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HEMELVAART EN PINKSTEREN
En zij waren allen buiten zichzelven en geheel met de zaak
verlegen, en zij zeiden, de een tot
den ander: Wat wil dit toch
zeggen?
Handelingen 2 : 12.
Van alle christelijke feestdagen is Kerstmis wel het meest algemeen gevierde feest.
Aan de geboorte van Jezus Christus, het
eerste heilsfeit in het kerkelijk jaar, wordt 'n
dezen modernen tijd allerwege groote aandacht geschonken. Wie nog maar eenigszins,
al is het nog zoo zwak, meeleeft met kerk
en christendom, zal niet nalaten de kerstdagen met een kerstboom en een stichtelijk
lied te gedenken. En 2elfs degenen, die dit
heilsfeit niet aanvaarden, zullen toch door
een kerstmaaltijd, door een stemmingsvol
rood schijnsel of op andere wijze, huns ondanks, aan het kerstgebeuren aandacht en
eere schenken.
Aan Paschen wordt reeds veel minder aandacht geschonken, terwijl Hemelvaart en
Pinksteren voor den niet-kerkelijken mensch
in het geheel geen inhoud hebben.
En voor den kerkmensch?
Hemelvaartsdag is steeds meer geworden
een uitgaansdag en een dag van jeugdvergaderingen. De samenkomsten der gemeente
zijn op dien dag gewoonlijk niet al te best
bezocht. En Pinksteren komt er niet veel
beter af.
Terwijl het verlossingswerk van onzen
Middelaar bij het kerstfeit aanvangt, in de
opstanding tot blijden jubel wordt, met Jezus'
hemelvaart wordt voltooid en met Pinksteren
in de eerstelingen van een rijken oogst zijn
vruchten toont en er dus in deze feestvreugde
een climax, een toeneming is, moet worden
geconstateerd, dat er, zelfs bij de geloovigen,
een anti-climax is. In plaats van een stijgenden jubel, is er bij het voortschrijden van de
heilshistorie eer een vermindering van vreugdebetoon. Bij Kerstmis is het al blijdschap en
verheuging; bij Hemelvaart en Pinksteren is
de blijdschap naar het schijnt bekoeld.
Bemerken zij, die de kerk den rug hebben
toegekeerd, dat er met Pinksteren iets bijzonders aan de hand is in de kerk?
In Jeruzalem was dit wél het geval. De
menschen waren allen buiten zichzelven en

geheel met de zaak verlegen. Zij zeiden tot
elkaar: Wat wil dit toch zeggen?
Zoo bijzonder was Pinksteren!
Zoo rijk was de vrucht van Jezus' verlossingswerk, dat ieder merkte, dat er iets
bijzonders aan de hand was. Men wist er
geen verklaring voor, men stond voor raadselen, maar dat daar iets wonderlijks gebeurde, dat zag ieder.
De hemelvaart van Jezus en de uitstorting
van den Heiligen Geest behooren bijeen. De
Triumphator stijgt ten troon en openbaart
zich aan Zijn kerk en aan de wereld door
Zijn Geest. Van nu aan is er een onverbreekbare band tusschen den hemel en de aarde,
tusschen den troon van God en 's menschen
hart en leven. Nu is er weer hoop voor de
afgevallen menschheid. Nu kan op aarde
weer nieuw leven ontluiken. Nu klimmen de
engelen op en neder. Nu is de aarde in beginsel gered en op Gods tijd zal zij geheel
vernieuwd worden.
Nu ook is er voor den mensch, die door
Gods Geest wordt geleid, een nieuw begin
mogelijk. Nu wordt het zijn taak, op aarde
iets van de heerlijkheid van het nieuwe leven
tot uiting te brengen.
Het is onjuist, het is zondig, Pinksteren bij
de heilsfeiten „op den koop toe" te nemen
en er nauwelijks aandacht aan te schenken.
Pinksteren is de vervulling van de belofte.
De zichtbare, de voelbare, de openlijke vervulling van Gods beloften. Daarom zij er
groote jubel in ons hart. Bij alles, wat ons in
dezen tijd terneerdrukt, bij alle duivelsche
krachten, die zich openbaren, kan er vreugde
zijn in ons, omdat Gods Geest de overhand
behoudt en Jezus overwinnaar is.
Wij strijden om de ziel van den arbeider,
die in dezen tijd lichamelijk en geestelijk ten
onder dreigt te gaan. Waarom? Omdat God
Zijn Geest wil zenden en alles nieuw maken.
Daarom gaan wij voort, daarom hebben
wij de kracht om voort te gaan met christelijk-socialen arbeid. Niet omdat wij de maatschappij moeten Vernieuwen, maar omdat
God het doet door Zijn Geest.
Er is door Hemelvaart en Pinksteren weer
levensmogelijkheid. Ook in een tijd, dat de
wereld ten ondergang schijnt te neigen.

Daarom moet Pinksteren ons bezielen met
geestelijke kracht om onze moedeloosheid en
onze teleurstelling over zooveel wat in onzen
arbeid mislukking schijnt, te overwinnen en
met blijden jubel de voltooiing van Christus'
werk te begroeten, die ten hemel voer en aan
Zijn kerk Zijn Geest gaf, die bij ons blijft
tot het einde der dagen.
Door dien Geest bezield kunnen wij voorwaarts gaan.
Want de overwinning is Godes!

den,
door Jan
Vijf en twintig jaar: een kwart eeuw
Pijler van ons C.N.V.
Amelink, gij, stille werker,
Viert uw zilv'ren jubilé.
Rustig, nochtans kloek en krachtig,
Scherp, maar eerlijk in den strijd,
Zóó hebt gij uw werkzaam leven
Aan de „goede zaak" gewijd.
Rijk, veelzijdig was uw arbeid,
Dien ge trouw'lijk hebt verricht.
En bijzonder weet de chirstenWerker zich aan u verplicht.
Amelink, gij, stille werker,
Viert uw zilv'ren jubilé.
Maar wij — en 't is ons een eere —
Vieren blij dit feestuur mee.
Vijf en twintig jaar!... Vergeten
Tegenheên in eigen kring;
Spot, verguizing van den vijand;
Blijft: des Heeren zegening.
Strijd én zegen. Ja, gezegend
Is uw werk. Lof zij den Heer!
Gij mocht 't C.N.V. zien groeien
Tot een groot en machtig heir.
Dankbaar voor het vele goede
Door uw werk voor ons bereid,
Bidden wij u nieuwe kracht toe
In den socialen strijd.
Krone God u en de uwen
Met Zijn heil, gena en vree,
Stellend u tot nieuwen zegen
Voor geheel ons C.N.V.
(Nadruk verboden.)
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VERBINDENDVERKLARING VAN
ONDERNEMERSOVEREENKOMSTEN.
Algemeen.
De Minister van Economische Zaken heeft
aan de Tweede Kamer doen toekomen het
halfjaarlijksch verslag betreffende de toepassing van de wet op het algemeen verbindend
verklaren van ondernemers-overeenkomsten,
welk verslag loopt over het tijdvak l Juli tot
en met 31 December 1939.
Van de ongeveer 30 verzoeken om verbindendverklaring, die sedert de invoering der
wet zijn ingekomen, was er tot l Juli 1939
een achttal ingewilligd, namelijk in de damesconfectie-industrie (leverings- en betalingsvoorwaarden); bakkerijbedrij f Amsterdam
(slijtersregeling en cadeaustelsel); bakkerijbedrijf Amsterdam (minimum broodprijs);
zoutindustrie (productie-, prijs- en afzetregeh n g ) ; schoenindustrie (leverings- en betalingsvoorwaarden); lederindustrie (leveringsen betalingsvoorwaarden); wollenstoffenindustrie (leverings- en betalingsvoorwaarden); groentenconservenindustrie (productiequoteregeling).
In het tijdvak van l Juli 1939 tot en met
31 December 1939 zijn drie nieuwe verzoeken
om algemeen-verbindendverklaring van ondernemersovereenkomsten ingediend, t.w.
voor 'de verbandstoffenindustrie, de loodindustrie en het destructiebedrijf. De behandeling van een van de reeds eerder aanhangig
gemaakte verzoeken, nl. dat voor de staaldmadmatrassenindustrie, bleef geschorst. De
behandeling van de tien overige reeds eerder
aanhangig gemaakte verzoeken heeft voortgang gevondf^:, met name die betreffende de
overeenkomsten in de pettenindustrie, zachtezeepindustrie, cocosindustrie, gresbuizenindustrie, isolatiebuisindustrie, sigarettenindustrie, vleeschwaren- en vleeschconservenindustrie, stroocartonindustrie en het loodgietersbedrijf in Limburg, alsmede dat betreffende
de hernieuwde voortzetting der algemeenverbindendverklaring van de overeenkomst in
de damesconfectie-industrie.
Op één van deze tien verzoeken was op
31 December 1939 gunstig beschikt (damesconfectie-industrie), één verzoek was afgewezen (pettenindustrie) en één verzoek was
ingetrokken (gresbuizenindustrie). Ten aanzien van de overige zeven verzoeken was nog
geen beslissing genomen. Van de drie nieuwe
verzoeken werd dat betreffende de verbandindustrie ingetrokken, de beide overblijvende
waren nog in behandeling.
De pettenindustrie.
Het verslag van den minister deelt mede,
dat het verzoek om algemeen-verbindendverklaring van een minimum-prijsregeling en
van leverings- en betalingsvoorwaarden voor
de pettenindustrie is afgewezen op de volgende gronden:
Uit het ter zake ingestelde onderzoek was
den minister gebleken, dat de minimumprijsregeling niet van overwegende beteekenis
voor de economische verhoudingen in de pettenindustrie kon worden geacht. Zij had namelijk slechts betrekking op een zeer klein
gedeelte van de totale pettenproductie (nairelijk alleen op de goedkoopste soorten petten, de z.g. sportpetten, alsmede op enkele
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soorten peau de p'êchepetten, zoodat bezwaarlijk kon worden aangenomen, dat het lot van
de pettenindustrie van deze prijsregeling zou
afhangen. Dit was te minder aannemelijk,
omdat in een aantal bedrijven de verliezen op
dit gedeelte der productie kunnen worden gecompenseerd door de winsten op het andere
gedeelte en op de nevenartikelen.
In de tweede plaats was de minister tot
de overtuiging gekomen, dat de prijsregeling
- afgezien van de vraag of de minimumprijs
met te hoog was gesteld - - geenszins een
saneerende werking zou hebben. Zij zou immers leiden tot een prijsverhooging, juist voor
de goedkoopste petten, ten gevolge waarvan
een verbruiksvermindering en dus een vermeerdering van de overcapaciteit, die juist als
de oorzaak van de prijsconcurrentie in de
pettenindustrie moet worden beschouwd, zou
moeten worden verwacht.
In verband daarmee kon ook bezwaarlijk
worden aangenomen, dat het algemeen belang de verbindendverklaring dezer regeling
zou vereischen.
Tegen verbindendverklaring der leveringsen betalingsvoorwaarden waren twee bezwaren gerezen. Vooreerst zouden de voorgestelde crediettermijnen den meer kapitaalkrachtigen ondernemers, welke in staat zijn
hun afnemers een langeren crediettermijn toe
te staan, een voorsprong verschaffen. In de
tweede plaats zouden de voorgestelde condities velerlei mogelijkheden tot ontduiking bieden. Een herziening dezer voorwaarden, voor
het geval haar verbindendverklaring los van
de prijsregeling zou worden gewenscht, moest
dus noodzakelijk worden geacht.
Op grond van deze overwegingen heeft de
minister dd. 5 Januar 1940 den aanvragers
van zijn afwijzende beschikking mededeeling
gedaan.
Zachte-zeepindustrie.
Ten aanzien van het verzoek om algemeenverbindendverklaring van een ondernemersovereenkomst in de zachte-zeepindustrie,
stond de minister op het punt een beslissing
te nemen, toen de Europeesche oorlog uitbiak. Deze noodzaakte, in verband met de
vrees voor een grondstoffenschaarschte, tot
het onmiddellijk in werking stellen van een
op de Distributiewet gebaseerde distributieregeling voor de geheele zeepindustrie, ten
gevolge waarvan ook de afzet van zachte
zeep aan banden werd gelegd. In verband
daarmede werd de beslissing op het verzoek
om algemeen-verbindendverklaring aangehouden, totdat eenige meerdere zekerheid
zou bestaan omtrent de vraag of voorzetting
van de getroffen distributieregelen op dit
gebied al dan niet noodzakelijk zou zijn.
Isolatiebuisindustrie.
Ten aanzien van een verzoek tot algemeenverbindendverklaring van een quote-regeling
voor de isolatiebuisindustrie, had de minister
juist zijn standpunt bepaald — een beslissing
was echter nog niet aan de belanghebbenden
medegedeeld -- toen de Europeesche oorlog
uitbrak. Deze deed het gewenscht voorkomen deze aangelegenheid nog eenigen tijd
in beraad te houden. Eenige maanden later

