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Zooals onze lezers weten, schrijft artikel
4 van de wet voor, dat de minister omtrent
DE VERBINDENDVERKLARING VAN
het verzoek tot verbindendverklaring het
advies heeft in te winnen van den Hoogen
COLLECTIEVE CONTRACTEN
Raad van Arbeid. Aangezien het te omslachtig en derhalve onpractisch zou zijn telkens
den geheelen Hoogen Raad over deze aanvragen
te raadplegen, is een permanente
De op l October 1937 in werking getreden van deze wet bij groote groepen werkgevers
commissie
uit den Raad tot advies-commissie
en
een
tekort
aan
medewerking
bij
de
verwet op het algemeen verbindend en onveraangewezen.
Het advies dezer commissie
bindend verklaren van bepalingen van collec- antwoordelijke ministers. Wat de werkgevers
wordt
beschouwd
als het advies van den
tieve arbeidsovereenkomsten, is door de betreft is inderdaad van de zijde van het
Raad.
Deze
commissie
bestaat uit 16 leden,
Verbond
van
Nederlandsche
Werkgevers
en
christelijke vakbeweging met vreugde benl.
4
uit
den
kring
der
arbeiders, 4 uit dien
groet. Niet omdat zij van de invoering dezer de daarmede verwante werkgeversgroepen de
der
werkgevers,
4
vertegenwoordigers
van de
wet onmiddellijk belangrijke verschuivingen totstandkoming van verbindendverklaringen
Ministers
van
Sociale
en
Economische
Zaken
niet
bepaald
bevorderd.
Eerder
heeft
men
op sociaal gebied verwachtte, maar wel omen
5
wetenschappelijke
leden,
waaronder
de
dat deze wet door ons werd gezien als een zooveel mogelijk gepoogd deze te verhindevoorzitter,
voorheen
prof.
Gerbrandy,
thans
nieuwe stap in de richting van sociale orde- ren. Maar voor wat de elkander opvolgende
ning, van bedrijfsorganisatie en naar den Ministers van Sociale Zaken betreft, hebben prof. Romme. Wanneer het aanvragen bewij de overtuiging, dat zoowel minister Rom- treft, die het niiddelgroote en kleinbedrijf
socialen vrede.
me
als minister Van den Tempel de bedoeling omvatten, worden hieraan nog toegevoegd
Vele jaren stond op het sociaal-politiek
program van het verbond: „Wettelijke rege- der wet gunstig gezind waren en dat zij een een drietal vertegenwoordigers van den middenstand.
ling, waardoor de mogelijkheid geopend eerlijke uitvoering wenschten.
De 17 aanvragen, die aan deze commissie
Wanneer het dus aanvankelijk met de toewordt van de verbindendverklaring van bezijn
voorgelegd, betroffen collectieve conpassing
dezer
wet
nog
niet
loopt,
zooals
velen
palingen van collectieve arbeidsovereenkomen ook wij zouden wenschen, dan moeten er tracten voor de baksteenindustrie, het boeksten."
De hierboven genoemde wet van 25 Mei nog andere oorzaken werken dan de tegen- bindersbedrij f, het boekdrukkersbedrij f, het
bouwbedrijf, de Brabantsche steenindustrie,
1937, in werking getreden op den l sten Oc- stand van de liberale werkgeversgroep.
Die oorzaken zijn er naar onze meening de brei- en tricotindustrie, het chemigrafisch
tober van dat zelfde jaar, bracht de vervulbedrijf, het steen-, hout- en granitobedrijf,
ling van dit verlangen, was de bekroning van ook inderdaad.
de Westlandsche kistenfabricage, de LimWij
willen
trachten
in
een
paar
artikelen
dit streven.
Wij zijn nu twee en een half jaar verder. een overzicht te geven van de moeilijkheden burgsche dakpannenindustrie, het loodgietersTwee en een half jaar heeft de wet gewerkt en bezwaren, die gedurende de jaren, dat de bedrijf, het schildersbedrijf, de sigarenindusen de vraag kan worden gesteld - - is ook wet op de verbindendverklaring nu werkt, trie, het steenhouwersbedrij f, de schoenreeds een- en andermaal gesteld - - heeft zij zich hebben voorgedaan, en die mede oor- industrie, het stuca doorsbedrij f en het conaan de verwachting beantwoord, of moet de zaak waren, dat de wet tot dusver nog zoo tract in den water- en wegenbouw.
Van deze zijn tot dusver verbindend vervrees gekoesterd worden, dat deze met zoo weinig toepassing vond.
Daarbij hopen wij duidelijk te maken, dat klaard het contract in de baksteenindustrie,
hoopvolle verwachting verbeide wet op een
de trage gang van zaken om op ruimere het contract in het boekdrukkersbedrij f, dat
teleurstelling zal uitloopen?
Wanneer men in aanmerking neemt, dat schaal tot verbindendverklaring van collec- in het schildersbedrijf en in de schoenindussinds de invoering 17 aanvragen tot verbin- tieve contracten te komen, ongetwijfeld wel trie. Het laatste contract, dat het eerst de
dendverklaring zijn ingediend -- waarbij wij voor een gedeelte zit bij tegenstand tegen de verbindendverklaring kreeg, is nu reeds voor
herhaalde aanvragen uit een zelfde bedrijfs- zaak zelf, maar toch ook voor een deel hier- de derde maal door den minister gesancgroep buiten beschouwing laten — en hierop in, dat wij met onze collectieve contracten tionneerd. Bij het samenstellen van haar
tot op heden nog slechts in 4 gevallen gun- helaas nog niet zoo ver waren gevorderd, advies hebben de commissie en de minister
stig is beschikt — waarbij wij eveneens de dat zij zonder belangrijke wijzigingen als wet bij het nemen van zijn beslissing rekening te
herhaalde gunstige beschikking voor een aan het niet-georganiseerde bedrijfsleven houden met de normen, die de wet stelt.
Allereerst is er de kwestie van de meerderzelfde bedrijfsgroep buiten beschouwing la- konden worden opgelegd.
Want dit laatste moet bij deze aangelegen- heid.
ten -- dan is er bij oppervlakkige beoordeeIn artikel 2 van de wet staat, dat „Onze
ling alle reden om de laatste gedachte bij te heid niet uit het oog worden verloren. Door
de verbindendverklaring spreekt de overheid Minister bepalingen van eene collectieve
vallen.
Nog niet eens een derde van de aange- uit, dat datgene, wat in het bedrijfsleven arbeidsovereenkomst, die in het geheele land
vraagde verbindendverklaringen kreeg een tusschen de georganiseerde bedrij f sgenooten of in een gedeelte des lands voor eene gunstige beschikking! Dat is inderdaad een tot stand kwam, als wet en dus verplichtend naar zijn oordeel belangrijke — meerderheid
aan de overige bedrijfsgenooten zal worden van de in een bedrijf werkzame personen
zeer matig resultaat.
gelden, in het geheele land of een gedeelte des
Men is al gauw geneigd dit toe te schrij- opgelegd.
* **
lands algemeen verbindend kan verklaren".
ven aan den tegenstand tegen de bedoeling
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Allereerst komt dus de vraag aan de orde:
geldt het contract voor een meerderheid en
wat is een „belangrijke meerderheid"? In de
practijk heeft deze vraag niet zoo heel groote
moeilijkheden opgeleverd. De naar het oordeel van de commissie „belangrijke" meerderheid was veelal wel aanwezig. Ook de minister heeft zich op het standpunt gesteld, dat
een meerderheid van 60 a 70 pet. wel een
belangrijke meerderheid kon worden genoemd.
Meer discussie heeft uitgelokt de vraag,
wat moet onder „gelden" worden verstaan.
Er is b.v. een contract voor verbindendverklaring voorgedragen, dat op het moment der
indiening niet „gold" in den zin van: dat het
practisch werd toegepast. Partijen bij de overeenkomst betrokken, hadden immers afgesproken, dat het contract zou beginnen te
werken op het oogenblik, dat de minister de
verbindendverklaring zou uitspreken en dus
de werkgevers niet-contractanten eveneens
door de overeenkomst zouden zijn gebonden.
Het contract is niet verbindend verklaard,
echter om andere redenen. Een uitspraak
over de ongetwijfeld belangrijke kwestie, of
een contract, dat wel door partijen is getee~
kend, maar eerst effect zal krijgen op den
dag, dat de minister het algemeen verbindend
verklaart, in den door de wet bedoelden zin
voor een belangrijke meerderheid „geldt", is
door den minister daartoe niet gedaan.
Vervolgens is er de kwestie van de loonhoogte.
Wanneer in een bepaalden bedrijfstak,
door een belangrijke meerderheid der bedrijfsgenooten, zekere loonen zijn overeengekomen en in een collectief contract vastgelegd, komt bij de aanvraag tot verbindend-

