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DEN STEEN AFGEWENTELD
Lukas 24 : 2.
We hebben weer Paaschfeest gevierd, het
feest van den opgestanen Heiland.
We hebben gestaan bij het open graf,
waaruit Jezus als Overwinnaar is te voorschijn getreden. Het is alles jubel rondom
de Paaschgebeurtenis. Kan men zich blijder
verrassing voorstellen dan deze, dat men een
geliefden doode den laatsten liefdedienst wil
bewijzen, om dan plotseling te bespeuren,
dat hij leeft?
De steen is afgewenteld, de wachters
worden als dooden, de vrouwen ijlen weg
van het graf met vreeze en groote blijdschap.
De Joodsche Raad kan het feit niet wegpraten, want de wacht heeft met hemelkrachten
kennis gemaakt. De wachters zullen er straks
over praten en wat dan?
De raad vindt het eenige antwoord, dat
de wereld kan geven op Gods daden: geld
en omkooperij.
M a a r ' d e steen is afgewenteld. Het feit
laat zich niet loochenen. Jezus is opgestaan,
Hij triumpheert over dood en graf.
Zoo heeft Paschen tot ons gesproken. En
als het goed is, dan zijn we daardoor gesterkt in het geloof, dat de opstandingskracht
van Jezus Christus uit de dooden de belofte
inhoudt van Zijn volledige overwinning over
alle macht en kracht, die zich tegen Hem
stelt.
Veel in de wereld van heden is bezig te
veranderen. Zekerheden vallen weg. Waar
gaan wij heen? Waar gaat de wereld heen?
Wat heeft God met Nederland voor? Hoe
zal het gaan met onzen dagelijkschen arbeid?
Hoe met de christelijke school? Hoe met onze
vakbeweging? Hoe met de kerk?
Op al deze vragen is het antwoord, dat
de steen is afgewenteld. Dat Eén overwinnaar is. Eén, die machtiger is dan dood en
graf.
Als wij alle zekerheid kwijtraken, omdat
de wereld rondom ons wankelt en ineenstort, dan mogen wij zien op Jezus, die
overwonnen heeft en in Wien wij meer dan
overwinnaar zijn.
Te midden van de gruwelen van dezen
tijd, in een wereld, die ten ondergang neigt,

staat Hij, die met Zijn almachtige kracht
waakt over de zijnen.
Dat geeft moed en kracht om voort te
arbeiden, omdat Hij ons draagt en schraagt.
Zijn opstandingskracht wordt ons deel, zoodat niets ons deren kan.
* * *

Christelijk-sociale arbeid is mogelijk door
de levenwekkende en vernieuwende kracht

van Christus' opstanding. Allen, die door
Hem vernieuwd zijn, kunnen opstaan tot een
nieuw leven. De steen is afgewenteld, alle
beletsel voor Jezus' koningschap is weggenomen. Het gaat er nu om, het getal van
Zijn onderdanen te vermeerderen, wijl daarin
des Konings heerlijkheid is gelegen.
Voor zoover de arbeid van de christelijke
vakbeweging dienstbaar mag zijn aan des
Konings heerlijkheid, is de instandhouding
van dien arbeid zeker en gewis. Daarom is
er voor eenigerlei bezorgdheid geen plaats.
Want de Koning waakt over Zijn werk.
Mogen velen onder ons in trouwen arbeid
iets van de rust en de vastheid toonen, waarop de wereld wacht en die verkregen wordt
door het geloof in de opstanding van Jezus
Christus, die de Overwinnaar is, nu en
straks.

ARBEID EN WINST
Voor eenige jaren bestond er bij de N.V.
Glasfabriek „Leerdam" een samenwerking
tusschen de werkgeefster en de organisaties
van werknemers, die tot in den Raad van
Commissarissen was doorgevoerd.
Er bestond een ondernemingsraad, die
was samengesteld uit de vertegenwoordigers
van de plaatselijke afdeelingen van de vakbonden, dus uit de arbeiders uit de fabriek
en het kantoor zelf en stond onder leiding
van den directeur. In dezen ondernemingsraad werden de economische en technische
belangen van de onderneming besproken.
In den Raad van Commissarissen hadden
twee hoofdbestuurders uit de grootste, bij
deze onderneming; betrokken organisaties
zitting en wel gelijkwaardig naast de vertegenwoordigers van de aandeelhouders.
Er bestond een Investeeringsfonds, waarin de arbeiders een deel van hun loon stortten, tot ondersteuning van de financieel'
zwakke positie van de onderneming.
De juridische vorm, waarin dit alles gegoten was, was de collectieve arbeidsovereenkomst. En in den aanhef daarvan werd
uitdrukkelijk vastgesteld (wij citeeren uit het
hoofd, aangezien de juiste tekst op het
oogenblik niet te onzer beschikking staat),
dat de arbeid als gelijkwaardige factor naast
het kapitaal werd beschouwd.
Op deze verklaring rustte dus de samen-