heeft de minister inlichtingen bij de aanvragers ingewonnen, ten einde na te gaan of de
omstandigheden ook zoodanig gewijzigd waren, dat de definitieve beslissing op dit verzoek daardoor zou worden beïnvloed. Aan
het einde van 1939 was dit overleg nog niet
geëindigd.
Vleesch warenen vleeschconserven-industrie.
De beslissing omtrent het verzoek tot algemeen-verbindendverklaring van een ondernemersovereenkomst voor de vleeschwarenen vleeschconservenindustrie, waaromtrent
aan het einde der vorige verslagperiode het
advies van de commissie ex artikel 8 der wet
was ontvangen, is vertraagd, omdat, na het
uitbreken van den Europeeschen oorlog, ook
ten aanzien van deze aangelegenheid aanvankelijk een afwachtende houding is aangenomen. Toen eenige maanden later bleek, dat
ae aanvragers nog steeds op een algemeenverbindendverklaring prijs stelden en ook
nog nader overleg met enkele groepen van
bezwaarden hadden gepleegd, is de behandeling van deze zaak ten departemente voortgezet. Zij kon echter niet meer voor het einde
van 1939 worden afgesloten.
Verbindendverklaring en de gewijzigde
economische omstandigheden.
Toen in September 1939 de oorlog uitbrak
tusschen Engeland en Frankrijk eenerzij ds
en Duitschland anderzijds, drong zich de
vraag naar voren of ten gevolge van de veranderde economische omstandigheden, wijziging gebracht moest worden in de te volgen gedragslijn, zoowel ten aanzien van de
reeds verbindend verklaarde ondernemersovereenkomsten, als ten aanzien van de nog
aanhangig zijnde verzoeken. Het verslag van
den minister deelt mede, dat aan deze vraag
breede aandacht is geschonken. Ook is daarover het advies gevraagd van de commissie
ex artikel 8 der wet.
De positie, die onder 't oog gezien moest
worden, was de volgende:
Vast stond immers eenerzijds, dat, wanneer een beroep werd gedaan op de Ondernemersovereenkomstenwet, zulks steeds geschiedde om te voorzien in één fundamendeele behoefte, nl. de bescherming van de
producenten tegen de economische nadeelen
van eeja in verhouding tot de vraag te groot
aanbod. Anderzijds kon worden verwacht,
dat ten gevolge van den oorlog door de
daaruit voortspruitende moeilijkheden bij de
grondstoffenvoorziening, in sommige bedrijven het aanbod zou verminderen, terwijl de
vraag wellicht voor langeren of korteren
duur zou stijgen, ten gevolge van welke factoren de bovengenoemde zwakke positie der
producenten aanmerkelijk zou kunnen worden versterkt.
Het onderzoek, dat de minister in verband
met een en ander heeft doen instellen, heeft
hem echter geen aanleiding gegeven de
henteering van de Ondernemersovereenkomstenwet in beginsel te herzien. „Inderdaad kan", aldus het verslag, „worden verwacht, dat, wanneer de aanvoer van buitenlandsche grondstoffen in belangrijke mate
stagneert, in de bedrijfstakken, die deze
grondstoffen verwerken, de onderlinge concurrentie in het algemeen niet van dien aard
zal zijn, dat een verbindendverklaring urgent
zal kunnen worden geacht. Intusschen doet

zich deze casus-positie nog niet in veel gevallen voor. In tal van bedrijfstakken is de
aanvoer van buitenlandsche grondstoffen
nog normaal. Bovendien zijn er tal van bedrijfstakken, die in hoofdzaak binnenlandsche grondstoffen verwerken of diensten
presteeren en waarin het aanbod dus door
de gewijzigde omstandigheden niet wordt
beperkt. De abnormale vraag, die zich in de
eerste oorlogsmaanden voordeed, is in verschillende gevallen reeds weer tot normaal
peil teruggeloopen. De omstandigheden, die
vóór het uitbreken van den oorlog een toepassing van de Ondernemersovereenkomstenwet wenschelijk deden zijn, kunnen zich derhalve ook thans nog in even sterke mate, zij
het wellicht in een ietwat geringer aantal
gevallen, voordoen."
Bij het ingestelde onderzoek werd ook in
het bijzonder aandacht gewijd aan de positie
der reeds verbindend verklaarde overeenkomsten. Van eenige noodzaak tot opheffing
dezer verbindendverklaringen bleek geen
sprake te zijn. Integendeel bleek, dat de verbindend verklaarde regelingen, ondanks de
wijzigingen, die zich in de economische positie van sommige der betrokken bedrijfstakken hadden voorgedaan, nog een zeer nuttige werking hadden.
Wat de verbindend verklaarde conditiekartels betreft, bleek, dat door de abnormale
vraag en de vrees voor een vermindering van
den grondstoffenaanvoer, de onderlinge concurrentie wel is waar is getemperd, doch dat
daarmede nog geenszins de oorzaken, die
vroeger tot een ongebreidelde concurrentie
hadden geleid, waren verdwenen, zoodat b.v.
bij het terugloopen der vraag een herstel der
vroegere scherpe concurrentie kon worden
verwacht. Bovendien echter was wel gebleken, dat de conditiekartels in verschillende

opzichten ook aan de afnemers een directe
bescherming kunnen geven tegen eventueele
onredelijke eischen der leveranciers. Intusschen was echter tevens duidelijk geworden,
dat, wat dit laatste punt betreft, sommige
dezer kartels stellig voor eenige aanvulling
vatbaar zouden zijn. De Minister van Economische Zaken heeft in die richting dan ook
reeds gewezen. In hoeverre daarbij op den
duur deze tot nog toe eenzijdige conditiekartels kunnen uitgroeien tot tweezijdige
conditieregeling, zal de practijk moeten aantoonen.
Wat de overige verbindend verklaarde
overeenkomsten, namelijk die voor de zoutindustrie, voor het Amsterdamsche bakkerijbedrijf en voor de groentenconservenindustrie betreft, was eveneens bij het voornoemde onderzoek gebleken, dat de redenen,
v/elke tot de verbindendverklaring hadden
geleid, nog evenzeer aanwezig waren, in
sommige gevallen zelfs in versterkte mate.
Voor zoover de mobilisatie en de politieke
onzekerheid speciale maatregelen noodzakelijk maakten, bleken deze binnen het raam
ven de verbindendverklaring zonder bezwaar
te kunnen worden genomen. Zoo werd door
de organen, belast met de uitvoering van de
Amsterdamsche bakkerij-overeenkomst, een
regeling getroffen, dat gemobiliseerde slijters
zich tijdelijk door nieuwe slijters zouden kunnen laten vervangen, terwijl bij de groentenconservenovereenkomst de minister in September 1939 gebruik maakte van zijn recht
om extra-quoten toe te kennen, ten einde aldus de vorming van een extra-voorraad
groentenconserven te verzekeren.
Het is verheugend dat de toepassing der
wet op het algemeen verbindend verklaren
van ondernemersovereenkomsten, in de practijk zoo gunstig blijkt te "werken.
A.

HET JUBILEUM VAN SECRETARIS H. AMELINK.
Op Woensdag l Mei was het precies
25 jaar geleden, dat vriend H. Amelink in
bezoldigden dienst van de christelijke vakbeweging trad.
Op dien datum werd des morgens een vergadering van het algemeen bestuur gehouden,
waarin vriend Amefink werd gehuldigd, terwijl in den namiddag een receptie-samenkomst werd belegd.
Wij nemen het verslag van beide bijeenkomsten over uit het Christelijk Sociaal Dagblad:
Met samenzang van Psalm 150 : l, voorlezing van Psalm 139 en gebed opende de
C.N.V.-voorzitter, de heer A. Stapelkamp,
deze vergadering van het algemeen bestuur.
Hij wees er daarna op, dat zich het unieke
feit voordoet, dat het C.N.V. op l Mei het
„feest van den arbeid"
viert.
Spr. wees er, Amelinks levensgang schetsend, op, dat als Amelink zoon van een advocaat of dokter was geweest, hij niet op zijn
12en verjaardag de fabriek zou zijn ingegaan,
maar gestudeerd zou hebben en dat dan dit
feest niet gevierd zou zijn. Nu heeft hij aan
den lijve den nood der arbeiders uit dien tijd

ervaren en heeft daardoor, als een andere
Mozes, gewerkt, om hen uit te leiden uit het
diensthuis.
Toen hij gesalarieerd bestuurder werd, had
hij al een staat van dienst in de christelijke
vakbeweging. En we kunnen ons gelukkig
prijzen, dat hij naast Verveld als gesalarieerd
bestuurder werd benoemd.
Dat zijn werkvermogen de aandacht had
getrokken, bewijst wel het feit, dat hij reeds
een jaar later bij het C.N.V. werd benoemd.
En nog werkt hij daar. Dat is een unicum. Hij
slaat in diensttijd bij de vakcentrale alle
andere bestuurders; nog vóór zijn pensioengerechtigden leeftijd zal hij 25 jaar in dienst
van het C.N.V. zijn. Toch is dit oogenblik
voor het herdenken gekozen, omdat ook de
voorliggende arbeid ten goede is gekomen aan
de christelijke vakbeweging.
15 jaar voerde hij alleen het secretariaat,
nadien met anderen samen.
Die eerste 15 jaar zijn de periode van de
consolidatie, van den opbouw van de beweging, van de stichting van de meeste besturenbonden.
Amelink's verdienste naast die van den
arbeid met de pen, ziet spr. in de organisatie
van de besturenbonden. De stichting daarvan, de voorlichting over de organisatie zijn

voor een goed deel bewerkt door Amelink.
Spr. heeft dat later als secretaris van Amelink
overgenomen en hij heef| toen ervaren, dat
hij op een voortreffelijk fundament kon voortbouwen.
Daarnaast stond de arbeid als redacteur
van De Gids. Hij volgde Smeenk als zoodanig
op. Dat was geen gemakkelijke taak. Maar
hij is er >in geslaagd, 20 jaar lang De Gids
zeker te houden op het peil, waarop Smeenk
die had gebracht. Was er een klacht, dan
was het die over de scherpe pen. Maar wie
daarover klaagde, kwam tot de erkenning, dat
het eigenlijk een voorrecht was, door zoo'n
tegenstander in den hoek te worden gezet.
Hij deed het, niet om iemand persoonlijk te
treffen, maar om te waken voor de gaafheid
der christelijke vakbeweging.
Bijzonder hield hij zich bezig met de vraag:
hoe moet de christelijke vakbeweging zich
ontwikkelen; heeft zij nog idealen? Spr. wees
op zijn actie voor medezeggenschap. Hoeveel
tegenstand er aanvankelijk was, die gedachte
is al meer aanvaard.
Hierna wees spr. op Amelink's arbeid op
internationaal terrein. Hij was daar de representant van het C.N.V.. in het bestuur van
het I.C.V. langen tijd de eenige protestantsche vertegenwoordiger. Dat was geen gemakkelijke taak. Het was menigmaal zeer
moeilijk, het I.C.V.-scheepje zoo te koersen,
dat het C.N.V. aan boord kon blijven.
Amelink's werk in Genève en voor de Prot.Christelijke Arbeidersinternationale, waarbij
zijn „zendingsreizen" naar Denemarken en
Hongarije, was moeizaam; 't leek ploegen op
rotsen.
Toen hij ,,in de politiek" ging, meenden
sommigen: hij is verloren. Maar de poging,
om den band aan de beweging te bestendigen,
is geslaagd en ook zijn parlementaire arbeid
kon komen ten dienste van het werk der
christelijke vakbeweging.
Wij zijn niet gewend, elkaar pluimen op
den hoed te steken. Maar wij moeten ook onze
vierdagen vieren en dankbaar gedenken, wat
God heeft geschonken. We zien in den arbeid van Amelink Gods zegen. Spr. wil uitspreken, dat Amelink's arbeid gewaardeerd
is en dat wij dankbaar zijn, dat hij zijn groote
gaven gewillig in dienst der christelijke vakbeweging heeft gesteld.
Spr. richtte zich ook tot mevr. Amelink.
De vrouw van een gesalarieerd bestuurder
moet altijd groote offers brengen. Maar het
internationale werk heeft dit extra verzwaard,
omdat het afwezigheid van vier en vijf weken
meebracht. Spr. dankte mevrouw Amelink,
dat zij dit offer gebracht heeft en daardoor
meegewerkt heeft aan den grooten zegen
voor de christelijke arbeiders en voor heel ons
volksleven.
Spr. bood mevrouw Amelink een prachtig
bouquet bloemen aan. (Applaus.)
Spr. wees op den grooten nood van dezen
tijd. Wij. hebben gebouwd, sociaal en economisch. Zal dit alles ten offer vallen aan onheilige machten? Onze hoop en bede is, dat
Nederland gevrijwaard blijven mag van den
oorlog en dat we ons werk mogen voortzetten.
Den jubilaris en zijn echtgenoote dankend
voor wat hij deed, wenschte spr. hem toe, dat
hij daaraan verder zal mogen werken en, als
hij met pensioen gaat, een groot aantal jaren
getuige mag zijn van de voortgaande ontwikkeling der christelijke vakbeweging.
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De wereld ging open.
J. Hofman, de 2de.voorzitter van 't C.N.V.,
hield een geestige speech, waarin hij er op
wees, dat voor Amelink de wereld is opengegaan. Van Borne, -waar hij -geboren werd,
verhuisde hij naar Enschede. Van de school
ging hij naar de fabriek. Hij werd gesalarieerd
bestuurder van ,,Unitas" en kreeg weer grooter verantwoording. Weer kwam een grooter
stuk van de wereld naar hem toe, toen hij
bestuurder werd van het C.N.V. Nog was de
grens niet afgesloten. Hij werd gekozen als
één van de honderd besten van de natie. Maar
de wereld ging nog veel verder voor hem
open. Spr. vermag niet de namen te noemen
van de landen, waar Amelink geweest is.
Zelfs Mussolini heeft zich met hem bemoeid!
Het cadeau van het C.N.V. is in aansluiting
hiermee. Spr. bood hem namens het C.N.V.
een radiotoestel aan, waardoor hij in contact
komt met heel de wereld.
Het radiotoestel — aldus spr. — heeft ons
iets geopenbaard van de mogelijkheid, dat de
almachtige God de stemmen hoort, die van
heel de wereld tot Hem opklimmen. Dat is
ook in overeenstemming met Amelink's levensgang. Want in heel zijn werk was toch
de poging, om de stem, den eisch van God
te hooren.
Het radiotoestel doet ons hooren, hoe ontstellend de stem van de wereld is. Het is
klacht of oppervlakkigheid. Maar boven al
de menschelijke stemmen komt uit Gods stem,
Hij hoopt, dat Amelink met zijn gezin jarenlang van dit geschenk mag genieten en
dat hij er ook eens uit hooren mag, dat de
cultuur omzwaait en dat er uit gehoord wordt,
dat de menschen behoefte hebben, om God
eer en lof te brengen.
L. Vermeulen, het oudste lid van het dagelijksch bestuur naast Amelink, sprak namens
de leden van het dagelijksch bestuur en den
eere-voorzitter, K.Kruithof. Namens hen bood
hij een klok aan. Amelink werd secretaris
van „Unitas", toen de wereldoorlog een half
jaar begonnen was. Nu viert hij onder gelijke
omstandigheden het zilveren jubileum. Dat
geeft weer zorg over de toekomst van de
christelijke vakbeweging. De klok kan er aan
herinneren, dat God de tijd in handen heeft
en aan hen, die zijn vrienden zijn, die hem
voor zijn arbeid dankbaar zijn.
Een woord van herinnering.
Amelink dankte allen, speciaal het dagelijksch bestuur voor het beleggen van deze
bijeenkomst, de sprekers voor hetgeen zij zeiden en voor de geschenken die zij aanboden.
Spr. is niet geboren in Borne, maar in Lonneker. Alleen — in Twente had elke familie
een bijnaam. En die was voor spr. familie
.,van de olde Born". Dat kwam, omdat zijn
grootvader uit Borne naar Enschede was gekomen.
l Mei als „feestdag van den arbeid" van
socialisten en nationaal-socialisten had voor
spr. ook beteekenis. Als jongen ging spr.
meermalen naar de optochten kijken en de
sprekers luisteren. Dat heeft spr. het besef
bijgebracht, dat een dergelijke beweging voor
een christen niet was te aanvaarden en dat
we langs anderen weg moesten zoeken naar
verbetering van de sociale positie van den
arbeider.
De druk en de zorg, waaronder sprekers
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ouders, speciaal zijn moeder, gebukt gingen,
deed hem voelen: dat is niet in overeenstemming met het Goddelijk recht — er moet verandering in komen.
Als spr. terugdenkt aan dien ouden tijd,
denkt spr. aan zijn ouden vriend Verveld, die
zijn salaris van ƒ 17 tot ƒ 1 5 verlaagde, om
spr. ƒ 14 te kunnen waarborgen. Daar spreekt
uit een besef van opofferingsgezindheid voor
de beweging, dat ten voorbeeld is. Spr. verheugt zich, dat Verveld de betere tijden nog
mag beleven.
Spr. denkt ook aan Kruithof en den helaas
overleden Ruppert. Jarenlang hebben zij met
hun drieën gestaan en een berg werk in moeilijke tijden verricht. Wij waren het niet altijd
eens, maar wij hebben elkaar altijd weer gevonden. Met vreugde denkt spr. terug aan
die jaren, toen zij de beweging hebben mogen
bouwen.
Er waren moeilijke jaren. Het was soms
zoo in het begin bij het C.N.V., dat er geld
geleend moest worden voor de salarissen. Spr.
denkt ook aan de tijden van teruggang.
Spr. moest weieens scherp zijn. Hij herinnerde er aan, dat hij de pen moest opnemen
tegen dr. Van Es en ook tegen den oud-voorzitter H. Diemer, omdat, wat zij schreven, ten
slotte ging tegen de grondslagen der bewegingSpr. is nooit scherp geweest, om personen
te wonden, maar uit liefde voor de christelijke vakbeweging en haar beginselen.
Spr. heeft inderdaad heel wat werk moeten
verzetten. Maar het is hem nooit te veel geweest. De liefde voor de beweging gaf hem
nieuwe kracht en God sterkte hem, ook als
het van zijn lichamelijke kracht veel vergde.
Spr. had graag voor De Gids wat anders
en meer gegeven. Maar hij heeft gegeven, wat
hij kon. Het internationale werk is bij de
handen afgebroken. Dat was een teleurstelling in spr. leven, dat juist in landen, waar
prot. christenen leefden, men niet de noodzaak voelde, om een eigen beweging te bouwen, om zoo te zijn ,,het zout der aarde".
Spr. is nu ,,in de politiek". Maar hij meent
te mogen zeggen, dat de vakvereenigingsman
niet in den politicus is ondergegaan. In de
eerste plaats is en blijft hij de man der christelijke vakbeweging.
Er is gesproken over het ideaal der christelijke vakbeweging. Spr. heeft getracht, dat
gestalte en leven te geven, uit te werken de
beginselen, die in Gods Woord liggen, uit te
stippelen een lijn, waardoor een - - in deze
zondige wereld betrekkelijke — oplossing gekregen kon worden. Spr. is dankbaar, dat dat
werk gezegend is. Alleen de toepassing van
de beginselen van het Woord Gods kan de
wereld redden. In die overtuiging heeft spr.
nooit gewankeld. Nu de wereld wankelt, moeten wij dat vasthouden, dat moet vleesch en
bloed bij ons zijn. Welke nieuwe beginselen
ook opkomen — ze zullen ondergaan. Alleen
dat blijft staan.
De voorzitter deed nog zingen Psalm 121 :
l en 4, waarna d.e vergadering met dankgebed werd besloten.
Een receptie-samenkomst.
's Middags werd een druk bezochte recep-tie-sameiikomst gehouden, waarin een aantal
bloemstukken waren aangedragen. Wij noemen die van de Prot.-Christelijke ArbeidersInternationale, het Zwitsersch Christelijk

