar 1938—'39 niet bevorderd werd.
De cijfers waren aldus: Gymnasia 21.9,
H.B.S. 3-jarige cursus 26.8, H.B.S. 5-jarige
cursus (A en B) 26.2, Lycea 20.8, Handels-
scholen 25.3, Middelbare Meisjesscholen 16.8.
Ia doorsnede voor deze soort scholen 22.7.

Neemt men nu de leerlingen van het uit-
gebreid lager onderwijs daarbij, die één of
meer klassen doubleerden, dan berekent de
prae-adviseur, dat de totaalkosten van dez".
leerlingen ruim zes miliioen gulden bedragen
hebben en welk bedrag weinig of geen nut
aan deze leerlingen heeft gebracht. Met een
goede selectie op de leerlingen, die het mid-
delbaar en het u.l.o. onderwijs gingen volgen,
zou een belangrijk bedrag bespaard kunnen
worden en mogelijk benut om voor beroeps-
keuze en psychotechniek te worden gebezigd.
Fuykschot concludeert derhalve:

„Overzien wij dit alles, dan springt duide-
lijk de noodzakelijkheid naar voren, dat ook
de diensten, die de openbare arbeidsbemid-
deling aan het bedrijfsleven, zoowel als aan
de jeugdigen, heeft te verleenen, behooren te
worden geperfectionneerd en dat de daaraan
verbonden kosten stellig ruimschoots zullen
opwegen tegen de bezuinigingen, die daar-
door én voor het bedrijfsleven én voor de
overheid zullen worden bereikt."

Waar hier het vraagstuk zich toespitst op
de. jeugdige arbeiders (sters), wordt door den
prae-adviseur gepleit voor een speciale afdee-
ling jeugdbemiddeling aan de arbeidsbeurzen.
Want arbeidsbemiddeling aan jeugdigen
dient een .ander karakter te dragen dan die
aan volwassenen. In dit opzicht juicht Fuyk-
schot de plannen van minister Van den Tem-
pel toe, die de z.g. Jeugdregistratie veel meer
het karakter van arbeidsbemiddeling wilde
geven dan alleen registratie ten behoeve van
de bestrijding der jeugdwerkloosheid.

Daarbij betreedt de prae-adviseur tege-
lijkertijd het terrein van de voorlichting bij
beroepskeuze. Helaas, we wezen daarop
reeds in het eerste artikel, is de beroepskeuze,
mede door de crisis-omstandigheden, nog
maar zeer gering in omvang. Het aantal
adviesvragenden was in het jaar 1938 nog
niet eens tienduizend. Het aantal bureaux
is dan ook verdwijnend klein. En het ligt voor
de hand dat het noodig geacht wordt, dat
er meerdere dezer bureaux komen en deze
op haar beurt met de arbeidsbemiddeling
moeten samenwerken.

Echter zal de beroepskeuze-voorlichting
een afzonderlijke plaats moeten innemen,
omdat naar het oordeel van Fuykschot ,,de
voorlichting zich richt op het kind, de bemid-
deling op het bedrijf. De eerste zoekt een
weg voor het kind of het jonge mensch om
in het leven te slagen en arbeidsvreugde te
smaken. De tweede zoekt voor het bedrijf de
jonge personen, die zich geheel vrijwillig be-

schikbaar stellen en het bedrijfsbelang kun-
nen dienen".

Hier ligt de spanning tusschen die beide,
nl. of het mogelijk is de jongeren te plaatsen
in de bedrijven waarvoor zij geschiktheid
toonen en of het bedrijf ook zal moeten wer-
ken met jeugdigen, die geen of weinig aan-
leg voor het bedrijf hebben. Speciaal geldt
dit voor landsdeelen, waar een bepaalde in-
dustrie op de arbeidsmarkt overheerschend is.

Met het bovenstaande is de derde vraag,
nl. of het raadzaam is, waar geen afdoende
voorlichting bij beroepskeuze bestaat, de
plaatselijke organen van de arbeidsbemidde-
ling daarmede te belasten, in beginsel beant-
woord.

De antwoorden op de tweede en vierde
vraag over de wijze van samenwerking tus-
schen beroepskeuze en psychotechniek en de
arbeidsbemiddeling, worden door den prae-
adviseur nog nader toegelicht. Waar het hier
echter gaat om maatregelen van uitvoering,
laten wij dit deel van het prae-advies voor
dit artikel rusten en. nemen slechts het slot
over, waarin de conclusies kort worden
samengevat:

„Mij nauw aansluitend bij de ontwikkeling
der voorlichting bij beroepskeuze in ons land,
die zich in vrijheid en onder financieelen druk,
zij het langzaam, heeft ontplooid, wees ik den
weg aan, waarop de openbare arbeidsbe-

middeling in ruimer mate dan thans het ge-
val is, over een behoorlijke documentatie be-
treffende de ingeschrevene werkzoekenden
zal kunnen beschikken.

