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PROFETEEREN NA PINKSTEREN

Het Pinksterfeest heeft opnieuw onze ge-
dachten gericht op het nauwe verband, dat
de Heilige Schrift legt tusschen de uitstorting
van den Heiligen Geest en de wederkomst
des Heeren.

Met volledige instemming haalt Petrus op
den Pinksterdag de woorden uit Joel 2 aan

— woorden, die ons zoo welbekend zijn. Wat
daar wordt gezegd, heeft betrekking op ,,de.
laatste dagen" of, zooals Joel zelf zegt:
„daarna", dat is, na al den overvloed, dien
God aan Zijn volk heeft gegeven en waarvan
de profeet verhaalt. Dan zal de Heere Zijn
Geest uitgieten over alle vleesch, dan zullen
zonen en dochteren profeteeren, de ouden
zullen droomen hebben, de jongelingen ge-
zichten zien, dan zal God wonderteekenen
geven in den hemel en op de aarde: bloed,
en vuur en rookpilaren; dan zal de zon ver-
anderd worden in duisternis en de maan in
bloed, eer dat die groote en vreeselijke dag
des Heeren komt.

Het is alsof de uitstorting van den Heili-
gen Geest en de wederkomst des Heeren
samenvallen. En toch is het reeds twintig
eeuwen geleden, dat die uitstorting in de
gemeente plaats vond en nog is het einde
niet. Hier blijkt opnieuw, dat bij den Heere
duizend jaren zijn als één dag en één dag als
duizend jaren.

De profeet Joel moge de uitgieting des
Geestes en de „groote en vreeselijke dag
des Heeren" gezien hebben als één korte
spanne tijds, wij mogen thans zien, dat de
periode des Geestes en de wederkomst door
een in menschelijk oog langdurige periode
zijn gescheiden.

Maar daarom behooren die beide niet min-
der bij elkander! Integendeel, nu is er één
lange weg, waarop profeteeren, droomen,
gezichten, wonderteekenen, bloed en vuul
als even zoovele bewijzen van 's Heeren
wederkomst ons worden gegeven, opdat ,,al
wie 'den Naam des Heeren zal aanroepen"
behouden zal worden (Joel 2 : 3 2 ) .

Profeteeren, dat wil zeggen, getuigen van
den dag des Heeren, die niet alleen komen
zal. maar die reeds gekomen is.

Jezus Christus is verhoogd en zond Zijn
Heiligen Geest, opdat de zonen en dochte-

ren zouden getuigen van Zijn Koningschap,
nu en straks.

Profeteeren, dat is de taak, aan Christus'
kerk gegeven, totdat „die groote en vreese-
lijke dag" komt.

Profeteeren van de liefde van Christus
voor een wereld, verloren in zonde en schuld.

Profeteeren van Zijn gerechtigheid, die
straks heerlijk blinken zal, maar ook nu door
Zijn Heiligen Geest in de harten geplant
wordt.

Profeteeren van de liefde en de gerech-
tigheid, die alle aardsche verhoudingen moet
doordringen en die zeker ook in de nauwe
verbindingen in het bedrijfsleven moeten
worden gezocht.

Dat is niet gemakkelijk. Zeker niet, om

dit profeteeren, dit getuigen zóó te doen, dat
velen den Naam des Heeren gaan aanroe-
pen, van wiens liefde en gerechtigheid zij
iets zijn gaan begrijpen door het profeteeren
van hen, die zich Zijn kinderen noemen.

Maar juist omdat dit zoo moeilijk is, zond
Jezus Christus ons Zijn Heiligen Geest, door
wien zonen en dochteren gaan profeteeren,
die daarvan anders niets terecht zouden
brengen.

Pinksteren en Jezus' wederkomst behooren
bijeen. Pinksteren maakt het mogelijk, dat
er geprofeteerd wordt, uit de kracht des
Geestes, opdat velen den Naam des Heeren
gaan aanroepen, eer dat die dag des Heeren
komt.

Zij dit de kracht van onzen christelijk-
socialen arbeid, dat de Geest, die op den
Pinksterdag werd uitgestort, in onze harten
wone en ons bekwaam make tot christelijk-
socialen arbeid, dat is tot arbeid, waarin iets
van de liefde en de gerechtigheid van Jezus
Christus voor velen openbaar wordt.

ONS LEDENTAL

In dit nummer publiceeren wij den stand
van ons ledental per l Aprü jl. 't Blijkt dat
onze heimelijke hoop met het jaar 1940 ook
onzen teruggang in ledental te kunnen af-
sluiten, niet is vervuld.

Het eerste kwartaal 1941 heeft nog eenig
verlies gebracht. Het bedraagt 1469 leden
of 1.29 pet. Van 113.967 leden per l Januari
liepen we terug tot 112.498 leden per l April.

Het zijn ook thans weer de vier groote
organisaties: Bouwarbeiders, Fabrieks- en
Transportarbeiders, Landarbeiders en Metaal-
bewerkers, die ons voornamelijk dezen terug-
gang hebben bezorgd.

De Bouwarbeiders verloren 375, de Fa-
brieksarbeiders 534, de Landarbeiders 424 en
de Metaalbewerkers 521 leden. Tezamen
hadden deze vier organisaties dus een verlies
van 1.854 leden. Ons geheele verlies bedroeg
echter maar 1469 leden, dank zij de mooie
winstcijfers, die een aantal kleinere organi-
saties had. De conclusie ligt dus voor de
hand: zoodra deze vier aangesloten organi-
saties kans zien hun propaganda-apparaat
zoodanig te vervolmaken, dat de terugloop
wordt gestuit, gaan we als verbond weer in
ledental vooruit.

Intusschen is het totaal verlies ditmaal
weer geringer dan over een vorig kwartaal.
In het derde kwartaal 1940 bedroeg dit
3.795 leden, in het vierde 2.632 en thans
1.469 leden.

Het gaat dus wel in de goede richting,
maar onvoldoende en te langzaam. Dat het
in de goede richting gaat, mag ook worden
afgeleid uit het feit, dat dit keer 12 organi-
saties een winstcijfer konden boeken. In 't
eerste kwartaal van 1940 was dit maar bij
5 en in 't vierde kwartaal bij 9 het geval.
Tezamen brachten deze 12 organisaties een
netto-winst van 559 leden. Er zijn er bij,
die verhoudingsgewijs een mooi resultaat be-
haalden.

Maar deze winst, hoezeer voor de kleinere
organisaties van beteekenis, vermag niet te
compenseeren het verlies der grootere.

Daarom moet er uitgezien worden naar
middelen om aan dezen toestand een einde
te maken.

Daarvoor kunnen we ook thans geen ander
advies geven dan het voeren van een inten-
sieve, goed georganiseerde en voortdurende
propaganda. De cijfers, die ons onder de
oogen komen omtrent af- en inschrijvingen,
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bewijzen dat we in dit opzicht het volmaakte
nog lang niet hebben bereikt. Het aantal af-
voeringen is te groot, het aantal inschrijvin-
gen bij de meeste organisaties te gering. Er
moet meer aandacht worden besteed aan het
persoonlijk bezoek. De bedankende leden
moeten worden bezocht. Hun moet worden
gewezen op het feit, dat zij een onverant-
woordelijke daad doen. De nog ongeorgani-
seerde christelijke arbeiders moeten er aan
herinnerd worden, telkens weer en telkens

EEN JUBILARIS

bij vernieuwing, dat zij behooren in de christe-
lijke vakbeweging. Zoo moet het mogelijk
zijn, verlies in winst om te zetten en aldus
onze beweging tot nog betere vervulling van
haar taak te bekwamen.

Wanneer ieder onzer deze taak verstaat
en zich aan den arbeid geeft, mag de ge-
gronde verwachting gekoesterd worden, dat
een volgende kwartaalstaat een ander beeld
te zien geeft.

STAPELKAMP.

Den eersten Juni van dit jaar zal het
25 jaar geleden zijn, dat vriend }. B. H. Gro-
tenhuis, secretaris-penningmeester van onzen
Christelijken Metaalbewerkersbond, als ge-
salarieerd bestuurder van die organisatie in
dienst trad.

Dit feit mag ook buiten den engeren kring,
van eigen organisatie niet ongemerkt passee-
ren.

Want wel is het zoo, dat de arbeid van
den jubilaris allereerst den metaalbewerkers
ten goede is gekomen, maar ook buiten dien
kring heeft Grotenhuis recht op waardeering.

Als lid van het algemeen bestuur van ons
verbond, als lid van de Commissie van Toe-
zicht op het Centraal Beleggingsfonds en als
spreker voor onze besturenbonden heeft hij
medegebouwd aan de versteviging van onze
beweging.

Maar, we geven het gaarne toe, het leeu-
wenaandeel van zijn arbeidskracht is toch
verbruikt in dienst van den Metaalbewerkers-
bond. De dubbele functie van secretaris-pen-

1891 - EEN MIJLPAAL

ningmeester, die hij daar vervulde, zegt dit
reeds. Grotenhuis neemt én door deze be-
langrijke functies, én door zijn persoonlijke
capaciteiten een 'heel eenige plaats in in zijn
organisatie. Dat is reeds jaren zoo. Wij doen
niemand onrecht dit te erkennen. Het legt
alleen getuigenis af van de werkkracht, waar-
over hij met name als organisator en admi-
nistrateur beschikt.