Vakverbond, het Prot.-Christelijk Werkgeversverbond, den Christelijk Nationalen
Werkmansbond, de Centrale voor Werkloozenzcrg, Drukkerij Edecea en de Middenstandsbedrij fsvereeniging.
De C.N.V.-voorzitter, Stapelkamp, opende
deze samenkomst met een kort begroetingswoord, bijzonder tot de familie.
Dank van de C.N.V.-organisaties.
Namens de bij het C.N.V. aangesloten organisaties sprak J. Wind, secretaris van den
Nederl. Christelijken Textielarbeidersbond
,,LInitas", die een hartelijk woord van gelukwensen sprak. Amelink's benoeming en jubileum viel en valt in tijd van oorlog. Amelink was ook niet bepaald een man des vredes
in de beteekenis van een zoetsappig vriend,
maar wij waardeeren hem als een man, die
heeft willen werken en strijden voor de zaak,
die ons allen lief is.
Hij is grooter geworden dan een man van
de christelijke vakbeweging alleen. Spr. hoopt,
dat hij nog vele jaren tot heil van ons volk
mag werken.
Namens „Unitas". dat Amelink eerst benoemde en nog als lid kent, sprak spr. een
woord van bijzonderen gelukwensch. „Unitas" is er trotsch op, dat het hem aan de
christelijke vakbeweging leverde.
Namens de gezamenlijke organisaties bood
spr. een schrijfbureau met stoel aan, benevens
een tweetal schilderijen.
Aan mevrouw Amelink bood spr. een
prachtige bloemenmand aan.
}. Meyer A.Jzn. sprak namens het personeel, werkzaam op het bureau van het C.N.V.
Spr., die het oudste lid van het personeel is,
heeft Amelink leeren waardeeren als mensch
en als werkgever. Hij leeft mee met het personeel, ook in de persoonlijke omstandigheden. Spr. bood namens het personeel een
leeslamp aan.
Prof. dr. J. /?. Siotemaker de Bruine sprak
als vriend van den jubilaris. Hij las, dat
Amelink binnenkort den pensioengerechtigden leeftijd zal bereiken. Spr. heeft dat al
tweemaal gedaan. (Vroolijkheid.) Daarom
kan hij mededeelen, wat dat beteekent. Het
beteekent nl., dat men voortaan eenigszins
anders zijn werk inricht. Voor enkelen beteekent het, het eindigen met arbeiden. Maar
er is geen haar op Amelink's hoofd, dat
daaraan denkt.
Spr. verheugt zich, dat Amelink bezig is,
de geschiedenis der christelijke vakbeweging
te schrijven, omdat hij dit doen kan midden
uit het werk. Het nieuwe geslacht moet weten, wat het eerste geslacht heeft doorgemaakt, welke beginselkracht en — door Gods
genade - - geloofskracht er noodig was. Op
die manier zal een komend geslacht leeren,
waarom het zich met evenveel toewijding aan
de christelijke vakbeweging geven moet.
De heer C. Smeenk sprak als vriend, namens de A.R. Kamerfractie, Patrimonium en
de Prot. Christelijke Arbeidersinternationale.
Spr. heeft er nooit spijt van gehad, dat hij
24 jaar geleden aan de benoeming van Amelink heeft meegewerkt.
Feitelijk is Amelink uit Patrimonium voortgekomen en hij heeft ook dat verbond mee
door zijn geschriften gediend.
Voor de Prot. Christelijke Arbeidersinternationale heeft Amelink met groote kracht en
veel toewijding gewerkt. Het doet rn.n. den

Zwitserschen vrienden leed, dat ze op dezen
dag niet persoonlijk van hun belangstelling
kunnen blijk geven.
De A.R. Kamerclub rekent het een voorrecht, Amelink onder haar leden te tellen.
Hij heeft speciale belangstelling voor de
sociale vragen, maar hij heeft blijk gegeven,
niet eenzijdig te zijn en ook aan andere onderwerpen belangstelling en medewerking
gegeven. Veel belangstelling b.v. had hij ook
voor de defensie. Het zal hem verheugen, dat
het belang daarvan thans meer algemeen
wordt gezien.
Spr. hoopt, dat God Amelink nog lang
moge sparen, opdat hij zijn heerlijk werk zal
kunnen voortzetten.
Een internationale groet.
De heer P. J. Serrarens sprak als secretaris
van het Internationaal Christelijk Vakverbond. Met Scherrer en spr. samen vormde
Amelink 8 jaar lang het dagelijksch bestuur
van het I.C.V., dat dus geheel in ,,neutrale"
handen lag. Was dat maar op breeder terrein
geschied. Want daardoor werd niet aan het
eigen land, maar aan het geheel gedacht!
Amelink heeft bij zijn werk, ook in Genève,
zich steeds laten leiden door den Geest van
Christus en gepoogd, den arbeiders te laten
zien, dat alleen daarin hun geluk lag.
In het Arbeidsbureau is die gedachte duidelijk geuit door een muurschildering, waarin ook Amelink voorkomt. Spr. bood een
reproductie van dit schilderij aan Amelink
als herinnering aan. Amelink's werk zal ook
internationaal in blijvende gedachtenis zijn.

Evangelie van Jezus Christus, voor den afval
in het extremisme van links of rechts.
Textielarbeiders-hulde.
J. Vunderink bracht namens de afdeeling
Enschede van „Unitas" gelukwenschen over
en bood een •weversspoel aan, waarin een
thermometer is gevat. Spr. hoopt, dat Amelink
nog mag beleven, dat ook in Twente door
onderling overleg de arbeidsvoorwaarden
worden vastgesteld.
Namens de redactie-commissie van het
Christelijk Sociaal Dagblad sprak ƒ?. Hagoort,
namens de A.R. Kiesvereeniging in De Bilt
de heer Schuurman, namens den Postraad de
heer Tekolsté, namens den Christelijk Nationalen Werkmansbond de heer P. J. Nahuisen
en namens het Scheidsgerecht van de Middenstandsbedrijfsvereeniging de heer J. den
Duyn.
Dankwoord van den jubilaris.

De heer H. Amelink wees er in zijn antwoord aan de sprekers op, dat het nog l J/2
jaar duurt, eer hij uitgeluid kan worden,
omdat hij met pensioen gaat.
Hij dankte voor de waardeering, van
onderscheiden kant, geuit in woorden,
bloemstukken en geschenken. Deze dag is
een buitengewone verrassing voor hem.
Wat de geschenken betreft zei spr. o.m.,
dat het I.C.V. hem geen schooner geschenk
had kunnen bieden.
De afdeeling Enschede van „Unitas" bood
spr. een weversspoel aan. Spr. heeft zich
nooit geschaamd arbeider geweest te zijn.
Een gelukwensch van werkgevers. Waarom zou hij ook? Dat is toch niet iets
Namens het Verbond van Prot. Christelijke minderwaardigs? Tegen dat minderwaardigWerkgevers sprak de heer A. Borst Pzn. heidsgevoel heeft spr. altijd gestreden.
Het dagelijksch bestuur van het C.N.V.
De jubilaris heeft niet alleen het goed recht
van de christelijke organisatie van arbeiders, dankte spr. voor deze ontvangst en in het
maar ook dat voor de patroons bepleit. Dat bijzonder den voorzitter voor zijn artikel in
in de latere jaren de protestantsch-christelijke De Gids en zijn herdenkingsrede.
patroonsbeweging tot meer uitbouw kwam, is
Het Christelijk Sociaal Dagblad was spr.
mee verkregen door het werk van Amelink. zeer erkentelijk voor de aandacht, aan zijn
Amelink's ,,De sociale wetgeving" wordt jubileum gewijd; hij vroeg zich alleen af: is
ook gebruikt op de middelbare scholen. Daar- het niet te mooi gekleurd?
Spr. dacht op een dag als deze aan zijn
door is hij mee paedagoog voor de jonge
christelijke patroons.
ouders, beiden reeds overleden. Hij dacht aan
Nationaal en internationaal heeft Amelink de sociale verhoudingen in Twente, de
een kijk gekregen, dien velen niet kunnen moeite, waaronder zijn ouders gebukt ginverwerven.
gen. Nooit kwam er een snee brood te kort.
Daarom is het verheugend, dat z'n arbeid Maar lang niet altijd was er geld voor de
na de pensionneering niet zal eindigen en toen toch zoo goedkoope margarine. Dankspr. hoopt, dat het Verbond van Prot. Chris- baar is spr. zijn ouders, dat ze hem een optelijke Werkgevers er mee profijt van zal voeding gaven, die richting, stuur, vastheid
hebben.
aan zijn leven gaf, die hem bracht tot Jezus
De heer p. Steenblok, directeur van Druk- Christus.
kerij Edecea, waarvan de jubilaris sinds 1937
Spr. dankt zijn vrouw voor den steun, die
president-commissaris is, wees er op, dat hij zij altijd voor hem was. In zijn 33-jarig huweo.a. meewerkte aan de totstandkoming van lijk was hij, behalve de laatste jaren, vrijwel
het pensioenfonds voor het personeel. Spr. alleen 's Zondags thuis, later, door het intersprak ook over de verhouding van uitgever nationale werk, was hij ook meermalen des
tot schrijver, als hoedanig hij groote waar- Zondags weg, zoodat zij alleen stond voor
deering uitte.
de gezinszorg en de opvoeding der kinderen.
Ds. C. v. d. Zaal sprak als voorzitter van Aan haar is het te danken, dat zijn gezin
de stichting „Nieuwe Weegen" en bood een niet uit het spoor liep.
horloge aan.
Spr. richtte zich ook tot zijn ouden vriend
Roomsche waardeering. Verveld, met wien hij jarenlang in Twente
De heer H. J. Kuiper sprak namens het samenwerkte. Diens optreden wees uit, dat
R.K. Werkliedenverbond. Spr. wees op de het werk voor de christelijke vakbeweging
beteekenis van het feit, dat wij in Nederland geen arbeid was om brood. Spr. dankte Verhebben een prachtig-gave, principieele, con- veld voor hetgeen hij voor hem is geweest,
fessioneele vakbeweging. Dat danken we mee toen spr. onder zijn leiding de leerschool
aan den pioniersarbeid van mannen als Ame- doorliep.
Terugblikkend is er dank bij spr. voor den
link. Zeer groote groepen van het Nederlandsche volk zijn daardoor bewaard voor het zegen dien God op het werk der christelijke

c?oor Jan Wilna.