TIEN JAAR ZIEKTEWET
Op l Maart 1930 begon de Ziektewet haar
zegenrijken arbeid te verrichten, zoodat haar
10-jarige werkingssfeer juist is voltooid.
Er is misschien geen sociale •wet geweest
bij welker totstandkoming zooveel te doen
geweest als bij de Ziektewet. Hoewel het juist
is, dat deze wet nog slechts 10 jaar in werking
is, is het toch reeds bijna 30 jaar geleden, dat
Talma's ontwerp bij de Staten-Generaal werd
ingediend en bijna 27 jaar dat Talma's wet
in het Staatsblad werd opgenomen.
Een geweldige parlementaire strijd ging
hiermede gepaard, die tenslotte in de overwinning voor dezen grooten strijder voor het
recht en het welzijn van den arbeider eindigde.
Toen echter begon eerst recht het kleine
gedoe, waarbij datgene, dat bij Talma op
den voorgrond stond, namelijk den arbeider
voor tijden van ziekte een uitkeering te verzekeren, op den achtergrond raakte en het
hoe der uitvoering belangrijker werd gemaakt
dan de uitkeering zelve.
Want hoewel de wet in het Staatsblad
stond, uitgevoerd werd ze niet. Inmiddels was
het kabinet-Heemskerk—Talma afgetreden
en brachten de nieuwe verkiezingen het ministerie-Cort van der Linden aan het bewind.
De wet werd niet uitgevoerd.
De oorlog van 1914 brak uit en in 1918 trad
opnieuw een rechtsch kabinet op, waarin
minister Aalberse het Departement van Arbeid bezette. Alsof het niet voldoende was,
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verklaring in bespreking de vraag: zijn deze Invaliditeitswet en de Ongevallenwet, maar
loonen van dien aard, dat zij verplichtend zouden ook verordenende bevoegdheid hebopgelegd kunnen worden aan de niet-georga- ben op het gebied der sociale verzekering en
niseerde werkgevers? Hierbij komt dus in andere sociale wetten.
Hierin was dus geen rekening gehouden
discussie of deze loonen redelijk genoemd
kunnen worden. Het blijkt telkens, dat het met het particulier initiatief. Het was Talma
niet zoo gemakkelijk is om een bruikbaren allereerst en allermeest te doen om een
maatstaf te vinden voor de bepaling of een goede uitvoering van de wet en om het vastloon redelijk is te achten. Gewoonlijk tracht leggen van een gewaarborgd recht voor den
men te vergelijken met de loonen in andere arbeider.
bedrijven, die voor wat de opleiding der arHet groote voordeel van een dergelijke
beiders betreft en den aard van het werk, uitvoering springt in het oog. De in onze
min of meer met het onderhavige kunnen dagen zooveel besproken unificatie der soworden vergeleken.
ciale verzekeringswetten zou dan met één
Men herinnert zich, dat de aanvraag om slag zijn bereikt. Alle verzekerden krachtens
verbindendverklaring van het contract voor de verschillende verzekeringswetten konden
het stucadoorsbedrijf o.m. is afgewezen, om- in één administratie worden ondergebracht.
dat de loonen in dit contract niet onbelang- Alle bijzonderheden van de lichamelijke gerijk uitgingen boven die in het bouwbedrijf steldheid van de ingeschrevenen zouden bij
(metselaars en timmerlieden) en het schil- één Raad van Arbeid bekend zijn, waardersbedrijf.
door de uitvoering vergemakkelijkt en de
Heeft nu de overheid, door de verbindend- kosten verminderd zouden worden. ledere
verklaring van deze contracten te weigeren, arbeider zou voor alle omstandigheden weten
willen uitspreken dat deze loonen onredelijk waar hij zich te vervoegen had.
zijn? Wij meenen, dat niet kan worden
Talma heeft echter deze gedachte niet ten
gezegd. Wel heeft de overheid geweigerd om volle kunnen vasthouden. De wet moest wordeze loonen verplichtend voor te schrijven den aangenomen en daarvoor deed hij envoor alle bedrijfsgenooten. Zij stond blijkbaar kele concessies.
op het standpunt, dat een loon, dat wellicht
Toch werden de stormrammen van het
enkele guldens per week lag onder dat van verzet tegen deze Ziektewet, ook toen deze
het collectief contract, nog niet een zoodanige reeds in het Staatsblad was opgenomen, van
onsociale werking had, dat zij gebruik moest alle zijden opgericht. Zeker het krachtigst
maken van haar wettelijke bevoegdheid om door sommige groepen van werkgevers. Er
deze loonen in overeenstemming te brengen bestonden immers particuliere ziekenkassen
met die van het collectief contract.
en de werkgevers wilden (het oude lied)
Maar over de loonbepaling is nog meer te hun vrijheid bewaren.
zeggen. Daarover echter in een volgend
Ijverig is ook in den loop der jaren naar
artikel.
compromissen gezocht. Zeer bekend is de
STAPELKAMP. poging tot het vinden van een uitweg, gedaan door den heer Posthuma, directeur van
Centraal Beheer, het administratiekantoor
voor de uitvoering van diverse sociale verzekeringswetten voor de werkgevers, en.den
heer Kupers, voorzitter van het N.V.V., en
dat deze wet reeds jarenlang onuitgevoerd bekend onder het plan-Posthuma—Kupers.
was blijven liggen, werd nu een nieuw voor- Maar ook dit leidde niet tot resultaat.
Minister Slotemaker de Bruine sprak ten
ontwerp bij den Hoogen Raad van Arbeid ingediend ter verkrijging van een advies van slotte het verlossende woord, door zijn ontwerp van 9 November 1927. In het genoemdezen Raad.
Wij zullen hier de lange lijdensgeschiedenis de boekwerk ,,De Sociale Wetgeving" lezen
van de ingediende en weer ingetrokken ont- we, dat bij de mondelinge behandeling meer
werpen van de gevraagde adviezen aan den dan 100 amendementen werden ingediend.
Hoogen Raad van Arbeid en van de buiten Maar dit wetsontwerp bereikte toch het
het parlement gevoerde besprekingen en on- Staatsblad en trad op l Maart 1930 in werderhandelingen, niet uitvoerig schetsen. Men king, waarmede voorloopig een strijd van 20
vindt daarover bijzonderheden in het kort- jaren werd beslecht.
De oplossing van dezen strijd, het verlosgeleden in tweeden druk uitgekomen werk
van secretaris H. Amelink ,,De Sociale Wet- sende woord, was gelegen in de uitvoering
geving". Voor de geschiedenis der Ziektewet van de Ziektewet, door „erkende bedrij f s•is het raadplegen van dit werk noodzakelijk. vereenigingen", naast de ziekenkassen van
de Raden van Arbeid, het systeem dat wij
Waar de strijd om ging?
kennen.
Om de wijze van uitvoering allermeest.
Maar wie denkt, dat de strijd daarmede
Minister Talma had bepaald, dat de verzekering zou worden uitgevoerd door een voor goed was beëindigd, vergist zich. Een
plaatselijk publiekrechtelijk lichaam: den voorloopig rustpunt naar het schijnt, ja, maar
Raad van Arbeid, waartoe het land in on- geen beëindiging van den strijd.
Wat door het C.N.V. vooral werd en nog
geveer 80 districten zou worden verdeeld.
Deze Raden van Arbeid zouden bestaan zoo- wordt betreurd, is, dat de zoogenaamde bewel uit een gelijk aantal arbeiders als werk- drij fsvereenigingen niet alleen geen bedrij fsgevers, terwijl de voorzitter door de Kroon vereenigingen in den eigenlijken zin van het
zou worden benoemd. Het dagelijksch beheer woord, dus vereenigingen die een bedrijfstak
zou in handen zijn van den voorzitter, één omvatten, zijn, maar bovendien in de meeste
gevallen niet zelf de uitvoering van de
werkgever en één arbeider.
De Raden van Arbeid zouden niet slechts Ziektewet in handen hebben, maar deze
tot taak hebben alle sociale verzekerings- mogen overdragen en dit veelal doen, aan
wetten uit te voeren, dus niet alleen de een administratiekantoor. Daardoor is de uitZiektewet, maar ook de Ouderdoms- en voering „ambtelijk" geworden, terwijl boven-

dien het groote voordeel van de door Talma
gedachte uitvoering, die ten slotte ook ambtelijk was, bij deze overdracht aan een administratiekantoor is te loor gegaan, dat namelijk
de arbeider zich zonder vergissen bij ziekte
meldt bij het orgaan in zijn district: den
Raad van Arbeid. Hoe vaak komt het thans
niet voor, dat de arbeider heelemaal onbekend is met het orgaan, waartoe hij zich
eventueel moet wenden. Dit bezwaar valt
natuurlijk weg, wanneer een échte bedrij f svereeniging, omvattende een bepaalden bedrijfstak, bestaat en alle bedrijven in een
branche zijn aangesloten.
In dezen geest is dan ook enkele jaren
geleden, toen aan minister Romme het plan
werd toegeschreven om de Ziektewet te wijzigen, een rapport uitgebracht door de centrale werkgevers- en de centrale arbeidersorganisaties. Aan dit rapport heeft 't C.N.V.
medegewerkt. Niet omdat het den bedrij f svereenigingen zulk een goed hart toedraagt.
Het zijn vooral de werkgevers en de socialistische vakbeweging die aan de bedrijfsvereenigingen en de overdracht der uitvoering
hun hart hebben verpand. Maar omdat aan
den bestaanden georganiseerden toestand op
dit gebied hoe eer hoe beter een eind moet
worden gemaakt.
Evenwel staan wij onveranderd op het
standpunt, dat de bedrij f svereeniging haar
naam geen eer aandoet, maar veelszins een
romporgaan is geworden, dat niet past in
de bedrijfsorganisatie, die door de christelijke
vakbeweging wordt voorgestaan. Wij hebben sedertdien de Bedrij f sradenwet gekregen. De wettelijke opzet der bedrij f staden
beantwoordt beter aan de gedachte van de
bedrijfsorganisatie, terwijl de bedrij f svereenigingen hierin geen taak te vervullen
hebben.
Zoo gaat deze strijd ook fla 10 jaren practische uitvoering der Ziektewet ongestoord
voort. Nu eenmaal de Ziektewet er is, heeft
deze strijd een onschuldiger karakter gekregen, omdat in ieder geval thans de ziekteverzekering voor den arbeider gewaarborgd
is. Trok het C.N.V. zich vóór de invoering
van de wet van 1930 uit den strijd terug,
deed het niet mee aan allerlei onderhandelingen, die practisch op vertraging van de
invoering van de Ziektewet neerkwamen, nu
de wet in uitvoering is, moet het op de beste
uitvoering blijden aandringen. En die beste
uitvoering ligt naar ons oordeel in de lijn