Het is in onzen kring gelukkig niet de ge-
woonte om elkander bij iedere gebeurtenis in
de hoogte te steken en te bewierooken. Bij
dit zilveren jubileum past het echter wel een
woord van dank te spreken voor zoo trouwen
arbeid.

Beste vriend Grotenhuis, van harte geluk-
gewenscht. Schenke God u nog een aantal
jaren te mogen voortarbeiden. Moge onder
de leiding van u en uw medecollega's de
Christelijke Metaalbewerkersbond zich ook
verder gelukkig ontwikkelen.

STAPELKAMP.

In het boek ,,De dageraad der volksbe-
vrijding", schetsen en tafreelen uit de Socia-
listische Beweging in Nederland, doet W. H.
Vliegen met het jaar 1891 een nieuw (een
vierde) tijdvak beginnen in de geschiedenis
van de Nederlandsche sociaal-democratie.
Hij noemt dit tijdvak (dat reeds in 1893
eindigt) „De Radicalen-tijd". Zoowel in als
buiten de partij der sociaal-democraten trad
het radicalisme op den voorgrond, aldus be-
toogt Vliegen in dit gedeelte van zijn boek.

Laten wij het radicalisme in de partij rus-
ten, dan blijkt dat Vliegen het feit op het
oog heeft, dat in 1891 in ons land in tal van
kringen de toestand van den werkenden
stand de aandacht ging trekken. In ons land

- maar ook daarbuiten, want ons land was
ook toen geen eiland op het Europeesche
slagveld des geestes - - verrees ontevreden-
heid en verzet tegen de droevige positie,
waarin de arbeidende stand zich bevond.
Het wereldgeweten kwam tot ontwaking en
gezocht werd naar middelen om in deze
positie verandering en verbetering te brengen.

Op 17 Mei 1891 kwam een encycliek van
Paus Leo XIII uit, handelende ,,Over den
toestand der werklieden", bekend onder den
naam Rerum Novarum. En in November
1891 werd het Eerste Christelij k-Sociaal
Congres te Amsterdam gehouden.

Beide gebeurtenissen bewijzen, dat niet
alleen in den kring der opkomende sociaal-
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democratie, maar ook bij Roomsch-Katholie-
ken en geloovige protestanten omstreeks
1891 een sociaal ontwaken aan het licht trad,
dat verstrekkende gevolgen zou hebben,
aangezien, de opkomst van de confessioneele
vakbeweging in ons land ongetwijfeld met
deze gebeurtenissen verband houdt. Natuur-
lijk zeggen datums niet alles, maar het feit,
dat betrekkelijk kort na het verschijnen van
genoemde encycliek en na het houden van
het congres van 1891 de Roomsch-Katho-
lieken en protestanten, eerst in nauwe ver-
bondenheid, later gescheiden, tot de oprich-
ting van vakorganisaties zijn overgegaan, is
toch wel een aanwijzing, dat de duidelijke
uitspraken, gedaan door leidinggevende man-
nen in beide kringen, een grondslag en een
aansporing tevens inhielden om een weg te
betreden, die toen nog zoo onbekend was.

Amelink schrijft in „Onder eigen banier",
dat in 1890 voor het eerst de drang om tot
christelijke vakorganisatie te komen, zich
openbaarde. In de conclusies van het congres
kwam ook de aansporing voor „vrije corpo-
ratiën van arbeiders en van patroons in het
leven te roepen".

Wij gaan thans over het verband tusschen
dit congres en de oprichting van christelijke
vakorganisaties niet schrijven. Dat is reeds
meer dan eenmaal, laatstelijk in ..Onder eigen
banier" gedaan. Onze bedoeling is over de
in onzen kring te weinig bekende encycliek

Rerum Novarum en de, bij de 40-jarige her-
denking daarvan, in 1931 uitgekomen ency-
cliek Quadragesimo Anno, die dezer dagen
in de Roomsch-Katholieke pers zijn bespro-
ken, iets te zeggen.

Wij hebben deze encyclieken dezer dagen
nog eens gelezen en het heeft ons getroffen,
dat de sociale grondlijnen van de Pausen
Leo XIII en Pius XI zooveel overeenkomst
vertoonen met hetgeen in onzen kring als
christelijk-sociaal wordt gekenmerkt. Bij het
lezen van Rerum Novarum en van de han-
delingen van het Eerste Christelijk-Sociaal
Congres wordt het 'begrijpelijk, dat in ons
land eerst pogingen werden gedaan de r.k. en
prot.-christelijke arbeiders in één verband
samen te brengen. Dit is echter, zooals men
weet, uit kerkelijke motieven van de zijde
van de r.k. geestelijkheid verhinderd.

„Rerum Novarum", dat is: „van nieuwe
dingen" geeft inderdaad een voor dien tijd
nieuw geluid te midden van den socialen
strijd dier dagen.

De opstuwende kracht van het socialisme
dreigt de arbeiders mede te sleepen, niet
alleen in ons land, maar ook in andere lan-
den. De boodschap van Paus Leo XIII heeft
ten doel tegen het veldwinnend socialisme
te waarschuwen en aan de hand van Gods
Woord, maar met erkenning van de sociale
kwalen van dien tijd, op hervorming van de
maatschappij aan te dringen.

Tegenover het socialisme plaatst de Paus
het recht op privaat bezit, dat in nauw ver-
band met de beteekenis van het gezin en van
het vaderlijk gezag, dient te worden gehand-
haafd. Merkwaardig is, dat Leo XIII zich
niet slechts tegen den klassenstrijd keert,
maar dat hij op samenwerking tuschen kapi-
taal en arbeid het oog richt. Door te wijzen
op de waardigheid van den arbeid, waardoor
de mensch niet vernederd, maar geëerd
wordt, wordt de arbeider opgeheven en zoo
de mogelijkheid geopend ,,de maatschappe-
lijke klove tusschen de beide klassen" te
versmallen.

Deze gedachtengang is in overeenstem-
ming met onze christelijk-sociale opvattingen
en het feit, dat van r.k. zijde reeds in 1891
de samenwerking tusschen werkgevers en
arbeiders werd verdedigd doet zien, dat men
op sociaal terrein principieel gelijk stand-
punt inneemt als wij. Geen wonder, dat bij
de pogingen tot oprichting van een vakver-
bond de mogelijkheid van een inter-confes-
sioneel verbond werd nagestreefd.

Het vervolg van de encycliek pleit voor be-
scherming van de arbeiders door den staat,
niet door middel van staatsarmenzorg, die
terecht wordt verworpen, maar met behulp
van sociale wetgeving.

Stakingen moeten worden vermeden. Hoe?
Door het wegnemen van de oorzaken, die
tot staking kunnen leiden, namelijk „door
maatregelen en wetten, welke het kwaad
trachten te beletten door het wegnemen der
oorzaken, die gewoonlijk den strijd tusschen
arbeidgevers en arbeiders in het leven
roepen."

Zondagsrust, inperking van den arbeids-
duur, verbod van vrouwen- en kinderarbeid,
sociale verzekering zijn aangelegenheden, die
regeling behoeven. De Paus bepleit vrede-
lievende oplossing van deze vraagstukken.

Vereenigingen tot wederzijdsche onder-
steuning, bijzondere instellingen van hulp-
betoon voor den arbeider en zijn familie bij



plotseling ongeval, bij ziekte en sterven; in-
stellingen tot bescherming van het recht van
kinderen, jeugdige personen en ook volwas-
senen" kunnen hiertoe medewerken.

Opmerking verdient, dat in deze encycliek
nog niet rechtstreeks wordt gepleit voor
sociale wetgeving. De gedachte overheerschte
toen nog, dat vrije vereenigingen, waaronder
ook arbeidersverenigingen, de kwalen kon-
den wegnemen. Men wilde zooveel mogelijk
alles overlaten aan het particuliere initiatief.
De staat moet wel de arbeidersverenigingen
of corporatiën de mogelijkheid laten hun
arbeid te verrichten. De encycliek richt zich
dus tegen het coalitieverbod. Maar verder
rnoet de staat er slechts voor zorgen, dat
het recht op persoonlijk bezit gehandhaafd
wordt. Ook door de belastingheffing mag
het vormen van persoonlijk bezit niet wor-
den geschaad.

De staat heeft hier dus nog een zeer be-
perkte taak gekregen. De Paus zag in het
onaantastbaar laten van het privaat bezit een
mogelijkheid tot oplossing van de sociale
kwestie, wanneer namelijk elke arbeider zich
zulk bezit eigen zou kunnen maken.

Ook over collectieve arbeidsovereenkom-
sten zwijgt dit herderlijk schrijven.

Daarentegen laat het een duidelijk geluid
hooren ten aanzien van de arbeidersver-
eenigingen.

„Voor alles komt het bij de vestiging en
leiding dezer vereenigfngen hierop aan, haar
doeleinden in het oog te houden en haar
grondslagen en werkzaamheid aan dat doel
dienstbaar te maken; dat doel is de verhef-
fing en bevordering van den lichamelijken
en geestelijken toestand der arbeiders. De
godsdienst moet der vereeniging tot grond-
slag van haar regelen strekken. De gods-
dienstige gezindheid harer leden moet het
voornaamste doel zijn en daarom moet haar
geheele inrichting van het christelijk geloof
zijn doortrokken."