Juis, zoo is het nou, hoor buurvrouw,
't Is krek zoo as uwes zeit;
As-tie lui wel durve stake,
Doen ze toch an klassestrijd.
'k Zeg maar zoo, 't is net as gistre
In m'n man z'n krantjie stond:
'n Christelijke arrebeier
Hoort in de moderne bond.
Maar ik hoorde kortgeleje
Nog dat er een spreker zee:
Dat 's an christ'lijke verboje
Door derlui d'r dominee.
En om nou toch wat te hebben,
'n Mensch wil wat, zoo is 't maar
[net Hebben ze met eigen clupies
'n Christ'lijk bondje opgezet.
Lezer, als ik uw gedachten
Raden mag, meen 'k dat u denkt:
Dat ge nu aan zulk een kletspraat
Zoo'n bijzond're aandacht schenkt!
Inderdaad, 't zou gekheid wezen,
Maar wist gij dat hier nog pas
Door een Kamerlid die zaak zoo
Ongeveer omschreven was?
Op een slecht bezocht tesaamzijn
(Zoo vertelt een persverslag)
Maakte de heer S. G. Suurhof
Van dit oude nieuws gewag.
Neen, ik zal er niets van zeggen,
't Is de overoude kost;
't Blijkt, de heeren zijn nog steeds niet
Van hun grootheidswaan verlost.
Dus geen commentaar. Wel bofte
Spreker, naar ik zeggen zou,
Dat er maar een handvol werkers
Naar dien kletspraat luist'ren wou.
(Nadruk

verboden.)

vakbeweging en op sprekers werk heeft gegeven.
Spr. stipte de veranderingen aan in de
bijna 40 jaar, dat hij lid is der christelijke
vakbeweging en bij het C.N.V. in de 24 jaar,
dat hij dit mag dienen. We hebben nu een gezonde, financieel sterke beweging, waarin offervaardigheid is, die mooie instellingen heeft.
De christelijke vakbeweging heeft een
staat van dienst, die bewijst, dat zij haar tijd
en taak verstaat. Zij heeft zich verzet tegen
revolutionnaire stroomingen, maar anderzijds is zij opgekomen voor recht en gerechtigheid. Er was opgang en neergang, maar
de opgang overheerschte.
Crises en oorlogstijd hebben we gekend,
maar wie de positie van den arbeider ziet,
zijn woning, zijn kleeding, zijn cultureele verzorging, zijn rechtsverhouding vóór 40 jaar
en nu — erkent, dat er groote vooruitgang is.
Die verbetering is niet enkel te wijten aan
den arbeid der christelijke vakbeweging.
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Maar wij hebben daaraan mogen meewerken.
Spr. wees op de ontwikkeling van het collectief contract, den triumf der opvatting, dat
de arbeider medezeggenschap heeft in de
vaststelling van zijn loon en arbeidsvoorwaarden, en den vooruitgang der sociale
wetgeving.
In Januari 1918 stelde de christelijke vakbeweging haar eerste sociaal-politiek program vast. Telkens moest dat veranderd
worden, omdat tal van wenschen in vervulling gingen mee onder het ministerschap van
minister Slotemaker de Bru'ïne.
Wie daarop ziet, erkent, dat er niets overblijft van het gezwets over de onmacht van
,,het demoliberale stelsel".
De christelijke vakbeweging heeft in niet
onbelangrijke mate haar aandeel gegeven om
dit te bereiken.
Dat het hem gegeven is geweest, daaraan
mee te werken, daarvoor buigt hij eerbiedig
het hoofd en dankt er zijn God voor.
Het is nu een donkere tijd. Maar het geeft
rust en kracht, dat het lot van land en volk

en van de christelijke vakbeweging niet ligt
in 's menschen hand, maar in Gods hand.
Alleen de toepassing van de beginselen van
Gods \Voord kan de wereld, kan ons vaderland gelukkig maken.
Wij hebben de taak, die beginselen uit te
werken voor het sociale en economische
leven. Daarvoor te werken, is onze taak in
het heden en in de toekomst.
Het officieele gedeelte van de receptie werd
hierna gesloten met samenzang van Psalm
75 : l en dankgebed.
Velen maakten hierna van de gelegenheid
gebruik, den jubilaris persoonlijk geluk te
wenschen.
Van hen, die dit deden, noemen wij nog de
heeren W. J. Scheeres, voorzitter van den
Christelijken Middenstandsbond, H. B. Berghuys, secretaris van de Nederlandsche Vakcentrale, H. Botterweg, oud-lid der Tweede
Kamer en wethouder van Utrecht en L.
Attema, directeur der Middenstandsbedrijfsvereeniging.

DE TOEKOMST ONZER SOCIALE VERZEKERING.
Sedert de economische inzinking van de
jaren na 1929 ons land teisterde, is, onder
meer andere vraagstukken, ook dat van de
financiering der Invaliditeits- en Ouderdomsverzekering op den voorgrond gekomen.
In het jaar 1919 traden twee wettelijke
regelingen in werking, namelijk die betreffende de verplichte Invaliditeitsverzekering
en die van de Vrijwillige Ouderdomsverzekering (V.O.V.).
De verplichte Invaliditeitsverzekering omvat al de arbeiders, die op 3 December 1919
jonger waren dan 65 jaar en allen, die na
dien datum in loondienst traden. De premie
voor al deze verzekerde arbeiders werd op
zulk een bedrag vastgesteld, dat jeugdige
arbeiders van 16 jaar, voor wie heel hun
leven, tot aan hun 65e jaar premie werd betaald, een uitkeering van ongeveer ƒ 6.—
per week zouden kunnen ontvangen. Het
bedrag aan uitkeering, dat de reeds oudere
arbeiders konden ontvangen, zou natuurlijk
lager zijn. Maar het rijk garandeerde een
minimum uitkeering van ƒ 3.— per week op
65-jarigen leeftijd.
Om deze garantie gestand te doen, zou het
rijk jaarlijks 21 j/J millioen gulden in het
Invaliditeitsfonds storten. Door het plakken
van zegels door de werkgevers en door deze
rijks-storting zou in het Invaliditeitsfonds
voldoende kapitaal komen om in de toekomst
alle verplichtingen na te komen.
In de tweede plaats was er de Vrijwillige
Ouderdomsverzekering (V.O.V.). Bij het in
werking treden kon ieder toetreden, ook
degene die reeds 65 jaar was en die dus
vrijwel direct rente ging genieten.
De premie voor deze vrijwillige verzekering
wordt bepaald naar den leeftijd. Hoe jonger
men is, hoe langer men premie betaalt en dus
hoe lager de premie is. Maar om aan te moedigen, dat ook de ouderen zouden toetreden,
werd bepaald, dat de premie nooit hooger
zou zijn, dan die voor een 34-jarige.
Vanzelfsprekend volgt hieruit, dat er in
het daartoe gestichte Ouderdomsfonds een
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tekort zou ontstaan. Immers, vele uitkeeringen gingen direct in, andere reeds na enkele
jaren. In ieder geval kwamen jarenlang veel
hooger bedragen tot uitkeering dan er aan
premie binnenkwam.
Ook daarvoor sprong de staat bij. De staat
zou jaarlijks een bedrag in het fonds storten,
dat aanvankelijk 17.7 millioen groot was,
maar in 1925 reeds tot 31.6 zou zijn gestegen.
Op deze wijze, dus door een groote staatsbijdrage, zouden beide fondsen aan hun toekomstige verplichtingen kunnen voldoen.
Uit den aard der zaak kreeg het Invaliditeitsfonds aanvankelijk meer inkomsten uit
premie, dan het behoefde uit te keeren.
Met het Ouderdomsfonds was echter het
omgekeerde het geval.
Bij het Invaliditeitsfonds zouden eerst later
de uitgaven de inkomsten overtreffen.
Bij het Ouderdomsfonds zouden eerst later
de inkomsten de uitgaven overtreffen.
Bij wetswijziging werd nu bepaald, dat het
Invaliditeitsfonds aan het Ouderdomsfonds
geld zou leenen, dat dan later kon worden
terugbetaald. Dit geschiedde. De schuld van
het Ouderdomsfonds liep daardoor zoodanig
op, dat het Invaliditeitsfonds op 31 December 1934 rond 307 millioen gulden te vorderen had.
Toen deed men een anderen stap.
Men voegde de twee fondsen bijeen. Weg
was de schuld en weg was de vordering.
Maar ieder verstandig mensch begrijpt, dat
de eigenlijke toestand daardoor niet veranderde. Die toestand was, dat de uitkeeringen krachtens de Ouderdomswet waren verricht met de premiegelden, gestort voor de
loontrekkende arbeiders, die verplicht verzekerd waren. Tengevolge van het feit, dat de
staat eerst zijn stortingen verminderde, vervolgens daarmede nagenoeg ophield, kwam
de zekerheid voor de verzekerden op losse
schroeven te staan.
In 1935 leidde de financieele noodtoestand
van het rijk ertoe, dat in het wetsontwerp

tot verlaging van de openbare uitgaven werd
bepaald, dat bovenbedoelde betalingen voor
den duur van 5 jaar zouden worden gestaakt.
Het rijk zou in de genoemde fondsen gedurende deze 5 jaren slechts storten het verschil tusschen de directe inkomsten en de
directe uitgaven van het nu tot een fonds
saamgevoegde Invaliditeits- en Ouderdomsfonds. Bij wijze van stelpost zou het rijk
bovendien in het eerste jaar nog één millioen
in dit fonds te storten en elk jaar één millioen meer, vermeerderd met een bedrag, verband houdende met andere rijksuitgaven en
-inkomsten.
Deze regeling zou gelden tot 31 December
1940, waarna de zaak opnieuw moest worden
bekeken. Men hoopte dat de economische
toestand dan zou zijn verbeterd.
Men weet thans echter, dat deze hoop -niet
is uitgekomen en men weet thans ook, dat
het tekort in het Invaliditeits- en Ouderdomsfonds nu meer dan 1400 millioen gulden
bedraagt. En de toestand van 's rijks financiën is door den oorlog slechter geworden
dan ooit.
Maar aangezien het tijdstip van 31 December 1940 naderde, werd een staatscommissie
benoemd, onder voorzitterschap van prof. dr.
G. M. Verrijn Stuart, om over den nu te volgen weg aan de regeering advies uit te brengen. In deze staatscommissie had voor ons
verbond zitting vriend A. Stapelkamp.
Deze commissie heeft dezer dagen een
lijvig rapport uitgebracht, waarin zij tot de
volgende conclusies en voorstellen komt:
I. Het stelsel van kapitaaldekking van aanspraken als financieel systeem der Invaliditeits- en Ouderdomsverzekering wordt door
de groote meerderheid der commissie aanbevolen.
Dit is een zeer belangrijke beslissing, omdat de commissie door de aanvaarding van
het steljel van kapitaaldekking afwijst twee
andere stelsels, namelijk het stelsel van de
kapitaaldekking van renten en het zoogenaamde omslagstelsel.
Laatstgenoemd stelsel komt hierop neer, dat
geen verdere reserveering plaats vindt. De
premieheffing blijft gewoon doorgaan, maar
de aldus ontvangen bedragen worden gebruikt voor uitkeeringen. De staat stort alleen
maar een bedrag bij als in een bepaald jaar
de uitgaven niet door de inkomsten worden
gedekt. Hier wordt dus het eigenlijke verzekeringssysteem los gelaten, verliezen de arbeiders hun op gestorte premiën berustende
aanspraken en worden dus hun rechten op
losse schroeven geplaatst.
Bij het stelsel van kapitaaldekking van renten wordt het kapitaal nooit grooter dan noodig is om de loopende uitkeeringen (renten)
te dekken. De loopende uitkeeringen zijn dus
gewaarborgd, niet echter de toekomstige uitkeeringen, zooals bij het kapitaaldekkingstelsel. De üitkeeringen worden verder, evenals bij het omslagstelsel door de in eenig jaar
ontvangen premies betaald, eventueel met
een bijdrage door den staat.
Het door de commissie aanbevolen kapitaaldekkingstelsel reserveert een kapitaal, uit
welks rente alle tegenwoordige en toekomstige uitkeeringen verricht kunnen worden.
Dit stelsel doet aan de verzekeringsgedachte
ten volle recht wedervaren en voorkomt ook,