van de christelijk-sociale beginselen, dat is in
de uitvoering der sociale wetgeving door het
bedrijfsleven, respectievelijk door de organen,
die bedrijfsgewijze uitvoering waarborgen,
zoodat ook de arbeider de uitvoering mede in
de hand heeft en van overdracht aan anderen geen sprake is.
Dat voor verschillende sociale verzekeringswetten verschillende uitvoeringsorganen bestaan, die geen bedrijfstakken, maar een
„hoop" werkgevers naast een „hoop" arbeiders omvatten, komt neer op een desorganisatie, die zelfs niet in ververwijderd verband met
de bedrijfsorganisatie kan worden gebracht.
De Invaliditeitswet wordt uitgevoerd door
den Raad van Arbeid, de Ongevallenwet
door den Raad van Arbeid en de Rijksverzekeringsbank, alsmede door werkgeversvereenigingen met overdracht der uitvoering,
de Ziektewet door de Raden van Arbeid en
de bedrij f svereenigingen met overdracht.
Waar blijft bij dit alles de organische bedrij fsgedachte?
Intusschen verhindert dit alles ons niet,
ook onder de huidige wetgeving onze kracht
te geven aan de best-mogelijke uitvoering.
Er is, kort na de totstandkoming van de
Ziektewet-1930, gevormd een Federatie van
Bedrijfsvereenigingen voor Ziekengeldverzekering, bij welke 48 van de bestaande 55
bedrijfsvereenigingen zijn aangesloten. Deze
Federatie kwam tot stand door samenwerking
tusschen al de in ons land bestaande centrale
organisaties van werkgevers en werknemers.
Bij gelegenheid van het tienjarig bestaan
van de Ziektewet heeft deze Federatie een
gedenkboek uitgegeven, waarin zij van haar
arbeid gewaagt. Deze arbeid is van groote
beteekenis geweest voor de uitvoering der
Ziektewet. Mede door samenwerking van
deze Federatie met de Vereeniging van Raden van Arbeid is gestreefd naar een zooveel
mogelijk gelijkgerichte toepassing. Het gedenkboek verschaft daarover interessant materiaal en is dan ook voor de kennis der uitvoering van groot belang.
Wij namen van den inhoud dan ook, met
groote waardeering voor den geleverden arbeid in de samenstelling van dit boek en met
ontzag voor den velen nuttigen arbeid, die
door het sterk gedecentraliseerde systeem
van uitvoering noodig is geworden, kennis.
Welke reactie de lezing van dit boek intusschen bij ons heeft gewekt, heeft men in
het bovenstaande kunnen bemerken.
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Er was een zeek're hoofdbestuurder*)
Van zekeren modernen bond,
Die ergens op een feest'lijk saamzijn
Zeer feest'lijk te oreeren stond.
Toch moest het woord van den
[bestuurder,
Helaas, ook een verwijten zijn.
,,Gij hadt meer winst nog kunnen
[boeken",
Zei hij, ,,op 't sociaal terrein."
,,Maar gij", zoo haastte zich de spreker,
('t Was toch een feestelijk sermoen!)
„Maar gij, moderne kameraden,
Kunt daar natuurlijk niets aan doen!"
Dat spreekt van zelf, vind g' ook niet
[lezer?
't Is af, wat de moderne doet.
Doch waar dan d' oorzaak was gelegen?
De spreker klapte 't, luistert goed.
,,Die achterstand ten uwent, makkers",
Zoo ging hij voort, „is slechts
[ontstaan,
Omdat wij bij de christenwerkers
In aantal hier ver achterstaan."
Zie zoo, die zat! Het is dus duid'lijk:
Daar, waar „modern" de toon
[aangeeft,
Wordt er alleen door alle werkers
Maatschapp'lijk goed op peil geleefd.
Neen, maak je nu niet boos, m'n lezer,
't Is immers slechts de oude klucht,
Gespeeld naar 't bekende spreekwoord
Van d' eigen roem en zeek're lucht.
(Nadruk verboden.)

JAN WILNA^

*) De hoofdbestuurder Tichelaar van den modernen landarbeidersbond, op een feestvergadering
in Zeeuwsch-Vlaanderen, aldus het verslag in de
Tcrn. Crt.

Thans hebben nagenoeg alle industrielanden een Arbeidsinspectie, doch vele jaren
zijn noodig geweest om de noodzakelijkheid
daarvan duidelijk naar voren te doen komen.
Aan de instelling van de Arbeidsinspectie
is steeds voorafgegaan de invoering van
sociale wetten.
In den regel denkt men hierbij aan de
19de en 20ste eeuw, doch reeds vele jaren
geleden kende men in Nederland overheidsbemoeiing
met het bedrijfsleven. In dien tijd
VIJFTIG JAAR ARBEIDSINSPECTIE.
had men zelfs in Leiden een soort Arbeidsinspectie, welke uitdrukkelijk belast was met
vingen wij een exemplaar van het gedenk- het toezicht op de arbeidsvoorwaarden,
Op l Maart jl. was het 50 jaar geleden, boek.
waaronder kinderen bij de fabrikanten werkTen einde onzen lezers toch over de ge^ ten. Van arbeidersbescherming, zooals wij
dat de eerste drie inspecteurs van den arbeid
werden beëedigd en dus de Arbeidsinspectie schiedenis en het werk der Arbeidsinspectie die thans kennen, was echter nog geen
in ons land haar zegenrijk werk begon. Ter in ons land de zoo belangwekkende gege- sprake.
herdenking van dit feit werd op 29 Februari, vens niet te onthouden, geven wij hier het
De tegenwoordige sociale wetgeving heeft
in de Ridderzaal te 's-Gravenhage, een resumé van een rede, die de Directeur- haar oorsprong in de ontwikkeling der inherdenkingsbijeenkomst gehouden, waar de Generaal van de Arbeidsinspectie, dr. ir. dustrie in het laatst van de 18de, de geheele
Minister van Sociale Zaken en de Directeur- A. H. W. Hacke, kort geleden voor ons 19de en de 20ste eeuw.
Generaal van den Arbeid een rede hebben verbond hield.
De arbeidswetgeving in Nederland is geEen stukje geschiedenis. schied op voorbeeld van Engeland, doch
uitgesproken.
Aan den vooravond van deze herdenking
De industrieele ontwikkeling in de 19de aangezien de industrieele ontwikkeling hier
werd een persconferentie belegd en een eeuw wierp in een vrij snel tempo groote later inviel dan in Engeland, duurde het hier
jubileumboek uitgereikt. Vermoedelijk was sociale problemen op, die de sociale wet- ook veel langer, alvorens men tot dwingende
deze persconferentie alleen voor de dagblad- geving geboren deden worden. Deze wet- maatregelen overging.
pers bestemd; wij hebben daarvoor althans geving had behoefte aan een adviseerend
In het algemeen is de sociale wetgeving
geen uitnoodiging ontvangen. Evenmin ont- en uitvoerend apparaat: de Arbeidsinspectie. uit twee groepen oorzaken geboren.