werking. Arbeid als gelijkwaardige factor
van het kapitaal.
Het kan niet ontkend worden, dat de doorvoering van dit beginsel van vèrstrekkenden
invloed op de verhouding tusschen arbeid
en winst, op de leiding en de organisatie
van onderneming en bedrijf zou kunnen zijn.
,,Zou kunnen zijn', want dit behoeft zoo
niet te zijn. Reeds de liberale econoom Adam
Smith schreef als eersten zin van zijn beroemd werk „Onderzoek naar den aard en
de oorzaken van den rijkdom der volkeren",
dat de arbeid de bron is van den rijkdom der
volken. De grootc waarde, van den arbeid
werd dus ook toen erkend. Niettemin heeft
dit tot een andere organisatie van de onderneming niet geleid, althans niet in dezen
zin, dat aan den factor arbeid een meer
leidinggevende plaats werd toebedeeld. In
feite bleef de gedachte overheerschen, dat
het kapitaal, in de onderneming gestoken,
de productie en het verstrekken van arbeid
mogelijk maakte en derhalve aan hetzelve
de absolute leiding in de onderneming toekwam. Daarnaast gaf het groote risico, dat
het kapitaal liep, het een rechtmatige aanspraak op het leeuwendeel van de winst.
Deze opvattingen hebben in de practijk geheerscht en ze heerschen nog tot op den
huidigen dag.
Het contract tusschen de Glasfabriek
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„Leerdam" en de vakbonden was een po- veelkoppigen aandeelhouder, maar zij verging, deze opvattingen te doorbreken, maar vult een zeer belangrijke functie in het gede kapitaalsinvloeden hebben ten slotte deze heel van het welvaartsstreven van een volk.
Deze functie wordt uitgeoefend door menpoging verijdeld.
Hoe staan wij nu als christelijk-sociale schen. Het aandeelhouderskapitaal is onbeweging tegenover het vraagstuk van het persoonlijk geworden. Het belang van deze
kapitaal en den arbeid in de onderneming? aandeelhouders moge meebrengen, dat een
Wellicht heeft bij velen de gedachte post- zoo hoog mogelijke winst wordt gemaakt,
gevat, dat onze afwijzing van het staats- dit belang dient ondergeschikt te worden gesocialisme, dat de leiding van „de productie" maakt aan de algemeene belangen van hen,
in handen van „de gemeenschap" wilde die in samenwerking het maatschappelijk
leggen, voortkwam uit de groote waarde, die belang dienen, namelijk de in de onderneming
door ons aan „het kapitaal" werd toegekend, werkende personen. Het argument, dat het
alsof „het kapitaal" alle zeggenschap in de kapitaal toch het grootste risico draagt, gaat
onderneming en in het bedrijf moest worden niet op. Het risico van den aandeelhouder
toebedeeld. Dit is echter maar zeer ten deele is ten slctte eenige waardevermindering van
juist. Als men zich herinnert de discussies, een deel van zijn vermogen, terwijl het risico
destijds gehouden in een sociale conferentie van den arbeider heel zijn bestaan omvat.
De onderneming vervult haar taak door
te Lunteren, waarin het vraagstuk van de
medezeggenschap aan de orde was, dan weet cle samenwerking van de factoren arbeid en
men, dat de opvatting, alsof de onderneming kapitaal, waaraan men den factor ,,leiding"
als het eigendom van den ondernemer moet zou kunnen toevoegen. Hier is dus een
worden beschouwd, in onzen kring werd samenwerking van menschen, die elk voor
afgewezen. Trouwens, reeds de eisch van hun deel tot de welvaart van de ondernemedezeggenschap wijst er op, dat men aan ming bijdragen en die uit haar opbrengst
den factor arbeid een grootere plaats in het leven. Geen van deze door menschen uitgeoefende taak kan worden gemisf. De
bedrijf wilde toekennen.
De afwijzing van het staatssocialisme rust arbeid evenmin als het kapitaal en evenmin
op een anderen grond, namelijk ten diepste als de leiding.
Daarom zal naar onze opvatting aap elk
op dezen grond, dat de staat niet behoort
tot de organische bedrijfsgemeenschap. In van deze factoren een gelijkwaardige plaats
den christelijk-socialen kring wordt onge- in de organisatie van de onderneming en
twijfeld aan den staat allerlei zeggenschap vooral van heel het bedrijf moeten worden
toegekend, maar dan in dezen zin, dat hij toegekend.
Wellicht moeten wij nog een stap verder
zich houdt op eigen terrein, dus daar, waar
het belang van allen gevaar loopt. In eerste gaan.
Kapitaal ontstaat door onder leiding verinstantie komt daarom niet aan den staat,
maar aan de bedrij f sgenooten de taak toe, richten arbeid. Men heeft kapitaal wel gehet bedrijfsleven te ordenen, het arbeids- noemd „gestremde arbeid",, omdat alle
recht in het leven te roepen, te handhaven kapitaalgoederen slechts door niet direct geen binnen den bedrij f skring het recht te be- bruikte arbeidsopbrengst tot stand komen.
Moet dan aan den arbeid niet het primaat,
stellen.
Als dit vaststaat, dan komt daarna de de eerste plaats, worden toegekend? In zijn
vraag aan de orde hoe de factoren kapitaal zeer interessante beschouwingen in Nederen arbeid zich dan hebben te verhouden in landsche sociale politiek wordt dit door prof.
mr. C. P. M. Romme betoogd. Hij maakt
het geheel van de bedrijfsgemeenschap.
Het kan niet ontkend worden, dat er een daarbij onderscheid tusschen ,,arbeid" en
ontwikkeling in de begrippen heeft plaats ,,arbeidsresultaat". Het arbeidsresuÜtaat of
gevonden, verband houdende met de ont- arbeidsproduct verschilt principieel van den