Organisatorisch verband met de school en
het bedrijfsleven acht ik daarbij onmisbaar.
Bij de beroepskeuzevoorlichting is dit ver-
band met de school en het bedrijfsleven aan-
wezig. Men make daarvan bij den uitbouw
der voorlichting en arbeidsbemiddeling ge-
bruik.

Voor de openbare arbeidsbemiddeling ging
ik uit van een reorganisatie, die reeds in studie
is en wellicht binnenkort tot uitvoering zal
komen. Afzonderlijke jeugdbemiddeling, over-
al waar streekbeurzen zullen worden geves-
tigd, bepleitte ik op grond van het speciale
karakter der jeugdbemiddeling, die allereerst
en allermeest het belang van de jeugdigen in
het oog dient te houden.

De eventueele samenstelling der te gebrui-
ken formulieren liet ik achterwege. Het zal
niet moeilijk vallen bij het aanvaarden van
het aanbevolen systeem deze op practische
wijze in te richten, zoodat de gegevens van
het beroepskeuzekantoor, behoudens het ver-
trouwelijk deel daarvan, eerst bij de jeugd-
bemiddeling, later bij de arbeidsbeurs terecht-
komen."

Wij moesten ons beperken tot het artikel
van Fuykschot, maar we raden ieder, die be-
langstelt in alle prae-adviezen, ten zeerste
aan aflevering 5 van het Tijdschrift van den
Ned. Werkloosheidsraad te lezen. Het is de
moeite waard uw kennis op dit belangrijke
gebied van arbeidsbemiddeling, beroepskeuze
en psychotechniek te verrijken.

J. SCHIPPER.

WAT MEN DIENT TE WETEN

ii.
I. Een werknemer, die na 5 Juli 1940 is

ontslagen, kan slechts in de steunverleening
worden opgenomen, indien zijn naam voor-
komt op een lijst, die binnen 3 dagen na
ontvangst van een vergunning tot ontslag,
door den werkgever bij den Hoofdinspecteur
van den Arbeid moet worden ingediend.

II. Een werknemer, die vóór of op 5 Juli
1940 werd ontslagen, kan slechts steun ont-
vangen mits hij, behalve dat hij voldoet aan
de ter zake gestelde eischen, voorzien is van:

a. een verklaring van den werkgever, dat
het werk, waarbij de ontslagene was te werk
gesteld, tusschen 9 Mei en 10 Juni 1940 is
beëindigd en hij bij denzelfden werkgever niet
op een ander werk is te werk gesteld, of

b. een verklaring van den werkgever, dat
toestemming tot ontslag is verleend (onder
vermelding van datum en nummer van de
vergunning).

III. De distributie van goedkoope marga-
rine en bak- en braadvet aan werkloozen, kan
voorloopig op normale wijze voortgaan, even-
wel zal ook voor het verkrijgen van goed-
koope margarine en vet, een gelijk aantal
bonnen behooren te worden ingeleverd.

IV. De soldaten, die niet zijn gedemobili-
seerd, maar bij den z.g. „opbouwdienst" zijn
geplaatst, behouden de kostwinnersvergoe-
ding krachtens de mobilisatie-vergoedings-
beschikking, behoudens enkele, daarin inmid-
dels aangebrachte wijzigingen.

Er is een verscherpte controle op de uit-
keering van kostwinnersvergoeding aange-
bracht, die in handen is gelegd van het
Departement van Sociale Zaken.

V. Ten aanzien van den termijn van 9 Mei,
in de ontslagverordeningen genoemd, is de
vraag gerezen of hierbij het oog wordt ge-
richt op den ontslagdatum of de ontslag-
aanzegging. Uit een circulaire van den
directeur-generaal blijkt, dat ontslagen, die
vóór 9 Mei zijn uitgesproken, ook al viel die
ontslagdatum na 9 Mei, niet onder deze be-
palingen vallen. Daarvoor behoeft dus geen
vergunning te worden gevraagd.

VI. Personen, op of na l Juli jl. aangesteld
voor bepaald, met name aangewezen werk,
dat ten hoogste drie weken duurt, hebben van
l Juli 1940 af vergunning tot ontslag, mits
zoodanige indienstnemingen in het desbetref-
fende bedrijf gebruikelijk zijn, en mits de
werkgever aan het bevoegde districtshoofd
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der Arbeidsinspectie een schriftelijke kennis-
geving, houdende diverse nader omschreven
bijzonderheden van arbeider en aard van het
werk, doet toekomen.

VII. De ontslagverordening is alleen van
toepassing op „ondernemingen", waaronder
wordt verstaan: een zaak, die men opzet of
drijft om geldelijk voordeel te behalen.