Hiermede wordt dus zeer positief vóór
vereenigingen met een christelijken grond-
slag het pleit gevoerd. De practijk heeft zich
daarbij aangesloten.

In 1931, toen Rerum Novarum 40 jaar oud
was, heeft de Paus Pius XI een encycliek
doen verschijnen, getiteld: „Quadragesimo
Anno" (40 jaar zijn voorbijgegaan), getiteld:
„Herstel der sociale orde en haar vervol-
making volgens ,de Wet van het Evangelie".

In dit schrijven worden eerst de gevolgen
nagegaan, die Rerum Novarum heeft gehad.
Sociale wetten zijn in het leven geroepen,
werkliedenvereenigingen zijn opgericht, even-
als werkgeversvereenigingen, die een betee-
kenisvolle plaats in het herstel der maat-
schappelijke orde zijn gaan innemen.

Deze, nu 10 jaar oude, encycliek gaat nu
uitvoerig bespreken de beteekenis van het
eigendomsrecht, de plaats en de taak van
kapitaal en arbeid, de verheffing van den
arbeider tot een mensch met privaat bezit,
de rechtvaardige verdeeling der arbeids-
opbrengst, het rechtvaardig loon.

Sprekend over het herstel der sociale orde
wordt de samenwerking in „beroepsstanden"
(wij zouden zeggen: in bedrijfsorganen") be-
pleit, waarbij sociale rechtvaardigheid en
sociale liefde de leidende beginselen behoo-
ren te zijn.

In het slothoofdstuk worden communisme
en socialisme bestreden en de doorwerking
van den christelijken geest als de voorwaarde

„Hoe ziet g' ons werk op het maatschappelijk
Sociale erf? Wat vraagt ons dat?"

„De vriend der christelijke werkers"
Gaf 't antwoord pas, zóó saamgevat:

Ie. Ons practisch werk vraagt d'overtuiging.
Dat 'n mensch gaat boven geld en goed.

Bij economisch overwegen
Hij dies ook prevaleeren moet.

2e. Ten tweede past ons samenbinding!
Niét, dat men zich in eigen kring

Slechts int'resseert voor groepsbelangen,
Men zoeke dus vereeniging.

3e. Ten derde moeten wij bezitten
Gevoel voor solidariteit.

Geen ongewenschte tegenstelling
In eigen volk door klassenstrijd.

4e. Ten vierde hebben wij voorts noodig
Gerechtigheid, instede van

De willekeur, die u wil helpen
Omdat zij 't mag, omdat zij 't kan.

5e. En dan ten vijfde ook: erbarmen
Met 't zwakke, niet de meening van

Een Darwin, leerend dat de sterke
De zwakke wel verdelgen kan.

Het is „de boom van 't Evangelie",
Die deze vruchten ons offreert.

Toch, wel merkwaardig, hoe woidt heden
Die christelijke vrucht begeerd.

(Alle rechten beschermd.) JAN WILNA.

voor verbetering van -den economischen toe-
stand aangewezen.

Quadragesimo Anno is in elk opzicht een
nadere uitwerking van Rerum Novarum. Het
vertoont het voortgeschreden inzicht in de
maatschappelijke structuur en in de mogelijk-
heden om deze structuur in het welzijn van
den arbeidenden stand ten goede te be-
ïnvloeden.

1891 is een mijlpaal in de sociale ge-
schiedenis.

Voor de roomsch-katholieke arbeiders was
Rerum Novarum een krachtige steun en
Quadragesimo Anno een lichtend spoor,
waarlangs verdere arbeid mogelijk werd. Het
is daarom geen wonder, dat beide zend-
brieven in het r.k. weekblad Herstel worden
herdacht. Er is een keurig uitgevoerd num-
mer van dit blad, dat aan alle georganiseerde
r.k. arbeiders wordt toegezonden, versche-
nen, waarin talrijke vooraanstaande per-
soonlijkheden bij het gouden jubileum van
Rerum Novarum deze encycliek, zoomede
zijn aanvulling van 1931, van verschillende
kanten belichten.

Onafhankelijk van de encycliek van Paus
Leo XIII werd in 1891 het Eerste Christe-

lijk Sociale Congres gehouden. Van Rerum
Novarum verscheen een vervolg, een aan-
vulling. Het Tweede Christelijk Sociaal Con-
gres van 1919 was een vervolg, maar een al
te bescheiden vervolg op het eerste.

Zou de eenheid in principieel-sociaal op-
zicht onder de protestantsche christenen niet
zoodanig zijn voortgeschreden, dat een derde
congres mogelijk is? Wij gelooven, dat deze
eenheid in de laatste jaren niet onbelangrijk
is gegroeid, gezien de bestaande werkgevers-
organisaties en de onderlinge samenwerking
tusschen hen en de arbeidersorganisaties.

Eenheid van richting in de sociale activi-
teit is ongetwijfeld meer dan ooit bemerk-
baar; eenheid in maatschappelijke doelstelling
op grond van Gods Woord moet ook mo-
gelijk zijn.

,Dan wordt ook langzamerhand de tijd rijp
voor de vereeniging van alle christelijk-
sociale werkers in een nieuw sociaal congres,
dat de lijnen voor de naaste toekomst uit-
stippelt.

Als eerste daad na het einde van den oor-
log zou zulk een congres inderdaad kunnen
zijn een daad van verstrekkende beteekenis.
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BELANGRIJK WERK
!N DIENST VAN DE VOLKSGEZONDHEID

Van het Centraal Bureau voor keuringen
op medisch-hygiënisch gebied is het 2e jaar-
verslag verschenen.

Dit centraal bureau is tot stand gekomen
door de samenwerking van instellingen en
vereenigingen, die bij de volksgezondheid
nauw zijn betrokken, met name in verband
met de uitvoering van de Ziektewet: Rijks-
verzekeringsbank, Vereeniging van Raden
van Arbeid, Federatie van Bedrijfsvereeni-
gingen, werkgevers- en werknemers-vakcen-
tralen, Nederlandsche Mij. tot bevordering
der Geneeskunst, het Prophylaxefonds, eenige
vereenigingen, die inzonderheid de bestrij-
ding der tuberculose ten doel hebben, als--
mede eenige regeeringsdepartementen.

Omtrent het doel dezer stichting zegt arti-
kel 2 der stichtingsacte:

„De stichting heeft ten doel, keuringen
van personen op longtuberculose en andere
door het bestuur der stichting aan te wij-
zen ziekten te bevorderen en tevens die
keuring zelf ter hand te nemen.

Zij tracht dit doel te bereiken door het
oprichten en in stand houden van een
bureau, dat belast wordt met het organi-
seeren en uitvoeren van bedoelde keuringen
en voorts door alle wettige middelen,
welke aan het doel dienstbaar kunnen
worden gemaakt."

Deze stichting heeft nu anderhalf jaar ge-
werkt. Hoewel de bijzondere omstandig-
heden van na 9 Mei van het vorig jaar eenige
stagnatie hebben veroorzaakt in het werk dei-
keuringen, kan het 2e verslag toch reeds
zeer merkwaardige resultaten van het werk
der stichting geven. Gezien deze resultaten
komt het verslag tot de opmerking, dat het
aanbeveling zou verdienen, wanneer de
overheids- en particuliere instellingen nog
meer dan tot op heden zouden kunnen be-
sluiten haar personeel in de gelegenheid te
stellen aan de keuring deel te nemen.

Het verslag gaat dan verder:

,,Hier staan toch groote belangen op het
spel; één persoon lijdende aan open long-
tuberculose kan oorzaak zijn, dat meerdere
gevallen dier ziekte in zijn omgeving op-
treden. Een sprekend voorbeeld hiervan vindt
men in dit verslag vermeld.

Zooals uit dit verslag blijkt, worden bij
systematisch onderzoek vrij talrijke gevallen
van actieve longtuberculose gevonden, waar-
van niet weinige gerekend moeten worden tot
de open gevallen, welke in hun omgeving
gemakkelijk besmettingen kunnen veroorza-
ken. Deze personen loopen vaak vele jaren
met hun ziekte rond, blijven aan den arbeid,
omdat zij zich niet ziek gevoelen. Zij kunnen
alleen door een systematisch onderzoek wor-
den gevonden. Veejl persoonlijk leed kan
hierdoor worden voorkomen, maar ook in
financieel opzicht levert een dergelijk onder-
zoek op den duur winst op, omdat het aan-
tal ziektegevallen aan longtuberculose op die
wijze vermindert."

een
De keuringen geschieden door middel van
n doorlichtingsapparaat, welk systeem in

staat stelt bestaande of beginnende long-
afwijkingen reeds vroegtijdig vast te stellen.
Hierin is uiteraard een groot belang gelegen,
niet alleen omdat bij tuberculose vooral een
vroegtijdige behandeling tot genezing kan
lijden, maar ook omdat het besmettingsgevaar
daardoor sterk wordt verminderd. Het ver-
slag geeft daarvan eenige frappante staaltjes

„De proef heeft aangetoond, dat er wel
degelijk reden is om de tuberculosebestrij-
ding aan te vullen met massadoorlichting.
Het is gelukt aan 23 arbeiders, die onbe-
wust waren van hun lijden de behandeling
te geven, welke zij noodig hebben en wel op
een tijdstip dat zeker vroeger ligt dan het
zou hebben gelegen indien hun lijden op
andere wijze ontdekt zou zijn.

