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HET DOEL

Als wij spreken of schrijven over het doel
van de christelijke vakbeweging, dan dienen
wij onderscheid te maken tusschen het doel,
dat meer aan de oppervlakte ligt en dat, het-
welk dieper ligt en verder strekt.

De christelijke vakbeweging heeft een doel,
dat ver uitgaat boven tijdelijke waarden, een
doel dat ook nimmer ten volle wordt bereikt.
Dat doel is in de menschelijke samenleving
de krachten van het koninkrijk Gods tot
openbaring te brengen.

Wij belijden, dat de wereld in zonde ver-
loren is, dat de macht van den satan, die zich
van den natuurlijken mensch heeft meester
gemaakt, de wereld in haar eigen kwaad ver-
strikt en ten ondergang voert.

Maar wij belijden eveneens, dat de Zoon
Gods, Jezus Christus, is nedergedaald om den
satan te overwinnen en aan zijn rijk een halt
toe te roepen. Door Zijn overwinning over
dood en graf is er ook op deze aarde in be-
ginsel weer levensmogelijkheid en ontwikke-
ling gekomen, mits en in zooverre de mensch
voor zijn persoonlijk leven en voor alle men-
schelijke betrekkingen zich door dezen Leids-
man wil laten leiden.

Daaruit volgt, dat het koninkrijk Gods op
aarde slechts tot openbaring kan komen, daar
waar menschen vernieuwd zijn om te leven
en te wandelen uit en door het geloof in
Jezus Christus, den Levensvernieuwer. Maar
ook dan nog slechts in gebroken en onvol-
komen vorm, omdat ook in vernieuwde men-
schen de zonde werkt en het werk Gods
daardoor telkens weer wordt geschaad.

Hier geldt echter het woord van Jezus:
Het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk
gelaat, men kan niet zeggen: zie, het is hier
of zie, het is daar; het koninkrijk Gods is
binnen ulieden.

Wij zouden dan ook te ver gaan, als wij
zouden zeggen, dat in de christelijke vak-
beweging, omdat zij zich christelijk noemt, het
koninkrijk Gods is, want alleen in bekeerde
menschen werkt het koninkrijk, maar het is
juist de bedoeling van de christelijke vak-
beweging door samenvoeging van deze krach-
ten de menschelijke samenleving ten goede te
beïnvloeden.

Hier rijzen twee vragen.

De eerste vraag is: Moet men dan als
voorwaarde van toetreding tot de christelijke
vakbeweging niet den eisch stellen van be-
keerd-zijn? Immers, alleen in bekeerde men-
schen kan het koninkrijk Gods tot openbaring
komen.

Een zoodanigen eisch kunnen en mogen
wij niet stellen. Wij kunnen dien eisch niet
stellen, omdat de mensch alleen aanziet wat
voor oogen is, maar ,God het hart aanziet.
Wij mogen dien eisch niet stellen, omdat dui-
zenden echte christenen hun leven lang niet
tot de zekerheid van het geloof kunnen komen
en toch binnen dat koninkrijk zijn. Door een
verklaring op dit punt als voorwaarde te
stellen, zouden wij velen uitsluiten, die toch
bij ons behooren en door God als middel
kunnen worden gebruikt om de maatschappij
te vernieuwen.

De christelijke vakbeweging vraagt een
andere verklaring, namelijk deze, of men be-
reid is bij het licht van de christelijke begin-
selen, die in Gods Woord zijn neergelegd,
op sociaal terrein mede te arbeiden.

Zoo wordt niemand uitgesloten, die oprecht
God zoekt en erkent, dat in den mensch geen
wijsheid is, maar deze alleen bij het licht van
Gods ^Voord te vinden is.

In eensgezindheid kunnen deze allen aan
het doel der christelijke vakbeweging mede-
arbeiden. Gezamenlijk zoeken zij de krachten
van het koninkrijk Gods in deze verdeelde en
verscheurde wereld tot openbaring te bren-
gen. Zij sterken elkaar, zij lichten elkaar
voor, zij beïnvloeden den arbeider en den
werkgever, om naar Gods geboden in het
persoonlijk en maatschappelijk leven te han-
delen en te wandelen.

Zoo kan het doel, het dieper liggende doel
onzer beweging worden bevorderd, namelijk
om bij haar leden het besef te verlevendigen,
dat het geloof niet is voor de binnenkamer
alleen, maar dat het heel het maatschappelijk
leven moet doordringen.

Hier rijst de tweede vraag.
Is dit niet de taak van de kerk? Moet de

kerk niet haar leden daartoe opwekken?
Inderdaad heeft de kerk de taak door den

dienst des Woords de geloovigen er op te
wijzen, dat zij hun geloof moeten uitdragen

en door hun geloof het menschenleven moe-
ten beïnvloeden.

Maar de kerk, dat zijn dus de geloovigen
gezamenlijk in geïnstitueerden vorm, mist het
orgaan om in het practische maatschappelijk
leven op te treden en haar lidmaten, anders
dan door de prediking en het huisbezoek,
bij den maatschappelijken opbouw te steunen.

Er blijft zulk een groot terrein over, waar
de geloovige zijn koninklijk, profetisch en
priesterlijk ambt heeft uit te dragen.

In zijn koninklijk ambt heeft hij te heer-
schen over de stoffelijke verhoudingen, om
die te doordringen van Gods Geest en te
dwingen God te verheerlijken.

In zijn profetisch ambt heeft hij te getuigen
van het recht en de liefde Gods in de maat-
schappelijke verhoudingen.

In zi jn priesterlijk ambt moet hij in alle
menschelijke betrekkingen, die zich op aller-
lei terrein voordoen, God dienen en eeren.

Daarvoor is saambundeling van allen, die
Gods opperheerschappij aanvaarden en uit
dankbaarheid voor Gods onuitsprekelijke
gave in Jezus Christus, hem in het sociale
leven willen dienen, noodzakelijk. Deze saam-
bundeling vindt plaats in de christelijke vak-
beweging.

Zij is een uiting, wil dit althans, ondanks
alle zwakheid en zonde, zijn, van het ware
leven, dat in Christus is, om daardoor heel
de menschheid te dienen.

Daarom schreven wij, dat het doel van de
christelijke vakbeweging is in de mensche-
lijke samenleving de krachten van het
koninkrijk Gods tot openbaring te brengen.

Dit doel, dit dieper liggende doel onzer be-
weging staat altijd op den achtergrond van
ons werken en streven. Voor vele leden is
dit misschien niet altijd even helder en duide-
lijk, maar het is en moet altijd blijven het doel
onzer beweging.

Voor dit doel hebben wij een eigen, zelf-
standige, christelijke vakbeweging van noode.
Van dit doel kunnen wij nooit of te nimmer
afstappen, zonder ons bestaansrecht als zoo-
danig te verliezen. Dit is het absolute in ons
streven, waarvan wij niet mogen afwijken.

Maar het kan niet ontkend worden, dat,
wanneer wij spreken van ons doel, gewoonlijk
allereerst wordt gedacht aan hetgeen wij in
het sociale leven practisch aan hervorming en
vernieuwing wenschen te bereiken. Met
andere woorden, welken practisch bereikba-
ren maatschappijvorm wij voorstaan.

In den grond van de' zaak is' dit doel geen
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doel, doch slechts middel. Als wij bepaalde
hervormingen nastreven, dan is dat om te
bereiken, dat in de nieuwe maatschappij-
vormen de voorwaarden beter en meer aan-
wezig zullen zijn dan in de oude, om de
menschelijke verhoudingen op het recht en de
liefde te grondvesten.

\Vij belijden echter, dat geen enkele maat-
schappijvorm de absoluut beste is. Er is rela-
tief verschil. En als de in ons oog beste maat-
schappijvorm niet bereikbaar zou zijn, dan
zouden wij met een minder goeden genoegen
kunnen nemen, mits slechts naar menschelijk
inzicht ons doel, daarin God te mogen dienen
en Zijn Woord te laten meespreken, zou
worden bereikt.

Daarom is ons verre van onverschillig hoe
de maatschappelijke verhoudingen zich ont-
wikkelen, maar heeft de christelijke vakbe-
weging het als haar taak beschouwd richt-
lijnen daarvoor aan te geven.

Waarop komt het aan?
Allereerst hierop, dat de gezindheid bij

werkgever en arbeider aanwezig is om recht
te doen, elkanders lasten te dragen en ge-
zamenlijk het welzijn van het bedrijfsleven te
zoeken.

Er moet het besef zijn, dat werkgevers en
arbeiders tezamen een bedrij f sgemeenschap
vormen. En in deze gemeenschap moeten de
beginselen van het Evangelie bevruchtend
kunnen inwerken.

Een bedrijfs^emeensc/jap dient dus te wor-
den gevormd, waar de bedrijfsbelangen, het
bedrijf srecht en de bedrij f sverhoudingen
openlijk en eerlijk tusschen werkgevers en
arbeiders worden besproken. In deze gemeen-
schap mag de gezindheid van hem, die met
Gods Woord en Evangelie te rade wil gaan,
niet worden gemist. Welnu, in de bedrijfs-
organisatie, zooals deze in christelijk-socialen
kring werd ontworpen, is dit mogelijk.