Voor de posten, ondergebracht in het
hetgeen bij de andere stelsels niet het geval
is, dat, als eenmaal de schuld aan dat fonds Verzekeringsfonds, is voldoende premie gedoor het rijk is voldaan, later weer aan de stort, maar deze zijn in den loop der jaren,
bij gestaakte rijksbijdrage, voor uitkeeringen
uitkeeringen zou kunnen worden getornd.
aan andere verzekerden besteed. Het AanII. Het thans bestaande Invaliditeits- en vullingsfonds, waarin nu die niet-gedekte
Ouderdomsfonds moet volgens de meerder- posten zijn ondergebracht, heeft dus een
heid der commissie worden gesplitst in een schuld aan het Verzekeringsfonds, die op
Verzekeringsfonds, waarin uitsluitend onder- 490 millioen gulden wordt geraamd.
Het Aanvullingsfonds leent dit bedrag bij
gebracht moeten worden alle verzekeringen,
die een ,,self-supporting" karakter dragen, en den staat, en neemt aan dit geleidelijk terug
een Aanvullingsfonds, waarin alle andere te betalen uit de latere bijdragen aan den
verzekeringen resp. deelen daarvan moeten staat. De staat geeft nu een schuldbekentenis voor dit bedrag aan het Verzekeringsworden tezamen gevoegd.
fonds, dat dit als kapitaal kan beschouwen,
evengoed als staatsobligaties.
De commissie stelt dus voor opnieuw een
Hiermede is echter de schuld van den
splitsing te maken. De arbeiders, voor wie staat niet gedelgd. Punt 2 stelt nu voor, dat
reeds op jeugdigen leeftijd werd geplakt en de staat op den gewonen dienst een bedrag
die dus op 65-jarigen leeftijd hun volle pre- van 40 millioen gulden per jaar uittrekt,
mie zullen hebben betaald, behoeven voor waarvan ƒ 19.614.000 wordt bestemd voor
hun latere uitkeeringen geen staatsbijdrage. rentebetaling a 4 pet. over de schuldbekenDit is evenmin noodig voor de vrijwillig ver- tenis aan het Verzekeringsfonds van 490
zekerden (V.O.V.), die zelf hun premie be- millioen. Het restant van rond 20 millioen
talen, waarop hun latere uitkeering is ge- komt ten goede aan het Aanvullingsfonds.
grond.
Dit fonds heeft daaraan echter niet volDeze verzekeringen zijn dus in zichzelf doende, want zijn uitgaven bedragen 44
volkomen gedekt en zullen worden onder- millioen in het eerste jaar. Voor het restant
gebracht in een Ouderdomslonds.
van 24 millioen gulden verstrekt de staat
Alle andere verzekeringen, waarvoor de weer een leening. Daarmede stijgt zijn vorpremiebetaling onvoldoende is, zullen voor dering op het fonds. De staat neemt dit bedat deel ondergebracht worden in het z.g. drag op bij het Verzekeringsfonds, geeft
Aanvullingsfonds.
Het Ouderdomsfonds daarvoor weer een schuldbekentenis en bekomt dus los van een financieele bijdrage van taalt uit het jaarlijksche bedrag van 40 milden staat te staan. Het Aanvullingsfonds lioen gulden daarover de rente.
Met deze jaarlijksche staatsstorting van
echter bevat de verzekeringen, die nog op den
staat leunen. Geleidelijk zal dit laatste fonds 40 millioen heeft de staat echter nog niet aan
dus worden geliquideerd. Daarna zal de In- zijn verplichtingen voldaan. Alleen reeds om
validiteits- zoowel als de Ouderdomsverzeke- de rente van de staatsschuld aan de sociale
verzekering, groot ruim 1400 millioen, te
ring weer gezond zijn.
Dit zal echter alleen kunnen als de staal betalen, is in de toekomst per jaar 56.6 milnu ook begint het tekort van ruim 1400 mil- lioen gulden, noodig. Dit toont 't gevaar van
lioen gulden aan te zuiveren.
Daarover zegt de commissie:
III. Ten aanzien van de dekking der tekorten in de beide genoemde fondsen en
van de financiering der staatsbijdragen doet
de meerderheid de volgende voorstellen:
1. afgifte aan het Verzekeringsfonds van
een 4 pet. schuldbekentenis, groot 490 millioen gulden, ten laste van den staat;
2. staatsbijdragen aan het Aanvullingsfonds ten laste van den gewonen dienst,
voorloopig groot 40 millioen gulden per jaar
plus administratiekosten;
3. financiering door den staat van de
gratuite uitkeeringen van het Aanvullingsfonds door afgifte van schuldbekentenissen,
voor zoover de financiering niet plaats vindt
ten laste van den gewonen dienst;
4. geleidelijke amortisatie van deze schuldbekentenissen, naarmate de staatsfinanciën
zulks toelaten;
5. na afloop van de in de Bezuinigingswet
getroffen regeling heffing van nieuwe belastingen of verzwaring van bestaande heffingen, waarbij inzonderheid wordt gedacht
aan accijnzen of daarmede overeenkomende
heffingen en aan de heffing eener algemeene
proportioneele belasting van alle inkomens;
een en ander in den. vorm van bestemmingsbelastingen ter beschikking ite stellen van
het Aanvullingsfonds.
Een enkele verklaring van deze voorstellen is wel noodig.

Onze tweede algemeene sociale conferentie voor afdeelingsbestuurders is weer achter den rug.
Schoone dagen hebben wij daar meegemaakt. Schoon in de natuur. Schoon ook in
de referaten, die zoo ruime en rijke stof boden voor discussies. Schoon ook in ons
samenzijn en in onzen samenzang.
Van de gelegenheid tot bespreking is ruimschoots gebruik gemaakt en met voldoening
en trots mag worden vastgesteld.dat degenen,
die aan de discussies deelnamen, dit op •waardige en doeltreffende wijze hebben gedaan.
Het leeuwendeel van den beschikbaren
tijd werd gebruikt voor het onderwerp „De
rechtsgrond der christelijke vakorganisatie",
op zoo heldere wijze ingeleid door prof. dr.
H. Dooyeweerd.
Dit onderwerp stond in het centrum der
belangstelling, gelijk ook uit de discussie
bleek.
Maar ook het derde onderwerp: ,,De huidige economische positie van ons land", door
dr. F. A. de Graaff, hield aller aandacht

het verschuiven van lasten naar de toekomst.
Het voorstel van de commissie is dus niet
compleet. Zij volstaat verder met een aantal cijfers te noemen, om aan te geven op
welke wijze de staat, door geleidelijk stijgende bedragen op de gewone begrooting uit te
trekken, in het jaar 2005 aan zijn verplichtingen zal hebben voldaan.
Krachtens punt 3 stort de staat jaarlijks
een bedrag, dat direct voor uitkeeringen
benoodigd is.
Krachtens punt 4 worden de genoemde
schuldbekentenissen geleidelijk afgelost en
door punt 5 worden de na afloop van de
Bezuinigingswet vrijkomende indirecte heffingen, ten goede van het Aanvullingsfonds
gebracht.
Als wij dit gedeelte van het rapport goed
begrijpen, komt de staat zijn verplichtingen
aan de sociale verzekering geheel na, zij het
voor het grootste gedeelte in schuldbekentenissen, die geleidelijk worden afgegeven en
nog geleidelijker, dat is over een reeks van
vele jaren, zullen moeten worden afgelost.
Of punt 5 te verwezenlijken zal zijn, staat
echter te bezien. De amortisatie zal wel de
grootste moeilijkheden opleveren.
De mobilisatie heeft dit rapport, dat anders groote mogelijkheden voor een bevredigende regeling inhield, waardoor de sociale
verzekering uit de impasse zou zijn geholpen,
wel grootendeels tot een document gemaakt,
welks verwezenlijking in vollen omvang voorloopig wel op zich zal laten wachten.
Met de beschouwingen omtrent de' belegging en de organisatie der beleggingsorganen
zullen wij onze lezers maar niet verder vermoeien.
Het bovenstaande geeft voldoende idee
van de vele moeilijkheden, die de gezondmaking van onze sociale verzekering in den weg
staan.

UITNEMEND GESLAAGD!
gespannen. Op keurige wijze heeft dr. De
Graaff zijn moeilijke onderwerp behandeld
er ook tot aller tevredenheid.
Het tweede onderwerp ,,De taak van de
plaatselijke besturen", bevatte hoofdzakelijk
bekende stof. Misschien juist daarom was
het aantal debaters zoo groot, namelijk meer
dan 20.
Trouwens, het was bij alle onderwerpen
te merken, dat de aanwezige afdeelingsbestuurders gaarne van de gelegenheid gebruik
maakten om over de brandende vragen, die
besproken werden, nadere inlichtingen te
vragen of hun meening tegenover die van de
inleiders te plaatsen.
Alles overziende, mogen wij met dankbaarheid vaststellen, dat deze tweede conferentie uitnemend is geslaagd.
Het dagelijksch bestuur overweegt de gehouden inleidingen, indien eenigszins mogelijk, te bundelen.
De gedachtengang van den eersten en
den derden inleider hopen wij in dit en het
volgende nummer op te nemen.

De Soc/a/e Wetgeving

door H. AMELINK
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„DE RECHTSGROND DER CHRISTELIJKE
VAKORGANISATIE"
Gedachtengang van den inleider:
prof. dr. H. Dooyeweerd.
De strijd over het bestaansrecht der christelijke vakorganisatie is in den jongsten tijd
eenigszins op den achtergrond gedrongen
door den strijd over den rechtsgrond. Men
kan over het bestaansrecht eenstemmig denken, terwijl men principieel van elkander
blijkt te verschillen ten aanzien van den
eigenlijken grond, waarop men dit recht baseert.
Gedurende de eerste periode is deze laatste kwestie eigenlijk nimmer tot den bodem
doorgesproken. Met name in de bekende resolutie in zake grondslag en taak der christelijke vakebeweging, aangenomen op het
congres te Zürich, ontbrak op dit punt een
omlijnde uitspraak.
Gelijk bekend streefde men aanvankelijk
ook in christelijken kring naar gemeenschappelijk optreden in z.g. neutrale bonden, maar
kwam hiervan spoedig terug toen deze laatste feitelijk openlijk of bedekt zich op het
standpunt van de klassenstrijdleer gingen
stellen.
In Duitschland, de bakermat der christelijke vakbeweging, was van meet af deze
practische noodzakelijkheid van een zelfstandige niet-kerkelijke organisatie aller christelijke arbeiders tegenover de geweldige macht
van het Marxisme op den voorgrond gesteld.
De vraag is nu echter deze: Was deze
practische noodzakelijkheid, zich tegen den
invloed der klassenstrijdleer te weer te stellen, de eenige rechtsgrond en bleef eigenlijk
de Britsche en Amerikaansche ongedeelde,
z.g. neutrale organisatievorm het ideaal?
Deze kwestie is weer van acute beteekenis
geworden in verband met het in 1929 door
een commissie uit de christelijke werkgeversvereeniging aan deze laatste uitgebracht rapport, waarin het vraagstuk der protestantschchristelijke patroonsorganisatie aan een principieel onderzoek werd onderworpen.
Terwijl in dit rapport voor de z.g. standsoiganisatie der werkgevers de noodzakelijkheid van een principieelen christelijken
grondslag werd erkend, werd deze daarentegen voor de eigenlijke vakorganisatie betwist. Op de algemeene ledenvergadering der
christelijke werkgeversvereeniging, op 9 September 1936 gehouden, heeft dit een punt
van uitvoerige principieele gedachtenwisseling uitgemaakt, waarbij de opvattingen zeer
verdeeld bleken te zijn.
Het rapport 1929 acht een christelijke vakorganisatie slechts dan practisch noodzakelijk, wanneer zich in de neutrale bonden uitgesproken anti-christelijke tendenzen zouden
openbaren. Voor de christelijke arbeiders
zou dan deze situatie inderdaad gegeven zijn,
voor de christelijke werkgevers daarentegen
zonder meer niet. Hierbij werd een beroep
gedaan op den aard der vakorganisatie, op
de onderscheiding tusschen de terreinen der
algemeene en der particuliere genade, en op
de noodzakelijkheid te waken tegen een verder voortwoekeren van de splijtzwam in onze
nationale eenheid.
Dit geheele strijdpunt krijgt in den jongsten tijd een breeder principieel perspectief
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in verband met den in protestantsche kringen opnieuw ontbranden strijd over de verhouding van de christelijke religie tot het tijdelijk wereldleven. (De verhouding van
„natuur" en „genade", „gemeene gratie" en
„particuliere genade".)
Hierbij valt in 't bijzonder te letten op het
standpunt der z.g. dialectische theologie en
anderzijds op het dreigend dualisme in de
opvatting van de gemeene gratie, zoodra
deze als een afgezonderd „terrein" tegenover
de particuliere genade gesteld wordt.
Voor de christelijke vakbeweging zijn deze
kwesties inderdaad van levensbelang. Zou
toch inderdaad de christelijke vakorganisatie
slechts op practische gronden zijn te verdedigen, dan zou inderdaad de vraag in zake
de noodzakelijkheid van zulk een organisatie
voor werkgevers en werknemers eventueel
verschillend kunnen worden beantwoord.
Zoolang echter een deel der christelijke
werkgevers in de ya/corganisatie een z.g.
„neutrale" aangelegenheid blijft zien, kan

het ideaal der christelijke arbeidersvakorganisatie in zake een gemeenschappelijken strijd
voor een bedrijfsorganisatie op christelijken
grondslag niet in vervulling gaan.
Deze kweste staat echter niet geïsoleerd.
Over de geheele linie dringt het vraagstuk in
zake de verhouding van de christelijke religie
tot de wereldlijke ordeningen om hernieuwde
bezinning. In een referaat, gehouden op de
algemeene ledenvergadering der christelijke
werkgeversvereeniging op 9 September 1936
te 's-Gravenhage, heeft ondergeteekende getracht de kwestie van den rechtsgrond der
christelijke vakorganisatie in dit breeder principieele perspectief te stellen en te behandelen.
Tegen een mogelijk misverstand van de
daarin verdedigde opvatting moge reeds
thans worden gewaarschuwd. Zij, die met
mij de christelijke vakorganisatie niet slechts
als een practische, maar als een principieele
noodzakelijkheid beschouwen, mogen niet
van separatistische tendenzen worden verdacht. Zij willen geen isolement, maar integendeel krachtige uitdraging der christelijke beginselen ook in het contact met de op
ap deren grondslag staande organisaties.