i.
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De niéuwe fabricage-methoden maakten
het mogelijk en rendabel om veel vrouwen
en kinderen in het arbeidsproces op te nemen. De eerste reactie daartegen was het
gevoel van deernis met het lot der kinderen.
De omstandigheden, waaronder gewerkt
werd, gaven echter meer ongerustheid. De
gerechtvaardigde angst ontstond, dat door
de ontzettend lange werktijden het opgroeiende geslacht dusdanig benadeeld zou
worden, dat de geheele bevolking daarvan
den weerslag moest ondervinden.
Een tweede groep oorzaken voor een
sociale wetgeving waren de in aantal toenemende ongevallen. Men zag in de industrielanden in, dat het werken in fabrieken
gevaren meebracht, niet alleen voor vrouwen
en kinderen, maar in het algemeen. Er
moesten maatregelen worden genomen voor
de hygiëne en het voorkomen van ongeval~
len, en daarnaast algemeene maatregelen
voor de publieke gezondheid.
De eerste sociale wetten waren nog min
of meer gebaseerd op het oude gildesysteem.
Dit waren de wetten in Oostenrijk van 20
November 1786 en in Engeland van 1802.
Het waren wetten tot bescherming van de
leerlingen. Er zijn echter verschilpunten tusschen de nieuwe wetgeving en de gildewetgeving.
1. De nieuwe wetgeving beschermde niet
meer de bedrijven, maar bepaalde groepen
arbeiders.
2. Bij de nieuwe wetgeving greep de overheid in in de verhouding tusschen patroons
en arbeiders.
3. De nieuwe wetgeving ontnam aan de
ondernemers een deel hunner almacht.
4. De nieuwe wetgeving behandelde vragen, waarvan de controle lastig was, nl.
leeftijd der kinderen (toen de burgerlijke
stand nog niet functionneerde), onderwijs
(toen het kosteloos openbaar onderwijs nog
niet bestond), gezondheid en behandeling
der kinderen.
5. De eerste wetten beschermden degenen,
die niet in staat waren zichzelf te beschermen en die nog geen vakvereenigingen kenden, die helpen konden.
De eerste arbeidswetten gaven een grooten
ommekeer in het bedrijfsleven en waren
buitengewoon lastig uit te voeren. De toepassing gaf dan ook vele moeilijkheden, en
het toezicht was in de verschillende landen
aan instanties van den meest uiteenloopenden aard opgedragen.
In Engeland heeft men het eerst ingezien,
dat al deze controle-systemen niet deugden
en dat men een aparten dienst moest inrichten. Dit is geschied in 1833.
Nederland heeft denzelfden ontwikkelingsgang doorgemaakt als andere landen, alleen
veel later.
Het duurde hier tot 1841 voordat opnieuw
van overheidsbemoeiing sprake was. In dat
jaar nl. wendde de regeering zich tot de
gouverneurs der provincies met het verzoek,
een onderzoek in te stellen naar den arbeid
in fabrieken en werkplaatsen. In hoofdzaak
betrof dit onderzoek de mate, waarin kinderarbeid voorkwam, doch tevens moest
worden onderzocht, of in de nabijheid der
fabriek gelegenheid bestond om de kinderen
naar school te zenden en aan godsdienstonderwijs te doen deelnemen. Het onderzoek
werd verricht door de gemeentebesturen, in
samenwerking met de Kamers van Koop-
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handel. De ingediende rapporten zijn, voor
zoover bekend, buitengewoon leerrijk voor
den stand en de inrichting der toenmalige
industrie.
T.a.v. den kinderarbeid zelf waren de rapporten in een zoodanigen toon gesteld, dat
de regeering niet overtuigd; werd van de
noodzakelijkheid van wettelijk ingrijpen.
Officieel bleef de zaak rusten. Dit strookte
ook geheel met de toenmalige opvatting van
de liberale regeeringen, die boven alles een
geheel vrije ontwikkeling van arbeidstoestanden en loonen de meest gewenschte
achtten. Van particuliere zijde rustte men
echter niet. Verschillende enquêtes werden
gehouden. De Nederlandsche Maatschappij
van Nijverheid schreef in 1853 een prijsvraag uit, voordrachten werden er gehouden,
alles om een onderzoek in te stellen naar en
protesten te uiten tegen de exploitatie van
kinderen.
De regeering gelastte een onderzoek, hetwelk, in 1863 begonnen, eerst in 1873 gereed was. In dien tijd waren 490 fabrieken
bezocht met in totaal 3116 kinderen beneden
14 jaar. De regeering oordeelde, dat, waar
van de 500.000 kinderen van 6—14 jaar er
slechts ruim 3100 in fabrieken werkten, kinderarbeid slechts sporadisch voorkwam.
In dit verband kan worden gewezen op
een verschilpunt met de tegenwoordige werkwijze. Van 1863 tot 1873, dus in 10 jaar,
werden bezocht 490 fabrieken. Over 1938
alleen heeft de Arbeidsinspectie ruim 140.000
bezoeken gebracht aan pi.m. 80.000 inrichtingen.
In 1874 diende het Kamerlid mr. Van
Houten zijn Kinderwet in. Deze later ingevoerde Kinderwet werd zeer slecht nageleefd, ook al omdat toezicht ontbrak. Dit
bleek ook uit het resultaat van de jn 1886
ingestelde enquête-commissie-Goeman Borgesius.
Zeer belangrijk werk heeft deze commissie
gedaan. Zij stelde voor: verbod van arbeid
van kinderen beneden een bepaalden leeftijd, bescherming van den arbeid van vrouwen en kinderen, en verbod van nacht- en
Zondagsarbeid voor vrouwen en kinderen.
Ten slotte werd de instelling van een aparte
Arbeidsinspectie bepleit.
Al deze wenschen werden verwezenlijkt
bij de Arbeidswet van 5 Mei 1889, in werking getreden op l Januari 1890, terwijl op
l Maart 1890 de eerste drie inspecteurs van
den arbeid hun werk begonnen.
In de wet van 1889 kwam een nieuw element: het verbod van Zondagsarbeid. Oorspronkelijk is dit verbod, toen christelijke
regeeringen aan het bewind waren, afkomstig van den sterken drang naar Zondagsheiliging, later gehandhaafd en ook ingevoerd voor mannen, met het oog op de
Zondagsrust. Bij de thans geldende Arbeidswet, die van 1919, kwam hierbij als nieuw
element: het recht op vrijen tijd.
Een en ander is van belang geweest voor
de ontwikkeling der Arbeidsinspectie.
Zooals gezegd, begonnen op l Maart
1890 drie inspecteurs van den arbeid hun
taak.
Ook in de wet kwam al tot uiting, dat
men voorzichtig beginnen moest. Maximaal
drie inspecteurs mochten er zijn en ze mochten geen ambtenaren ter beschikking hebben.
In den loop der jaren werden echter meer

wetten aan de Arbeidsinspectie opgedragen,
o.a. de Steenhouwerswet, de Huisarbeidswet en vele andere, maar ook werd het terrein van de Arbeidswet steeds uitgebreid.
Tevens werd een speciaal toezicht op de
havens ingesteld: de Haveninspectie, die
nauw samenwerkt met de Arbeidsinspectie
en die ook staat onder den Directeur-Generaal van den Arbeid.
Het is dan ook noodzakelijk gebleken, de
Arbeidsinspectie zelf uit te breiden. In 1897
werd het aantal inspecteurs van den arbeid
op 6 gebracht en bovendien kregen zij hulp
van adjuncten. Later kwamen daarbij ambtenaren met technische kennis, eerst geheeten
opzichters, daarna technische ambtenaren.
Ten slotte werd het corps buitendienstambtenaren uitgebreid met controleurs, meestal
uit arbeiderskringen, waarbij de bedoeling
voorzat, om een vertrouwensinstantie te hebben, die geheel op de hoogte was met de
arbeidstoestanden. Ook werd het corps uitgebreid met een aantal vrouwelijke ambtenaren.
Uit den aard der zaak staat naast den
buitendienst een belangrijke administratieve
dienst, zonder welken het werk onmogelijk
zou zijn.
Thans is het land verdeeld in 10 districten, met in elk district een hoofdinspecteur
en een inspecteur, bij voorkeur beiden ingenieurs, twee of drie technische ambtenaren,
meestal met een middelbaar technische opleiding en een aantal controleurs.
Bovendien is er een centrale dienst met
aparte medische, electro-technische, scheikundige en landbouwkundige adviseurs.
Deze wijze van opzet waarborgt een zoo
goed mogelijke werking.
De taak der Arbeidsinspectie is in enkele
woorden te omschrijven: het toezicht op de
naleving en de uitvoering der sociale wetten,
aan de Arbeidsinspectie opgedragen. De belangrijkste daarvan zijn de
Veiligheidswet en Arbeidswet.
Allereerst de Veiligheidswet, niet omdat
die wet de belangrijkste is, doch wel omdat
die wet van grooten invloed is geweest op
de Arbeidsinspectie. Door het toezicht op
de naleving van die wet werd de inspectie
aanvankelijk een bij uitstek technische dienst.
De Veiligheidswet houdt zich bezig met
de inrichting der fabrieken en werkplaatsen
en de voorwaarden, waaronder gewerkt
wordt.
Over het algemeen geeft de inrichting der
lokalen weinig moeilijkheden meer. Nauwkeurig is omschreven aan welke eischen
werklokalen moeten voldoen in verband met
het bedrijf, dat wordt uitgeoefend. Er zijn
voorschriften omtrent dagverlichting, uitgangen, schaftlokalen en privaten. Daarmede kan reeds bij den bouw rekening worden gehouden en door een bepaling van de
Hinderwet moet een ieder, die een fabriek
of werkplaats opricht, vooraf goedkeuring
hebben van de Arbeidsinspectie.
Daarnaast staat de beveiliging der machines.
Het is bekend, dat van elk ongeval in een
verzekeringsplichtig bedrijf aangifte moet
worden gedaan aan de Rijksverzekeringsbank. Deze zendt mededeeling van die on •
gevallen aan de Arbeidsinspectie.
Een groot aantal dezer ongevallen wordt
onderzocht en uit de ervaring, ook in andere

fabrieken met gelijksoortige werktuigen opgedaan, worden dan beveiligingen gevonden.
Het districtshoofd is bevoegd beveiligingen voor te schrijven. Dit geschiedt steeds
nauwkeurig omschreven, soms aan de hand
van teekeningen.
Door de centrale uitwisseling van gegevens zijn dikwijls uitstekende resultaten verkregen. In dit geval speciaal te noemen de
houtbewerkingsmachines, de cirkelzaag en
de frais, thans ook de vlakbank.
De beveiligingen voor de cirkelzaag en
frais zijn afkomstig uit Zwitserland, waar
men, dank zij jarenlange ervaring, uitstekende beschuttingen had gevonden. Thans
heeft de Nederlandsche Arbeidsinspectie
deze beschuttingen overgenomen.
De Arbeidsinspectie is een technische
dienst. Kennis van de techniek is dringend
noodzakelijk geweest om de Arbeidswet samen te stellen en uit te voeren.
Hier is dan speciaal bedoeld de Arbeidswet 1919, de wet, die naast de vroegere bepalingen omtrent het verbod van kinderarbeid, de bescherming van den arbeid van
vrouwen en meisjes en Zondagsrust, ook
bepalingen inhield omtrent den arbeidsduur
voor mannen.
In wezen is deze wet geworden een wet
tot regeling van den arbeid, en wellicht mede
daardoor een der belangrijkste wetten van
het land.
Tot de kern teruggebracht zijn de motieven, die ten grondslag liggen aan de Arbeidswet 1919, zuiver ethisch en dat is dan ook
de reden, dat alle politieke partijen er aan
hebben medegewerkt.
Die ethische motieven zijn verdedigd en
bestreden met economische, politieke, sociaaltechnische en hygiënische overwegingen. Dat
alles bewijst nog niet de aanvechtbaarheid
van de wenschelijkheid tot beperking van
den arbeidsduur, maar wel den twijfel aan de
mogelijkheid. Onder mogelijkheid moet
worden verstaan, dat men de gevolgen der
invoering van een Arbeidswet in totaal hooger waardeert dan den bestaanden toestand,
waarbij de arbeid is vrijgelaten. Mede moet
men er onder verstaan, dat men van de ingrijpende maatregelen niet alleen verbetering
verwacht voor de personen tot wier bescherming zij moeten dienen, maar dat men er van
overtuigd is, dat het gewin niet gepaard gaat
met een welvaartsvermindering van het geheele volk en van de onbeschermde personen
in het bijzonder.
Juist omdat de grondslag van de Arbeidswet 1919 zuiver ethisch is, m.a.w. ingesteld
is om rechtvaardige sociale, dus algemeene,
belangen te dienen, mag zij niet worden misbruikt.
De Arbeidswet is er b.v. niet om bepaalden volksgroepen extra-voordeelen te bezorgen, evenmin om als concurrentiewapen gebruikt te worden door de werkgevers.
De Arbeidswet is er evenmin ten pleziere
van den ambtenaar om te ordenen en te
regelen, maar zij is er ter meerdere rechtvaardigheid, die ons allen aangaat.
Daarom zal zij moeten berusten, en berust
zij ook, op gestelde normen, die iedereen kan
weten en er rekening mede kan houden. Het
zijn spelregels van het hoogst ernstige spel,
dat arbeid heet. Spelregels dienen goed te
zijn opgesteld, onpartijdig te worden gehandhaafd en zoodanig te zijn, dat zij het eerlijke
spel zelf niet hinderen.