Als de organisaties van werkgevers en
arbeiders, naar maatschappijbeschouwing en
beginsel onderscheiden, een plaats ontvangen
in de bedrijfsgemeenschap, dan zijn de voor-
waarden voor een harmonische ontwikkeling
geschapen. De bedrijfsgemeenschap worde
dan bij wettelijk voorschrift erkend als een
rechtsgemeenschap, die eigen verordeningen
vaststelt, die eigen rechtspraak uitoefent,
kortom die in het bedrijf autonoom is, zij het
met beperkingen, door het algemeen belang
vereischt.

Dit is niet iets nieuws, maar deze gedachte
leeft reeds jarenlang in den kring der christe-
lijke vakbeweging en is ook meermalen in
boek en tijdschrift vertolkt. Een dergelijke
organisatie van het maatschappelijk leven
biedt de mogelijkheid eener harmonische ont-
wikkeling. Het verantwoordelijkheidsgevoel
kan bij de bedrijfsgenooten tot ontwikkeling
komen, omdat ieder een klein deel van de
verantwoordelijkheid draagt. De arbeider is
niet meer een nummer, maar kan tot verant-
woordelijke posten in de bedrijfsgemeenschap
worden geroepen. En bij alle bedrijfsbeslis-
singen kan de geloofsovertuiging ook van den
christen invloed ten goede oefenen.

Tegen de bedrijfsorganisatie is vaak het
bezwaar geopperd, dat tegen eiken kartel-
vorm in het bedrijfsleven kan worden ge-
hoord, namelijk dat het groepsbelang den
boventoon voert en dit het algemeen belang
schaadt. Groote loonverschillen tusschen be-
drijfsgroepen kunnen daarvan het gevolg zijn.

Welnu, dit gevaar is te ondervangen, wan-
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neer de centrale organisaties van werkgevers
en van arbeiders, de zoogenaamde vakcen-
trales, die dus alle bedrijven omvatten, zitting
krijgen in een centralen socialen raad, of hoe
men dit noemen wil, waarin ook vertegen-
woordigers van het algemeen belang een
plaats vinden. Deze raad heeft te beslissen of
en in hoeverre de door een bedrijfsgemeen-
schap gegeven bedrij f sverordeningen met het
algemeen belang strooken. Van de werking
van zulk een raad heeft men een voorbeeld
in de wijze, waarop beslissingen tot stand
komen in den Hoogen Raad van Arbeid of
bij verbindendverklaring van collectieve con-
tracten.

Dezen vorm van organisatie van het maat-
schappelijk leven hebben wij ons als doel ge-
steld, mits dit maar niet 'wordt opgevat als de

eenig mogelijke vorm. \Vant nogmaals, dit
doel is eigenlijk slechts middel om het dieper
en verder liggende doel te bereiken, namelijk
de \vetten van het koninkrijk Gods tot richt-
snoer te maken voor het leven in bedrijf en
gemeenschap.

Een hoog en heilig ideaal, dat een groot
geloof, een diepe verbondenheid met God in
Jezus Christus en een nooit aflatend gebeds-
leven vereischt. Dat ook vereischt een niet
aflatend getuigen van de beginselen, die in
het sociale leven en streven de allesbeheer-
schende plaats hebben in te nemen. Maar dat
zoo dan ook niet zal nalaten invloed ten
goede op de betrekkingen tusschen mensch
en mensch, tusschen werkgever en arbeider
uit te oefenen. En dat dientengevolge het
welzijn van allen ten goede zal komen.

VOORWAARTS

Nu de September-maand weer is aange-
broken en daarmede het tijdperk van ver-
hoogde activiteit voor heel onze beweging,
staan onze gedachten als vanzelf stil bij de
taak, die ons in de naaste toekomst wacht en
de moeilijkheden, die daarbij overwonnen
zullen moeten worden.

Misschien zien velen onzer eerst de moei-
lijkheden, wellicht alleen de moeilijkheden,
en verschuift voor hun geestesoog de vol-
voering van onze taak naar een ver ver-
wijderde toekomst.

Dit is begrijpelijk als we een oogenblik ons
arbeidsterrein en onze arbeidsmethoden in
vorige jaren overzien.

Men denke slechts aan de November-cani-
pagne, met haar honderden vergaderingen,
waar we jaar op jaar eenige tienduizenden
leden mochten begroeten. Hoe werden wij
daar telkens bij vernieuwing bij onze taak
bepaald. Hoe werden we daar gesterkt om
ondanks alle moeilijkheden voort te arbeiden.

Deze vergaderingen kunnen thans niet
worden gehouden. Ja, elk vergaderingsplan
stuit op de moeilijkheid der verduistering,
waardoor velen er de voorkeur aan zullen
geven binnen de veilige wanden van de huis-
kamer te blijven. In de steden is het vervoer
beperkt en wordt 's avonds vroegtijdig stop-
gezet. Op het land en in de dorpen zal het
rijwielverkeer niet van gevaar zijn ontbloot.

Dat dit op onzen arbeid een nadeeligen
invloed zal hebben, staat wel vast.

Ook het huisbezoek zal door deze verduis-
teringsomstandigheden te lijden krijgen.

Radio-uitzending en lectuurverspreiding
zal evenmin onze propaganda-actie kunnen
stimuleeren, terwijl kadervergaderingen tot
het uiterste moeten worden beperkt.

Wij kunnen ons voorstellen, dat menigeen
ziende deze moeilijkheden en onder het loo-
zen van een diepe zucht, de handen dan
maar in den schoot meent te moeten leggen.

Toch mag dit laatste onder geen beding
geschieden.

Wij herinneren ons een uitspraak van den
Zuidpoolreiziger Byrd, dat het ijzige en grim-
mige klimaat van den Zuidpool degenen, die
minder sterk van gestel zijn, in hun gezond-
heid dreigt aan te tasten, maar de gezonden
van dag tot dag sterker maakt. De moeilijk-
heden van het klimaat doen hun krachten en
uithoudingsvermogen groeien.

Zoo moet het ook gaan met de moeilijk-
heden, die er in den komenden tijd zijn te
overwinnen. Als wij altijd meeloopers zijn
geweest, die geen echte liefde voor de chris-
telijke vakbeweging in ons hart droegen,
doch alleen meededen om redenen, die met
beginsel en doel van onze beweging in geen
verband stonden, dan zullen de moeilijkheden
ons spoedig bij de pakken doen neerzitten;
dan zullen we ontrouw worden, onze functie
verlaten en de christelijke vakbeweging den
rug toekeeren.

Maar als wij gedreven werden door een,
misschien aanvankelijk kleine liefde, voor de
schoone taak onzer beweging, om in onzen
arbeidenden stand een welbewuste gezind-
heid tot socialen opbouw in den geest van
Evangelie en Christendom te wekken en den
maatschappelijken opbouw ter hand te
nemen, dan zullen de moeilijkheden ons daar-
van niet weerhouden, maar ons integendeel
stalen, onze liefde aanwakkeren en onze in-
spanning vergrooten.

Zoo moeten wij bij het intreden van de
wintercampagne met opgewektheid aan het
werk tijgen.

Afdeelingsbesturen en besturen van bestu-
renbonden komen in eigen kring bijeen ter
bespreking van de mogelijkheden den arbeid
voort te zetten aan de hand van de richt-
lijnen, die door hoofdbesturen en door het
verbondsbestuur worden gegeven. Het ver-
dient aanbeveling den arbeid vroegtijdig --e
beginnen, omdat in de maanden November
en December de duisternis zoo vroeg invalt
en de avonden zoo donker zijn, dat het ver-
gaderen groote bezwaren zal ondervinden.

De propaganda is in dezen tijd, zooals
trouwens in eiken tijd, een van de belang-
rijkste onderdeden van onzen arbeid. Door
de veranderingen, die zich op het terrein der
vakbeweging reeds hebben voltrokken, is er
bij tal van arbeiders en bedienden, bij ambte-
naren en technici een weifeling merkbaar. De
vraag: „Waar gaan wij heen?" komt bij
velen op.

Is er nog vastigheid in de wereld van
heden?

In dezen geschokten tijd zijn er ook vele
geschokte menschen, die naar een steunpunt
zoeken. Velen ook, die de waarde van het
geloof gaan zien en erkennen.

Deze menschen te wijzen op de christe-



lijke vakbeweging, die nog altijd een rechten
koers vaart en haar beginselen nog uic-
draagt, is van ontzaglijke beteekenis en moet
ons ook een vreugde zijn.

Het getuigenis van de onveranderlijke
kracht van de christelijke belijdenis, waar-
door ook het economisch en maatschappelijk
leven wordt vernieuwd, kan onder Gods
zegen juist nu rijke vruchten dragen.

Daarom is er geen sprake van, dat de pro-
paganda nu zou kunnen blijven rusten. Ze
moet voortgaan, zij het met allerlei beperkin-

gen. Zij moet winnen in de diepte, al is het
ten koste van de breedte.

En zij moet in gesprek van man tot man
de beteekenis en het doel van de christelijke
vakbeweging uitdragen.

Want alleen in het houden van Gods ge-
boden, is voor de menschelijke samenleving,
is voor het sociale leven, redding en heil te
verwachten.

Dit getuigenis worde in de komende maan-
den krachtig uitgedragen.

DE WERKLOOSHEIDSVERZEKERING

In het zoo juist verschenen verslag over
1939 van den Rijksdienst der Werkloosheids-
verzekering en Arbeidsbemiddeling wordt
met tal van gegevens en cijfermateriaal de
ontwikkeling der "werkloosheidsverzekering in
ons land geteekend.