Behalve dat deze menschen eerder dan
anders het geval zou zijn geweest een voor
hun ziekte geëigende behandeling hebben
ondergaan, moet ten aanzien van allen, doch
met name van de 7 lijders aan open long-
tuberculose worden overwogen, dat zij een
bron van besmetting voor hun omgeving
waren of hadden kunnen zijn. Dit onheil is
gestuit resp. voorkomen, terwijl bovendien
de consultatiebureaux voor tuberculose de
gelegenheid hebben gekregen in de omgeving
der patiënten naar contactgevallen te zoeken.
De 78 dubieus actieve gevallen zijn onder-
toezicht gekomen en wel zoodanig, dat de
beste waarborgen aanwezig zijn, dat zij,
wanneer hun proces in ongewenschte rich-
ting mocht gaan, ten spoedigste zullen kun-
nen worden behandeld."

Het groote nut van de doorlichting blijkt
vooral uit het volgende rapport van één der
keurende artsen:

„Twee sigarenfabrieken werden doorlicht,
beide gelegen in een dorp, ongeveer 4 km
van elkaar verwijderd, dicht bij een groote
stad. Beide fabrieken zijn vrij modern inge-
richt en voldoen beide aan vrij redelijke
eischen van hygiëne. In beide fabrieken
werkten arbeiders gedeeltelijk uit de stad,
gedeeltelijk van het platteland. Qok de leef-
tijdsgroepeering der arbeiders was ongeveer
dezelfde. Twee fabrieken dus waarvan men
zou verwachten, dat de doorlichting onge-
veer gelijke resultaten zou opleveren. Op de
eene fabriek werden op 549 arbeiders 2 ac-
tieve processen en 5 dubieus actieve proces-
sen gevonden. Op de andere bij 660 arbei-
ders 20 actieve en 2 dubieus actieve pro-
cessen. Bovendien lagen er van deze laatste
fabriek 11 arbeiders ziek met een tubercu-
leuze afwijking. De bron van deze infectie
is zeer waarschijnlijk een arbeider van deze
fabriek van ongeveer 60 jaar, die eenige
weken, voordat de doorlichting plaats had
door het consultatiebureau, werd gevonden
met een groot dubbelzijdig caverneus pro-
ces. Deze man was, behalve dat hij last had
van „chronische bronchitis", nooit ziek.

Bij de familieleden van deze 31 arbeiders
met een actief longproces werden, voor zoo-
ver zij op het consultatiebureau verschenen,
geen afwijkingen gevonden, zoodat bovenge-

noemde arbeider wel de bron zal zijn ge-
weest van deze infectie."

De onderzoekingen van het bureau der
stichting betreffen:

1. Individueele keuringsaanvragen, waar-
toe ook behooren de keuringen ingevolge de
wet van 7 December 1934 (Wet tot bescher-
ming van leerlingen tegen de gevolgen van
besmettelijke ziekten van personeel van in-
stellingen van onderwijs).

Deze keuringen zijn, naar te verstaan is,
van uitnemend belang,

2, Geroepskeuringen.
Onderzocht werd het personeel van het

Staatsbedrijf der P.T.T., de Koloniale Re-
serve en de bewoners van enkele kleine ge-
stichten en kloosters, alsmede het nieuw aan
te stellen personeel der Nederlandsche Spoor-
wegen.

Van veel belang zijn voorts de keuringen
van groepen uit het bedrijfsleven.

Uitvoerig rapporteert de verslaggever om-
trent de doorlichting van personeel uit de
volgende industrieën: Tabaksindustrie. Me-
taalindustrie, Electro-technische Industrie,
Textielindustrie, Confectiefabrieken, Bouw-
industrie, Kunstzijde-industrie, Glasindustrie,
Levensmiddelenbedrij f, Wolindustrie, Schoe-
nenindustrie, Administratiekantoor.

Wij kunnen uit deze interessante gegevens
hier slechts weinig overnemen. Wij volstaan
daarom met het vermelden van eenige cijfers.

Het totaal aantal doorlichtingen bedroeg
in 1939 en 1940 22435, waarvan 19636 per-
sonen geen afwijkingen vertoonden en 337
personen afwijkingen hadden van niet t.b.c.-
aard.

VoO'i'ts waren er 2214 personen met in-
actieveprocessen, 169 met dubieus actieve
processen en 79 met actieve processen.

Bij de actieve processen is meestal sana-
toriumbehandeling noodig, waarbij de behan-
deling vaak kan komen voor rekening van den
Raad van Arbeid. Dubieuse processen wor-
den gebracht onder controle van het consul-
tatiebureau.

Wij sluiten ons gaarne aan bij de slot-
beschouwing van het verslag:

,,In het anderhalf jaar bestaan van het
bureau werden ruim 59000 personen door
bemiddeling van of door de keurende artsen
van de stichting zelf op de mogelijke aan-
wezigheid van longtuberculose onderzocht.
Zooals ook uit dit jaarverslag weer blijkt,
zijn de verkregen resultaten in hooge mate
in het belang van de volksgezondheid en
werd er door het Centraal Bureau toe bijge-
dragen de nog immer zoo gevreesde ziekte
der tuberculose te bestrijden."

Ten slotte zij vermeld, dat de kosten aan
deze keuringen verbonden,- voor zoover de
proefnemingen bij de fabrieken betreft, kun-
nen worden gedekt door een subsidie van het
Prohylaxefonds, dat, zooals bekend, ge-
vormd wordt door reservevorming door de be-
drij f svereenigingen voor ziekengeld verzeke-
ring en dus de premies der Ziektewet deze
zeer belangrijke arbeid ten behoeve der volks-
gezondheid mogelijk maken.

VOOR IEDER LID IS ER BIJ HET

PROPAGANDAWERK IETS TE DOEN.
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UIT DE GESCHIEDENIS DER ECONOMI!
De klassieke school.

"Wanneer wij ditmaal iets willen gaan zeg-
gen over de klassieke school, dan raken wij
daarmee een onderwerp aan van zulk een
uitgebreidheid, dat we ons genoodzaakt zien
ons enkele beperkingen op te leggen. We
bepalen ons er toe een en ander te vertellen
over enkele personen, die in deze school een
belangrijke rol hebben vervuld. Uiteraard
zullen we het daarbij niet zoozeer over hun
leven, dan wel over hun leer hebben.

Een drietal personen vraagt onze aan-
dacht, nl. Adam Smith, Thomas Robert
Malthus en David Ricardo.

Van Adam Smith — den vader der staat-
huishoudkunde, zooals hij door velen ge-
noemd werd — verscheen in 1776 een boek
getiteld: „Een onderzoek naar de natuur en
oorzaken van den rijkdom der naties." Dat
boek is beroemd geworden en hijzelf ook.
We lazen ergens van hem, dat een „gansche
schaar van getabberde mannen in hem den
man vereerde, die den steen der wijzen ge-
vonden had".

Door de vereerders van Adam Smith is
een school gevormd, die we gewend zijn te
noemen „de klassieke school". Deze klas-
sieke school heeft jarenlang grooten invloed
uitgeoefend op het economisch denken.

Men ging van de gedachte uit dat het
economisch denken van den mensch wordt
beheerscht door de factor: eigenbelang. Het
credo van deze school kan worden samen-
gevat in deze bekende woorden: „Ieder
zoekt zijn eigen belang, ieder kent zijn eigen
belang; ieder kan zijn eigen belang het best
bevorderen."

De leidende figuren in deze school ont-
kenden niet, dat bij den mensch hoogere
drijfveeren dan het eigenbelang aanwezig
kunnen zijn, maar zij meenden dat deze hoo-
gere drijfveeren geen invloed hebben op het
economisch denken. Zij loochenen dus, dat
er eenig verband zou bestaan tusschen het
economisch leven en de levensbeschouwing
die men aanhangt. Men maakt heel sterk
de onderscheiding van den „economischen
mensch" en b.v. den „godsdienstigen
mensch". Dat iemands godsdienstige levens-
opvatting heel zijn denken beheerscht, dus
ook zijn economisch denken, werd ontkend.

Aangezien wij over de verhouding: gods-
dienst en economie al eens eerder eenige
artikelen schreven, kunnen we thans wel vol-
staan met de opmerking, dat deze gedachten
door de klassieke school breedvoerig werden
uitgewerkt en verdedigd.

Eén van de belangrijkste figuren der klas-
sieke school is voorts: Thomas Robert Mal-
thus. Deze geleerde leefde van 1766 tot 1834
en werd oorspronkelijk voor predikant op-
geleid. Echter gaf hij zich al spoedig aan
economische studies, die hem ten slotte ge-
heel in beslag namen. Vele jaren was hij als
hoogleeraar verbonden aan het college van
Haylebury. Speciaal wijdde hij zijn aandacht
aan de destijds gehuldigde bevolkingsleer,
die aldus samengevat kon worden: hoe groo-
ter bevolking, hoe grooter rijkdom.