electriciteitsbedrijven, hoogovens, chemische
fabrieken, enz.
Nu kan men bij het maken van een Arbeidswet twee systemen volgen. Het eerste
systeem is: een eenvoudige wet met enkele
bepalingen en alles verder regelen met vergunningen; of men kan een wet maken, die
volledig rekening houdt met het bedrijfsleven
en die alles zooveel mogelijk apart regelt.
Nederland heeft dien tweeden weg gekozen
en daarom is de Arbeidswet zeer ingewikkeld
geworden en voortdurend moeten wijzigingen worden aangebracht, omdat het bedrijfsleven steeds wisselt en de wet moet zich aanpassen aan die wisselende omstandigheden.
Behalve echter de technische eischen, zijn
er veel meer factoren, die van invloed zijn,
zooals concurrentie, zoowel binnen- als buitenlandsche, en de natuur (windmolens,
zuivelfabrieken).
De werkzaamheden in verband met de
Aparte bepalingen zijn opgenomen voor
afwijkingen van de normen bieden een der
broodbakkerijen.
Ontheffing van deze bepalingen is mogelijk belangrijkste taken der Arbeidsinspectie. Een
bij algemeenen maatregel van bestuur en. bij aantal ontheffingen kan zonder meer gegeven
worden, de duidelijkheid springt daar direct
vergunning.
Jeugdige personen, dat zijn personen bene- van naar voren, doch voor andere moet veel
den 18 jaar, en vrouwen mogen echter niet gewikt en gewogen worden.
Hierbij moet natuurlijk weer onderscheid
des Zondags werken en niet na 10 uur des
gemaakt worden tusschen algemeene afwijavonds en vóór 5 uur des morgens.
Ontheffingen kunnen dus gegeven worden kingen, neergelegd in een algemeenen maatbij algemeenen maatregel van bestuur en bij regel van bestuur en de individueele of colvergunning. Er zijn nu eenmaal bedrijven, die lectieve vergunningen.
(Wordt vervolgd.)
dag en nacht moeten doorgaan, b.v. gas- en

Het spreekt vanzelf, dat waar de arbeid
levend en wisselend is, de Arbeidswet niet
verstarrend mag werken. M. i. kan dan ook
alleen de overheid de spelregels opstellen,
wijzigen en handhaven en daarom is het voor
den rijksambtenaar van een groote aantrekkelijkheid het levende bedrijfsleven gade te
slaan, de overheid te adviseeren en zijn onpartijdigheid in te zetten om de algemeene
rechtvaardigheid te dienen en te bevorderen.
De hoofdbepalingen der Arbeidswet zijn
(voor fabrieken en werkplaatsen):
1. een verbod van arbeid op Zondag;
2. een verbod van arbeid op Zaterdagmiddag;
3. een verbod van arbeid vóór 's morgens
7 en na 's avonds 6 uur;
4. de arbeidsduur mag hoogstens bedragen
uur per dag en 48 uur per week.

SCHOOL EN BEROEP
Wij ontvingen het jaarverslag over 1939
van de Christelijke Psychologische Centrale
voor School en Beroep, waaruit blijkt, dat
heel langzaam de belangstelling voor de
voorlichting bij de school- en beroepskeuze
gaat toenemen.
Misschien is dit té voorzichtig gezegd.
Eigenlijk is de noodzakelijkheid van een
goede voorlichting in de laaste jaren met
kracht tot uiting gekomen. De plannen van
de regeering richten zich eveneens, zij het
nog aarzelend, op de beroepskeuze. Men
gaat allerwege het verband tusschen de voorlichting bij de beroepskeuze en een goedgeschoolden, vakkundig onderrichten arbeidersstand zien. Zou het gebrek aan geschoolde arbeiders in bepaalde beroepen wel
zulk een omvang hebben aangenomen, wanneer de voorlichting goed zou zijn georganiseerd?
Het jaarverslag getuigt van nieuwe commissies voor de voorlichting, gesticht in
Aalten en Doetinchem en van pogingen, in
andere plaatsen gedaan, om ook tot oprichting van zulke commissies te komen. De belangstelling van de zijde der ouders is daarvoor groot genoeg en de medewerking van
ihet onderwijs begint ook te komen.
Het is noodzakelijk, dat ook h'et beroepsleven, dat de sociale organisaties hun medewerking verleenen.
Op Zaterdag 16 Maart zal te Utrecht de
algemeene vergadering van deze centrale
worden gehouden. Een belangrijk referaat
zal worden gegeven door prof. dr. J. Waterink over „Het verband tusschen de lagere
school en de beroepsgeschiktheid".
Dit onderwerp zal zeker de belangstelling

trekken, ook in onzen kring. De vraag óf de
lagere school voldoende rekening houdt met
de eischen van de beroepskeuze en hoe de
school eventueel zou moeten \vorden hervormd om met de practijk van het bedrijfsleven voldoende rekening te houden, houdt
velen in onze dagen bezig. Onderwijsvernieuwing is schier op elke onderwijzersvergadering aan de orde, maar kan ook de sociale organisaties niet onverschillig laten.
School en beroep moeten op elkaar aansluiten. De school moet het beroep dienen in
dezen zin, dat zij de jonge menschen door
haar opvoeding en onderwijs mede paraat
maakt voor het bedrijfsleven.
Het onderwerp voor deze vergadering zal
dan ook stellig interessant zijn, vooral waar
het door een zoo deskundigen spreker wordt
behandeld.

Leuzen en menschen,
In De Arbeid van 23 Februari werd een
artikel opgenomen handelende over het
ledental van het C. N. V. Het heeft de redactie een weinig verwonderd, dat het C. N. V.
meer dan 120.000 leden heeft ingeschreven,
Dus ging zij op zoek naar de oorzaak van dit
wonderlijk verschijnsel. Zij vond wat zij
zocht, 't Is de Godsvrede, die de gelegenheid
opent tot groei. ,,Het C. N. V. heeft zich
steeds gekenmerkt door het uit den weg gaan
van stakingen. Meer dan de neutrale, katholieke en moderne vakbondsbestuurders, zochten de kopstukken van het C.N.V. hun
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Evenals in 1914—1918 is het ook thans zijn
taak de belangen van het overheidspersoneel
te behartigen. De christelijke vakbeweging
moet niet alleen in tijden van economische
crisis, maar ook in tijden van oorlogen en
geruchten van oorlogen paraat blijven en
strijden voor gerechtigheid, om daardoor het
koninkrijk der hemelen nabij te brengen.
In 1939 hebben zich beteekenende gebeurtenissen voorgedaan met betrekking tot de
positie van het overheidspersoneel.
De positie der Centrale Commissie voor
Georganiseerd Overleg voor 't rijkspersoneel
werd verstevigd, omdat de regeering uitsprak, dat zij het georganiseerd overleg voor
het rijkspersoneel op prijs stelt en er naar
streeft met de Centrale Commissie tot overeenstemming te komen.
In tijden als deze is dit vooral van beteekenis. De belangen van het personeel worden
het best gediend, wanneer deze kunnen blijven buiten de partijpolitiek. Tusschen regeering en Centrale Commissie moet een dus\Vaarom zoo dwaas?
danig contact zijn, dat werkelijk overleg mogelijk is.
Wij hadden het over De Arbeid van het
Dan geeft het verslag weer wat in het jaar
N.A.S. Behalve niet-inslaande leuzen heeft werd behandeld.
het blad ook veel critiek, op alles, maar in
De pensioenwetswijziging is aan de orde
hoofdzaak op het Stalinisme en de S.D.A.P. geweest, om mogelijk te maken verhooging
Het is voor ons dus wel een beetje spijtig, van het weduwen- en weezenpensioen voor
dat wij, juist in een tijdperk van Godsvrede, de hooger bezoldigden.
door De Vakbeweging van het N.V.V. op
Deze wijziging kwam nog niet itot afdoeéén lijn worden gesteld met De Arbeid. En ning. In het overleg werden tegen het voorwaarom dan? Omdat wij een loopje hebben stel bezwaren gemaakt.
genomen met de opsomming in De VakbeweRegelmatig is aangedrongen om ( evenals
ging van l Februari onder het hoofd „Acti- dit mogelijk is voor personeel, werkzaam op
viteit aan Sociale Zaken" opgenomen. Onder contract bij het rijk, ook voor personeel bij
hoofdstuk III, kolom 2, sub a, b en c, van lagere bestuursorganen, bij vaste aanstelling,
bedoelde proclamatie b.v. lezen wij over maat- contracttijd te kunnen inkoopen als pensioenregelen door het Departement van Defensie gerechtigden tijd. Ondanks gunstige toezegen van Waterstaat genomen, onder „Activi- ging kwam deze regeling nog steeds niet tot
teit aan Sociale Zaken". Uit de lijst is nog stand.
veel meer op te diepen, maar het lust ons
Reeds enkele jaren dringen de organisaties
niet, omdat de redactie van De Vakbeweging,
aan
op beperking van tewerkstelling van
als zij het nummer van l Februari nog eens
contractspersoneel
voor werkzaamheden van
opslaat, zelf tot de conclusie zal komen, dat
blijvenden
aard.
het wel een beetje mal aandoet. Wij vragen:
In de Tweede Kamer werd deze aandrang
waarom doen jullie zoo gek?
ondersteund.
En als in ander verband over het „Plan
Het gevolg was, dat naar den omvang van
van de Arbeid" wordt gehandeld, waarover
zoo weinig goeds werd gezegd, dan herin- deze tewerkstelling een onderzoek door de
neren wij ons de Amsterdamsche markthal- regeering werd ingesteld bij alle diensten.
Het resultaat van dit onderzoek werd ter
len, met den heer K. Vorrink in het licht
van schijnwerpers en de massa, die „den eed kennis gebracht van de Centrale Commissie,
aan het Plan" moest afleggen. Met een varia- met het verzoek kenbaar te maken tot welke
tie op een oud gezegde, dachten wij toen: opmerkingen dit rapport aanleiding geeft.
Hieruit blijkt, dat de Centrale Commissie
„'t riekt naar dien Mussert". Maar alweer
een
ruime opdracht ontving en het georganivragen wij: „waarom doen jullie zoo gek?"
seerd overleg derhalve ook zal worden toegeA.
J. H.
past over een eventueel noodzakelijk geachte
herziening van het betreffende besluit.
De subcommissie nam de behandeling van
deze belangrijke zaak ter hand. Moge 1940
in deze een gunstige oplossing brengen.