IETS OVER ENKELE GRONDWETSARTIKELEN.
Ter aanvulling van enkele voorgaande
artikelen — die verband hielden met de rechterlijke macht en de rechtspraak — willen we
eerst een paar opmerkingen maken over de
vraag, wat „codificatie" beteekent.
Codificatie is een systematische samenvatting van alles wat op een bepaald onderdeel
van het recht betrekking heeft. Dit werd
reeds voorgeschreven in de Staatsregeling
van 1798. Voor het burgerlijk recht, het handelsrecht en het strafrecht werden in 1811
verschillende codes ingevoerd, nl. de Code
Civil (Code Napoleon), Code de Commerce
en Code Pénal. Na 1813 bleven zij voorloopig nog van kracht, om langzamerhand
door Nederlandsche wetboeken te worden
vervangen.
De navolgende wetboeken werden achtereenvolgens samengesteld:
In 1814 kwamen gereed de wetboeken
voor de rechtspleging van het krijgsvolk te
land, respectievelijk te water,
In 1827 de wet op de samenstelling der
rechterlijke macht (wet op de rechterlijke
organisatie).
In 1838 werden de volgende wetboeken
samengesteld: het Burgerlijk Wetboek, het
Wetboek van Koophandel, het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering (burgerlijk procesrecht), het Wetboek van Strafvordering
(strafprocesrecht).
In 1886 werd door middel van een speciale
invoeringswet het Wetboek van Strafrecht
ingevoerd, dat reeds in 1881 gereedgekomen
was. Door de invoering van dit wetboek verdween de Code Pénal.
In 1923 verving het Wetboek van Militair
Strafrecht de crimineele wetboeken voor het
krijgsvolk te land, respectievelijk te water,
van 1814 en 1815.
Een nieuw Wetboek van Strafvordering
kwam in 1926 tot stand.

Art. 151 van de Grondwet geeft aan den
wetgever de volgende bevoegdheid:
„Het burgerlijk en handelsrecht, het burgerlijk en militair strafrecht, de rechtspleging
en de inrichting der rechterlijke macht worden bij de wet geregeld in algemeene wetboeken, behoudens de bevoegdheid der wetgevende macht om enkele onderwerpen in
afzonderlijke wetten te regelen."
Van deze bevoegdheid is door den wetgever meer dan eens gebruik gemaakt. We
herinneren slechts aan de samenstelling van
de Wet op de Coöp. Vereenigingen in 1876
en de Faillissementswet in 1893.
De bovengenoemde wetboeken moeten
uiteraard van tijd tot tijd gewijzigd worden.
We somden een en ander slechts op om
daarmee te wijzen op het feit, dat door algemeene wetboeken een uniforme rechtsbedeeling verzekerd wordt. Dat is het voordeel van
codificatie.
Tegen codificatie pleit echter het vlug verouderen der wetboeken, vooral in een tijd als
de onze, met zoovele snel wisselende aspecten. Bovendien kost een algemeene herziening veel tijd. Daarom beperkt men zich dan
ook veelal tot partieele wijzigingen, vooral
van die gedeelten, die het meest herziening
behoeven.
Dit over de codificatie, zooals deze is vastgelegd in art. 151 der Grondwet.
Echter willen we ook iets zeggen naar
aanleiding van art. 152 van de Grondwet.
Dat artikel luidt als volgt:
„Onteigening ten algemeenen nutte kan
niet plaats hebben dan na voorafgaande verklaring bij de wet. dat het algemeen nut onteigening vordert en tegen vooraf genoten en
vooraf verzekerde schadeloosstelling, een en
ander volgens de voorschriften der wet. De
wet bepaalt de gevallen in welke de voorafgaande verklaring bij de wet niet wordt vereischt.

Het vereischte, dat de verschuldigde schadeloosstelling vooraf betaald of verzekerd zij,
geldt niet, wanneer oorlog, oorlogsgevaar,
oproer, brand of watersnood een onverwijlde
inbezitneming vordert."
Door in dit artikel te spreken van „onteigening", wordt het „eigendomsrecht" door
de overheid grondwettelijk erkend.
Het eigendomsrecht is het recht om natuurlijk binnen de grenzen van wet en verordening - - van de een of andere zaak vrij
gebruik te maken en daarover te beschikken
zooals het belang van den eigenaar dat medebrengt. \Ve staan hier dus niet voor een
absoluut recht. Het gebruik van den eigendom wordt telkens beperkt door wet en verordening en is bovendien afhankelijk van de
wisselende tijdsomstandigheden.
Het recht van onteigening maakt het particulier belang ondergeschikt aan het algemeen
belang. Wanneer het algemeen belang onomstootelijk vaststaat, dan zal een eigenaar
van gronden of goederen zich niet alleen
beperkingen moeten laten opleggen, maar
dan kan hem zijn eigendom zelfs worden ontnomen.
Natuurlijk moet er voor gezorgd worden,
dat het staatsbelang hier niet willekeurig ingrijpt. Daarom geeft de Grondwet waarborgen, zooals die omschreven zijn in het hierboven aangehaalde artikel 152.
De Algemeene Wet van Thorbecke (1851)
bepaalt o.a., dat — wanneer de speciale wet
tot stand is gekomen — de Koning kadastraal

aanwijst b.v. welke perceelen zullen worden
onteigend. In de tweede plaats bepaalt deze
wet, dat men — aan den eenen kant de oude
eigenaar, aan den anderen kant het publiekrechtelijk lichaam of de particuliere concessionaris - - moet trachten het van tevoren
eens te worden over de schadeloosstelling.
\Vanneer geen minnelijke schikking tot
stand gebracht kan worden, dan moet de
schadeloosstelling vastgesteld worden door
de arrondissements-rechtbank.
Voorts moet onderscheid gemaakt worden
tusschen gewone en dringende gevallen. Bij
de laatste vervalt de speciale wet.
De Algemeene Wet van 1851 noemt als
dringende gevallen o.a. den aanleg van dijken en het bouwen van vestingen. Het algemeen belang wordt dan klaarblijkelijk geacht,
zoodat de Koning verklaart, dat onteigening
noodig is. De schadeloosstelling moet in die
gevallen te voren worden betaald, in ieder
geval vastgesteld.
Alleen in buitengewoon dringende gevallen kan directe inbezitneming plaats vinden.
We hebben dat b.v. bij den aanvang der
huidige mobilisatie gezien. De verplichting
tot betaling van schadeloosstelling blijft echter bestaan, hoewel additioneel artikel 5 bepaalt, dat, zoolang er geen speciale wet bestaat, ook de verplichting tot betaling der
schadeloosstelling ontbreekt, zoodat dus ook
de mogelijkheid bestaat, dat geen schadeloosstelling wordt toegekend.
W. A. J. D.

PARTICULIERE BEDRIJVEN.
Kantoor- en Handelsbedienden.

onder de leiding Gods met betrekking tot het
volbrengen van onze taak en roeping zijn
gesteld."
Uitvoerig werd van gedachten gewisseld
over een voorstel tot wijziging der artikelen
van het huishoudelijk reglement, betrekking

De Nederlandsche Vereeniging van Chr.
Kantoor- en Handelsbedienden heeft Vrijdag
26 en Zaterdag 27 April jl„ in hotel „NoordBrabant" te Utrecht, haar 45ste jaarlijksche
algemeene vergadering gehouden.
De voorzitter, vr. H. J. Vermeulen, schetste
in zijn openingsrede op uitvoerige wijze de
geweldige gebeurtenissen, die na de vorige
algemeene vergadering plaats grepen en die
ook voor ons land van zoo groote beteekenis
waren. Ook het vereenigingsleven onderging
daarvan den invloed, gelijk blijkt uit het feit,
dat op l April jl. van de 8004 leden, die de
organisatie toen telde, er niet minder dan 921
gemobiliseerd waren, onder wie twee der gesalarieerde bestuurders, nl. de vrienden D.
W. Ormel en A, Borstlap.
Na o.m. gewezen te hebben op den goeden
vooruitgang, dien het werk der organisatie
heeft gemaakt in het afgeloopen jaar, speciaal
wat betreft het ledental, dat zich in steeds
stijgende lijn beweegt, besloot spr.: „Bij 't
vervullen van onze gemeenschappelijke taak
in de naaste toekomst, zullen wij hebben te
bedenken, dat wij trouw hebben te blijven en
onwrikbaar vast te houden aan grondslag en
doelstelling, welke wij, overeenkomstig den
eisch van het Woord Gods, voor onzen
arbeid hebben gekozen. 'Wij zullen dus wat
dit betreft het isolement bij den voortduur
moeten aandurven. Doch daarnaast zullen wij
ingevolge den eisch van dit zelfde Woord
bedacht hebben te zijn op overleg en samenwerking in het breede verband, waarin wij

hebbende op de samenstelling van het hoofdbestuur. Dit college zal in den vervolge bestaan uit maximaal 21 leden, waarin 10 vertegenwoordigers van de districten. Besloten
werd den nieuwen bestuursvorm l Januari
1941 in werking te doen treden en daartoe in
het najaar de noodige verkiezingen te houden.
Door de afdeeling Deventer was een voorstel ingediend om aan de leden, die de vereeniging op 65-jarigen leeftijd verlaten, een
uitkeering te geven. Uitvoerig werd hierover
gediscussieerd. Daarbij werd er, in aansluiting aan het prae-advies van het hoofdbestuur, op gewezen, dat de aanneming van dit
voorstel een ondermijning zou beteekenen
van de actie voor pensionneering als bedrij fsaangelegenheid. Pensioen moet beschouwd
worden als uitgesteld loon. Het voorstel werd
ten slotte met groote meerderheid van stemmen verworpen.
Een voorstel van de afdeeling Hengelo, om
een overlijdensfonds in te stellen, werd na
afwijzend prae-advies van het hoofdbestuur
door de voorstellende afdeeling ingetrokken.
Een tweede voorstel dezer zelfde afdeeling beoogde om den vijfden bezoldigden
bestuurder, vr. A. Borstlap, Zwolle als standplaats aan te wijzen, aangezien dit het meest
geschikte centrum is voor het Noorden en het
Oosten des lands. Het hoofdbestuur verklaarde zich bereid in deze richting te gaan,
doch zich thans, nu twee bezoldigde bestuurders gemobiliseerd zijn, nog niet te willen
binden. Zoodra de toestand het mogelijk
maakt, de werkindeeling nader te bezien, zal
hierover een beslissing genomen worden.
Namens het dagelijksch bestuur van het
C.N.V. sprak vr. F. P. Fitykschot de vergadering toe, die vooral den nadruk legde
op de groote kansen, die onze tijd biedt voor
de doorwerking der christelijk-sociale beginselen. Laten we daarvan gebruik maken om
onze idealen dichter bij het volk te brengen.

W. B.

DE CHRISTELIJKE BOEREN- EN TUINDERSBOND
Algemeene vergadering.
Naar wij vernemen wordt de algemeene
vergadering van den C.B.T.B. dit jaar gehouden in Utrecht. Als datum is vastgesteld
Donderdag 23 Mei a.s.
In verband met de bijzondere tijdsomstandigheden zal de vergadering een beperkt en
sober karakter dragen. Volstaan wordt me.t
een ééndaagsche vergadering,waarop slechts
huishoudelijke en organisatorische zaken aan
de orde zullen komen.
Na behandeling van de door de provinciale
afdeelingen ingezonden punten, houdt de

heer C. v. d. Heuvel, 2de voorzitter van den
bond, een causerie over actueele pachtvraagstukken.
Gezien het beperkt karakter der vergadering, worden geen gasten uitgenoodigd, en
zal van het verhandelde aan de pers een
communiqué worden verstrekt. Voorts worden de vóórvergadering, de gemeenschappelijke maaltijd en de gebruikelijke excursie dit
jaar achterwege gelaten.
Desniettegenstaande verwacht het hoofdbestuur een goede opkomst van de eigen
leden, daar belangrijke zaken zullen worden
besproken.

WAT WIL HET A.P.C.-COMITE?
Gij kent natuurlijk het A.P.C.-Comité.
Maar gij weet misschien nog niet precies
wat dit comité wil, want de behartiging der
geestelijk-zedelijke belangen der gemobiliseerden geeft wel een aanduiding, maar somt
nog niet precies op wat het wil en hoe het
dit denkt te doen.
Zijn doel is samen te vatten in vier dingen:

Ie. Zorg voor de tijdelijke militaire tehuizen, zoowel die, welke reeds bestaan of die
noodig opgericht moeten worden.
2e. Bijeenbrengen en verzamelen van goede lectuur, nl. boeken, tijdschriften, couranten en alles wat noodig is voor lichamelijke
ontspanning, ontwikkeling en geestelijkzedelijke versterking.
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3e. Verzorging van goede gezellige avonden in en buiten de tehuizen, door het houden van lezingen, vraag- en praatsamenkomsten, lichtbeelden-, voordracht-, muziek-,
zang-, declamatie-avonden, het beschikbaar
stellen van spelmateriaal, enz., enz.
4e. Behartiging van de belangen der gezinnen onzer gemobiliseerden, d.w.z. het bieden van steun, hulp en advies aan de thuisgeblevenen.

v/erkslieden in Nederland en de Vereeniging
ter Veredeling van het Ambacht. Deze samenwerking bewijst nog eens te meer duidelijk, welk een ruim arbeidsveld voor de
vereeniging is weggelegd ten aanzien van de
vestigingsexamens.
De volgende besluiten werden door de
vergadering genomen:
In de week van 29 Juli tot 3 Augustus, bij
voldoende deelneming, in Utrecht examens af
te nemen voor „gezel" en „meester" in de

vakken: timmeren, meubelmaken, plaat- en
smidsbankwerken, vuurwerken, constructiebünkwerken, huisschilderen, metselen, machinebankwerken, machinedraaien, lood- en
zinkwerken, koperbewerken, modelmaken,
steenhouwen enz, in samenwerking met de
Centrale Commissie voor Autobestuurders,
in het automonteeren.
In de week van van 5 tot 10 Augustus, bij
voldoende deelneming, in Assen examens af
te nemen voor „gezel" en „meester" in het
timmeren en huisschilderen.
Eveneens in de week van 5 tot 10 Augustus examens af te nemen in Limburg (mijnstreek) voor „gezel" en ,,meester" in het
constructiebankwerken, vuurwerken, machinebankwerken en machinedraaien.
Het examengeld voor Utrecht en Limburg
werd gehandhaafd op ƒ 10.— en 't diplomageld op ƒ 10.—; voor Assen werd het examengeld bepaald op ƒ 15.— en het diploma-geld op ƒ 10.—.
Aanmelding voor de examens kan tot
uiterlijk 15 Mei geschieden bij den secretarispenningmeester der vereeniging, Raadhuis,
kamer 198, Amsterdam-C.