wikkeling van het economisch leven. In een arbeid zelf, omdat het behoort, in tegenstelmaatschappij, waar de ondernemer-eigenaar ling tot den arbeid, tot de orde der dingen.
voor de verschaffing van kapitaal uit eigen terwijl de arbeid-zelf niet van den mensch
middelen en tevens zelf voor de leiding kan worden losgemaakt en dus hooger staat
zorgt, staat de zaak eenigszins anders, dan dan het kapitaal, dat wél tot „de orde der
wanneer de kapitalist-aandeelhouders een- dingen" behoort. En aangezien de mensch
maal per jaar voor de benoeming of herbe- in geplaatst als koning over al het geschanoeming van een directeur of van directeu- pene, gaat het niet aan het geschapene (d.i.
ren zorgt en verder alleen vraagt naar een hier het kapitaal) te ' plaatsen; boven den
mensch (d.i. hier den arbeider). De concluzoo hoog mogelijk dividend.
In het laatste geval - - en dit geval is al- sie, die hieruit wordt getrokken, is dat in
lengs maatgevend geworden
heeft de de onderneming de eerste plaats toekomt aan
leider of directeur er slechts voor te zorgen, den arbeid. Wie dien arbeid verricht, heeft
dat de winst zoo hoog mogelijk is, maar rechtens zeggenschap boven dengene, die
verder behoeft hij zich over het welvaren kapitaal fourneert. De eerste geeft zijn gevan allen, die aan de onderneming verbon- heele persoon om het geschapene te vervormen, te gebruiken, dus te beheerschen.
den zijn, niet druk te maken.
Is dit overeenkomstig de christelijk-sociale De tweede geeft slechts een stuk van zijn
bezit om daaruit een opbrengst te verkrijgen.
opvattingen?
In dezen gedachtengang komt aan 'het
In geenen deele!
Allereerst is geen welvaart mogelijk zon- element „arbeid" in de onderneming een
der dat aan den factor arbeid recht weder- groote zeggenschap toe. Het gaat dan niet
vaart. Het in stand houden van de arbeids- meer om een zoo groot mogelijke winst te
kracht is ook voor de onderneming van be- maken ten behoeve van den kapitaalgever,
lang en ook als welvarend consument is de maar om door samenwerking tusschen degearbeider voor den afzet van groote beteeke- nen, die de onderneming leiden en die hun
persoon daaraan verbinden, in welken vorm
nis.
Maar vooral hierop komt het aan: de dan ook, een goede arbeidsopbrengst te veronderneming is' niet een „zaak" van den zekeren.
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Prof. Romme wil dan ook aan den factor
arbeid, medebeslissingsrecht geven over de
leiding der onderneming, door de arbeiders
een plaats te geven in den Raad van Commissarissen. Hierdoor komt prof. Romme in
dezelfde lijn als prof. Gerbrandy, die de
samensteller was van het collectief contract
voor de Glasfabriek „Leerdam".
Beiden bezien dit vraagstuk echter alleei.
van den kant van de onderneming, niet van
de zijde van het bedrijf.
Trouwens, in de bedrij f sgemeenschap valt
de nadruk niet op het kapitaal, doch op de
leiding en de arbeiders. Het kapitaal heeft
zijn invloed in de onderneming, maar als het
gaat om de gemeenschappelijke bedrijfsbelangen, zooals prijzenpolitiek, vakopleiding,
rationalisatie, domineeren de belangen van
de werkers in het bedrijf, daarmede bemoeit
de zuivere kapitaalverschaffer zich niet, hem
gaat het alleen om het resultaat.
Daaruit blijkt eens te meer, dat aan den
arbeid zoowel in de onderneming als in het
bedrijf, maar vooral in het laatste een groote
mate van medezeggenschap behoort te worden verleend.
Men spreekt in dezen tijd veel over de
beteekenis van den arbeid. Zelfs heeft men
de tegenstelling goud en arbeid uitgevonden.
Wij gelooven niet, dat dit een tegenstelling
is. Als meer normale tijden aanbreken, zal
het goud in het economisch verkeer ongetwijfeld opnieuw een zekere plaats toegewezen krijgen, al zal die plaats wel een
andere zijn dan voor bij voorbeeld 10 of
20 jaar.
Wij hebben de tegenstelling goud en
arbeid in het geheel niet noodig om te betoogen, dat aan den arbeid al te lang de
rechtmatige plaats in het bedrijfsleven is
onthouden. Ware dat niet geschiedt, ware
aan den arbeid een behoorlijke mate van
medezeggenschap en medebeslissingsrecht in
onderneming en bedrijf toegekend, dan zouden vele vraagstukken op natuurlijke wijze
hun oplossing hebben gevonden, Dan zou de
werkloosheid niet zulk een omvang hebben
aangenomen, dan zou de mechanisatie in
kalmer tempo hebben plaats gevonden, dan
zou de organisatie van het bedrijfsleven,
waarvoor nu een commissie bezig is een
theoretischen opzet te maken, op practische
wijze zijn tot stand gekomen.
\Vaarom? Omdat dan niet alleen de vraag
naar de winst voor den aandeelhouder, maar
ook en vooral de belooning van den arbeid
en de rechts- en bestaanszekerheid van den
arbeider zwaarder hadden gewogen dan het
geval is geweest.
Hier moet een andere weg worden ingeslagen. Het Nederlandsche bedrijfsleven is
daarvoor langzamerhand rijp geworden. En
de Nederlandsche wetgeving heeft door
Bedrij f sradenwet en door Grondwetswijziging
dien weg in beginsel reeds aangewezen.
Moge de ontwikkeling dezen weg verder
vervolgen.
ADRES VERANDERINGEN.
Adresveranderingen enz, behooren
uitsluitend gezonden te worden aan het
bureau van het C.N.V., en NIET AAN
DE DRUKKERIJ. Van dergelijke ken,
nisgevingen wordt door onze drukkerij
geen nota genomen.