Tegen deze stelling tornde hij op, vooral
nadat een vriend van zijn vader, William
Godwin, een boek uitgaf waarin deze be-
toogde, dat de oorzaak der maatschappelijke
ellende niet lag en niet kon liggen in een te

groote bevolking, maar in een onjuiste goe-
derenverdeeling. In verschillende geschriften
heeft hij zijn gedachten uiteengezet. Wij von-
den van deze uiteenzetting een samenvatting,
die we hier laten volgen:

Alles wat leeft draagt de neiging in zich
om zich te vermeerderen buiten de grenzen
der bestaansmogelijkheid. De levenskiemen
zijn kwistig door de natuur gezaaid, maar er
is slechts een beperkte plaats tot ontwikkeling.
Bij plant en dier geeft dit •weinig bezwaar;
de nood, het gebrek brengt alles weer in
orde, doet ze ondergaan, maar anders is 't bij
den mensch. Deze bezit de rede en zij legt
hem de vraag voor: Mag ik menschen in het
leven roepen voor wie geen middelen tot
onderhoud bestaan? Die vraag is noodzake-
lijk, want ook in de menschenwereld bestaat
de onveranderlijke tendenz om zich veel ster-
ker dan met het oog op de bestaansmiddelen
oorbaar is, uit te breiden. Kon de bevolking
zich ongestoord vermeerderen, dan zou ze
toenemen in een meetkundige reeks van l ,
2, 4, 8, 16, 32, enz., terwijl daarentegen de
voedingsmiddelen zouden vooruitgaan in een
rekenkundige reeks van l, 2, 3, 4, 5, enz.,
en wel in dien zin, dat ongeveer om de 25
jaar een nieuwe schakel in de keten bereikt
wordt. Natuurlijk bestaat deze wanverhou-
ding slechts tusschen de neiging tot bevol-
kingsvermeerdering en de mogelijkheid tot
uitbreiding der bestaansmiddelen. Allerlei
remmende factoren houden toch de ontwikke-
ling der bevolking tegen. Deze beperkende
middelen worden door Malthus onderscheiden
in repressieve, die het aantal geborenen .ver-
minderen en preventieve, welke de geboorten
doen afnemen.

Geslachtsgemeenschap uitoefenen en daar-
bij middelen aanwenden, die de geboorte van
kinderen onmogelijk maken, acht Malthus
onzedelijk en wordt met verontwaardiging
door hem verworpen.

Zedelijke zelfbeperking is zijn wachtwoord;
beperking der bevolking tot leniging der
maatschappelijke nooden, door laat te trou-
wen en gedurende het huwelijk onthouding
te betrachten. Is het noodig om in dit artikel
iets te zeggen omtrent de christelijke gedach-
ten over de bevolkingsleer? Want al verschilt
de leer van Malthus wel heel sterk met die
van het Nieuw-Malthusianisme, dat neemt
niet weg, dat wij als christenen principieele
bezwaren hebben tegen zijn leer. Het gezin,
ook het groote gezin, heeft belangrijke zede-
lijke waarde ook voor het economisch leven.
We gaan daar thans niet verder op in, maar
willen ten slotte even aandacht schenken aan
den derden man, dien we noemden, nl.
David Ricardo, die vooral bekend is om zijn
loontheorie. In deze theorie treffen ons vooral
de koude abstracte redeneeringen. De arbeid
wordt beschouwd als een koopwaar, aange-
boden door den arbeider. De prijs voor die
koopwaar wordt bepaald door de kosten van
noodzakelijk levensonderhoud. Dit beteekent
dus, dat wanneer de leer van Malthus in
praktijk gebracht wordt, de behoeften voor
levensonderhoud minder zullen zijn en de
loonen dus lager, dan wanneer deze leer niet
in praktijk gebracht werd. Blijkens zijn eigen
beschouwingen houdt Ricardo geen rekening
met de werkelijkheid. Niettemin heeft deze

gedachte gereeden ingang gevonden. Een
tweetal uitspraken ten bewijze:

Yves Guot schreef in Tyrannie socialiste:
„Men verkoopt zijn arbeid gelijk de winke-
lier zijn zout, zijn koffie of suiker, de bakker
zijn brood en de slager zijn vleesch verkoopt."

En De Molinari zeide: „Uit economisch
oogpunt moeten de arbeiders als ware ma-
chines beschouwd worden, die een zekere
hoeveelheid productiekrachten leveren en
daarvoor nu eenige kosten van onderhoud en
vernieuwing terugeischen, om op regelmatige
en duurzame wijze te werken."

Dat tegen de practische uitwerking van
dergelijke meeningen ook door de christelijke
vakbeweging stelling is genomen, behoeft
geen betoog. W. A. J. D.

OVERHEIDS. EN SEMI-OVERHEIDS-
BEDRIJVEN.

Spoor' en tramwegpersoneel.
Ook van dezen bond mochten wij het ver-

slag over 1940 ontvangen.
In zijn inleidend woord — hoe zou het ook

anders kunnen - - wordt er aan herinnerd,
welke moeilijkheden overwonnen, moesten
worden na de oorlogsdagen, om het organi-
satiewerk weer te doen functionneeren.

Dan wordt aandacht geschonken aan een
viertal vrienden, dat heenging:

J. Schipp, die heenging als bondsbestuur-
der, nadat hij de beweging 27 jaar heeft ge-
diend;

Th. H. van Oost, die 31 December 1940
door den dood uit het bondswerk werd weg-
genomen. Hij was dit jaar aan de beurt van
aftreding en zou dan 30 jaar hoofdbestuurs-
lid zijn geweest;

vervolgens mr. dr. H. A. Dambrink, die
bijna 17 jaren voor den bond als rechtskun-
dig adviseur veel en belangrijk werk heeft
mogen verrichten. „God nam ook dezen
dienstknecht tot zich", zoo meldt het verslag;

ten slotte kon met verheuging worden ver-
meld, dat O. v. d. Kooi den 75-jarigen leef-
tijd mocht bereiken. Hij was de eerste vrijge-
stelde en werd l Mei 1929 gepensionneerd.
„Moge bij het klimmen der jaren", zoo zegt
het verslag, „meer en meer zijn hoop geves-
tigd zijn op Hem, in wiens hand ook zijn lot
en leven berust."

Het ledental. Dit liep iets terug. De stand
op l Januari 1939 was 4522, waarna een
stijging tot 4545 volgde. Op l Januari 1940
was het ledental 4536 en het daalde tot 4415
op 31 December van dat jaar. Dit beteekent
dus een verlies van 12.1 leden. Voor zoover
bekend gingen 9 leden over naar andere
organisaties en kwamen 24 leden uit andere
bonden over.

„Opmerkelijk is", zegt de secretaris in zijn
verslag, „dat in plaatsen als Rotterdam, Vlis-
singen, Den Helder en Rhenen, plaatsen waar
de oorlog het hevigst heeft gewoed of geen
of zeer weinig leden moesten worden afge-
schreven," Daar heeft men dus laten zien de
trouw aan de beweging in moeilijke tijden.

Dan volgt een lijst van 36 namen van
leden, die door den dood aan het bondsleven
werden ontnomen.

Dat er ook onafgebroken trouw wordt
betoond, blijkt uit de lijst van 17 namen van
hen, wien het gouden C.N.V.-insigne kon
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\vorden uitgereikt voor 25-jarig onafgebroken
lidmaatschap.

Door statutenwijziging is het werfterrein
belangrijk uitgebreid. Behalve spoor- en
tramwegpersoneel kan nu ook het personeel
betrokken bij busvervoer en Van Gend 6
Loos als lid worden ingeschreven.

Een werkloozenkas werd gesticht voor dat
deel van het personeel, dat in dezen het risico
heeft te dragen.

Het organisatiewerk. Wat het verslag
daarvan weergeeft, toont aan, dat ondanks
de moeilijke tijden, toch veel en belangrijk
werk kon worden verricht.

In den Personeelraad kwam eenige wijzi-
ging. Daar is echter een goede geest voor
samenwerking, waarvan goede resultaten
mogen worden verwacht.

Vervolgens geeft het verslag uitvoerig
weer de belangrijke acties, die zijn ge-
voerd. Daaruit blijkt, dat ten aanzien van
betere salarieering, zoowel als van opschui-
ving in andere functies veel en belangrijk
werk kon worden verricht. Zij, die meenen,
dat in dezen tijd de organisaties toch geen
belangrijk werk kunnen doen, zullen daarvan
terugkomen, wanneer zij kennis hebben geno-
men van velerlei arbeid en verkregen resul-
taten, zooals deze tot ons spreken uit dit
verslag.

De financiën. Uit het verslag van den
penningmeester blijkt, dat ook dit deel van
het bondswerk niet ongunstig staat.

De ontvangsten en uitgaven over 1940
geven een eindcijfer van ruim ƒ 53000.— met
een saldo van ruim ƒ 9800.—.

De bond had een weerstandsfonds van
meer dan ƒ 26.000.—. Toen besloten werd
tot stichting eener werkloozenkas heeft men
dit bedrag daarin gestort.