kracht in overleg en nog eens overleg", zoo
heet het.
Het zou zin hebben op dat verschil in inzicht te wijzen, indien daaruit de conclusie
getrokken kon worden: „dies is het C.N.V.
wel gegroeid, maar de andere groeiden niet".
Doch verderop in het artikel wordt, terecht,
beweerd, dat ook de andere vakcentrales
staatjes van toenemend ledental kunnen toonen.
Alleen het N.A.S. kan dat niet. Moet dat
de „kopstukken van het N.A.S." nu iets leeren of niet? Als nu bijna 50' jaren gepoogd
wordt leuzen bij arbeiders ingang te doen
vinden en men slaagt niet, moet dan de conclusie niet zijn: tevergeefs? Heeft men wel
leuzen, maar geen menschen, die er door gegrepen worden, dan komt men naast het
leven te staan. En wij gelooven te mogen
zeggen, dat dit het lot van het N.A.S. is, na
bijna 50 jaar agiteeren. Niks om jaloersch op
te worden!

OVERHEIDS- EN SEMI-OVERHEIDSBEDRIJVEN.
Van het Permanent Comité.
Het jaarverslag van dit comité is weer verschenen, waaruit blijkt, dat het voor de bij
dit comité aangesloten organisaties een jaar
van belangrijk werk was.'
De secretaris herinnert in zijn inleidend
woord aan het feit, dat dit de tweede oorlogsperiode is, waarin het comité in het belang
van het overheidspersoneel werkzaam is.
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Het salarisvraagstuk.
Ook hierover geeft het verslag een uiteenzetting van hetgeen in het verslagjaar werd
behandeld.
De zes centrales, zitting hebbende in het
rijksoverleg, werkten samen om een eensluidend standpunt te bepalen.
Bijzondere aandacht is gevraagd voor de
te lage salarieering van sommige op contract
te werk gestelde groepen van personeel.
Tijdig is de aandacht van de regeering ge-

vraagd voor het salarisvraagstuk in verband
met den oorlog.
Namens de regeering werd de verzekering
gegeven, dat nauwgezet het verloop der
duurte zou worden gevolgd en wanneer de
noodzaak bleek, zouden ook tijdig maatregelen worden voorgesteld.
Sindsdien bestaat een nauw contact tusschen de organisaties, bij welke dit steeds
meer klemmende vraagstuk de aandacht
heeft. De teleurstelling neemt toe over den
tragen gang van zaken bij de regeering, die
behandeling van het vraagstuk toezegde en
dit van week tot week verschuift.
Personeelszaken bij de gemeenten.
Uit het verslag blijkt, dat de beteekenis
van het contact met de Vereeniging van
Nederlandsche Gemeenten toeneemt. Ook
hiervoor bestaat een commissie van overleg.
Lang is onderhandeld over een rechtspositie-regeling voor de aangesloten gemeenten
met meer dan 40.000 inwoners.
Men is het na veel onderhandelingen eens
geworden over een ontwerp-reglement. Door
Arnhem, Leeuwarden en Nijmegen wordt aan
de toepassing van dit reglement gewerkt.
Belangrijk werk is verricht door de gezamenlijke centrales, zitting hebbende in dit
overleg om invoering van het reglement te
bevorderen in daarvoor in aanmerking komende plaatsen.
In het overleg is ook aan de orde gesteld
het vraagstuk van de loon- en salarispositie
in verband met de stijgende kosten van het
levensonderhoud.
In deze commissie is ons Permanent Comité vertegenwoordigd door de vr. Kapinga
en Vermeulen als leden en De Ridder en
mr. Van de Veen als plaatsvervangers.
Vervolgens blijkt uit het verslag, dat het
Permanent Comité in 'n groot aantal bijzondere departementale commissies vertegenwoordigers heeft, waar de belangen der leden
kunnen worden besproken.
Daarnaast nog in een' 120 dienstcommissies
bij den dienst der belastingen,
Ledental.
De bij het comité aangesloten organisaties
gingen allen in ledental belangrijk vooruit.
Ambtenaren
van 4275
Personeel in Publ. Dienst „ 5158
Belastingambtenaren
,, 1688
Postpersoneel
"„ 2135
Politieambtenaren
1791

tot
„
,,
„
,,

4572
5641
1717
2359
1899

Door dezen gezamenlijken vooruitgang
klom het ledental met een winst van ruim
1100 van 15047 op 16188.
Het blijkt, dat de christelijke vakbeweging
ook onder het overheidspersoneel aan invloed wint. Daarover kunnen wij ons verheugen.
Het leger van ongeorganiseerden is echter
nog ontstellend groot.
Onder dezen zoowel als onder de verkeerd
georganiseerden wordt regelmatig gewerkt.
Ziet men het vele en belangrijke werk waarover de organisaties medezeggenschap hebben, dan moet ernstig worden gelaakt, dat
nog zoo velen zich aan het organisatiewerk
onttrekken.
D. de R.

De Christelijke Ambtenaarsbond
naar het zilver.
Het vier-en-twintigste jaarverslag van
dezen bond is verschenen.
Eind dezer maand hoopt men in Amsterdam de oprichting te herdenken.
Een zilveren jubileum dus.
Het verslag geeft daarvan reeds een indruk. De secretaris zegt in zijn inleiding:
„Onze bond werd in 't leven geroepen in
het eerste jaar van de wereldoorlog 1914 —
1918. Het jubileum staat weer in het teeken
van een oorlog.
Van de oprichters zijn nog lid J. J. Burghout, H. J. Warnecke en J. Ottersberg.
De christelijke besturenbond van Amsterdam, in die dagen onder leiding van J. S.
Ruppert, verleende medewerking aan oprichting en eerste uitbouw.
Hoewel de medewerking in het begin niet
moedgevend was heeft men doorgezet.
Op de eerste vergadering verschenen acht
leden.
In 1916 kon men komen tot oprichting der
afdeelingen Haarlem en Den Haag."
„Wij gedenken", zoo zegt de secretaris,
„het vijf en twintig-jarig bestaan van onze
bond met overgave des harten aan Hem, die
aan de oprichters kracht, lust en moed gaf
hun taak te vervullen en aan ons, om het aangevangen werk voort te zetten."
Dan komt het verslag ons een weergave
brengen van enkele belangrijke feiten uit het
bondswerk in het afgeloopen jaar.
De werkzaamheden namen toe.
Op de vorige algemeene vergadering werd
een besluit genomen tot aanstelling van een
derden bezoldigden bestuurder. Door de bijzondere omstandigheden is aan dit besluit
geen uitvoering gegeven. Het werk nam toe.
Het aantal verzonden brieven was ruim 2450.
Herinnerd wordt nog aan het betrekken
van een eigen bondsgebouw in het verslagjaar.
Vervolgens zien wij een weergave van de
hoofdbestuurders die den bond in verschillende functies hebben gediend. Van de meest
op den voorgrond tredenden verlucht met
foto.
Nieuwe afdeelingen werden opgericht in
Ermelo en Steenwijk. Voorbereidend werk
daartoe kon worden gedaan in Emmen, Hengelo en Maastricht.
Met meer succes dan voorheen kon worden gewerkt onder de neutraal georganiseerden die principieel bij den bond behooren. Men gaat steeds meer inzien, dat neutraal zijn beteekent geen positie durven kiezen. Communistische, nationaal-socialistische
en allerlei andere revolutionnaire theorieën,
het moet alles geduld worden om de neutraliteit te bewaren.
Het ledental ging met 297 vooruit en steeg
van 4275 tot 4572. Het aantal vrouwelijke
leden, hierbij inbegrepen, steeg van 700 tot
721. Het aantal inschrijvingen was 682. Afgevoerd werden 385. Men steeg met ruim
200 boven het hoogste aantal, dat voorheen
werd bereikt.
In 1915 begon de bond met l afdeeling en
8 leden. Nu heeft hij 71 afdeelingen en 4572
leden.
Zoo werd ook dit werk op ongekende wijze
door God gezegend.