Reeds op de eerste bladzijde constateert de
schrijver, dat de tabel in zake de „werkloos-
heidspercentages van eenige landen over
1938 en 1939" aantoont, „dat Nederland on-
der de daarin opgenomen staten in 1939 geen
slecht figuur maakte". Achtereenvolgens
waren de gemiddelde werkloosheidspercen-
tages van 1931—1939 in ons land als volgt:
15.2, 26.9, 28.1, 27.3, 31.2, 31.8, 26.6 25.1 en
20.4.

Gezien het feit, dat, behoudens in' de
strenge vorstperiode van December 1939, in
de daaraan voorafgaande 7 maanden het
werkloosheidspercentage belangrijk beneden
20 is gebleven, was het te verwachten, dat in
1940 de werkloosheid opnieuw belangrijk zou
zijn gedaald, indien niet de oorlog over ons
land zou zijn uitgebroken.

^Ve mogen dan ook gerust constateeren.
dat in ons land de werkloosheid in 1940 zou
zijn overwonnen, wanneer ook de reeds ge-
reedliggende plannen tot uitvoering zouden
zijn gekomen.

Misschien merkt iemand bij zichzelf op,
dat de mobilisatie en de verdedigingsvoor-
bereiding van ons land heeft medegewerkt
om dit resultaat te bereiken. Dit is onge-
twijfeld juist, maar kan in een vergelijking
der werkloosheidscijfers van de landen
van Europa geen gewicht in de schaal leg-
gen, omdat er schier geen land in Europa is,
bij hetwelk deze factor niet tot vermindering
dezer cijfers heeft bijgedragen. Gezegd mag
worden, dat vergelijkenderwijs ons land
slechts op bescheiden wijze daarvan heeft
„geprofiteerd".

Maar keeren wij tot het verslag terug.
De beteekenis der werkloosheidsverzeke-

ring blijkt duidelijk uit de toeneming van de
reserves der diverse kassen. Bedroegen deze
reserves in 1932, dus bij het begin van de
economische crisis ruim twee millioen gulden,
eind 1939 waren ze gestegen tot 19 millioen
gulden. Brengt men hiermede de steeds
dalende werkloosheid in verband, dan is het
duidelijk, dat de werkloosheidsverzekering,
zooals deze in den loop van meer dan 20
jaren is opgebouwd, haar taak te midden van
ons volksleven op uitnemende wijze heeft
verricht.

't Verslag wijdt eenige pagina's aan de con-
trole, zooals die bij ons door de besturen der
kassen en door de gemeentebesturen wordt
uitgeoefend. Na aanhalingen uit een circu-

laire van den voorzitter van de commissie
van beheer eener arbeidsbeurs, en uit een
brief van een gemeentebestuur, concludeert
de schrijver van het verslag: „In de practijk
blijkt herhaaldelijk, dat aan een goede uit-
voering van deze voorschriften (namelijk
betreffende aanmelding en controle, red.)
heel wat ontbreekt."

Naar onze meening moet deze conclusie
met een korreltje zout genomen worden. Zeer
zeker komt er weieens een onregelmatigheid
aan het licht. Maar bij een uitvoeringsappa-
raat, dat over vele duizenden instanties loopt,
namelijk gemeentebesturen en afdeelings-
penningmeesters, mag toch met volle vrijmoe-
digheid worden gezegd, dat de integriteit en
deskundigheid van de uitvoerders, al zijn dat
ook vaak eenvoudige arbeiders, boven allen
lof verheven is. Wij voor ons hebben meer
dan eens geconstateerd, dat vooral bij de
hoofdbesturen, maar ook bij de afdeelings-
bestuurders zoo consciëntieus wordt te werk
gegaan, dat er eerder een gebrek dan een te-
veel aan soepelheid wordt betracht.

Trouwens, de schrijver van het verslag
moet ook opmerken, „dat de bepalingen van
de reglementen der werkloozenkassen soms
van een zoodanig ingewikkelden aard zijn
geworden, dat het nog moet verwonderen,
dat er van de uitvoering door eenvoudige
afdeelingspenningmeesters zooveel terecht-
komt, vooral, omdat ook de steunuitkeeringen
in vele gevallen door middel van de afdee-
lingspenningmeesters worden uitbetaald."

Dit is zeker een niet onverdiend compli-
ment. Men zou daartegenover de vraag kun-
nen stellen, of de uitvoering van deze inge-
wikkelde verzekering, wanneer deze uitslui-
tend in handen van de gemeentebesturen zou
worden gelegd en dan dus door „eenvoudige
ambtenaren", die vaak van de sociale ver-
houdingen slecht op de hoogte zijn, zou moe-
ten worden uitgevoerd, wel zóó onberispelijk
en met zoo weinig kosten geschieden zou.
Die vraag klemt te meer, waar ook de schrij-
ver van het verslag over de controle door de
gemeentebesturen niet voldaan blijkt te zijn.

Natuurlijk zou een meer sluitend controle-
systeem gevonden kunnen worden, mits men
bedenkt, dat dit perfectionisme een kostbaar
controle-apparaat zou vereischen, dat deze
thans zoo goedkoope uitvoering tot een der
duurste sociale verzekeringen zou stempelen.
Komt er nu hier en daar wellicht onrecht-
matig een bedrag in handen van een ver-
zekerde, dan zou zonder eenigen twijfel een
veelvoud van deze bedragen noodig zijn voor
het onderhoud van een leger ambtenaren tot
in de kleinste gemeenten en de verste uit-
hoeken van ons vaderland.

Uit het overzicht van de bijdragen blijkt,
dat de hoogste bijdrage wordt betaald door
niet-gekwalificeerde groepen, en wel gemid-
deld ƒ 22.93 per verzekerde. Daarna volgt de
diamantnijverheid met ƒ 22.34 per jaar en
vervolgens de bouwvakken met ƒ 20.28. De
laagste bijdrage per lid per jaar wordt opge-
bracht door het handels- en kantoorperso-
neel, namelijk ƒ 5.65, waarna volgen de gra-
fische vakken met ƒ 6.87.

In 1939, aldus het verslag, is er een daling
van de gemiddelde bijdrage merkbaar.

Ten slotte halen wij nog deze cijfers uit dit
cijferrijke, maar interessante verslag naar
voren, namelijk welke bedragen door de ver-
zekerden zijn opgebracht. In 1939 was het
totaal der bijdragen ƒ 7.749.342.19, in 1938
zelfs ƒ 8.046.449.93. De hoogste jaar-
opbrengst was ƒ 8.587.866.20 in het jaar
1934. Telt men de door de verzekerden op-
gebrachte bedragen sedert het jaar 1917 bij-
een, dan komt men tot een bedrag dat vér
over de 100 millioen gulden komt.

Wel een duidelijk bewijs van hetgeen er
op sociaal gebied in vrijwilligheid kan worden
tot stand gebracht.

CHRISTELIJKE POLITIEAMBTENARENBOND JUBILEERT

Op 24 Augustus jl. was het 25 jaar ge-
leden, dat de bij ons verbond aangesloten
Bond van Christelijke Politieambtenaren in
Nederland te Amsterdam werd opgericht.

In een historisch overzicht worden in het
bondsorgaan van 28 Augustus jl. de belang-
rijkste gebeurtenissen in de afgeloopen jaren
beschreven. Het is een relaas van vooruitgang
en groei. Telde de bond op de eerste jaar-
vergadering 145 leden, op de tweede bijna
2.00 en op de derde 250, na de revolutie-dagen
van 1918 ging de groei in versneld tempo.
Het blad schrijft over die dagen het volgende:

t
„De laatste maanden van het jaar 1918

waren voor den jongen bond van de aller-
grootste beteekenis. Het was de door mr.
P. J. Troelstra aangekondigde, maar, Gode
zij dank, in de kiem gesmoorde poging tot

revolutie, die de oogen van honderden politie-
mannen opende voor het gevaar van een over-
heerschendesocialistische vakbeweging. Voor-
al Troelstra's uitlating in het parlement, dat
niet alleen het leger, maar óók de politie voor
twee derde deel aan zijn zijde stond, bracht
in politiekringen groote beroering teweeg. Dat
b.v. de bestuursleden van den modernen
politiebond te Rotterdam aanwezig waren bij
de berucht geworden nachtvergaderingen van
de S.D.A.P., welke in de Maasstad werden
gehouden en vanwaar het algemeene sein
voor een landelijke revolutie zou worden ge-
geveii, waren feiten, die in ons bondsorgaan
als „historische momenten" werden omschre-
ven en die inderdaad het begin zouden wor-
den van een snelle ledenvermeerdering van
onzen bond. Dat nummer van ons orgaan
beleefde zelfs een herdruk!"
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In 1921 werd het ledental tot meer dan
1000 opgevoerd en werd een bezoldigd be-
stuurder in den persoon van vriend W. de
Jong, den huidigen verbondspenningmeester,
benoemd. Vooral sedert dien is de beteekenis
van den bond naar buiten met den dag ge-
groeid, aldus zegt het overzicht.

In 1929 vond de aansluiting bij het C.N.V.
plaats, nadat daarover op meer dan één
boncis-congres in den breede en langdurig was
gesproken.

Sedert 1935, toen vriend De Jong tot ver-
bondspenningmeester werd benoemd, treedt
vriend A. H. van de Veen als secretaris op.
Ook na zijn optreden is de bond sterker en
grooter geworden.