Wel van toepassing is de verordening b.v.
op:

gemeentelijke gas- en electriciteitsbedrijven;
Staatsvisschershavenbedrijf;
P.T.T., enz.
Niet van toepassing op b.v.:
verplegingsinrichtingen van zieken;
brug- en sluiswachters van den Rijks- of

Prov. Waterstaat;
kantoren van advocaten;
accountantskantoren;
Centraal Beheer te Amsterdam;
sociëteiten;
in eigen beheer uitgevoerde werken, der-

halve ook niet op gemeentelijke diensten van
openbare werken;

gemeentelijke reinigingsdiensten; beide
laatstgenoemde diensten, voor zoover daar-
aan geen afdeelingen verbonden zijn, welke
kennelijk ten doel hebben het maken van
winst, in welk geval de laatstgenoemde af-
deelingen wel onder de verordening vallen.

VIII. Indien een werknemer, die tusschen
9 Mei en 14 Juni jl, werd ontslagen, zich
niet ten spoedigste weer heeft aangemeld,
behoeft de werkgever hem of haar niet aan
te nemen. In het algemeen geldt, dat wie zich
niet voor l Juli 1940 bij zijn oorspronkelijken
werkgever heeft gemeld een andere betrek-
king heeft aanvaard en dus door den oor-
spronkelijken werkgever, bij aanmelding na
l Juli, niet behoeft te worden teruggenomen.

IX. In Duitschland kunnen zeer veel ar-
beidskrachten worden geplaatst. Men kan
zich aanmelden bij de organen der openbare
arbeidsbemiddeling. De loonen zullen niet
lager zijn, dan door de Duitsche arbeiders in
hetzelfde beroep ter plaatse worden verdiend.

De organen der openbare arbeidsbemidde-
ling zijn verplicht zich niet te bepalen tot
degenen, die zich vrijwillig melden voor het
aanvaarden van arbeid in Duitschland, maar
zij kunnen dien arbeid aanbieden aan al de-
genen, die naar hun oordeel daarvoor in aan-
merking komen.

Wie naar het oordeel der openbare orga-
nen in aanmerking komen, doch dezen arbeid
weigeren te aanvaarden, kunnen niet verder
voor steunverleening als onvrijwillig werk-
loozen of voor plaatsing bij werkverruimings-
werken in aanmerking komen. Ingeval van
uitkeering uit de werkloozenkas, behooren
door de gemeentebesturen daartegen bezwaar
te worden gemaakt.

Aan hen, die werk in Duitschland aan-
vaarden, kan, indien zij voor steunverleening
iu aanmerking komen, het steunbedrag nog
gedurende twee weken worden uitgekeerd.

ONDERZOEK NAAR DE WERKLOOSHEID
ONDER INTELLECTUEELEN

ADRES VERANDERINGEN.
Adresverandermgen enz. behooren

uitsluitend gezonden te worden aan
het verbondsbureau en NIET AAN DE
DRUKKERIJ. Van dergelijke kennis-
gevingen wordt door onze drukkerij
geen nota genomen.

Op verzoek van den Regeeringscommis-
saris voor de organisatie van den Arbeid stelt
het Centraal Bureau voor de Statistiek een
onderzoek in naar de werkloosheid onder
intellectueelen. Dit onderzoek beoogt uitslui-
tend een inzicht te verkrijgen in den omvang
der werkloosheid onder deze groep der be-
volking.

De enquête heeft betrekking op personen
met een of meer der volgende diploma's,
akten of graden:

onderwijzersakte;
hoofdakte;
akte van bekwaamheid tot het geven van

nijverheidsonderwijs;
einddiploma middelbare landbouwschool;
einddiploma middelbare nijverheidsschool

(middelbare technische school of school voor
kunst- en kunstnijverheidsonderwijs);

einddiploma 5-jarige handelsdagschool;
einddiploma zeevaart- of machinistenschool;
einddiploma middelbare meisjesschool;

einddiploma 5-jarige H,B.S. of extraneï-
examen;

einddiploma gymnasium of Staatsexamen;
middel akte (M.O.);
diploma van een examen aan een Universi-

teit of Hoogeschool;
universitaire graad.
Ieder, die een of meer dezer diploma's,

akten of graden bezit en zonder werk is,
wordt dringend verzocht zoo spoedig moge-
lijk uitsluitend naam en adres op te geven.
Deze opgave moet portvrij gericht worden
aan het postkantoor te 's-Gravenhage, met
vermelding tusschen haakjes Centraal Bureau
voor de Statistiek. Ook hun, die op wacht-
geld gesteld zijn, als volontair of kweekeling
met akte werkzaam zijn en als zoodanig niet
in hun levensonderhoud kunnen voorzien,
alsmede gemobiliseerden, die bij demobilisatie
zonder werk zullen zijn en voor dit onderzoek
in aanmerking komen, wordt verzocht naam
er adres op te geven. Daarna ontvangen zij
een formulier ter invulling.