HET BEDRIJFSVERBAND
Het bedrijfsverband is een gedachte, die in
den christelijk-socialen kring diep wortel
heeft geschoten. De uiteenrafeling van de
natuurlijke verbanden in bedrijf en beroep
heeft al veel onheil gesticht en zal ook in de
toekomst nog wel schade aanbrengen.
Door het scheiden van hetgeen God heeft
samengevoegd is niets dan onheil te wachten.
Daarom stond de christelijke vakbeweging
reeds tientallen jaren geleden op de bres
voor bedrijfsorganisatie. Niet omdat zij zulk
een helder inzicht had in de eisenen van de
toekomst, niet omdat zij voorzag, dat de
gemeenschapsidee later het individualisme
zou verdringen, maar alleen omdat zij uit
Gods \Voord de eenheid van het menschelijk geslacht, geordend naar de verbanden in
gezin, familie, bedrijf en maatschappij, had
leeren verstaan.
Daarom en daarom alleen streefde zij naar
het versterken van de natuurlijke saamhoorigheid tusschen bedrijfsgenooten, tusschen
werkgevers en werknemers.
Waartoe het bedrijfsverband in staat is,
wanneer eenmaal het besef van saamhoorigheid is doorgedrongen, is reeds in menig opzicht gebleken.
Wij werden daarbij opnieuw bepaald door
twee publicaties uit verschillenden bedrij f skring en wel in de eerste plaats uit het grafisch bedrijf.
Het feit, dat in dit bedrijf sommige arbeiders een korten werktijd hebben met een verminderd weekinkomen, terwijl in andere
ondernemingen de arbeiders soms een volle
arbeidsweek maken, heeft er toe geleid, dat
in dit goed georganiseerde bedrijf gezocht is
naar de mogelijkheid, een meer gelijkmatige
inkomstenverdeeling te verkrijgen. De bedrijfssaamhoorigheid brengt mede, dat de
bedrijfslusten en -lasten zooveel mogelijk gelijk worden verdeeld.
Men heeft daartoe in het grafisch bedrijf
(of eigenlijk in de grafische bedrijven, want
verschillende vakgroepen vormen dit bedrijf)
een Algemeen Sociaal Fonds ingesteld. Daarover lezen wij in het Grafisch Orgaan:
„Wij hebben een- en andermaal de aandacht gevestigd op de mogelijkheid van instelling van een nieuw fonds voor de grafische bedrijven, het zogenaamd wachtgeldfonds. Wachtgeld was een vrij onbekende
zaak in onze bedrijven. Alleen aan het einde
van 1940 en het begin van 1941 werd op
enigszins ruime schaal een wachtgeldregeling
toegepast, waarbij de werkgevers, die tot de
regeling toetraden, vanwege het rijk werden
gesubsidieerd. Hoewel waardering voor die
werkgevers mag worden uitgesproken evenals voor de verstrekte subsidie, voldeed deze
regeling op de duur niet. Zij beperkte de
ontvangsten tot 70 pet. van het loon voor
gehuwden en tot 50 pet. voor ongehuwden.
Maar bovendien: zij kon alleen door werkgevers, die in mindere of meerdere mate over
contanten beschikten, worden toegepast, terwijl 't toetreden tot de regeling vrijwillig bleef.
Er werd dus gezocht naar een middel om
een wachtgeldregeling te vinden, die alge~
meen zou wezen, zodat alle werkgevers, ook
de niet-kapitaalkrachtigen, haar zouden kunnen toepassen. Voorop stond, dat daartoe
alleen de mogelijkheid zou bestaan, indien het