In 1938 kon het eigen bondsgebouw wor-
den betrokken. Vakcursus en vakexamen
werkten mede aan de verheffing van den
politiestand en honderden jongemannen heb-
ben mede daaraan hun bevordering te dan-
ken. De financieele offers, die de bond zich
daarvoor moest getroosten, hebben goede
resultaten afgeworpen en hebben den bond
in politiekringen een goeden naam gegeven.

Het overzicht sluit met de volgende tref-
fende woorden:

„En nu: 25 lange jaren van veelomvatten-
clen bondsarbeid liggen achter den rug. Bij
alle gebreken, die onzen bond en zijn be-
stuurders hebben aangekleefd, mogen wij ge-
wagen van Gods rijken zegen. Den Heere
daarvoor te loven met ons gansche hart en
Zijne aan ons verrichte wonderen te vertellen
is ons een behoefte, die opklimt uit ons hart.

Behalve dat onze organisatie naar den
eisch van onze levens- en wereldbeschouwing
haar deel leverde om te komen tot een betere
maatschappelijke positie voor den politieman
als directen dienaar van het gezag, heeft zij
getracht de leden door woord en daad steeds
te wij.zen op de roeping, die we, naast ons
verantwoordelijk ambt, als christelijk staats-
burger hebben. Hoe belangrijk we onzen
arbeid ook achten en hoe hoog we onze positie
in de samenleving ook houden, we hebben
als bond onzen leden steeds voorgehouden,
dat wij als schepsel Gods naast en door ons
ambt een plaats hebben in te nemen te midden
onzer medemenschen. Daardoor wordt het
ons mogelijk, ons christelijk beginsel op alle
terrein des levens te belijden en te beleven.
Want ook wij zijn stervelingen, die aan het
einde van hun aardsche loopbaan moeten uit-
zien naar een vaderland, dat oneindig veel
beter is dan deze zondige aarde, waar alles
gist en woelt.

De komst van Gods heerlijk koninkrijk ook
door en in onzen arbeid te bevorderen en in
ons werken en zwoegen iets te doen uitkomen
van het verlangen naar de eeuwige rust, die
overblijft voor het volk van God, ziedaar de
basis, waarop onze bondsarbeid werd begon-
nen en den leidraad, dien wij, zij het gebrek-
kig, deze kwarteeuw hebben getracht vast te
houden.

Bij deze zwakke poging hebben wij telkens
op kennelijke wijze Gods hulp en bijstand
ontvangen. Naarmate wij meer overdenken,
hoe de Heere van het plantje een boom deed
groeien, waarvan de wortelen diep in de
politiegelederen indrongen, is het ons wonder-
lijk te moede en ontbreken de woorden, daar-
voor naar waarde te danken.

Deze dankbaarheid moge in de harten van
alle bondsleden zijn bij de herdenking van
ons 25-jarig bestaan.

Dan kunnen wij met volle gerustheid ook
ons lot en leven als organisatie in handen
geven van Hem, die in deze tijden, waarin
de fundamenten der aarde schudden, Zijn
wereldbestuur handhaaft.

Moge God geven, dat onze bond zijn
zegenrijk werk ongehinderd kan voortzetten
en, zich aanpassende aan den geweldigen tijd,
dien wij doormaken, ook op het politieleven
van den komenden tijd mede zijn stempel
kan zetten.

Daartoe bekwame ons God en schenke Hij
ons oprechte trouw aan den bond, die een
kwarteeuw voor ons allen op de bres stond."

Wij wenschen onze politieambtenaren
hartelijk geluk met hun zilveren jubileum.
Ook dit stekje in onze christelijk-sociale
gaarde mocht tot een stevigen boom opwas-
sen. Tal van trouwe werkers hebben hun tijd
en arbeidskracht gegeven om het stekje te
doen groeien en om den boom steeds steviger
te doen staan. De huidige bondsvoorzitter,
vriend B, Reeder, hielp mede het stekje te
poten en volgde den eerst langzamen, daar-
na sterkeren groei van dichtbij, om ten slotte

- we laten de beeldspraak hier varen — de
leiding van de organisatie in handen te
nemen.

Er was veel strijd en tegenstand te over-
winnen, maar j^uist dat maakt een christelijke
organisatie sterk en heeft ook deze organi-
satie doen wassen.

Schenke onze God m Zijn goedertieren-
heid, dat dit werk tot in lengte van jaren en
door Hem gezegend, mag blijven staan tot
een getuigenis, niet van wat menschen, maar
van hetgeen God heeft gewrocht.

REFORMATORISCHE GRONDSLAGEN
De Nederl. Luthersche Bond voor Christ.

Sociale Actie hield dezer dagen zijn jaarlijk-
sche algemeene vergadering.

Deze bond is in ledental niet sterk, maar
heeft desondanks in den loop der jaren uit-
nemend werk verricht door in Lutherschen
kring de christelijk-sociale beginselen uit te
dragen en belangstelling er voor te wekken.
Vooral het licht, dat door de leiders van
dezen bond voor en na op de door den grooten
hervormer Maarten Luther vertolkte en in
moeilijken tijd uitgedragen gedachten in zake
de verhouding tusschen kerk en overheid en
tusschen christen en maatschappelijk, respec-
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tievelijk staatsleven, is geworpen, heeft steeds
duidelijker doen zien, dat er in den grond van
de zaak geen principieel verschil tusschen de
reformatoren omtrent deze vragen heeft be-
staan, al hebben uiteraard landaard en karak-
ter en omstandigheden op hun opvattingen
wel een stempel gedrukt.

Ter jongste algemeene vergadering van
den bond hield, bij afwezigheid van den
bondsvoorzitter, den heer H. J. Zier, de
tweede voorzitter, de heer M. Ruppert, de
openingsrede.

Dit doorwrochte stuk werk is waard in
den ruimen kring van onze sociale beweging

;;ekend te worden. Daarom nèrneri wij hei^
grootste gedeelte daarvan, dat over de op-
vattingen van Luther handelt, hier uit het
Christelijk Sociaal Dagblad over, zonder
thans een enkele vraag, die bij ons is gerezen,
aan de orde te stellen:

De bron van het overheidsgezag.
Allerlei theorieën over de bron van het ge-

zag der overheid doen thans opgeld. Het is
niet noodig, al deze theorieën hier te relevee-
ren, want ge kunt ze dagelijks lezen in de
dagbladverslagen van bepaalde politieke ver-
gaderingen. Maar wel is noodig nog eens
duidelijk te releveeren, wat de Heilige Schrift
en de Luthersche belijdenis ons daaromtrent
leeren.

Er is geen overheid dan van God. Door
Hem heerschen de vorsten en alle overheden
op aarde. Om des Heeren wil moeten wij on-
derdanig zijn.

Ook onze Luthersche belijdenis laat ons
niet in het onzekere. Art. 16 van onze Augs-
burgsche Geloofsbelijdenis leert ons:

„Van den burgerstaat en de wereldlijke
regeering wordt geleerd, dat alle wereldlijke
overheid en de verordineerde regeeringen en
wetten als goede ordonnantiën van God ge-
schapen en ingesteld zijn,"

Zoowel in zijn Kleinen als in zijn Grooten
Catechismus en op tal van andere plaatsen,
heeft Luther dit alles nog eens speciaal be-
klemtoond.

Derhalve is iedere staatsbeschouwing,
waarin het overheidsgezag niet ambtelijk als
van God afdalende wordt beschouwd, voor
den Lutheraan verwerpelijk.

Het beginsel van volksinvloed.
Een soortgelijke opmerking moet ik maken

over het beginsel van volksinvloed.
Sommigen meenen zich op Luther te kun-

nen beroepen, wanneer zij het ontbreken van
volksinvloed in het staatkundig leven beplei-
ten. Dit beroep is valsch.

Reeds de dagen der Hervorming doen ons
zien, dat de christelijke vrijheid, die het gees-
telijk leven betreft, van groote beteekenis is
voor het staatkundig leven.

Wie uit den stand der wet in den stand der
genade tot ware christelijke vrijheid is geroe-
pen, legt overal en aan alles den toets der
christelijke belijdenis aan.

Dit is de diepste grond van den volks-
invloed.

De vorm van dezen volksinvloed moge
door de eeuwen wisselen — het is niet anders
dan geschiedenisverkrachting wanneer men
beweert, dat Luther een overheidsstaat met
onbegrensde macht zou hebben begeerd en
bevorderd. Het is ongeveer het onnoozelste,
wat men in dit opzicht van hem beweerd
heeft, dat hij den deemoed van het beperkte
verstand der onderdanen gepredikt zou heb-
ben.

Met nadruk heeft Luther de gedachte ver-
dedigd, dat de onderdaan tot plicht heeft om
bij gelegenheid de overheid te critiseeren.

Alleen - - en dat is geen ondergeschikte
eisch! — hij moet het, wanneer hij daartoe
gedrongen wordt, ,.openlijk, vrij en eerlijk"
doen! (Hans Lilje.)

Het overheidsgezag begrensd.
Daarnaast is het noodzakelijk ons er van

bewust te blijven, dat het overheidsgezag be-
grensd is.



Ook op dit punt laten de Heilige Schrift
en onze Luthersche belijdenis ons niet in het
onzekere.