Dan dient nog vermeld, dat de balans een
eindcijfer aangeeft van ruim ƒ 164.000.—.
Een gezonde financieele ondergrond dus,
waardoor het werk goed kan functionneeren.

Moge het ook dezen bond gegeven zijn op
het aloude compas voorwaarts te gaan. De
arbeid worde gezegend en zij velen tot zegen
tot in zeer ver verschiet. D. de R.

PARTICULIERE BEDRIJVEN.

Fabrieks- en Transportarbeiders.
Verschenen is het verslag betreffende de

werkzaamheden en de financiën van den
Nederlandschen Bond van Christelijke Fa-
brieks- en Transportarbeiders over de jaren
1939—1940. Het is een kloek boekwerk van
432 bladzijden druks.

In zijn voorwoord schrijft de secretaris
H. H. Spoelstra o.m. het volgende:

,,Onder schier uitzichtlooze omstandig-
heden worden wij thans geroepen, een ver-
slag te schrijven over de werkzaamheden van
den bond gedurende de jaren 1939—1940.

Konden wij, in aansluiting op het verslag
over 1937—1938, in 1939 en begin 1940 ge-
wagen van zich herstellende economische
omstandigheden, waardoor in tal van onder-
nemingen de positie der arbeiders kon worden
verbeterd, hieraan is als met één slag een
einde gekomen.

Ons land toch is op Vrijdag 10 Mei 1940
in den oorlog betrokken en ons leger heeft,
na een heldhaftige verdediging van de vader-
landsche erve, op Dinsdag 14 Mei 1940 voor
het alles overweldigende wapengeweld moe-
ten capituleeren.
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Wij willen hier een woord van waardee-
ring richten aan het .adres van die mannen,
die, met inzet van hun leven, al het mogelijke
gedaan hebben voor de verdediging des
lands, waarbij wij in bijzondere mate willen
eeren de nagedachtenis van hen, die in dien
zoo ongelijken strijd voor de verdediging van
land en volk het leven lieten.

God sterke de nagelaten betrekkingen en
Hij heele de wonden, waaruit ons volk
bloedt."

In een In Memoriam volgen de namen van
een 24-tal leden der organisatie, die of bij de
verdediging van de vaderlandsche erve zijn
gesneuveld, óf op andere wijze aan het oor-
logsgeweld ten offer zijn gevallen.

De samenstelling van het hoofdbestuur
onderging in deze verslagperiode eenige ver-
andering, tengevolge van het overlijden van
J, v. d. Steen, in wiens plaats werd benoemd
W. Brak.

Behalve de 7 hoofdbestuurders zijn in ge-
salarieerden dienst van den bond 3 districts-
bestuurders, 4 plaatselijke bestuurders, l be-
stuurder in algemeenen dienst; voorts een
viertal beambten.

Wat het ledental betreft, is het volgende
op te merken: op de in 1939 gehouden alge-
meene vergadering is met de vertegenwoor-
digers der afdeelingen de afspraak gemaakt,
om mee te werken, opdat op de volgende al-
gemeene vergadering, waar o.m. het 25-jarig
bestaan van den bond in de tegenwoordige
samenstelling herdacht zou worden, het le-
dental gestegen zou zijn tot 20.000. Gezien
den gang van zaken had men de overtuiging,
dat dit cijfer l April 1941 ook bereikt zou
zijn. Zoo klom het ledental in het jaar 1939
van 18.245 op 18.588. Sedert , M ei 1940 is er
een einde aan den groei gekomen en is het
ledental teruggeloopen van 18.588 op 16.549.

Het ledenverloop, een van de ,,zwakke
plekken", was in 1939 ietwat gunstiger, doch
de cijfers over het jaar 1940 wijken algeheel
af van den algemeenen gang van zaken. On-
da.nks op zichzelf zeer gunstige cijfers van
inschrijving is het aantal afschrijvingen over
het jaar 1940 buitengewoon groot. Hierbij
spelen de oorlogsomstandigheden een rol.
Over 1940 werden 1439 leden ingeschreven
tegen 2251 in 1939. Hieruit ziet men, dat de
werfkracht geenszins is tot staan gekomen.

De bond heeft met werkgevers of werk-
geversorganisaties in diverse bedrijven in
totaal 186 collectieve contracten afgesloten.

Het leeuwenaandeel van het verslag vormt
't hoofdstuk, getiteld Van de acties, dat niet
minder dan 284 bladzijden telt. In compacten
vorm wordt een verslag gegeven van de bij
de diverse ondernemingen en bedrijven ge-
voerde acties, die in de meeste gevallen tot
belangrijke resultaten voor de arbeiders ge-
leid hebben.

De secretaris eindigt zijn slotwoord aldus:
„Wij beëindigen straks een periode van

25-jarig bondsleven. Opgericht l April 1916,
onder de toenmalige oorlogsomstandigheden,
verkeeren wij, na deze 25 jaren, wederom in
oorlogstijd. De oprichters van onzen bond
wilden hun geloof belijden en beleven op elk
levensterrein. Daarmee staan en vallen wij.
Meer dan ooit is het thans wel duidelijk, dat
er zonder God geen waarachtig gemeen-
schapsleven onder de menschen mogelijk is.
In dat geloof gaan wij ook de toekomst
tegen."

Hierna volgt het [inancieel verslag.

De bondscontributie is in de beide verslag-
jaren belangrijk achteruit geloopen. Gaven de
jaren 1937 en 1938 een opbrengst van rond
ƒ 256.500.—, over 1939 en 1940 zijn deze be-
dragen slechts ƒ 250.420.39 en ƒ 238.709.70.

Voor wat 1939 betreft moet dit gezocht
worden in de mobilisatie.

Immers, de militairen waren vrijgesteld van
bondscontributie en de bond had 1700 mili-
tairen. Voor 1940 kwam daar nog bij de ach-
teruitgang in het ledental.

De gemiddelde bondscontributie bedroeg
over 1939 26% cent per lid per week, over
1940 25y2 cent.

Uit de werkloozenkas was in 1939 uitge-
keerd ƒ 482.963.90 en in 1940 ƒ 497.538.29.

Technici.
Behalve van een van de grootste hebben

wij ook van een van de kleinere organisaties,
die bij ons C.N.V. zijn aangesloten, het ver-
slag over het tijdvak van l Januari 1939 tot
31 December 1940 ontvangen. Wij bedoelen
de Nederlandsche Vereeniging van Christe-
lijke Technici.

In een beknopten vorm (een brochure van
32 bladzijden) wordt hier het verhaal gege-
ven van de werkzaamheden der organisatie
over de betreffende periode.

In de inleiding komt tot uiting een gevoel
van dank aan God, dat onze beweging nog
blijft deelen in de trouw, de sympathie en
den steun der leden, met begrip voor de ge-
wijzigde economische en sociale verhoudin-
gen. De verordeningen in zake ontslag en
salariswijziging hebben een gebonden econo-
mie doen ontstaan, binnen het raam waarvan
de vakbeweging haar arbeid overigens nog
met vrucht kon voortzetten.

Was jarenlang de opvatting der werk-
gevers, dat de organisaties der hoofdarbei-
ders geen erkende vertegenwoordigsters kon-
den zijn van hen, die met hun arbeid het be-
drijfsleven dienen, mag thans van een be-
langrijke kentering worden gewaagd en zijn
de contacten tusschen de organisaties en
werkgevers individueel, doch, wat nog be-
langrijker is, met de organisaties van werk-
gevers gelegd op een wijze, die bevredigend
kan worden geacht.

Hiermede is niet gezegd, dat, om een be-
langrijk punt te noemen, het afsluiten van
collectieve contracten binnenkort aan de orde
komt. De eerste stappen evenwel zijn reeds
gedaan.

Het hoofdbestuur onderging een wijziging,
doordat de vacature, ontstaan door het be-
danken van G. D. Jurjaanz, werd vervuld
door de benoeming van Corns. Boer, gekozen
door de algemeene vergadering 1939.

Overeenkomstig het besluit dezer alge-
meene vergadering is voorts een vereenigings-
raad ingesteld, met het doel het hoofdbestuur
adviseerend bij te staan. Hij vergadert in het
jaar, dat geen algemeene vergadering wordt
gehouden.

De gang van het ledental was als volgt:
Het ledental bedroeg op l Januari 1939

totaal 729; op l Januari 1940 totaal 782; op
l Januari 1941 totaal 812.

De toetredingen bedroegen in 1939 totaal
120; in 1940 totaal 85.

De afvoeringen waren in 1939 totaal 67;
in 1940 totaal 55.

Het overzicht betreffende de acties is ver-
deeld in acties van de Federatie van middel-
baar-technici in particulieren dienst en van



de organisatie zelf, de N.V.C.T. Beide wor-
den weer onverdeeld in algemeene en indivi-
dueele acties.

De verantwoordelijke redacteur, A. C.
Vreugdenhil, geeft een verslag van den toe-
stand van het vereenigingsblad De Christe-
lijke Technicus.