Leidraad voor Anti-Revolutionnair Gemeentebeleid, door dr. }. W. Noteboom.
- Uitgave J. H. Kok, N.V. Kampen.
Dit boek van den directeur der Dr. Kuyperstichting is eigenlijk een supplement, een
vervolg op een reeds eerder van dezen
schrijver verschenen boek over hetzelfde
onderwerp. Maar al is dit het geval, de
rangschikking der stof en de behandeling
der onderwerpen in dit supplement is toch
van dien aard, dat het geheel het karakter
krijgt van een zelfstandig Boek en ook geEeel zelfstandig kan worden gebruikt. Tal
van vraagstukken van principieelen en practischen aard, liggende op het terrein van de
gemeentepolitiek, worden hier op beknopte,
maar niettemin zeer duidelijke wijze belicht.
Natuurlijk belicht vanuit anti-revolutionnair
standpunt. Dit neemt echter niet weg, dat
ook niet-geestverwanten van den schrijver,
die zich voor deze vraagstukken interesseeren
of er krachtens hun functie mede in aanraking komen, dit boek met vrucht zullen
kunnen raadplegen.
De schrijver is zeer belezen en geeft op tal
van punten aanwijzingen omtrent beslissingen door de bevoegde instantie genomen,
wat voor den lezer wel van groote waarde is.
Uit den aard der zaak kunnen wij in deze
rubriek niet breedvoerig op den inhoud van
dit boek ingaan. De stof ligt ook min of meer
buiten ons bestek, al blijkt telkens weer, dat
hier een advies wordt gegeven over vragen
en vraagstukken, waarmede ook de christelijke vakbeweging in aanraking komt.
Op een paar punten, die dit aantoonen,
willen wij even de aandacht vestigen.
Op blz. 72 blijkt, dat de schrijver kennis
heeft genomen van een op 26 Juni 1923 door
ons verbond aanvaarde motie, waarin werd
uitgesproken, dat bij het uitvoeren van werken in eigen • beheer door de gemeenten,
noch het belang van het overheidspersoneel,
noch het belang der aannemers of midden-

standers, maar alleen het algemeen belang
mag domineeren. De schrijver haalt deze
uitspraak met instemming aan.
Op de blz. 148—'150 wordt gehandeld over
de samenstelling van het burgerlijk armbestuur en tegelijk over de vraag of het
toelaatbaar is, dat verplichtend wordt voorgeschreven,dat vertegenwoordigers van vakvereenigingen daarin moeten zitting hebben.
De schrijver is hiervan tegenstander.
Tegen het zitting nemen op zichzelf heeft hij
geen bezwaar, al maant hij tot voorzichtigheid.
Dit wordt aldus gemotiveerd:
„Het gevaar bestaat, dat bij dergelijke personen (bestuurders van vakvereenigingen —
St.) niet de noodige objectiviteit bestaat of
dat zij van hun functie misbruik maken, b.v.
door onhebbelijke behandeling of afwijzing
van ongeorganiseerden, om het belang van
hun vakvereeniging te dienen. Een gevaar,
dat niet altijd geneutraliseerd wordt door het
feit, dat vertegenwoordigers van vakvereenigingen in de minderheid zijn. Want de
ervaring leert, dat vakbestuurders door kennis van de sociale verhoudingen en zeggingskracht in een dergelijk college een invloed
kunnen krijgen, welke ver uitreikt boven hun
kwantiteit."
Commentaar onzerzijds op dit citaat is
eigenlijk overbodig. Wij teekenen slechts
aan, dat naar onze meening vakvereenigingsbestuurders even goed objectief over deze
zaken kunnen oordeelen, als menschen. uit
andere kringen en voorts, dat wij met genoegen vernemen, dat ook, al zijn zij in aantal
de mindere, zij door hun kennis van de sociale verhoudingen en zeggingskracht vaak
een grooten invloed in vertegenwoordigende
colleges kunnen verkrijgen. Wij zijn daar
uiteraard dankbaar voor.
St,
Vrijheid van vakorganisatie, door mr. G. F.
Arnstein. Ui-tgever H. J. Paris, Amsterdam.
Prijs ƒ 2.90.
Sedert de opheffing van het coalitieverbod
in 1872, heeft de vakorganisatie zich in ons
land geleidelijk ontwikkeld.

Dit is een mooie, maar moeilijke taak.
Honderden plaatselijke comité's zijn gesticht
om dit werk mogelijk te maken. Mocht in de
plaats uwer inwoning zoo'n comité niet bestaan, roept dan de vertegenwoordigende
organisaties, die wij reeds vermeldden, bijeen. Laat u zoo noodig voorlichten door het
secretariaat: Stadhouderslaan 43-45, Utrecht.
Tel. 12443.

VEREENIGING TERVEREDELING VAN HET AMBACHT.
De Vereeniging ter Veredeling van het
Ambacht hield op Zaterdag 27 April te
utrecht haar jaarlijksche algemeene ledenvergadering.
De voorzitter., ir. J. van der Waerden, releveerde in zijn openingswoord, dat het jaar
1939 voor de vereeniging een vruchtbaar
jaar is geweest. Aan het reeds in het vorig
jaar geopperde plan om ook in de noordelijke provinciën gelegenheid te geven voor
het afleggen van een examen gezel en meester, werd namelijk uitvoering gegeven, zoodat de vereeniging in het afgeloopen jaar op
niet minder dan drie plaatsen tegelijk examens hield. Het totaal aantal deelnemers
was 376. Wel is waar was dat aantal geringer dan in 1938 in Utrecht en Limburg tezamen, doch bedacht moet worden, dat reeds
in April van het vorig jaar militaire maatregelen waren getroffen, waardoor tijdens
de examens reeds een aantal vaklieden onder de wapenen vertoefden.
In het ledental kwam geen verandering;
de financieele uitkomsten waren, mede ten
gevolge van de examens in Assen, niet onverdeeld gunstig, zoodat eenige maatregelen
dienden te worden getroffen. Een van deze
maatregelen was om voor het volgend examen te Assen het inleggeld eenigermate te
verhoogen, terwijl voorts een aantal nijverheidsvereenigingen in de provincie Drente
zich bereid verklaarden een garantiefonds te
vormen van ƒ 200.— voor deelneming in het
verlies op de examens aldaar.
De secretaris-penningmeester, jhr. ir. E.
van Heemskerck van Beest, bracht het jaarverslag uit, waarin hij melding maakte van
de uitbreiding van de taak der vereeniging.
De vereeniging hield in het jaar 1939 weer
haar examens voor gezel en meester en had
daarnevens een supervisie over de door de
corporaties afgenomen examens, zooals voor
sterkstroom- en zwakstroommonteur, installateur, kleermaker, horlogemaker, lasscher,
opticien, welke onder het Departement van
Onderwijs, Kunsten en \Vetenschappen ressorteeren, en die voor schoenhersteller en
maatschoenmaker, vestigingsexamens, welke
vallen onder de bemoeiingen van het Departement van Economische Zaken.
Voorts had de vereeniging bemoeienis met
de voorbereiding van het vestigingsexamen
voor schilders, motor- en rijwielherstellers en
verwarmingsinstallateurs.
In het afgeloopen jaar werd een commissie van advies en bijstand voor de vakopleiding en de vakexamens in het leven geroepen, bestaande uit vertegenwoordigers van
de drie Nederlandsche middenstandsbonden,
de Vereeniging Vakopleiding voor Hand-
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De schrijver gaat na welke inbreuken op
de vrijheid van vakorganisatie zijn gemaakt in
den eersten tijd, toen inzonderheid van werkgeverszijde werd getracht de toetreding te
beletten. Daarna behandelt hij den strijd in
Genève rondom deze vrijheid, toen de toelating van de Italiaansche vakbeweging tot
de Internationale Arbeidsconferentie aan de
orde kwam. Daarbij bleek, aldus de schrijver,
dat de arbeidersorganisaties niet voor de negatieve vrijheid durfden te zijn, dat is de vrijheid om ongeorganiseerd te blijven. De vakorganisatie, zoowel die van werkgevers als
van werknemers, heeft het natuurlijk streven
allen te organiseeren. Blijft een deel buiten
staan, dan moet op een, of andere wijze
dwang worden geoefend.
Komend tot de Nederlandsche wetgeving,
ontdekt de schrijver diverse inbreuken op de
vrijheid van vakorganisatie. In de steunregeling wordt onderscheid gemaakt tusschen georganiseerden en ongeorganiseerden. Het
verplichte lidmaatschap heft eveneens de vrijheid op, evenals dat geschiedt door de verbindendverklaring der C.A.O.
Ten slotte komt de schrijver tot de bedrijfsorganisatie en de bedrijfsraden. Alleen wanneer aan de tot het bedrijf behoorenden individueel kiesrecht wordt toegekend en de
leden van den bedrijfsraad niet door de vakvereenigingen worden benoemd, is er sprake
van vrijheid van vakorganisatie. Hij gaat nog
verder en komt dan tot de conclusie, dat bedrijfsorganisatie en vakorganisatie eigenlijk
met elkaar onvereenigbaar zijn. Is het bedrijf
als zoodanig georganiseerd en voorzien van
verordenende bevoegdheid, dan blijft er voor

de vakorganisatie geen plaats en geen taak
over.
In dit werk gaat het in hoofdzaak om de
negatieve vrijheid, die altijd reeds van liberale
zijde is verdedigd, 't Boek is helder geschreven en op menig punt moet men den schrijver
gelijk geven. Komen we, door de bedrijfsorganisatie na te streven, consequent tot het
doen verdwijnen van deze negatieve vrijheid
en moet daarom een andere weg worden gezocht? Is er uiteindelijk dan geen verschil tusschen de fascistische corporatieve ordening en
de bedrijfsorganisatie?
De groote verdienste van dit boek is, dat
het deze vragen op zoo duidelijke wijze aan
de orde stelt.
Evenwel is naar onze meening deze negatieve vrijheid al te zeer ontleend aan de individualistische vrijheidsopvattingen der 18de
eeuw. Er zijn steeds velen, die onverschillig
blijven staan tegenover alles wat hen niet
direct persoonlijk raakt. Zonder bepaalden
drang en uiteindelijk ook zonder dwang zouden zulke individuen heel de maatschappelijke
ontwikkeling kunnen remmen. Hieruit volgt,
dat de volstrekte vrijheid, gelijk ook schier op
elk ander gebied het geval is, in onze samenleving onbestaanbaar is. Er ligt, ook op het
gebied der maatschappelijke ontwikkeling, ergens een grens voor de vrijheid. Dit behoeft
allerminst te beteekenen, dat men het dwangsysteem van de fascistische ordening overneemt.
Hoe meer bezieling er in de kringen van
werkgevers en arbeiders leeft, hoe minder behoefte er aan dwang zal zijn.

verpleging opgenomen in de na te noemen
inrichtingen:
DE PINKSTERDAGEN NAAR HET
VACANTIE-OORD TE PUTTEN.
Het Vacantie-oord is thans weder te onzer
vrije beschikking. Indien zich geen buitengewone gebeurtenissen voordoen, zullen wij de
Pinkstergasten dus gaarne in ons mooie V.O.
herbergen.
De inrichting is in de laatste jaren .geheel
gemoderniseerd; in alle kamers zijn thans
vaste waschtafels geplaatst.
De speciaalprijs voor de Pinksterdagen (Zaterdag 11 Mei, aankomst na avondmaaltijd te 6 uur; Dinsdag 14 Mei, vertrek direct
na ontbijt) -- bedraagt:
voor leden van bij het „Fonds Vacantieoorden" aangesloten organisaties ƒ 3.50, voor
anderen ƒ 4.50 per persoon; kinderen beneden 12 jaar halve prijs.
Meldt u spoedig -- uitsluitend — bij den
penningmeester van het C.N.V. te Utrecht,
Stadhouderslaan 43-45.
Er is nog een aantal kamers beschikbaar.
W. DE JONG,
penningmeester C.N.V.
Utrecht, April 1940.
„DRAAGT ELKANDERS LASTEN".
Overzicht hulpverleeningen in de maand
Maart 1940.
In de maand Maart werden voor geheele
of gedeeltelijke rekening van „D.E.L." ter

Sanatoria, enz.:
Kind van lid Bouwarbeiders, De Bilt. San.
„Berg en Bosch".
Kind van lid Bouwarbeiders, Dordrecht.
Zeehospitium.
Lid van Fabrieks- en Transportarbeiders,
Axel. San. ,Juliana-oord".
Lid van Fabrieks- en Transportarbeiders,
Maassluis. San. „Zonnegloren".
Kind van lid Fabrieks- en Transportarbeiders, Zwijndrecht. San. „Erica".
Lid van Grafische arbeiders, Rotterdam.
San. „Juliana-oord".
Lid van Kantoor- en Handelsbedienden,
Groningen. San. „Oranje Nassau Oord".
Kind van lid Houtbewerkers, Rotterdam.
Zeehospitium.
Kind van lid Landarbeiders, Klundert.
San. „Sonnevanck".
Kind van lid Landarbeiders, Puttershoek.
Zeehospitium.
Ziekenhuizen:
Echtgenoote van lid Fabrieks- en Transportarbeiders, Waalwijk.
Lid van Landarbeiders, Vlagtwedde.
Kind van lid Sigarenmakers, Kampen.
Kind van lid Sigarenmakers, Veenendaal.
Rusthuis:
Echtgenoote van lid Metaalbewerkers,
Utrecht. Rusthuis „Moria".