Romeinen 13 leert nadrukkelijk, dat de taak
der overheid op algemeen-zedelijk terrein ligt.

Zulks is ons ook door Luther en onze Lu-
thersche belijdenis steeds voorgehouden. Ten
bewijze' daarvan citeer ik de volgende alinea
van het hoofdstuk: „Hoe ver de macht der
wereldlijke overheid reikt en in hoeverre men
haar gehoorzaamheid verschuldigd is" uit
Luther's „Van wereldlijke overheid", dat op
zulk een voortreffelijke wijze door ds. \V. J.
Manger is vertaald en toegelicht.

„Het wereldlijk bestuur heeft wetten, die
zich niet verder uitstrekken dan over lichaam
en goed en al wat tot het uiterlijke behoort
op aarde. Want over de ziel kan en wil God
niemand laten regeeren, dan alleen Zichzelf.
Daarom, waar de wereldlijke macht zich aan-
matigt aan de ziel de wet te stellen, daar tast
zij God in Zijn bestuur aan en verleidt en
verderft slechts de zielen."

Deze opmerking is niet voor tweeërlei uit-
leg vatbaar. De beperktheid van het over-
heidsgezag staat voor Luther ontwijfelbaar
vast.

En daarom heeft het mij pijn gedaan, dat
prof. dr. J. R. Slotemaker de Bruïne op
de groote vergaderingen in de Apollohal op
dit punt een antithese tusschen Luther en
Calvijn heeft geconstrueerd, die geen steun
vindt in de werkelijkheid.

Met veel, met zéér veel wat daar gezegd is,
ben ik het van heeler harte eens, doch ik be-
treur het, dat de vriend en leidsman onzer
christelijk-sociale beweging op het genoemde
punt een tegenstelling heeft gemaakt.

Onze dagen hebben wel in de laatste plaats
behoefte aan strijdpunten tusschen de chris-
tenen onderling. En daarom wil ik een steen-
tje bijdragen om het misverstand op dit punt
uit de wereld te helpen.

Kerk en staat volgens Luther.

Prof. Slotemaker de Bruïne meent blijk-
baar, dat het Luther's instemming heeft, wan-
neer de overheid zich mengt in het interne
leven der kerk. Zulks is een misvatting.

Volgens Luther heeft de kerk geen recht
van bemoeiing met de zaken van den staat,
en omgekeerd heeft de staat geen recht van
bemoeiing met de aangelegenheden van de
kerk; in elk geval mag er van een heerschap-
pij van den ééne over de andere geen sprake
zijn. Luther wenscht een strenge onderschei-
ding van beider gebied en taak.

Hij leert o.a.:
,,Tot aan het einde der wereld moet het

bestuur over beiden niet vereenigd worden,
als bij de Joden, maar van elkander afgezon-
derd en gescheiden blijven, zal men anders
het rechte Evangelie en het rechte geloof
bewaren."

Ziedaar het niet te misduiden standpunt
van Luther. Wij moeten dit te meer waardee-
ren, wanneer wij er aan denken, dat Luther
in dit oordeel vrijwel alleen stond, daar de
grens der bevoegdheden tusschen kerk en
staat in die dagen dikwerf werd overschreden.

Taak en terrein van kerk en staat onder-
scheidt Luther scherp.

Heeft Luther nu dit beginsel in de practijk
verloochend? Prof. Slotemaker de Bruïne
meent klaarblijkelijk van wel. Wij daaren-

tegen meenen van niet. Ik heb dat destijds (in
1934) in een reeks artikelen in Maarten
Luther aangetoond.

Ook in de practijk heeft Luther vastgehou-
den aan zijn principieel uitgangspunt en als
de gang van zaken niet overeenkomstig dat
uitgangspunt liep, dan stak hij zijn misnoegen
niet onder stoelen of banken.

Luther gelooft, dat ook de overheid een
taak kan hebben op kerkelijk terrein en wel
een onmiddellijke en een middellijke, een
directe en een indirecte.

Volgens den kerkhistoricus Karl Holl,
waaraan ik deze opmerkingen ontleen, kent
Luther aan de overheid het recht van direct,
onmiddellijk ingrijpen in kerkelijke verhou-
dingen toe, als de kerkelijke ambtsdragers van
hun positie misbruik maken, als zij de ge-
meenteleden zouden bedriegen en bestelen.

Zulks geschiedde volgens Luther in die da-
gen door den paus. En waar nu de overheid
volgens Luther tot taak heeft, het lichamelijk
welzijn der onderdanen te bevorderen en te
verdedigen, daar is het duidelijk, dat de over-
heid dit lichamelijk welzijn der onderdanen
ook moet verdedigen tegenover kerkelijke
machthebbers, die het volk op allerlei manie-
ren afzetten. „Wij hangen terecht de dieven
op en onthoofden de roovers, waarom zouden
wij dan den roomschen gierigaard, die' de dief
en de roover in 't groot is, ongemoeid laten?"

Een ieder begrijpt, dat dit standpunt vol-
komen juist is. Want daarmede geeft Luther
aan de overheid geen heerschappij in geeste-
lijke zaken, neen, hij kent alleen aan de over-
heid het recht toe, in zulke gevallen het licha-
melijk welzijn van het volk te verdedigen.

Ziedaar het geval, waarin Luther onmid-
dellijk, direct ingrijpen der overheid in kerke-
lijk zaken toestaat en zelfs plichtmatig acht.

Daarnaast ziet hij de mogelijkheid, dat de
overheid langs indirecten weg in zaken van
het kerkelijk leven moet ingrijpen. Dat in-
directe ingrijpen bestaat in het bijeenroepen
van een concilie (kerkvergadering). Deze ge-
dachte hangt nauw samen'met Luther's leer
van het algemeen priesterschap der geloo-
vigen.

Vóór de kerkhervorming had alleen de
paus het recht tot het bijeenroepen van een
concilie.

Volgens Luther heeft ieder geloovige dit
recht gekregen door den H. Doop. „Er is
slechts één genade, die der zondenvergeving,
die den toegang tot God opent. God schenkt
die aan ieder gelijkelijk en dadelijk geheel.
Wie haar geloovig aanneemt, die heeft reeds
het hoogste verworven, die „heeft" God. Dat
beteekent echter: hij is daardoor ook in staat
en bevoegd tot oordeelen in alle geestelijke
dingen geworden (Holl)". Ieder zoodanig
mensch - - en niet de paus alleen - - is de
geestelijke mensch van l Kor. 2 : 1 5 . Sterker,
hij is ook verplicht, zich om de toestanden
in de kerk te bekommeren.

Vandaar, dat Luther zegt, dat principieel
gezien ieder mensch op grond van het alge-
meen priesterschap der geloovigen het recht
heeft tot het bijeenroepen van een concilie.

Doch als ieder christen dit recht heeft, dan
heeft ook de overheid dat recht — natuurlijk
in zoover zij christelijk is. Zij heeft dat recht
niet als overheid, maai als mecfe-christen
en mecfe-priester. Evenwel heeft de over-
heid daarmede nog niet het recht om een

concilie bijeen te roepen, want het priester-
schap is algemeen, m.a.w. de overheid mag
pas een kerkvergadering bijeenroepen, als de
wenschelijkheid daarvan algemeen gevoeld
wordt. En dan nog slechts, als er een nood-
toestand is en als het niet met geweld ge-
schiedt.

Vooral aan die beide laatste voorwaarden
moet aandacht geschonken worden. Als er
normale verhoudingen zijn, dan mag de over-
heid niets doen. Er moet een noodtoestand
zijn. Luther ziet dit geval precies als bij een
brand. Dan is ook ieder burger verplicht
anderen op te wekken en te bewegen om mee
te blusschen, zonder dat hij daartoe bevel van
den burgemeester gekregen heeft.

In dezen gedachtengang is de overheid het
eerste lid der kerk (praecipium membrum
ecclesiae). De overheid handelt in een derge-
lijk geval dus niet als „voogd", maar als lid
der kerk,

Resumeerende mogen wij dus vaststellen,
dat Luther in strikt kerkelijke zaken de over-
heid het recht en den plicht geeft tot het
bijeenroepen van een kerkvergadering. Dus
niet zelf beslissen, maar bevorderen dat er
een kerkvergadering gehouden wordt, opdat
die kerkvergadering beslisse. Maar als de
overheid dat doet, dan doet zij dit niet als
overheid, maar als lid der kerk, als mede-
priester en dan nog alleen in noodgevallen,

Logisch geredeneerd zou ook b.v. de hand-
werkstand in zoo'n noodgeval de kerkverga-
dering kunnen bijeenroepen, maar die stand
miste daarvoor nu eenmaal de middelen.

Het zou buitengewoon interessant zijn, na
te gaan hoe Luther dit principieele standpunt
trouw is gebleven. We zouden kunnen ver-
tellen van Luther's tegenzin bij de wijze van
doorvoering der kerkvisitatie. We zouden ook
kunnen verhalen, hoe de macht der feiten ten
slotte sterker werd dan de leer en Luther er
niet meer in slagen kon de z.g. kerkregeering
van den landsheer te weerhouden.

Vaststaat echter op grond van het histo-
risch onderzoek, dat Luther een strenge
onderscheiding van kerk en staat wenschte.
En wanneer in een noodtoestand de overheid
zich met de kerkelijke aangelegenheden in-
laat, dan mag zij niets anders doen, dan een
kerkvergadering convoceeren. Wanneer zij
dat doet, dan doet zij dat niet als overheid,
maar als lid der kerk.