De kaspositie der vereeniging is goed te

noemen. Het kapitaal nam in de beide ver-
slagjaren toe met ƒ 3062.79. Hetzelfde kan
gezegd worden van den toestand der werk-
loozenkas. Aan het einde van 1940 was in
deze kas een bedrag van ƒ 93.409.30, terwijl
de uitkeeringen over 1940 slechts bedragen
hadden ƒ 7.921.36. W. B.

WAT MEN DIENT TE WETEN

XVI.
De vraag, in hoeverre het personeel van

gemeentelijke luchtbeschermingsdiensten ge-
acht moet worden onder de Ziektewet en de
Kinderbijslagwet te vallen, dient als volgt te
worden beantwoord:

Wel verzekeringsplichtig zijn de arbeids-

PERS EN POLEMIEK

contractanten, die behooren tot de z.g. vaste
kern van den Luchtbeschermingsdienst.

Niet verzekeringsplichtig is het gemeente-
personeel, dat tot den Luchtbeschermings-
dienst behoort en de vrijwilligen, die zoo noo-
dig met toepassing van art. 12 der Lucht-
beschermingswet zijn gevorderd.

Christelijk-Sociale Studiën en
christelijk-sociale studie.

Onder dezen titel lezen we in De Banier
een artikel over onzen onvergetelijken Slote-
maker, dat wij hier gedeeltelijk opnemen, om-
dat het op zijn Werk en karakter een helder
licht werpt.

Na gewezen te hebben op de verrassing,
welke de verschijning van zijn boek „Chris-
telijk-Sociale Studiën" destijds veroorzaakte,
zegt de schrijver van het artikel: „Terecht
schreef iemand indertijd: „De geschiedenis
van dat boek is de geschiedenis der christe-
lijk-sociale studie in ons land"."

Want het boek heeft zijn geschiedenis. Het
is met den schrijver meegegroeid. Het heeft
hem een groot deel van zijn leven begeleid
en hij arbeidde er aan met steeds vernieuwde
toewijding. Het weerspiegelt de ontwikkeling
van zijn sociaal inzicht. De eerste uitgave
verscheen in 1908, de tweede in 1910, in het-
zelfde jaar reeds kwam een derde druk van
de pers, maar nu een goedkoope volksuit-
gave. Daarna is het nog twee malen herdrukt
(waaronder een volksuitgave), waarbij het
altijd weer werd aangevuld en omgewerkt.
In 1923 verscheen de zesde uitgave, welke in
zes deelen zou verschijnen.

De schrijver had een grootsch opgezet plan
ontworpen: deel I zou als titel dragen: Chris-
telijk-sociaal; deel II zou De kerk en het
sociale leven behandelen; deel III De maat-
schappij; deel IV De Staat; deel V Het socia-
lisme; deel VI De sociaal-democratie,

Maar tusschen dit plan en de vorige uit-
gave lag de wereldoorlog, die nieuwe pro-
blemen in het leven had geroepen en om her-
toetsing van principes vroeg. Prof. Slote-
maker was er de man niet naar om zich
daaraan te onttrekken. Zijn beweeglijke geest
en zijn openheid voor wat in de wereld leeft
en streeft, drong hem tot een nieuwen en
breeden aanpak. Daarvan getuigt hij dan
ook in zijn voorwoord:

, voortgezette studie (doet) telkens
nieuwe zijden ontdekken. Eindelijk en
voornamelijk: de vorige druk is vóór 1918
persklaar gemaakt. En dit jaar beduidt zulk
een omvorming op het gebied der princi-
pieele vragen en de toepassing van de be-
ginselen, dat een groot deel van de Studiën
nieuw geschreven moesten worden."

In 1931 verscheen van dit standaardwerk
het vierde deel. Intusschen was vooral prof.
Slotemakers politieke en ministerieele arbeid
oorzaak, dat het plan niet voltooid werd.
Tijdens den arbeid heeft het zich ook gewij-
zigd. Deel III behandelt niet De maatschap-
pij, maar: Vakbeweging en wereldbeschou-
wing, kenmerkend voor schrijvers gegroeide
overtuiging, dat de beginselen ook hier bepa-
lend zijn.

Deel IV bespreekt de Vakbeweging in
Nederland en Nederlandsch-Indië.Aan dezen
titel kan men zien hoe ver zijn belangstelling
zich uitstrekte. Het werk zou nu uitdijen tot
acht deelen en nog kon prof. Slotemaker het
slechts beschouwen als „een schets", zooals
hij in het voorwoord tot het IVe deel zegt.

Zoo bleef eigenlijk de helft ongeschreven.
In de „Christelijk-Sociale Studiën" bezitten

wij een torso, een onvoltooid werkstuk, dat
niettemin en juist zóó een indrukkwekkend
getuigenis aflegt van de werkkracht en ken-
nis van zijn maker.

De stof groeide onder schrijvers handen.
Steeds meerdere gegevens moesten worden
verwerkt. Hij deed dat zeer systematisch.
Ook uit andere hoofde is bekend, hoe serieus
prof. Slotemaker arbeidde en welk een zin
voor orde en indeeling hij had. De schrijver
placht zijn gegevens en literatuur-opgaven te
verzamelen in cartonnen hulzen, die eertijds
een gebonden boek beschermd hadden. Elk
onderwerp of onderdeel had een bepaalde
huls. Zoo werden de gegevens bijeengehou-
den en telkens weer aangevuld. Wij meenen,
dat deze ..cartonnen hulzen" het bewijs leve-
ren hoezeer de arbeid aan de „Christelijk-
Sociale Studiën" de toewijding en het hart
van den schrijver had.

Waarschijnlijk zal de literaire nalatenschap
van prof. Slotemaker nog wel allerlei waar-
devols bevatten, waarmee de christelijk-
sociale lectuur verrijkt zou kunnen worden.
Doch hoe dit zij, de „Christelijk-Sociale Stu-
diën" van prof. Slotemaker de Bruine, ook in
hun onvoltooiden vorm, zullen een eereplaats
innemen in de Nederlandsche christelijk-so-
ciale literatuur en geen christelijk-sociale
studie is denkbaar zonder dit werk.

Het zij ons geoorloofd te besluiten met een
persoonlijke herinnering. Toen ik in 1924 in
Onze Banier aan de nieuwe uitgave van het

standaardwerk een bespreking wijdde, ont-
ving ik prompt daarop van prof. Slotemaker
een briefkaart, waarin hij dankzegde voor
deze recensie. Ik bezit deze briefkaart nog,
een klein document, dat nu weemoedig stemt.
Doch het is niet daarom in de eerste plaats,
dat ik dit mededeel. Het toont tweeërlei en
het teekent den schrijver geheel zooals hij
was.

Ten eerste bewees het hoe nauwkeurig hij
de bladen van de christelijke vakbeweging
las. Zelf zijn wij geneigd daaraan minder
waarde te hechten; er wordt ook weieens
wat geschreven, dat niet zoo bijster belang-
rijk is. En zelf hadden wij bij het schrijven
van ons artikel niet de verwachting noch de
pretentie gekoesterd, dat prof. Slotemaker
daaraan aandacht zou schenken. Prof. Slote-
maker nam regelmatig van de christelijke
vakbladen kennis; hij keek ze niet door, maar
las ze. Dat bleek ook toen hij hoofdredacteur
van De Nederlander was. Hij verzorgde
daarin o.m. een rubriek „Van kerk en. gees-
tesleven" .—• wederom een titel, kenmerkend
voor hem .— en meermalen nam hij met in-
stemming een fragment of een citaat uit de
christelijke vakpers over, of wijdde er een
bespreking aan.

In de tweede plaats toont het de uiterse
correctheid, die prof. Slotemaker eigen was.
Wij weten allen wel hoe dikwijls hoogge-
plaatsten in kleine dingen zeldzaam noncha-
lant kunnen zijn. Hun gewichtige bezigheden
en het vele, dat zij aan hun hoofd hebben,
laten begrijpelijkerwijs niet toe aan onder-
geschikte zaken veel aandacht te besteden.
Niet aldus prof. Slotemaker. Nonchalance
was hem vreemd. Een brief, belangrijk of
niet, werd beantwoord en meestal per om-
gaande, veelal gemakshalve door terugzen-
ding van den gezonden brief, waaronder
prof. Slotemaker van antwoord diende. Tref-
fend ook is — zooals ds. Ten Kate in den
rouwdienst meedeelde — dat, indien de heen-
gegane door omstandigheden verhinderd was
ter kerk te gaan, hij daarvan kennis gaf. Dit
correcte blijkt ook uit zijn handschrift, dat
niets te maken had met schoonschrijverij,
maar er verzorgd uitzag en karakter bezat.

De linnenhandel van Amsterdam in de
XVHIe eeuw, door dr. ]. G. van Bel. -
Uitgave H. J. Paris, Amsterdam. -- Prijs
f 2.50.
Deze uitgave is verschenen in de serie

„Bijdragen voor Economische Geschiedenis",
onder leiding van prof. dr. Z. W. Sneller.

Hoewel, zooals de titel aangeeft, in 't bij-
zonder de linnenhandel wordt besproken,
levert deze uitgave toch een niet-onbelang-
rijke bijdrage tot de economische geschiede-
nis van ons land in de 18de eeuw en de ver-
houding tot andere landen. Wie daarin be-
lang stelt, vindt hier een schat van gegevens.
Het boek leest bovendien prettig.