Koloniehuizen:
Kind van lid Bouwarbeiders, Leiden.
„Julianahuis".
Kind van lid Fabrieks- en Transportarbeiders, Asperen. „Julianahuis".
Kind van lid „Unitas", Rijssen. „Reggeberg".
Andere vormen van hulp.
Extra voeding:
Lid van Bouwarbeiders, Bunschoten.
Echtgenoote van lid Bouwarbeiders, Dordrecht.
Echtgenoote van lid Bouwarbeiders, Groningen.
Twee kinderen van lid Bouwarbeiders,
Dordrecht.
Kind van lid Bouwarbeiders, Alkmaar.
Echtgenoote van lid Fabrieks- en Transportarbeiders, Waalwijk.
Echtgenoote van lid Fabrieks- en Transportarbeiders, Smilde.
Kind van lid Grafische arbeiders, Kampen.
Lid van Landarbeiders, Kamperland.
Lid van Landarbeiders, Hommerts.
Echtgenoote van lid Landarbeiders, Uitwellingerga.
Kind van lid Landarbeiders, Tholen.
Echtgenoote van lid Sigarenmakers, Kampen.
Huishoudelijke hulp:
Echtgenoote van lid Grafische arbeiders,
Groningen.
Echtgenoote van lid Fabrieks- en Transportarbeiders, Huizen.
Echtgenoote van
lid
Landarbeiders,
Dedemsvaart.
Echtgenoote van lid Landarbeiders, Terneuzen.
Echtgenoote van lid Metaalbewerkers,
Pernis.
Diversen:
Echtgenoote van lid Fabrieks- en Transportarbeiders, Kerkdriel.
Echtgenoote van lid Fabrieks- en Transportarbeiders, Katwijk.
Kind van lid Metaalbewerkers, Den Haag.
„Draagt Elkanders Lasten" is een hulpfonds, dat met inschakeling van een redelijke
gezinsbijdrage, zijn deelnemers-£.&,c.-pa£zënten, na een minimum wachttijd van zes maanden, hulp verleent:
bij sanatoriumverpleging en bij verpleging
in andere inrichtingen van herstel, tot pi.m.
50 pet. van de verpleegkosten;
bij, door het consultatie-bureau, in verband
met tuberculosebestrijding geadviseerde andere vormen van hulp, als: extra-voeding,
hulp in de huishouding, enz.
tot bedragen als redelijkerwijze noodig
blijken.
„D.E.L." helpt alleen, indien het consultatie-bureau daartoe, in verband met t.b.c.bestrijding, adviseert.
Er zijn nog organisaties bij ons C.N.V.
aangesloten, die heel weinig „D.E.L."-deelnemers tellen.
Zijt gij lid van één dezer organisaties?
Alle leden onzer christelijke vakbeweging
behooren „D.E.L."-deelnemer te zijn. Het
kost bij collectieve toetreding (ook met een
geheele af deeling) slechts 2 cent per week.
W. DE JONG,
penningm.-beheerder „D.E.L."
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Middelburg.

Enschede.
Op Woensdag 24 April jl. hield de Chr. Besturenbond, onder voorzitterschap van vriend J. H.
Krooshof, een buitengewone ledenvergadering.
Allereerst werden verschillende huishoudelijke zaken afgewerkt. Het punt A.P.C.-Comité werd uitvoerig besproken en vriend A. Westendorp verzocht zitting te nemen in de werkcommissie.
Nadat nog enkele mededeelingen waren gedaan,
was het punt bedanken voorzitter aan de orde.
Vriend J. H. Krooshof, die, zooals bekend, is
benoemd tot voorzitter van den P.C.M.B, en zich te
Heerlen gaat vestigen, moest hierdoor bedanken als
voorzitter van den C.B.B. Door den 2den voorzitter, vriend Atten, werd de scheidende voorzitter
toegesproken. Spreker bracht hem dank voor het
vele gezegende werk dat hij in de afgeloopen 4 jaar
voor den C.B.B, heeft verricht, waarna hij namens
alle organisaties een prachtig boekwerk aanbood als
herinnering aan den C.B.B, te Enschede.
Zichtbaar ontroerd sprak de voorzitter •woorden
van dank voor het mooie boekwerk en de hem toegesproken woorden.
Vervolgens werd als nieuwe voorzitter gekozen
vriend J. W. v. W^ageningen.
Door den afgetreden voorzitter werd de nieuwgekozene toegesproken en hem den voorzittershamer
overhandigd, om de verdere leiding van de vergadering op zich te nemen.
Ten slotte werd nog besloten de eerstvolgende
ledenvergadering te houden op 8 Mei a.s.
v. W.

Haarlem.
Dinsdag 23 April jl., hield onze besturenbond een
vergadering, die vrij goed was bezocht.
Onze voorzitter, vr. Silwis, opende de vergadering.
Hij las Psalm 55 en ging voor in gebed.
Onder de ingekomen stukken was ook een schrijven van den Chr. Vrouwenbond. De arbeid, strekkende om meer contact te krijgen met de vrouwen van
onze werkloozen, is bezig zich te ontwikkelen, maar
vordert langzaam. Men wil nu trachten om de 14
dagen te vergaderen en beoogt naast eenige geestelijke
ontspanning, bezig te zijn met breiwerk. De laatste
samenkomst was door 44 vrouwen bezocht. Men
vroeg nu een zaal van den besturenbond, welke dan
kosteloos beschikbaar zou moeten zijn. Het groote
nut van deze vergaderingen werd door onzen besturenbond zeer wel ingezien. Echter moet rekening
worden gehouden met de exploitatie van ons gebouw,
die nog altijd veel zorg baart. Geantwoord zal worden dat er liefst op Maandag vergaderd moet worden, om niet in conflict te komen met onze eigen
organisaties. Ook de oprichting van het A.P.C.Comité gaf veel stof tot spreken. De voorziter hield
een betoog over de afgeloopen besprekingen. Na veel
besprekingen is dan eindelijk het comité in wording.
Hier in Haarlem wordt in het algemeen veel voor de
ge-mobiliseerden gedaan. De bewijzen daarvoor zijn
voor het grijpen. Circa 5 militaire tehuizen zijn in
Haarlem gevestigd en ook buiten de stad zijn plaatsen
voor samenkomst. Het bestuur van het plaatselijk
Militair Tehuis heeft reeds zeer veel werk gedaan.
Redenen waarom men, zoo mogelijk, de gelden welke
zullen worden opgehaald, aan Haarlem ten goede wil
doen komen. Met het hoofdcomité is deze kwestie
bereids tot een oplossing gebracht en wel zoo, dat
zeker 50 pet. en waarschijnlijk 75 pet. in Haarlem zal
blijven. Eenige heeren van de sufecomité's van het
Militair Tehuis nemen nu zitting in het A.P.C.Comité, benevens de voorzitter van onzen besturenbond. Gehoopt wordt, dat nu spoedig een begin kan
worden gemaakt om gelden voor dezen arbeid op te
halen.
De heer Lam, bestuurslid van het Militair Tehuis,
ü thans bereid gevonden de commissie te installeeren. Laten we nu hopen, dat dit werk moge slagen.
Vervolgens bracht de penningmeester, vr. De
Graaf, verslag uit van de werkzaamheden van de
Contact-Commissie der 4 vakcentrales. Bereids was
reeds een adres naar B. en W. gezonden over het
verhoogen van den huurprijs van eenige complexen
arbeiderswoningen om dit, als het kan, ongedaan te
maken.
De secretaris, vriend Vrucht, deelde nog mede, dat
de inzameling onder de werkende leden voor de werkloozen, in den vorm van een kerstgave, had opgebracht / 500.99.
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Vriend De Graaf, commissielid „D.E.L.", deelde
mede, dat de collecte voor ons tuberculosefonds had
opgebracht ƒ 493.—. De onkosten waren circa ƒ 37.—,
zoodat er een overschot was van ƒ 456.—.
De voorzitter dankte voor den velen arbeid hiervoor verricht.
Niets meer aan de orde zijnde, eindigde vr. Niemoller met dankzegging, waarna de voorzitter de
vergadering sloot.
F. M., 2de secr.

Harlingen.
Op Maandag 15 April jl. hield onze Harl. Chr.
Besturenbond, onder leiding van den voorzitter, vr.
S. Jorna, zijn jaarvergadering.
Na lezing van Psalm 79 gaat de voorzitter voor
in gebed. In zijn openingswoord heet hij de opgekomen vrienden hartelijk welkom en dankt voor de
medewerking, in het afgeloopen jaar ondervonden.
In gevoelvolle woorden herdenkt hij ons actief
overleden lid Kuipers. Het zeer uitgebreid jaarverslag van den secretaris wordt, bij diens afwezigheid
door den 2den secretaris gelezen, waarna vele ingekomen stukken den hamer passeeren. Voor het
A.P'.G.-werk wordt vriend C. Veth aangewezen.
Alle betreffende stukken hierover worden hem ter
hand gesteld. Na de verslagen van den penningmeester, vr. Hondema, wordt hem dank gebracht,
terwijl de voorzitter hem tevens namens den C.B.B,
feliciteert met zijn 25-jarig lidmaatschap van den
Ned. Chr. Graf. Bond. Verschillende leden geven
dan nog verslag van hun arbeid namens den besturenbond in verschillende commissies.
Na de rondvraag gaat vriend Veth voor in
dankgebed.
A. A. B.

Op Vrijdag 26 April jl. hield de besturenbond een
bijzondere algemeene vergadering.
Na op de gebruikelijke wijze de vergadering te
hebben geopend, heet de voorzitter de aanwezigen
welkom en zegt dat, gezien de geringe belangstelling
voor de studieclub dezen winter, het bestuur heeft
gemeend nog een onderwerp te moeten behandelen
op een algemeene vergadering van den besturenbond.
Gezien de geringe opkomst op deze vergadering,
zal het bestuur zich omtrent de studieclub nog nader
beraden.
Na lezing van notulen en behandeling van eenige
ingekomen stukken, wordt door den voorzitter van
de studieclub, vriend A. Francke, het onderwerp
„Het toekomstideaal van Bellamy" behandeld.
Op zeer duidelijke wijze doet de inleider naar voren
komen het onmogelijke in het ideaal van Bellamy.
Noemen wij slechts, dat men tot zijn 21ste jaar
moet schoolgaan en maar 24 jaren van zijn geheele
leven werken. Terecht zegt inleider, dat het Bellamy-stelsel den lof der luiheid bezingt.
Met het stelsel wordt de kerk, het geloof en het
Evangelie niet meer vrij verkondigd en hierdoor komt
dit stelsel in strijd met de Heilige Schrift.
Voor Bellamy is alles goed, doch wij kunnen ons
met dit stelsel niet vereenigen en moeten het als een
mislukking zien.
Een 8-tal aanwezigen heeft met den inleider van
gedachten gewisseld en nadat de inleider verschillende
vragen heeft beantwoord, wordt hem door den voorzitter dank gebracht voor de behandeling van dit
onderwerp.
Wanneer de voorzitter het geheele onderwerp
samenvat, komt hij tot de conclusie, dat de Spreukendichter nader bij de waarheid komt, dan Bellamy.
Onze roeping is Gods getuigenis in de wereld te
stellen.
Na dankgebed door vr. Francke, sluit de voorzitter
de vergadering.
M. '
A. F.

Kollum.

Suameer.

Vergadering van den C.B.B. Kollumerland c.a. te
Kollum, gehouden op 23 April jl.
Te ruim half acht werd deze vergadering door
den voorzitter, vr. G. Noorman, op de bij ons gebruikelijke wijze geopend.
In zijn welkomstwoord richtte de voorzitter een
woord tot vriend v. d. Molen, die na één ernstig
ongeval weer aanwezig was. De notulen •werden gelezen en onveranderd goedgekeurd. Hierna volgden
ingekomen stukken. Het schrijven aangaande den
bloempjesdag werd verwezen naar het comité
,,Draagt Elkanders Lasten", dat een vergadering
hoopt te beleggen op 15 Mei a.s.
Het resultaat van de November-actie zal nader
aan den verbondssecretaris bekendgemaakt worden.
De circulaire betreffende vergoeding militairen lokte
eenige bespreking uit.
Hierna werd enkele oogenblikken stilgestaan bij
het aanstaand zilveren jubileum van ons verbondsbestuurslid Amelink. Met algemeene stemmen werd
besloten hem telegrafisch geluk te wenschen.
Stelde Kollumerzwaag ons teleur met haar onderwerp, de voorzitter nam toen het woord en verraste
ons met een keurige inleiding over de ontwikkeling
der sociale wetgeving sedert 1900 en den invloed der
christelijke vakbeweging daarop. Uitvoerig werd stilgestaan bij de droeve toestanden op het arbeidsterrein van vóór 40 jaar, als: lage loonen, lange dagen,
slechte woningtoestanden, enz. Vervolgens werd de
opkomst der vakbeweging geschetst en ten slotte wat
in den loop der jaren op het terrein der sociale wetgeving werd verkregen. Ons land is nog de meeste
landen vooruit. Nog zijn in voorbereiding de Kinderbijslagregeling en verkorting van arbeidsduur bij den
landbouw.
Vóór alles is samenwerking noodig tusschen werkgevers en werknemers, dan zullen onder Gods zegen, vruchten niet uitblijven.
Een leerzame bespreking volgde na dit interessante
onderwerp, vooral ook wat den kindertoeslag betrof.
Hierna volgde een bespreking aangaande het droevige feit, dat Kollumerland in de 4de klasse is geplaatst, wat den loonstandaard betreft, wat een
onbillijkheid werd gevonden en voor de meeste groepen van loontrekkenden schade meebrengt. Algemeen
was men van meening, dat plaatsing der gemeente
in de 3de klasse noodig en billijk zou zijn.
Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter
allen voor hun tegenwoordigheid en werd de vergadering met dank aan God door vriend v. d. Molen
gesloten.
J. EKEMA, secr.

Maandagavond 22 April jl. kwam het moderamen
van den C.B.B. Tietjerksteradeel in vergadering bijeen in een lokaal der Geref. Kerk te Bergum.
Na gebruikelijke opening door den voorzitter, vr.
A. de Vries en het lezen van Psalm 146, sprak hij
een openingswoord, ons wijzende op onzen plicht en
roeping ook in het organisatieleven.
Na het lezen der notulen, die onveranderd werden
goedgekeurd en geteekend, passeerden de ingekomen
stukken den hamer. Ook werden eenige mededeelingen gedaan, waarna de hoofdmoot volgde, nl. de
bespreking van de A.P.C.-co'Iecte. Allereerst werd
verslag gedaan van de Zaterdag jl. gehouden vergadering, waar deze collecte was uiteengezet. Deze
vergadering werd door het dagelijksch bestuur van
den besturenbond bijgewoond. Besloten •werd een aantal personen uit te noodigen voor een vergadering,
waarin dan een definitief comité zal worden benoemd.
De besturenbond neemt alleen maar het initiatief
daarvan.
Na de rondvraag, welke geen bijzonders opleverde, werd deze vergadering door vr. Bouma met
dankzegging beëindigd.
De 2de voorzitter was met kennisgeving afwezig.
P. BOUMA, corr.
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