Met Karl Holl zeggen we dan ook, dat het
een bijna komische verdraaiing van Luther's
gedachten is, als men Luther de meening toe-
dicht, dat de wereldlijke macht de uitwendige
ordening der kerk moet verzorgen, omdat zij
daarvoor de noodige macht heeft.

De vrijheid der kerk is voor Luther een
kostelijk goed, ja, de voorwaarde voor haar
bestaan,

Geen tegenstelling tusschen
Luther en Calvijn.

Er bestaat derhalve op dit punt in werke-
lijkheid geen tegenstelling tusschen Luther en
Calvijn. Sterker: het is zelfs nog de vraag,
wie én principieel én practisch de verhouding
tusschen kerk en staat juister heeft gezien:
Calvijn of Luther.

Wel erken ik, dat vele volgelingen van
Luther, evenals trouwens ook vele zonen van
Calvijn, het pad, dat hun voorgangers hun
wezen, hebben verlaten, doch dat is noch
Luthersch noch Calvinistisch.
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De spreker wekte op, de beginselen der
groote hervormers ook in dezen tijd uit te
dragen en eindigde als volgt:

Maar dan zullen \ve ook pal moeten staan
voor onze belijdenis op elk gebied van het
menschelijk leven. Dat is niet slechts Calvi-
nistisch, zooals prof. Slotemaker de Bruïne
blijkens een tweede uiting op de vergaderin-
gen in de Apollohal meent, maar dat is ook,
ja vooral Luthersch.

De aansporing tot een christelijk handelen
in staat en maatschappij komt bij Calvijn
voort uit de gedachte van Gods souvereiniteit.

Bij Luther daarentegen vormt het besef van
onuitsprekelijke dankbaarheid jegens God
voor Zijn groote genade in Christus het fun-
dament van des christens handel en wandel
in de maatschappij.

Maar al vindt dan de aansporing tot een
christelijk leven in staat en maatschappij bij
Luther haar grond in andere en diepere over-

wegingen dan bij Calvijn, de uitkomst is -
althans op dit punt — dezelfde, nl. het chris-
telijk geloof geldt niet slechts voor de binnen-
kamer, maar voor alle gemeenschapskringen:
het gezin, de school, het bedrijf, de staat.

Vooral op dit punt zal de aanval van den
tegenstander zich in onze dagen richten.
Tegen het christendom heeft men geen be-
zwaar, weineen! Als je het maar thuis houdt
en als je er maar niet mede komt buitenshuis
in de maatschappij en in den staat. Dien aan-
val hebben wij met kracht te weerstaan. \Vij
mogen het christelijk geloof niet laten terug-
wijzen naar uitsluitend de binnenkamer. Dat
zou verraad aan het christelijk geloof zelf zijn.

En daarom: hoe moeilijk de strijd ook zij,
de christelijk-sociale beweging zet haar actie
voort, omdat zij weet, dat zij daarmede den
besten dienst bewijst aan het Nederlaiidsche
volk én omdat zij weet, dat Gods Woord
stand houdt in eeuwigheid.

WAT MEN DIENT TE WETEN

IV.
1. Personen, aan wie passende arbeid in

Duitschland is aangeboden, doch die dezen
arbeid weigeren te aanvaarden, worden van
de steunverleening of van plaatsing bij de
werkverruiming, alsmede van uitkeering uit
een werkloozenkas uitgesloten. Een uitzon-
dering wordt gemaakt voor gehuwden, die
door ernstige ziekte van een der huisgenooten
niet gemakkelijk van huis kunnen, voor per-
sonen, die wegens hun gesteldheid of per-
soonlijke eigenaardigheden niet geschikt zijn,
en voor vaders van gezinnen met meer dan
vier kinderen beneden 10 jaar.

Ook worden van dezen regel uitgezonderd
arbeiders, die werkzaam zijn bij werkverrui-
mingswerken, die voor het algemeen belang
noodzakelijk zijn.

Ingeval aan inwonende zoons uit gezinnen,
waarvan het hoofd of de kostwinner ,,in zorg"
is, werk in Duitschland wordt aangeboden en
dit wordt geweigerd, zal met het steunbe-
drag of den duur der plaatsing bij werkver-
ruimingswerken van vaders of kostwinners
met het bedrag, dat naar Nederland zou kun-
nen worden overgemaakt, rekening moeten
worden gehouden.

2. Arbeiders, die in Duitschland werken,
en die zonder geldige reden het werk in
Duitschland in den steek laten en naar Neder-
land terugkeeren, komen niet voor eenigerlei
ondersteuning in aanmerking. Nederlandsche
arbeiders in Duitschland kunnen zich met

eventueele klachten over arbeidsvoorwaarden,
huisvesting of andere aangelegenheden be-
treffende hun arbeid in Duitschland wenden
tot het .;Arbeitsamt" of tot den „Treuhandler
der Arbeit" in het gebied, waar zij werk-
zaam zijn.

3. De gezinsledentoeslag voor kinderen, die
naar de ,,Ostmark" zijn uitgezonden, wordt
aan de ondersteunde hoofden van gezinnen
doorbetaald.

4. De termijn, gedurende welken aan K e
verwanten van overleden of vermiste militai-
ren kostwinnersvergoeding kan worden door-
betaald is tot en met 31 Augustus 1940 ver-
lengd. Ingeval van overlijden tusschen 17 en
31 Augustus 1940 kunnen de burgemeesters,
indien zij daarvoor redenen aanwezig ach-
ten, een voorstel aan het Departement van
Defensie doen, om de vergoeding nog eenigen
tijd na 31 Augustus 1940 of na den datum
van overlijden uit te keeren.

5. Voor militairen, die op of na l Augus-
tus 1940 bij den Opbouwdienst zijn opgeko-
men, wordt de kostwinnersvergoeding in het
algemeen vastgesteld op het bedrag, dat
laatstelijk tijdens het verblijf in werkelijken
dienst bij de gemobiliseerde weermacht werd
genoten. Met de inkomsten, welke de militair
mogelijk heeft gehad in het tijdvak, liggende
tusschen zijn vertrek met groot verlof en zijn
opkomst bij den Opbouwdienst, wordt geen
rekening gehouden.

INVOERING KINDERBIJSLAGWET
OP l JANUARI 1941

In de Nederlandsche Staatscourant van
Vrijdag 30 en Zaterdag 31 Augustus lezen
wij de volgende beschikking:

De waarnemend Secretaris-Generaal,
waarnemend Hoofd van het Departement
van Sociale Zaken;

Gezien het verzoek van de navolgende
bedrijfsvereenigingen: (volgen de namen)

om overeenkomstig het bepaalde in artikel
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39 der Kinderbijslagwet te worden erkend
als bedrijfsvereeniging in den zin dier wet;

Overwegende, dat de vorengenoemde
bedrij f svereenigingen krachtens de Ziekte-
wet als bedrijfsvereeniging zijn erkend en
dat zij zich bereid verklaard hebben haar uit
de Kinderbijslagwet voortvloeiende verplich-
tingen na te komen;

Overwegende, dat sommige van de voren-

genoemde bedrijfsvereenigingen hebben ver-
zocht als representatief voor een bepaald
bedrijf of een bepaald gedeelte van een bedrijf
te worden aangeduid;

Overwegende, dat voor zooveel de uitvoe-
ring van de kinderbijslagverzekering betreft
tot aanduiding van bepaalde bedrijfsvereeni-
gingen als representatief voor een bedrijf of
voor een gedeelte van een bedrijf eerst kan
worden • overgegaan, wanneer dezelfde
bedrijfsvereenigingen ook voor zooveel de
uitvoering van de ziekteverzekering aangaat
als representatief kunnen worden verklaard;

Gelet op het bepaalde in de Kinderbijslag-
wet;

Heeft goedgevonden:
de vorengenoemde bedrijfsvereeniging-jn

krachtens artikel 39 der Kinderbijslagwet te
erkennen als bedrijfsvereenigingen in den zin
dier wet, zonder aanduiding als representatief
voor een bedrijf of een gedeelte van een be-
drijf, onder bepaling, dat de kinderbijslag-
fondsen dezer bedrijfsvereenigingen in wer-
king zullen treden met ingang van l Januari
1941.

's-Gravenhage, 30 Augustus 1940.
De waarnemend Secretaris-Generaal

voornoemd,
VERWEY.

Het belangrijkste nieuws in deze beschik-
king is ongetwijfeld, dat de Kinderbijslagwet
die het vorig jaar door de Tweede en de
Eerste Kamer der Staten-Generaal is aange-
nomen, op l Januari a.s. staat te worden
ingevoerd.

Wij behoeven nauwelijks te zeggen, dat
wij ons hierover verheugen. Te meer, omdat
de positie van de grooite gezinnen in menig
opzicht nijpend begint te. worden. Door de
invoering van de kinderbijslagregeling treedt
voor hen een niet onbelangrijke verbetering
in. Van het derde kind af beneden den 15-
jarigcn leeftijd zal dan een toeslag op het
loon worden gegeven, die voor de laagste
loonen 10 cent per kind per dag, dus 60 cent
per week bedraagt.