KAMPPLANNEN VOOR ONZE JEUGD

De Federatie van Christelijke Vereenigin-
gen van en voor Vrouwen en Meisjes meldt,
in aansluiting op vorige berichten, dat de
volgende kampen thans definitief doorgaan:

Voor Den Haag en omgeving (Leiden,
Delft, Rotterdam) 29 Juli—3 Augustus voor
meisjes van 14—16 jaar; van 5—10 Augus-
tus van 16—20 jaar. Beide in het koetshuis
van Kasteel Duivenvoorde te Voorschoten.
Mogelijk ook nog van 12—17 Augustus.

Voor Amsterdam—Haarlem en omstreken
van 29 Juli—3 Augustus voor meisjes van
14—16 jaar; van 5—10 Augustus van 16—20
jaar. Beide te Oud-Valkeveen (Gooi).

Voor het Oosten, over den IJsel van 22—
27 Juli voor 14—19 jaar, in ,,'t Los Hoes"
te Eefde.

Voor den Veluwezoom van 5—10 Augus-
tus voor 16—20 jaar en van 12—17 Augus-
tus voor 14—16 jaar te Bennekom.

Voor 't Noorden (Friesland, Groningen,
Drente) van 29 Juli—3 Augustus voor 14—
19 jaar te Zuidlaren op een boerderij.

Deze kampen staan open, om elk meisje de
gelegenheid te geven te genieten van het
heerlijke kampleven, en, voor zoover uit stre-
ken, die geleden hebben, ook wat tot rust te
komen. De kampprijs is uiterst laag gehou-
den. Enkele practische cursussen, b.v.: het
maken van kinderspeelgoed, tuinwerk, zin-
gen of boeken lezen zijn ingelascht.

Alle inlichtingen en opgaven: Secretariaat
Kampraad, Domplein 25, Utrecht.

Enkele vrijplaatsen zijn beschikbaar.

HUISHOUDKAMP TE HAARLEM

Het Ned. Verbond van Christen Jonge
Vrouwen- en Meisjesvereenigingen organi-
seert een huishoudkamp in het Internaat voor
opleiding tot Huishoudelijke Beroepen op den
Zijlweg 279 te Haarlem, van 20—29 Aug.

Dit kamp is gratis toegankelijk voor meis-
jes van 16 tot 24 jaar, die niet meer op school
en niet in een huishoudelijke betrekking zijn.
De meisjes worden per fiets verwacht.

Deze huishoudkampen, waarin alle huis-
houdelijk werk door de meisjes zelf onder
deskundige leiding verricht wordt, bieden
véél fleurigheid en mogelijkheid tot levens-
opbouw voor onze jonge meisjes. Handen-
arbeid, ochtendgymnastiek, zang en spel wor-
den beoefend, terwijl inleidingen over „Hygië-

ne", „De levenstaak van het meisje" e.a.
meer bewustheid in het leven der meisjes
trachten te brengen.

Het Departement van Sociale Zaken ver-
leent rijkssubsidie, waardoor een belangrijk
deel der kosten wordt gedekt. De leiding is
protestantsch-christelijk, aangewezen door
het verbond. Een uitzet is voor deze kampen
niet vereischt; een klein lijstje van benoodigd-
heden wordt toegezonden, een week vóór den
aanvang van het kamp.

Verbondsleden en nzef-verbondsleden zijn
welkom! Opgave-formulieren zijn gratis ver-
krijgbaar bij M. A. M. van der Voort van
Zijp, Schotersingel 159, Haarlem, die tot alle
inlichtingen bereid is.
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Utrecht, 19 Juli 1940,

Aan de besturen der
christelijke besturenbonden.

Waarde vrienden,
Uit de dagbladpers hebt U stellig

kennis genomen van de maatregelen,
door de Duitsche bezettingsoverheid
genomen ten aanzien van het N.V.V.,
de „moderne" vakbeweging in ons land.