Het orgaan staat nog onder redactie van
den heer C. J. van Dam.
De verstandhouding met ons C.N.V. liet
niets te wenschen over, zegt voorts het verslag.
Het internationale werk wordt ook vermeld.
Dan geeft het verslag weer velerlei belangrijk werk over het 25-jarig tijdperk en ook
wat werd verricht door de groepsraden.
De secretaris besluit, dat men in getrouwheid, in liefde tot den bond verder wil gaan,
hopende dat God het zwakke pogen steunen
wil.
Financieel beleid.
Ook met de geldmiddelen gaat het steeds
opwaarts. De balans sluit met een eindcijfer
van ruim ƒ 36.000.—•, waarin een saldo over
1939 van meer dan ƒ 3300.—.
Met een bedrag aan inkomsten uit contributiën van bijna ƒ 38.000.— sluit de verliesen winstrekening met een totaal van ruim
ƒ 38.000.—.
Het eigen ondersteuningsfonds kon in een
groot aantal noodgevallen weer mooi werk
verrichten.
Van dit fonds sloot de verlies- en winst-

rekening met een bedrag van omstreeks
j 34.000. — .
Vermoedelijk zijn het tijdsgebrek en bezuinigingsoverwegingen geweest, dat de geschiedenis van 25 jaar door het geheele jaarverslag heen gevlochten is. Dat is wel jammer. Anderzijds zegt de secretaris: als wij
alle belangrijke feiten hadden willen weergeven zou het een boekdeel geworden zijn.
Voor een komende generatie is zoo'n afzonderlijk stuk geschiedenis toch wel de moeite
waard. Daar is kracht uit te putten, om op
het pionierswerk voort te bouwen. Hoe kan
men zich thans nog voorstellen, dat men het
aandurfde te spreken van een bond met den
thans nog geldenden grootschen naam en tellende
zegge 8 leden? Dat men het aandurfde een eigen maandblad uit te geven
toen men nauwelijks 100 leden telde? Dat
alles was alleen mogelijk, omdat men gedragen werd door het geloof en begreep, dat er
toch perspectief in het werk zat.
Inderdaad het mag straks alles zilver zijn
wat er blinkt.
God moge ook verder dit werk zegenen en
tot zegen van velen in de toekomst bestendigen.
D. de R,

Amsterdam.

eri Spoorwegpersoneel werden afgevaardigd resp. de
vrienden Staal en Hoving en Selles en Pieters.
Over den uitgekeerden B-steun kwamen de tongen
los. Door den voorzitter van den Landarbeidersbond
werd scherpe critiek uitgeoefend op de werkwijze
van het plaatselijk comité. Het systeem van huisbezoek door diverse dames werd veroordeeld, daar dit
tot gevolg zou hebben, dat de slordige huishoudingen
meer zouden ontvangen dan de nette.
In andere plaatsen, b.v. Odoorn en Enschede,
schijnt men waardebons, gebaseerd op bekende schriftelijke gegevens, af te geven. Men acht dit beter.
Aan het C.N.V. zal worden gevraagd, of Den
Haag aan de verschillende B-steuncomité's een bijzondere werkwijze voorschrijft.
Op initiatief van den besturenbond werd een vergadering belegd, waarin, ter voorbereiding van de
A.P.C.-collecte, voor onze gemobiliseerden, een werkcomité werd benoemd, bestaande uit de heeren Van
Dulen voor den besturenbond, Eshuis namens liet
Militair Tehuis en een lid aan te wijzen door den
Ned. Chr. Bouwarbeidersbond.
H. H.

Er is een spreekwoord: Maart roert zijn staart.
Mogen we dat dezen keer eens aldus vrij vertalen:
de winter, de propagandatijd bij uitnemendheid, doet
nog een laatste beroep op ons.
Als ook onze Amsterdamsche vakvereenigingsmannen dat willen verstaan, dan kunnen zij: a. zorgen, dat alle nog overgebleven propaganda-adressen
worden bewerkt, voordat de zomer daar is; b. alsnog
deelnemen aan het werk van een der studieclubs; c.
voor zoover zij bestuurslid van hun afdeeling zijn.
zorgen dat deze vertegenwoordigd is op de vergadering van den besturenbond, te houden D.V. op
Donderdag 4 April a.s., Bosboom Toussaintstraat 30.
Binnen enkele dagen ontvangen de secretarissen der
afdeelingen een volledige convocatie.
—• In verband met het vermelde in bovenstaand
bericht onder b, wijzen we nog even op de vergaderingen der clubs, die in deze maand nog gehouden
worden. Op 21 Maart a.s. vergadert club IV, Pretoriusplein 19. Onderwerp: „Rondom het loonvraagstuk en zijn oplossing." 25 Maart hoopt club I samen
te komen, Bosboom Toussaintstraat 30. Onderwerp:
„Engelsche vakbeweging." Club II houdt een vergadering op 29 Maart a.s.. Bosboom Toussaintstraat 30, over hetzelfde onderwerp als in club I.
Alle vergaderingen vangen aan 8 uur nam.
Belangstellenden hartelijk welkom.
v. d. B.

Assen.
Onze besturenbond hield 8 Maart jl. in „Ons Huis"
zijn maandelijksche vergadering.
Daar het aantal te bespreken ingekomen stukken
ditmaal gering was, werd door vr. S. Boer een inleiding gehouden over „De Invaliditeitswet".
Het was een zeer leerzame uiteenzetting. Verschillende vragen werden gesteld en door den inleider
beantwoord. Door een der aanwezigen werd beweerd,
dat 90 pet. der premiën noodig was voor kosten van
administratie, enz. Hoewel we weten dat genoemd
percentage ten eenenmale onjuist is, zal worden nagegaan hoe groot bedoeld percentage precies is, om
dit fabeltje uit de wereld te helpen.
De vrienden \Viardi en Boers brachten verslagen
uit van de jaarvergaderingen van Patrimonium en
Landarbeiders.
Naar de jaarvergaderingen van Transportarbeiders

Enschede.
Op initiatief van den Christelijken Besturenbond te
Enschede, heeft op Donderdag 22 Februari jl. een
vergadering plaats gevonden in het Gebouw voor
Christelijk-Sociale Belangen, Molenstraat 32.
Voor deze. vergadering waren uitgenoodigd de
besturen van verschillende prot.-christelijke vereenigingen en vooraanstaande persoonlijkheden uit deze
gemeente. Ook het bestuur van den Christelijken
Besturenbond te Glanerbrug was aanwezig.
Door den voorzitter van den C.B.B., den heer
J. H. Krooshof, werd deze vergadering geopend en
uiteengezet dat deze vergadering was belegd om te
komen tot het oprichten van een A.P.C.-comité, dat
tot doel heeft de geestelijke en moreele belangen van
onze militairen te behartigen.
Ook bracht spreker naar voren, dat het niet de
bedoeling was, om het werk der bestaande commissies uit handen te nemen, maar hen te assisteeren,
om zoodoende te komen tot meer centralisatie van
het werk en van de belangen der militairen.
In deze vergadering werd een volledig comité
samengesteld, terwijl in een volgende vergadering
een werkcomité zal worden gevormd.
Het ligt in de bedoeling, om in de maanden April
of Mei een inzameling voor genoemd comité te
houden.
v. W.

47

Gouda,
Op 28 Februari jl. hield de Goudsche Christelijke
Besturenbond zijn jaarvergadering in het Blauwe
Kruis. De opkomst was bevredigend.
De voorzitter, vr. v. d. Brug, hield zijn openingswoord met een jaaroverzicht te geven, waarin hij vr.
Kroon herdacht als een stoere werker voor de christelijke vakbeweging in het algemeen en in het bijzonder voor den C.B.B. Tijdens zijn leven, als oprichter
en vele jaren als voorzitter, daarna als tweede
secretaris, heeft hij bijna 25 jaar den C.B.B, gediend.
Vervolgens besprak de voorzitter den internationalen
toestand, waardoor de secretaris Assink in militairen
dienst moest komen, nadat hij 't secretariaat pas een
half jaar had waargenomen. Hij bracht dank aan den
oud-secretaris W. G. J. v. d. Linden, die 4 jaar als
secretaris den C.B.B, op voorbeeldige wijze heeft
gediend.
Hierna kreeg de secretaris het woord om het jaarverslag te lezen, waarin deze liet uitkomen, den groei
van het ledental.
De penningmeester gaf daarna zijn verslag over
het afgeloopen jaar van den C.B.B, en van het
T.B.C.-fonds. Hij kon tot zijn genoegen mededeelen,
dat het ledental belangrijk toeneemt. Ook gaf hij zijn
achtste jaarverslag van het Dubbeltjesfonds, waarvan
de inkomsten minder werden.
Vriend Van Veen gaf een verslag van het W'erkloozentehuis, met de mededeeling. dat het tehuis
tijdelijk gesloten is doordat het is gevorderd voor de
militairen.
De voorzitter werd met 23 van de 27 uitgebrachte
stemmen herkozen: 2 blanco en 2 op v. d. Linden. De
tweede voorzitter vroeg of v. d. Brug de herbenoeming
aanvaardde, waarop deze toestemmend antw;oordde en aller medewerking verzocht.
De rondvraag leverde een paar vragen op, welke
werden beantwoord.
De secretaris declameerde een paar gedichten van
De Merode en Huet.
Na de pauze hield de secretaris een inleiding over
,,Talma als christelijk-sociaal strijder", waarop eenige
bespreking volgde.
Na dankgebed door den secretaris, sloot de voorzitter te elf uur de vergadering.
C. HEIKOOP.