rijk zou willen subsidiëren. Een onderzoek
daarnaar ingesteld, bracht de zekerheid, dat
subsidie zou worden toegekend. Dat was al
veel. Verder moest worden uitgegaan van de
opvatting, dat het weekinkomen der arbeiders, die onder de wachtgeldregeling werden
gebracht, hoger zou zijn dan 36 uren loon.
Het was namelijk mogelijk om 36 uren per
week te laten werken, zonder dat de arbeiders uit een of ander fonds of van regeringswege toeslag kregen. Daardoor werd 25 pet.
van het loon gederfd, hetgeen op zichzelf al
buitengewoon bezwaarlijk is, maar in een tijd,
waarin de kosten van het levensonderhoud
stijgen en voor sommige artikelen belangrijk,
schept dat ondraaglijke lasten. Na wikken en
wegen werd besloten het inkomen waarover
zij zouden beschikken, die in de wachtgeldregeling worden opgenomen, te stellen op 42
uren loon voor gehuwden en 36 uren loon
voor ongehuwden.
De regeling is aldus gedacht: vergunning
tot korter werken wordt verleend door het
Centraal Bureau voor de grafische vakken.
Het ligt in de bedoeling niet verder terug te
gaan dan 34 uren werken per week. Arbeiders, die korter dan normaal werken, krijgen
toeslag uit het wachtgeldfonds en wel naar
de volgende maatstaf:
werken, 8 uur toeslag
werken, 7 uur toeslag
werken, 6 uur toeslag
werken, 5 uur toeslag
werken, 4 uur toeslag
39 uur werken, 3 uur toeslag
40 uur werken, 2 uur toeslag
41 uur werken, l uur toeslag