Van verschillende kanten is ons de
vraag gesteld: Hoe staat' het met de
overige deelen der vakbeweging en met
name met onze eigen vakcentrale, het
C.N.V.? In antwoord op deze vraag
kunnen wij U mededeelen, gelijk aan
de hoofdbesturen der aangesloten orga-
nisaties per brief reeds is gedaan, dat
de heer Rijkscommissaris, vertegen-
woordigende de bezettingsoverheid, ten
aanzien van het R.K.W., de N.V.C, en
ons Verbond een anderen maatregel
heeft getroffen. Voor ieder van deze
drie centralen is een Duitsch contact-
commissaris benoemd, die regelmatig
met ons overleg pleegt over de belang-
rijkste zaken die onzen arbeid betreffen
en op ons bureau zitting heeft. Naar
ons zeer nadrukkelijk is medegedeeld,
bedoelt deze maatregel niet de zelfstan-
digheid van onze beweging aan te tas-
ten, noch onzen arbeid te belemmeren.
Deze kan als voorheen normaal voort-
gang hebben en heeft ook normaal
voortgang. De getroffen maatregel
heeft geen andere bedoeling, zoo is ons
verzekerd, dan, gezien het belang der
arbeidersbeweging voor de werknemers
en voor het sociaal-economisch leven
van ons land, den heer Rijkscommissa-
ris, beter dan tot dusver op de hoogte
te houden van wat er gebeurt in onze
vakcentrale en de daarbij aangesloten
bonden.

Wij hopen, dat onze besturen van
bovenstaande goede nota zullen nemen
en als voorheen in trouw en goede
verbondenheid de groote belangen, die
ons als christelijke arbeidersbeweging
zijn toevertrouwd, zullen dienen. Wij
hopen, dat wij gezamenlijk ook in de
naaste toekomst onder den zegen des
Heeren nog veel en nuttigen arbeid
mogen verrichten.

Met vriendschappelijke groeten,
Namens het dagelijksch bestuur

van het C.N.V.:
A. STAPELKAMP, voorzitter.
F. P. FUYKSCHOT, secretaris.

„DRAAGT ELKANDERS LASTEN",

Overzicht hulpverleening in de maand
Juni 1940.

In de maand Juni werden voor geheele of
gedeeltelijke rekening van „D.E.L." ter ver-
pleging opgenomen in de na te noemen in-
richtingen:
Sanatoria, enz.

Lid van Belastingambtenaren, Sliedrecht.
San. „Zonnegloren".

Kind van lid Grafische arbeiders, Vlaar-
dingen. Zeehospitium.

Kind van lid Houtbewerkers, Rotterdam.
Zeehospitium.

3 kinderen van lid Pers. in Publ. Dienst,
Delft. San. ,,Sonnevanck".

Kind van lid Politieambtenaren, Hilversum.
San. „Sonnevanck".

Kind van lid Sigarenmakers, Amerongen.
San. „Zonnegloren".

Ziekenhuis.
Lid van Fabrieks- en Transportarbeiders,

Raamsdonksveer.
Echtgen. van lid Landarbeiders, Rilland

Eath.
Echtgen. van lid Pers. in Publ. Dienst,

Leiden.

Rusthuis.
Kind van lid Landarbeiders, Rozenburg.

„Zonnehuis", Beekbergen.

Koloniehuis,
Kind van lid Bouwarbeiders, Leiden.

„Onze Woning", Nunspeet.
Kind van lid Fabr.- en Transportarbeiders,

Alphen. „Onze Woning", Nunspeet.
Kind van lid Fabr.- en Transportarbeiders,

Leiden. „Onze Woning", Nunspeet.
Kind van lid Landarbeiders, Oegstgeest.

„Onze Woning", Nunspeet.

Andere vormen van hulp.
Extra-voeding.

Lid van Bouwarbeiders, Bunschoten.
Kind van lid Bouwarbeiders, Bussum.
Kind van lid Bouwarbeiders, Sliedrecht.
Kind van lid Bouwarbeiders, Utrecht.
Lid van Fabrieks- en Transportarbeiders,

Noordwijk.
Echtgen. van lid Fabr.- en Transportarbei-

ders, Den Haag.
Echtgen. van lid Fabr.- en Transportarbei-

ders, Vlaardingen.
Echtgen. van lid Fabr.- en Transportarbei-

ders, Schiedam.
Kind van lid Fabr.- en Transportarbeiders,

Amersfoort.
Kind van lid Fabr.- en Transportarbeiders,

Leiden.
Kind van lid Fabr.- en Transportarbeiders,

Rotterdam.
Kind van lid Fabr.- en Transportarbeiders,

Zwijndrecht.
Kind van lid Grafische arbeiders, Baarn.
Echtgen. van lid Houtbewerkers, Leiden.
Lid van Kleermakers, Groningen.
Lid van Landarbeiders, Minnertsga.
Echtgen. van lid Landarbeiders, Zaamslag.
Kind van lid Landarbeiders, Weesper-

carspel.
Kind van lid Landarbeiders, Uithuizen.
Kind van lid Landarbeiders, Lisse.
Zuster van lid Landarbeiders, Dantuma-

woude.
Lid van Metaalbewerkers, Vlissingen.
Lid van Metaalbewerkers, Utrecht.
Kind van lid Metaalbewerkers, Schiedam.
Lid van Mijnwerkers, Heerlen.

Huishoudelijke hulp.
Echtgen. van lid Fabr.- en Transportarbei-

ders, Katwijk.