Haarlemmermeer.
Op \Voensdag 6 Maart hield de Christelijke Besturenbond Haarlemmermeer-Noord haar achtste jaarvergadering in het lokaal Baas, aan den Kruisweg,
Hoofddorp. Daar de voorzitter J. C. Fanis afwezig
was wegens drukke werkzaamheden, stond de vergadering onder leiding van den tweeden voorzitter A.
Vink. Gelezen werd Tim. 2. Behandeld werden de
jaarverslagen van secretaris en penningmeester. In kas
was, de som van ƒ 22.32. Breedvoerig werd het punt
behandeld: T.b.c.-fonds „Draagt Elkanders Lasten",
door J. v. Neuren, die er op wees, dat het de plicht
is van alle leden, lid te worden van het fonds. Daar
er van de 10 aangesloten afdeelingen slechts 3 afdeelingen aanwezig waren, konden wij het punt van
het A.P.C.-comité nog niet tot zijn recht brengen.
Wordt het niet meer dan tijd, dat de afdeelingen die
aangesloten zijn, door haar eigen H.B. op haar plichten gewezen worden om de vergaderingen van den
besturenbond te bezoeken, want als men moet vergaderen met 6, 7 of 8 leden, dan voelt u wel, dat er
van het werk niet veel tot stand kan komen. Dus
hier is aanpakken van alle H.B. geboden.
J. v. NEUREN.
Hier laat de medewerking van de afdeelingsbesturen wel veel te wenschen over. Dit zal wel beteekenen. dat de ontbrekende afdeelingen ook in hun eigen
werk nalatig zijn. Red.

Leek,
6 Maart jl. hield de C.B.B, zijn jaarvergadering
in gebouw „Pro Rege".
De voorzitter, K. Kooistra, opende de vergadering
en las Psalm 97.
Hij besprak met een enkel woord den toestand in
ons land en in het buitenland en den strijd die er
gestreden wordt in Finland.
De secretaris las de notulen en het jaarverslag,
welke onveranderd werden vastgesteld.
Ingekomen stukken werden behandeld.
De speldjesweek zal, evenals het vorig jaar, gehouden worden als de jeugddag gehouden wordt.
In een referaat, getiteld ,.In mobilisatietijd", besprak vr. K. Kooistra, het werk en den groei van den
N.C.L.B.
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In 1914 waren er 500 leden, in 1939 was dit getal
25000. Doch er zijn er nog meer die in de organisatie
behooren en niet komen.
Voor de rondvraag was veel animo.
Besproken werd om voor Finland een collecte te
houden.
Twee. leden wenschten een proefnummer vafi het
Christelijk Sociaal Dagblad.
Nadat nog enkele vragen van min of meer beteekenis waren gedaan, eindigde vr. J. Veldsema met
dankzegging.

Middelburg.
De Christelijke Besturenbond hield op Vrijdag 16
Februari zijn jaarvergadering, in de Sociëteit „St.
Joris".
Hoewel de belangstelling grooter was dan vorige
vergaderingen, kon de opkomst het bestuur toch nog
geen bevrediging schenken.
Nadat de vergadering op de gebruikelijke wijze
door den voorzitter, vriend P. Meliefste, was geopend,
sprak hij een openingswoord, waarin hij wees op het
steeds geringer worden van het vergaderingbezoek,
terwijl dit nu, in dezen- ontwrichten tijd, toch wel
noodzakelijk geacht mag worden, nu de christelijke
vakbeweging op weg is naar het steeds meer afsluiten van contracten, waardoor het recht van den
arbeider wordt geregeld. Ook wees hij op het in een
verkeerde afdeeling georganiseerd zijn. Een landarbeider behoort nu eenmaal niet in een afdeeling bouwarbeiders, wanneer hij eens een drietal maanden in
het bouwbedrijf als grondwerker heeft gearbeid. Wanneer er leden van afdeelingen zijn, die 80 uur per
week arbeid verrichten, behoort hiertegen te worden
opgetreden. Dan kunnen ook werkloozen arbeid vinden, want de werkloosheid van 500—600 moet weg.
Vele metaalbewerkers hebben weer arbeid kunnen
vinden, zoowel bij de Mij. „De Schelde" als bij ,,De
Vitrite Works".
Ook spoorde hij de leden aan de sociale bonden
te steunen eö zich als lid aan te melden.
Ondanks de moeilijke tijdsomstandigheden mogen
wij toch nog met dankbaarheid gedenken den groei
van het C.N.V. Immersi heeft het ledental thans een
hoogte bereikt van meer dan 120.000.
Ten slotte moest hij mededeelen, dat de burgemeester van Middelburg wegens ziekte verhinderd was
deze vergadering bij te "wonen.
Uit het verslag van den secretaris bleek, dat de
besturenbond al het mogelijke doet om in op te richten
comité's zitting te nemen.
Dit blijkt reeds uit de vertegenwoordiging in de
diverse comité's. Ook bleek uit dit verslag, dat, zoowel bestuurs- als algemeene vergaderingen, steeds op
tijd werden gehouden.
Met dankbaarheid wordt in het verslag gesproken
over de viering van het 25-jarig bestaan van den
Christelijken Besturenbond.
Jammer is het, dat het niet is kunnen komen tot de
oprichting van een contact-commissie voor het werk
onder de jeugd.
Even jammer is het, dat het aantal deelnemers aan
de studieclub steeds minder wordt.
Hoewel het geheele jaar de aandacht werd
gevestigd op het huisbezoek bij personen, die bij een
onzer afdeelingen behooren aangesloten te zijn, was
de winst van leden niet groot te noemen. Het ledental steeg van 1020 in 1938 tot 1031 in 1939.
Ook uit het verslag van den penningmeester bleek,
dat met de toegestane subsidie doelmatig werk wordt
verricht.
Tot slot sprak vriend Fuykschot nog een bezielend
woord en het was niet te verwonderen, dat na het
zakelijke van deze vergadering, met volle aandacht
naar vriend Fuykschot werd geluisterd.
Alle aanwezigen waren het er over eens, dat deze
woorden een waardig slot aan deze vergadering
gaven.
De voorzitter bracht ten slotte dank aan allen, die
het bestuur van den besturenbond in 1939 hebben
gesteund eti, wel' in het bijzonder aan zijn medebestuurders, terwijl hij ook een woord van dank bracht
aan vriend Fuykschot en hem verzocht de vergadering met dankzegging te willen eindigen.

M.

A. F.

Roosendaal.
Op Donderdag 21 Maart a.s. hoopt de heer Grafe
zijn laatste winterlezing te houden in het gebouw
Willemstraat .11.
Alle aangeslotenen bij het Chr. Nat. Vakverbond
worden hiertoe uitgenoodigd, op welken avond het
nuttige met het aangename zal worden vereenigd.
Vrienden, brengt vrienden mee!
H.

Uithuizermeeden.
4 Maart jl. hield onze besturenbond zijn jaarvergadering.
Na de gebruikelijke opening heette de voorzitter,
vr. B. van Warners, de aanwezigen welkom.
Door den secretaris werd het jaarverslag uitgebracht, waarin hij er op wees, dat we ondanks de
moeilijke tijden die we doormaken, als besturenbond
nog rustig kunnen doorwerken. Verschillende zaken
zijn in het afgeloopen jaar door den besturenbond
behandeld. Meer dan ooit is het evenwel noodig. dat
we, met Gods hulp, alles er op zetten, te behouden
wat in den loop der jaren door ons is verkregen.
Door den penningmeester, vr. v. d. Weerd, werd
het financieel verslag uitgebracht, hetwelk de goedkeuring der leden kon wegdragen.
Het bestuur deelde mede, dat het besloten had
om, naar aanleiding van een schrijven van het
C.N.V., pogingen in het werk te stellen om in deze
gemeente een A.P.C.-commissie te vormen, welke zal
werkzaam zijn ten bate der gemobiliseerden.
Nadat allen een kop koffie hadden gebruikt, trad
als spreker voor de vergadering op, de heer Van
Ellen, van Oudeschip, met het onderwerp „Europeesche woelingen".
Aan de hand der historie trachtte spr. duidelijk te
maken wat mee de oorzaken zijn geweest van het
huidig conflict. Toch meende spr. te moeten opmerken, dat het voeren van dezen oorlog van diepere
beteekenis is, daar het niet in de eerste plaats gaat
om gebiedsuitbreiding of iets dergelijks.
Na eenige bespreking sloot de voorzitter, nadat
de heer Van Ellen was voorgegaan in dankzegging,
deze vergadering.
L. v. d. VAART, secc

Zwolle.
Vrijdag l Maart jl. hield onze besturenbond zijn
31ste jaarvergadering, onder leiding van vriend H.
Gunneman.
Namens de feestcommissie werd de vergadering
op de gebruikelijke wijze, door vr. H. Hulsebosch
geopend, waarna hij het welkom toeriep.
Vervolgens sprak de voorzitter een openingswoord over de vergankelijkheid van het leven, •wijzende op het heengaan van onzen pionier J. W.
Polder, die zooveel voor onze christelijke vakbeweging heeft gedaan. Ook wees hij nog op het neerleggen van zijn functie door vr. A. J. Smit en wekte
ten slotte op tot den strijd voor plicht, trouw en
liefde voor onze christelijke vakbeweging.
De heer C. Cornelissen, districtsbestuurder van
den Ned. Bond van Chr. Fabrieks- en Transportarbeiders, sprak een propagandawoord tot onze vrouwen, om hun mannen te steunen in het propagandawerk.
Vervolgens werd het woord verleend aan ds. J.
Kuiper, die betoogde, dat het maatschappelijke leven,
evengoed als het christendom, zijn moeilijke vraagstukken heeft. Evenals het christendom in de twintig
eeuwen zijn strijd en zijn problemen heeft gehad en
nog heeft, zoo goed zal er in het maatschappelijk
leven strijd zijn en blijven, omdat wij hier op aarde
nooit het volmaakte kunnen bereiken.
Hij wekte allen op, aan dezen strijd hun tijd en
krachten te geven.
De voorzitter sprak nog een slotwoord, waarin hij
allen opriep getrouw hun ledenvergaderingen te bezoeken en mede te arbeiden, vooral onder de jongere
generatie, die de taak der ouderen moet overnemen.
Muziek en declamator ontbraken niet en werden
geprezen, en niet het minst de propaganda-commissie,
die zich uitstekend van haar taak heeft gekweten.
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