De uitvoering van de wet wordt, behalve
bij de Raden van Arbeid, in handen van 45
bedrijfsvereenigingen gelegd, die alle zich
daartoe bereid hebben verklaard. Geen dezer
bedrijfsvereenigingen wordt echter voorals-
nog representatief voor een bedrijf of voor
een gedeelte van een bedrijf verklaard. De
sedert eenige jaren gevoerde actie om het
aantal bedrijfsvereenigingen in te perken : n
voor elk bedrijf of gedeelte van een bedrijf
slechts één bedrijfsvereeniging te erkennen,
blijft dus nog zonder resultaat. Daartoe, al-
dus zegt deze beschikking, zal eerst kunnen
worden overgegaan, wanneer dezelfde
bedrijfsvereeniging, die voor de uitvoering
der Kinderbijslagwet representatief is ver-
klaard, ook voor de uitvoering der Ziektewet
dit praedicaat heeft verkregen.

ADRESVERANDERINGEN.

Adresveranderingen 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.



GEEN VERLAGING VAN LOONEN EN SALARISSEN

Wij nemen de verordening hier op, die
dezer dagen in zake verlaging van loonen en
salarissen is verschenen.

Verordening
van den Rijkscommissaris voor het bezette
Nederlandsche gebied betreffende het verbod
van verlaging van loonen en salarissen.

Op grond van § 5 van het Decreet van den
Führer betreffende uitoefening der regee-
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei
1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik:

Artikel 1.
1. Verlaging van de ten aanzien van de

arbeidsverhoudingen in landbouw-, industrie-
en handelsbedrijven, alsmede in de vrije be-
roepen geldende loonen en salarissen is zon-
der vergunning verboden.

2. Geen toestemming is noodig, wanneer
bij een collectieve arbeidsovereenkomst de
desbetreffende partijen, in andere gevallen de
partijen bij een arbeidsovereenkomst het over
de verlaging eens zijn.

Artikel 2.
Onder geldende loonen en salarissen wor-

den de voor een bepaald werk werkelijk uil--
betaalde tijd- en stukloonen, alsmede sala-
rissen, met inbegrip van regelmatig terugkee-
rende toeslagen en andere vergoedingen,
verstaan.

Artikel 3.
1. De voor de uitvoering van deze ver-

ordening noodige voorschriften worden door
den Secretaris-Generaal van het Departement
van Sociale Zaken uitgevaardigd en in de
Nedcrlandsche Staatscourant bekendge-
maakt.

2. Deze voorschriften mogen strafbedrei-
gingen bevatten.

Artikel 4.
1. Deze verordening treedt in werking op

den dag harer afkondiging.
2. Op hetzelfde tijdstip treedt het besluit

van den Opperbevelhebber van Land- en
Zeemacht van 24 Mei 1940 (Staatsblad no
O. 800) buiten werking.

De Rijkscommissaris voor het
bezette Nederlandsche gebied:

SEYSS-INQUART.

's-Gravenhage, 27 Augustus 1940.

Zooals uit art. l dezer verordening duide-
lijk blijkt mogen loonen en salarissen niet ver-
laagd worden, tenzij daarvoor een vergunning
is verkregen. Een uitzondering wordt ge-
maakt voor in gemeenschappelijk overleg tus-
schen werkgevers en arbeiders, hetzij bij col-
lectief contract, hetzij bij individueele over-
eenkomst, overeengekomen verlaging.

Allereerst wordt dus rekening gehouden
met het in vrij overleg tot stand gekomen
arbeidscontract, dat op een collectieve
arbeidsovereenkomst berust. Waar zulk een
collectief contract bestaat heeft men met deze
verordening niets te maken, mits men slechts
met elkaar overeenstemming weet te bereiken.

Eenige bedenking zou kunnen rijzen tegen
de bepaling, dat ook bij individueele arbeids-

overeenkomst deze verordening kan worden
uitgeschakeld. Wij kennen deze figuur reeds
jaren, namelijk sedert de Wet op het Arbeids-
contract van 1907. Werkgever en arbeider
zijn „vrij" om de arbeidsvoorwaarden vast t;
stellen; maar dat beteekent in de practijk, dat
de economisch zwakste, namelijk de arbeider,
genoegen moet nemen met elk hem aange-
boden loon. Deze verordening sluit zich op
dit punt blijkbaar bij de Wet op het Arbeids-
contract aan.

Beteekent dit nu ook, dat dus de arbeider,
die niet krachtens een C.A.O. werkzaam is,
zich op deze verordening niet kan beroepen
en er dus ook geen steun aan heeft?

In de eerste plaats heeft natuurlijk de
arbeider, wiens patroon hem een loonsver-
laging ,,aanbiedt", de mogelijkheid zich op
zijn vakorganisatie te beroepen en langs dien
weg de verlaging ongedaan te maken. Met
andere woorden, hij kan de verlaging, als
hem die onredelijk voorkomt, weigeren en
daardoor, met behulp van zijn organisatie,

deze verordening voor zichzelf in werking
doen treden. Want als hij weigert, dan moet
(vermoedelijk door de Arbeidsinspectie, maar
dit staat niet in de verordening) voor de ver-
laging een vergunning worden gegeven. Zoo
valt dus ook de onder een individueele over-
eenkomst werkende arbeider onder deze ver-
ordening.

In de tweede plaats merken wij op, dat
deze op het eerste gezicht wat gevaarlijke be-
paling minder ernstig is, als men in aanmer-
king neemt, dat er een ontslagverordening is.
Het staat dus niet zoo, dat de arbeider, uit
vrees voor ontslag, maar met elke loonsver-
laging genoegen moet nemen. Want krach-
tens de ontslagverordening moet voor ontslag
eveneens een vergunning door de Arbeids-
inspectie worden gegeven.

Wat wél het gevolg kan zijn van deze ver-
ordening is, dat voor het bewandelen van
den ambtelijken weg, die hier wordt aange-
wezen, de arbeider meer dan anders, zich
tot zijn organisatie om hulp zal wenden.

Overigens wachten wij af welke voorschrif-
ten voor de uitvoering van deze verordening
nog zullen volgen.

IN

Wij zonden aan den Secretaris-Generaal
van de Departementen van Handel, Nijver-
heid en Scheepvaart en van Landbouw en
Visscherij een schrijven naar aanleiding van
bij ons binnengekomen klachten over prijs-
verhoogingen, dat den volgenden inhoud
heeft:

Hoogedclgestrenge Heer,

Uit den kring van de arbeidende bevolking
ten plattelande wordt onder onze aandacht
gebracht, dat sommige prijzen van artikelen
van eerste levensbehoeften sedert kort abnor-
maal zijn gestegen.

Was de prijs van ongesmolten rundvet in
de eerste helft van Mei 70 cent per K.G.,
thans is de prijs ƒ 1.40 per K.G. Dit betee-
kent een verdubbeling in prijs.

Het in dezen kring veel gebruikte vet bak-
spek, zoogenaamd zijspek, kostte op 10 Mei
j ) , nog ƒ 0.90 per K.G., thans ƒ 1.50 per K.G.

Ook het rundvleesch is in de afgeloopen week
in prijs verhoogd en wel met 9 pet.

Aangezien de loonen voor de arbeidende
bevolking in het algemeen niet zijn verhoogd
en deze voor hun vetbehoefte voornamelijk
op zijspek en rundvet zijn aangewezen, be-
teekent deze prijsverhooging, vooral voor de
gioote gezinnen, een ernstig tekort aan
vetten.

Gezien ook het feit, dat de prijzen van
kleeding en schoeisel sedert eenigen tijd met
rond 25 pet. zijn gestegen, drukt de last van
de prijsverhoogingen extra-zwaar op de
arbeidende bevolking.

Wij vinden hierin aanleiding ons tot U te
wenden met het verzoek zoo mogelijk door
prijsregelend ingrijpen aan deze zich steeds
meer toespitsenden noodtoestand een einde te
maken.

Met de verschuldigde gevoelens,
Namens het dag. bestuur van het C.N.V.:

F. P. FUYKSCHOT, secretaris.

MANUFACTURENBREVET EN KRUIDENIERSEXAMEN

Voor een tweetal, in onzen kring nog wei-
nig bekende vakexamens, ruimen wij onder-
staand een plaatsje in voor mededeeling van
datum, plaats en voorwaarden van de af te
nemen examens.

In de jongste vergadering der Federatie
tot Uitreiking van het bedienden- en chefs-
brevet voor den Nederlandschen Manufac-
turenhandel werd besloten het najaarsexamen
ter verkrijging van het brevet voor vakbe-
kwaamheid voor den manufacturenhandel te
houden van 21—25 October a.s.

De examens worden afgenomen te Am-
sterdam; het schriftelijk gedeelte op Woens-
dag 23 October.

Het examenbureau is gevestigd te Haar-
lem, Nassauplein 5.

Zooals bekend worden ter verkrijging van

het brevet een aantal eischen gesteld, w.o.
ook die voor het onderdeel practische artike-
lenkennis; enkele omschrijvingen van de ver-
schillende onderdeelen der practische artike-
lenkennis zijn eenigszins gewijzigd, zoodat
deze luiden:

A. textielstukgoederen;.
B. damesmode-artikelen en garneeringen;
C. heerenmode-artikelen;
D. heeren- en jongensconfectie en maat-

werk;
E. dames- en meisjesconfectie;
F. tricotages en lingeries;
G. bedrijfskleeding;
H. artikelen behoorende tot het kleinvak;
I. artikelen behoorende tot het gordijn-,

bedden- en tapijtvak;
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K. kinderconfectie (voor jongens en
meisjes).