Diversen.
Lid van Kant.- en Handelsbedienden,

Santpoort, 4

Lid van Fabr.- en Transportarbeiders,
Kampen.

Kind van lid Metaalbewerkers, Utrecht.
Lid van Sigarenmakers, Veenendaal.

„Draagt Elkanders Lasten" is een hulp-
fonds, dat, met inschakeling van een redelijke
gezinsbijdrage, zijn deelnemers-f.fc.c.-pafiën-
ten, na een mmz'mom-wachttijd van zes maan-
den, hulp verleent:

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

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

tot bedragen als redelijkerwijze noodig
blijken.

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

Alleen deelnemers en hun huisgenooten,
die niet zelfstandig lid van de christelijke
vakbeweging en deelnemer van „D.E.L."
kunnen zijn, kunnen in bovengenoemde ge-
vellen aanspraak op hulp doen gelden. De
persoonlijke deelnemerscontributie bedraagt
10 cent per maand; bij collectieve toetreding
met alle leden eener afdeeling of van de ge-
heele organisatie 2 cent per week.

Ijvert voor deze prachtige instelling onzer
christelijke vakbeweging. Al onze leden be-
hooren „D.E.L."-deelnemer te zijn.

W. DE JONG, penn.-beh. „D.E.L.".

„Jeugd en toekomst", door P. A. H. de
Boer. - - Uitgave G. F. Callenbach N.V.
in de serie „Ons Schild ende Betrouwen".
- Prijs f 0.15.

Dit is nummer 4 van de eerste serie, waar-
van wij de vorige nummers reeds bespraken.

Het boekje waarschuwt tegen de leuze:
„Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst", om-
dat dit een egoïstische leuze is, die ten doel
heeft de jeugd later voor eigen doeleinden te
kunnen gebruiken. Het houdt den ouderen
voor, dat de jeugd op hen let, wijst ouden en
jongen op de beteekenis van het hebben van
vertrouwen op God en zegt tegen de jonge
menschen, dat hun leven en toekomst geen
toevalligheid is, maar door God zoo is gewild.

Blijkbaar is deze brochure nog vóór den
oorlog geschreven. Sommige dingen zouden
nu zeker anders en concreter gezegd kunnen
worden. Maar de inhoud is, niet bij opper-
vlakkig lezen, maar bij overdenking, zeer de
moeite waard.

Door de individueele spelling, die wordt
gebruikt, gaat het lezen wat moeilijk. Waar-
om deze aparte spelling noodig is, ontgaat
ons.

Botsende krachten, door Ru van Berk-
hoven. - - Edecea-Editie no. 30. - - Prijs
ingenaaid 25 cent.

De inhoud van dit boek speelt zich af in
het leven van een werkman, lid van den
N.C.B., die reeds jong op de jongelingsver-
eeniging de christelijke vakbeweging ver-
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dedigt en pleit voor een nieuwen maat-
schappijvorm, waarin Gods Woord tot richt-
snoer wordt genomen.

Hij komt dan reeds in botsing met een
ouderling, die hem socialist noemt en zich op
het standpunt plaatst, dat hij als ambtsdrager
niet mag worden tegengesproken.

Er ontstaat een kerkelijke kwestie uit, waar-
in de dominee partij kiest voor Bart, met het
gevolg, dat ook de dominee uit de coterie van
ambtsdragers gestooten wordt, wien het al-
leen om rust en vrede, niet om waarheid en
recht is te doen.

De dominee gaat heen. Een nieuwe komt,
die meer kneedbaar is. Bart wordt werkloos;
de ouderling, die hem zijn zelfstandig oor-
deel nog niet heeft vergeven, tracht hem nu
„klein" te krijgen.

Nergens vindt Bart recht, nog minder
liefde, en hij bedankt als lid van de kerk.
Alleen de vakorganisatie is hem een steun.

Wij hebben dit boek met groote belang-
stelling gelezen. Het is vlot geschreven en
boeit van het begin tot het einde.

Dit boek is meer dan fantasie. Het berust
op het leven. Dergelijke conflicten, als h'ier
beschreven, hebben ongetwijfeld tot de klach-
ten geleid, als in de synodale vergaderingen
zijn besproken.

Het einde van dit boek bevredigt niet ge-
heel, al moet erkend worden, dat door de
„zielsmelaatschheid" (om met Da Costa te
spreken) in de kerk, heel wat arbeiders van
de kerk zijn vervreemd.

Dit boek leze nu ieder. De prijs is geen
beletsel en het boek is dit overwaard. Wij
aarzelen niet te zeggen, dat dit een van de
beste uitgaven van de Edecea-Editie is.

,,Op de grens van twee werelden", door
Dr. H. Colijn. -- Uitgave N.V. Dagblad
en Drukkerij ,,De Standaard", Amsterdam.
- Prijs f 0.90.