Ons Zendingsboek, door dr. J. H. Bavinck.
Dr. Bavinck schreef op verzoek van den

Bond van Meisjesvereenigingen op Gerefor-
meerden Grondslag en van den Nederland-
schen Bond van Jongelingsvereeenigingen op
Gereformeerden Grondslag een zendings-
boek, waarin van het geheele zendingsterrein
een overzicht gegeven wordt.
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De schrijver heeft de grondslagen, de be-
ginselen en de vragen, de zending betref-
fende, besproken. Hij verhaalt voorts op
onderhoudende wijze de zendingsgeschie-
denis - - eerst van de vroegste tijden af,
daarna van die in Nederlandsch Oost-Indië
om ten slotte de voornaamste zendingspro-
blemen van dezen tijd te beschouwen,

Dit alles geschiedt op eenvoudige wijze.
Ongemerkt worden wij in de geschiedenis
en problemen der zending ingewijd, wij doen
een schat van wetenswaardigheden op, wij
krijgen inzicht in alles wat met de verbrei-
ding van het Evangelie verband houdt en dat
alles zonder dat wij ons bijzonder behoeven
in te spannen om alles te begrijpen. „Ons
Zendingsboek" is daardoor uitermate ge-
schikt voor jonge menschen. Het zal niet
alleen hun kennis van de zending vermeer-
deren, maar -— wat meer is —• hun liefde
tot deze schoone taak der christenheid aan-
wakkeren.

Het bondsbureau te Amersfoort zond ons
tevens een exemplaar van de schetsen, die
zich bij ,,Ons Zendingsboek" aansluiten. Het
wordt achter elke schets als hoofdbron aan-
gegeven. Maar daarnaast wordt telkens nog
een litteratuurlijst van respectabelen omvang
bijgevoegd.

Moge de behandeling op de jeugdvereeni-
gingen rijken zegen afwerpen.

Sociale Opbouw, dr. P. J. Bouwman. -
Uitgave H, J. Paris, Amsterdam. -- Prijs
ingenaaid ƒ 7.25.
In de serie „Bouwstenen voor een nieuwe

samenleving", is dit opstel als nummer 3 ver-
schenen.

De fouten van het verleden worden in een
historisch overzicht helder en klaar, maar op
waardige wijze besproken.

Sociale opbouw is, aldus de schrijver,
slechts mogelijk wanneer de geest goed is.
Het is niet uitsluitend een organisatorisch,
maar het is een geestelijk probleem. De
organisatie moet rusten op het gemeen-
schapsbeginsel.

Er volgt dan een bespreking van den aard

en de werkwijze der bedrijfsgemeenschap-
pen, zooals de schrijver zich die voorstelt.
Zijn opvattingen te dien aanzien komen die
van de christelijke vakbeweging zeer nabij.
Het is wel merkwaardig dergelijke gedach-
ten, die in den kring onzer christelijk-sociale
beweging sedert jaren gemeengoed zijn, hier
te hooren aanprijzen als iets, dat geheel
nieuw is. Wij komen dat in deze dagen wel
meer tegen. Het bevestigt, dat de christelijk-
sociale beginselen voor de samenleving
bruikbaar zijn.

De schrijver wil niet alleen een corpora-
tieven opbouw van de maatschappij, maar
ook van den staat; waarbij hij zich tweeërlei
volksvertegenwoordiging indenkt, ,gebouwd
op de corporaties. Principieelen staatkundigen
invloed schakelt hij niet uit.

Dit boekje is zeer lezenswaard. De men-
schen uit de christelijk-sociale beweging zul-
len er veel in vinden, dat met hun opvatting
geheel of gedeeltelijk strookt. Met instem-
ming lazen wij den slotzin: ,,Zo komen wij,
ook wat de staatkundige organisatie betreft,
terug op ons uitgangspunt, dat het mensche-
lijk leven in groepsverband, nationaal en
sociaal, alleen dan zin en diepere inhoud
heeft, wanneer van de christelijke normen
der naastenliefde voldoende blijkt in de wer-
kelijkheid van het maatschappelijk leven,
d.w.z. wanneer het gemeenschapsbeginsel
sterk genoeg blijkt om maatschappelijk ont-
bindende krachten te overwinnen en sociale
opbouw mogelijk te maken."

Deze „bouwstenen" zijn ongetwijfeld
bruikbaar.

„Oogst 1940", door Jo I]pma. -- Uitgave
N. V. Geer. Zomer & Keuning's Uitg.-Mij.,
Wageningen.
Een meisje uit Rotterdam, gevlucht bij het

bombardement van die stad, komt bij een
ouden boer en diens vrouw terecht. Ze blijft
er en neemt de taak van de meid over. Het
wordt daar haar thuis.

Prachtig geteekend wordt de zware strijd,
die zij tegen de angst, overgehouden uit die
verschrikkelijke dagen, heeft te voeren.

Schoon ook is de teekening van de boeren-
vrouw, die haar zoon uit den oorlog ver-
wacht! Zij moet op hem wachten, ginds op
de brug — daar zal zij hem zien. Maar de
dagen verstrijken. Is het geloof of waanzin
bij deze vrouw?

Zal de oogst mét of zonder Piet worden
ingehaald.

„Oogst 1940" is eerst aan alle kanten een
groot vraagteeken, maar de oplossing blijft
niet uit.

Vooral het eerste gedeelte van dit boek is
sterk van opzet. Later wordt het verhaal wat
gewoon. Het blijft echter tot het eind boeien.

Gaarne bevelen we het ter lezing aan.

„Op den Uitkijk", Maandschrift, uitge-
geven door N. V. Geer. Zomer & Keuning's
Uitgevers-Mij., Wageningen.
Wij kennen geen tijdschrift, dat zoozeer

voldoet aan de behoeften van den weetgieri-
gen mensch als Op den Uitkijk. Over de
meest uiteenloopende wetenswaardigheden
geeft het belangwekkende artikelen. Het
April-nummer bij voorbeeld opent met een
historische vergelijking van het middel-
eeuwsche gildenwezen en het huidige corpo-
ratisme van de hand van dr. Z. W. Sneller.
Een artikel, dat ons op heldere wijze inlicht
over de overeenkomst en het verschil tusschen
historische verschijnselen op sociaal-econo-
misch gebied.

Wij blijven dit tijdschrift, dat altijd weer
actueel is, van harte aanbevelen. De prijs
is slechts ƒ 3.— per half jaar.

INHOUD: Profeteeren na Pinksteren. -
Ons ledental. — Een jubilaris. -- 1891 - een
mijlpaal. - - Vijf vruchten. — Belangrijk werk
in dienst van de volksgezondheid. -- Uit de
geschiedenis der economie. — Uit eigen kring.
Overheids- en semi-overheidsbedrijven: Spoor-
en tramwegpersoneel; Particuliere bedrijven:
Fabrieks- en Transportarbeiders. -- Wat men
dient te weten. (XVI.) — Pers en polemiek.

- Boekbespreking: a. De linnenhandel van
Amsterdam; b. Ons Zendingsboek; c. Sociale
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A D R E S

Plaats

's-Gravenhage
's-Gravenhage
Utrecht
Amsterdam (Z.)
's-Gravenhage
Amsterdam (Z.)
's-Gravenhage
Amsterdam (Z.)
Rotterdam (N.)
Utrecht
Leiden
Heerlen
Rotterdam (C.)
Amsterdam (Z.)
's-Gravenhage
Kampen
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Rotterdam (N.)
Rotterdam (W.)
Utrecht

Utrecht

Secretaris

L. Vermeulen
J. Rooseboom
J. Veldwijk
W. C. Koelman Sr.
H. H. Spoelstra
A. S. Boone
H. v. d. Heijden
D. W. Ormel
C. Grashoff
H. Oudekerk Hz.
J. B. H. Grotenhuis
B. Bomhoff
P. Kapinga
A. H. v. d. Veen
P. A. ten Haaf
J. Pot
J. Eijkclboom
G. van Hoven
J. Wind
J. K. Kioldijk
J. van Soelen

G. J. van Riet

H. Amclink \
J. Schipper
F. P. Fuykschot )

Straat, no., enz.

Prins Hendrikstraat 18
Hoefkade 1548
Kr. Nieuwe Gracht 22
Vlietstraat 44 III
Pieter Bothstraat 8
Valeriusplein 30
Meidoornstraat 7
Joh. Verhulststraat 20
Rodenrijschestraat 22a
Mauritsstraat 47
De Laat de Kanterstraat 4
Burg. Ch. de H'essellepl, 26
Heemraadssingel 163
Van Breestraat 50
Adriaan Pauwstraat 5
Boven Nieuwstraat 26 — 28
Kr. Nieuwe Gracht 39
Frederik Hendrikstraat 25
F. C. Dondersstr. 63bis
Heer Kerstantstraat 98
Mathenesserlaan 474
Kr. Nieuwe Gracht 50

Stadhouderslaan 43 — 45

Telef.
no.

392449
333488

14736

770540
91134

391146
93790
40610
14203
21719

4412
33566
23888

557618
200

14773
20087
12754
43242
31285
16647

12443

') Adspirantleden inbegrepen.