* * *
Het Bureau Kruideniersexamen, Nassau-

plein 5 te Haarlem, bericht, dat het schrifte-
lijke gedeelte van het najaarsexamen 1940
zal plaats hebben op Dinsdag 8 October a.s ,
waarna de mondelinge examens zullen ge-
houden worden in het tijdvak van 11—15
November 1940.

Examenplaatsen bij voldoende deelneming:
Amsterdam, Arnhem, 's-Gravenhage, Gro-
ningen, Goes, Rotterdam, Roermond, Til-
burg, Utrecht en Zwolle.

Het examengeld bedraagt ƒ 12.50; voor
leden van den Opbouwdienst ƒ 6.25.

Prospectus-aanvrage van af heden bij
bovengenoemd bureau.

De inschrijving sluit op 9 September 1940.

Opdeel
C.N.V.-VACANTIE-OORD,

Het C.N.V.-Vacantie-oord te Putten is in
de eerste September-wezk en bij voldoende
deelneming óók in de tweede September-week
nog voor vacantiegasten opengesteld.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij
den penningmeester van het C.N.V., Stad-
houderslaan 43—45, Utrecht.

In tegenstelling met voorgaande jaren zal
ditmaal het z.g. speciale September-tarief niet
kunnen worden gehandhaafd.

De pensionprijzen zijn:
a. voor leden van bij het „Fonds V.O."

aangesloten organisaties en hun echtgenooten
en kinderen (voor zoover deze laatsten niet
georganiseerd kunnen zijn) ƒ 1.50 per dag
en per persoon;

b. voor leden van niet bij het „Fonds V.O."
aangesloten organisaties (Diamantbewerkers,
Mijnwerkers en Postpersoneel) en voor alle
andere personen f 2.— per dag en per per-
soon; kinderen beneden 12 jaar halve prijs.

W. DE JONG, beheerder.
Utrecht, 17 Augustus 1940.

Het geloof en zijn moeilijkheden, door prof.
dr. ]. H. Bavinck, prof. dr. Joh. de Groot
en prof. dr. M. J. A. de Vrijer. — Uitgave
N. V. Gebrs. Zomer & Keunings Uitgevers-
maatschappij.

De prestatie van deze uitgeversmaat-
schappij, om na de grondige vernietiging van
haar gebouw, machines en voorraden ten ge-
volge van het oorlogsgeweld, reeds nu met
deze nieuwe uitgave te komen, is ongemeen
te loven. Ze getuigt van een ongeëvenaarde
energie, die zich door tegenslagen van het
ernstigste karakter niet uit het veld laat slaan,
maar onmiddellijk weer aan den arbeid tijgt.
Zoolang deze geest van oud-hollandsche taai-
heid in ons volk levendig blijft, is er voor ons
volk een toekomst weggelegd.

Met deze eerste nieuwe uitgave legt de
uitgeefster groote eer in. Zeker, ook vanwege
de keurige uitvoering, maar meer nog met het
oog op den inhoud van dit werk.

Hier worden geen meditaties gegeven,
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maar vindt werkelijk een bespreking plaats
van de practische moeilijkheden van het ge-
loofsleven,

Het is, zooals een der schrijvers opmerkt,
als 't ware een tweegesprek, waarin de schrij-
vers trachten te verwoorden, wat er aan vra-
gen en twijfelingen bij den geloovige leven
of ook, wat er bij hem aan vragen en aan
twijfelingen ontbreekt. Deze persoonlijke
zielszorg wordt wellicht te veel en te vaak
gemist. Hier vindt men deze in de volle be-
teekenis van het woord.

Van harte gaarne bevelen we dit werk dan
ook ter lezing en overdenking aan. De prijs is
slechts ƒ 1.95.

Nederland, zooals het was, zooals
het is, door W. W. JReys, met
voorwoord van dr. J. A, Vor der
Hake. — Uitgave Bosch ö Keuning
N.V., Baarn. Prijs ƒ 4.90.

„Sla dit boek op, waar u wilt, interessant
is het overal", aldus dr. Vor der Hake in zijn
voorwoord.

Daarmede is niets te veel gezegd.
Wij lieten dit lijvige boek (het telt meer

dan 300 pagina's) langen tijd liggen, bevreesd
er aan te beginnen. Beschrijvingen lokken nu
niet direct aan, wanneer men druk is, vooral
niet als men die in een omvangrijk boek heeft
saamgevat. Maar toen wij eenmaal de eerste
bladzijde hadden gelezen, ging de rest van-
zelf.

Wist u hoe de Nederlandsche bodem is
ontstaan? Niet omstreeks 100 jaar v. Chr. en
daarna -- de periode die wij op school heb-
ben behandeld, maar lang daarvoor?

Dit boek vertelt het u op boeiende wijze.
Een teekening van Nederland in het begin
onzer jaartelling toont echter een heel ander

beeld, dan onze landkaart thans laat zien. En
toch herkent ge Nederland daaruit.

Hebt u weieens bijzonderheden vernomen
uit den Ijstijd? Ge vindt ze in dit boek!

Weet ge hoe onze duinen zijn ontstaan,
hoe de Noordzee zich gevormd heeft, hoe
ons land is ingepolderd en hoe het is ge-
groeid?

Over deze en tallooze wetenswaardigheden
meer, licht dit boek ons in.

De steden Rotterdam en Amsterdam zien
we groeien en tot welvaart komen. De groote
industrieën in Twente en Brabant, de sigaren-
industrie en de ontginning der Drentsche vee-
nen, de zoutindustrie en de tuinderij, te veel
om hier op te noemen, passeert ons gezichts-
veld, met tal van kenmerkende bijzonderhe-
den, met passende puntdichten van onze
groote dichters, met anecdoten en kwink-
slagen.

Al lezend voelt men in zich de vreugde
groeien om dit schoone land, dat wij ons
dierbaar vaderland mogen noemen.

Er was nooit beter tijd dan deze om zulk
een boek te doen verschijnen. Nederland ken-
nen is Nederland liefhebben. Dit kleine pleks-
ke grond heeft een historie, maar dit deel van
onze historie is nog al te weinig bekend.

Men moet zich dit boek zelf aanschaffen
om het telkens weer ter hand te kunnen
nemen en het zijn oudere kinderen te laten
lezen. Wie het niet kan koopen, trachte het
in een bibliotheek te verkrijgen.

Waarlijk, het is niet te veel gezegd, dat
dit boek, geschreven door een Nederlander,
die den bodem kent, overal interessant is.

Honderd teekeningen en een dertigtal
prachtige luchtfoto's verluchten het boek
en maken het tot een waardevol geschenk
voor den ontwikkelden leek.

Amsterdam.

Christelijk Bureau voor Beroepskeuze (c Amster-
dam. Het Christelijk Bureau voor Beroepskeuze,
Weteringschans 51, Amsterdam-C., tel. 34241, zal
van af Woensdag 4 September a.s. weder geregeld
geopend zijn eiken Woensdagmiddag van l—3 uur en
eiken Vrijdagavond van 7.30—9 uur, voor het geven
van onderwijs- en beroepsadviezen aan jongelui.

Werkgevers kunnen jonge werkkrachten aanvragen
dagelijks van 9—12 en van 2.30—5 uur, tel. 34241.

IJmuiden.

Donderdag 15 Augustus jl. hielden wij onze jaar-
vergadering. W.egens de bijzondere tijdsomstandig-
heden werd deze vergadering later dan gewoonlijk
gehouden, aangezien wij meestal in Mei onze jaar-
vergadering plegen te houden.

Na de gebruikelijke opening wees de voorzitter op
de bijzondere omstandigheden waarin land en volk
thans verkecren en ook de vakbeweging thans haar
taak nog naar behooren kan vervullen, speciaal onze
christelijke vakbeweging.

De notulen van de vergadering van 18 October
1939 werden gelezen en goedgekeurd.

De voorzitter deelde daarna mede, dat de secre-
taris, vriend Fidder, dit jaar 12J/2 jaar secretaris is
van onzen besturenbond.

Als blijk van waardeering overhandigde hij hem
een vulpotlood en sprak den wensch uit, dat vr.
Fidder nog vele jaren den besturenbond mocht blij-
ven dienen.

Vriend Fidder dankte voor het cadeau en hoopte
z i j n krachten voor dit werk nog lang te kunnen
geven.

Onder de mcdedeclingen kwam o.a. voor een

schrijven van het C.N.V. betreffende de huidige po-
sitie van de christelijke vakbeweging, waarvan met
belangstelling kennis werd genomen.

Verder was er een schrijven binnengekomen van
den penningmeester van den besturenbond, vr. Hei-
rien, dat hij, wegens het bedanken als secretaris van
den kantoorbedicndenbond, als penningmeester van
der. besturenbond moet bedanken.

Bij de gehouden bestuursverkiezing werden de af-
tredende vrienden Krijger en 'Molenkamp weer her-
kozen en in de plaats van vr. Heinen werd vr. Van
Speyk aangewezen.

Vr. Krijger werd ook nog herkozen als voorzitter.
Na de bespreking van het jaarverslag van den

secretaris en dat van den penningmeester werd de
rondvraag gehouden, waaraan door enkele vrienden
werd deelgenomen.

De voorzitter sloot daarna de vergadering en vr.
Feitsma ging voor in dankzegging.
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