,,Wie zijn eigen tijd wil begrijpen, moet
beginnen met de historie niet te verwaar-
loozen", aldus begint dr. Colijn deze bro-
chure, die de bedoeling heeft de ontwikkeling
van de politieke en economische verhoudin-
gen in Europa en in ons land tot op den dag
van vandaag te schetsen.

Bijna de helft van de ruim 50 bladzijden
tellende brochure handelt over ,,Het ziekte-
proces". De oorlog van 1914—1918, het
vredesverdrag van Versailles, de herstelbe-
talingen en de tariefpolitiek worden aange-
wezen als de voornaamste oorzaken, die tot
de huidige catastrophe hebben geleid. Dit ge-
deelte geeft eenige interessante bijzonder-
heden, maar geen nieuwe gezichtspunten. In
onzen kring is op deze oorzaken bij herhaling
gewezen.

Het tweede hoofdstuk is getiteld: ,,De
democratie in verval". Wijzend op het feit,
dat elk politiek systeem, dat zijn intrede in
de wereld doet, bij de geboorte reeds de
kiemen des doods met zich draagt, worden
een aantal fouten van de democratie bespro-
ken. De droom van een democratische we-
reldorde, die in 1918—1919 werd gedroomd,
moest een ijdele droom blijven, omdat geen
enkel politiek systeem, ook de democratische
orde niet, plotseling kan worden ingevoerd.
Ten slotte is dan ook dit systeem alleen blij-
vend gebleken in de landen, waar het reeds
vóór de Fransche revolutie wortel had ge-
schoten.

Hier rijst bij ons de vraag of er geen
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diepere grond bestaat voor de duurzaamheid
van een democratisch regeerstelsel, namelijk
het reformatorische vrijheidsbeginsel, waar-
voor Prins Willem I en Prins Willem III
hebben gestreden. Waarbij natuurlijk dit
vrijheidsbeginsel moet opbloeien uit en slechts
stand kan houden bij de innerlijke gebonden-
heid aan den Hoogsten Souverein, zonder
tusschenkomst van menschen. Het verant-
woordelijkheidsbesef van regeering, parle-
ment en volk, waarover dr. Colijn schrijft en
welks afwezigheid de democratie heeft onder-
graven, vindt daarin alleen zijn grond. Het is
jammer, dat dr. Colijn daarop niet wijst.

„Het is nutteloos te ontkennen, dat de
democratie ook ten onzent in menig opzicht
gefaald heeft en aan ouderdomszwakte leed",
aldus de schrijver.

In het derde hoofdstuk, „Op de grens van
twee werelden", wordt de vraag aan de orde
gesteld, wat de toekomst ons zal brengen.

Aannemende dat Nederland zijn zelfstan-
digheid terug zal krijgen, zal toch de econo-
mische politiek, meer dan de laatste jaren het
geval was, zich op Duitschland moeten rich-
ten, dat in Europa thans en waarschijnlijk
ook straks het laatste woord zal spreken.

Dr. Colijn bepleit ten slotte, „dat de leiders
van de groote politieke partijen van weleer
de handen ineenslaan" en dat een nationaal
front wordt gevormd.

Deze brochure, hoe lezenswaard ook, stelt
in zooverre teleur, dat daarin richtlijnen voor
de toekomst ontbreken. We blijven op de
grens van twee werelden staan.

Schiedam.

Plaatselijke Commissie „D.E.L.". Op Zaterdag
24 Augustus a.s. hoopt onze Plaatselijke Commissie
haar jaarlijksche collecte te houden door middel van
den verkoop van bloempjes.

Ook thans doen wij weder een beroep op de of-
fervaardigheid van onze leden en wekken zoowel
onze heeren als dames (boven de 16 jaar) met den
meesten aandrang op zich voor collectant(trice) be-
schikbaar te willen stellen.

Ondanks de gewijzigde omstandigheden gaat de
arbeid ten bate der tuberculosebestrijding normaal
door en ons fonds doet alles om deze volksziekte
zoo daadwerkelijk mogelijk te blijven bestrijden. Dit
kost schatten gelds en daarom zijn wij zoo vrij om
weder een beroep op de offervaardigheid van de in-
woners van Schiedam te doen.

Het welslagen dezer collecte hangt voor een groot
deel af van het aantal collectrices dat medewerking
zal verleenen. Vanzelfsprekend rekenen, wij er opi,
dat dit een groot aantal zal zijn. Men kan zich hier-
voor opgeven bij onderstaande adressen. Bloempjes
en busjes zijn Vrijdagavond 23 Augustus van 8—9
uur en Zaterdagmorgen 24 Augustus van af 8 uur
verkrijgbaar in het gebouw Lange Haven 73, alhier.

Wij rekenen op veler medewerking!
M. Vroeg, J. v. Avennestraat 39.
J. de Wilde, v. Marumstraat 22c.
P. Molenaar, Abbenbroekschestraat 5a.
T. Troost, Havendijk 50.
H. C. Kuypers, Heenvlietschestraat 52, secretaris

der Plaatselijke Commissie.

Zutphen.

Op 10 Augustus a.s. hoopt de Plaatselijke Com-
missie Zutphen en omstreken van bovengenoemd
fonds weder een bloempjesdag te houden. Om dezen
dag' echter te doen slagen is het noodig, dat vele
personen ons behulpzaam zijn bij het collecteeren. In
1939 hadden wij niet te klagen over gebrek aan mede-
werking met als resultaat, dat de opbrengst ruim
ƒ 100.— hooger was dan in 1938. Wij hopen, dat nu
ook weder vele personen zich beschikbaar zullen
stellen, te meer waar het hier gaat om steun te ver-
leenen aan een zeer nuttig werk, nl. de bestrijding
van de zoo zeer gevreesde ziekte, de t.b.c.

Ten overvloede deel ik nog mede, dat in 1939 al-
leen al ten behoeve van personen uit het werkgebied
van onze commissie reeds een bedrag van ruim ƒ 500
aan verplegingskosten werd uitgekeerd terwijl dit
bedrag over het geheele land circa ƒ 80.0CO.— be-
droeg.

Hieruit zult u begrijpen, dat alle krachten moeten
worden ingespannen om de opbrengst der bloempjes-
dagen zoo groot mogelijk te doen zijn.

Helpt ons dus door u op te geven bij een der on-
derstaande adressen of anders op Vrijdag 9 Augustus
a.s., des avonds om 8 uur, in het Volkshuis, alwaar
de commissie dan aanwezig hoopt te zijn.

De bloempjesdag wordt ook gehouden in de ge-
meenten Gorssel en Warnsveld.

Namens de commissie,
W. BOERMAN, secretaris.

Adressen, alwaar men zich als collectant of col-
lectrice kan opgeven, zijn:

M. Tijken, Vordensche Binnenweg te Warnsveld.
W. Boerman, Leestenscheweg 25 te Warnsveld.
H. Wesselink Jr., Wambuisstraat 17, Zutphen.
J. Wullink, Tenierstraat 7 te Zutphen.
S. J. Zandberg, Weg naar Voorst 97 te Zutphen.
J. Verdonk Oranjelaan E 208c te Eefde.

Zwolle.

Dinsdagavond 16 Juli hield onze Zwolsche Christe-
lijke Besturenbond zijn ledenvergadering, onder lei-
ding van zijn voorzitter, vr. H. Gunneman.

Nadat op de gebruikeliike wijze deze vergadering
was geopend, sprak de voorzitter een openingswoord,
•waarin hij er zijn blijdschap over uitsprak, dat men
wederom voor het eerst in ons „Eigen Gebouw" kon
vergaderen, terwijl hij in gevoelvolle woorden het
overlijden herdacht van een der aangesloten leden, vr.
Eilander, die zijn leven voor het vaderland had ge-
geven. Staande werden eenige oogenblikken van stilte
doorgebracht, waarin men den overledene herdacht.

Hierna werden eenige huishoudelijke zaken behan-
deld, waarna de secretaris zijn jaarverslag over het
afgeloopen jaar uitbracht. Uit dit verslag bleek, dat
er 1248 leden met een 19-tal organisaties bij den be-
sturenbond waren aangesloten. Verder memoreerde
hij de verschillende werkzaamheden, die verricht wa-
ren. De penningmees'.er, vr. L. J. Regterschot, deed
mededeelingen over zijn beheer. Vr. A. Timmers,
penningmeester van 't fonds ,,Georganiseerde Naasten-
liefde" had ontvangen een bedrag van ƒ 375.48, het-
welk beschikbaar was voor eventueele aanvragen.
Aan 64 gezinnen werd een kerstgave uitgereikt, waar-
voor uitgegeven \verd ƒ 157.57. De uitreiking hiervan
werd opgedragen aan het bestuur van dit fonds. Over
de wijze van werken van het fonds werd een breede
bespreking gevoerd. De voorzitter sprak nog een
warm woord voor het doel van dit fonds, waarna
deze vergadering werd gesloten met dank aan God.
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bemiddeling, beroepskeuze en psychotechniek.
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dient te weten. (II.) - - Onderzoek naar de
werkloosheid onder intellectueelen. - - Kamp-
plannen voor onze jeugd. — Huishoudkamp
te Haarlem. — Officieel: a. Aan de besturen
der christelijke besturenbonden; b. „Draagt
Elkanders Lasten". — Boekbespreking: a. Jeugd
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