34
35
36
37
38

uur
uur
uur
uur
uur

=
=
=
=
=
=
=

42 uurlonen.
42 uurlonen.
42 uurlonen.
42 uurlonen.
42 uurlonen.
42 uurlonen.
42 uurlonen.
42 uurlonen.

Wanneer 42 uur of meer per week wordt
gewerkt, wordt geen toeslag gegeven.
Wat de geldmiddelen aangaat, deze worden bijeengebracht: a. door de werkgevers.
die 5 pet. over het door hen uitbetaalde loon
zullen storten in het fonds; b. door de subsidie
van het rijk op dit bedrag; c. door een bijdrage van 10 cent per week door de arbeiders, die in het bedrijf werkzaam zijn. De
regeling geldt voor het gehele bedrijf, dus
voor 't boekdrukkers-, rasterdiepdruk-, boekbinders-, papierwaren-, enveloppen-, lithografisch en chemigrafisch bedrijf.
Het fonds staat onder een bestuur, waarin
alle organisaties in het bedrijf vertegenwoordigd zijn. Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan het Centraal Bureau voor de
grafische bedrijven in Nederland. De administratie wordt opgedragen aan de pensioenfondsen voor de grafische vakken en het
boekbindersbedrij f."
In het vervolg van vorenstaand artikel
wordt op de mogelijkheid gewezen de werkingssfeer van dit fonds uit te breiden tot
andere sociale doelstellingen binnen den bedrij fskring. Men is er dus op bedacht de
bedrijfssaamhoorigheid zoodanig te versterken, dat de bedrijfsgenooten elkander bij
algemeene
bedrijfsgebeurtenissen
kunnen
steunen. Hierin komt dan duidelijk de beteekenis van de natuurlijke, uit de schepping
voortkomende, levensverbanden tot uitdrukking.
Van minder verre strekking, maar niettemin als symptoom voor een groeiend besef

'k Ontvang zoo juist een vriendelijk,
te billijken verzoek,
Dat ik volgaarne onderstreep,
hier, in mijn rijmpjeshoek.
't Is van het giro-personeel,
dat zijn advies ons biedt:
„Och, als het even moog'lijk is,
gireer dan Vrijdags niet!"
U peinst?!... Ik help u uit den droom!
Zie, deze ambtenaar
Is immers, net als u en ik,
graag 's Zaterdags vroeg klaar.
Doch, ied'ren dag weer stroomt zijn
[werk
met auto-vrachten aan,
En ied'ren dag dient dat óók weer
„verwerkt" er uit te gaan.
Maar dit bijzond're werk vraagt juist,
trots ziekt' en ongeval,
Dat het door eigen menschen steeds
op tijd geschieden zal.
't Gebeurt ook steeds, hóe laat het
[wordt.
Eén wenschje, billijk, klein,
Heeft men daar slechts, 't is:
['s Zaterdags
Wat vroeger thuis te zijn.
Dat kan, wanneer slechts u, ja ü,
zijn arbeid wat verlicht,
Doordat gij 's Vrijdags, als het kan,
geen stortingen verricht.
Welnu, daar gij den zegen van
dien middag óók waardeert,
Meen 'k dat ook gij des Vrijdags than?
bij noodzaak slechts gireert.

JAN WILNA.
(Alle rechten beschermd.)
eener bedrijfsgemeenschap toch van belang,
is hetgeen wij ontleenen aan het jaarverslag
1940 van de Vereeniging van Prot. Chr.
Werkgevers in het Bakkersbedrij f (zie het
orgaan De Werkgever).
Daaruit blijkt, dat het georganiseerde bakkersbedrij f voor de door den oorlog getroffen
bakkers een groote hulpactie heeft georganiseerd. Wij lezen:
„Het bakkersbedrij f heeft hiervoor met
goedvinden van de overheid en met medewerking van de meelfabrikanten een regeling
getroffen, die uniek in den lande genoemd
mag worden. Er zal nl. door de bakkers
ƒ 0.10 per baaltje bloem extra worden betaald, welke ƒ 0.10 belangeloos door de meelfabrikanten wordt geïncasseerd en geadministreerd en opgezonden aan de nieuw opgerichte Stichting Bakkersnoodfonds, dat zoodoende over de middelen komt te beschikken
om de getroffen bakkers nagenoeg geheel
schadeloos te stellen. Dit is de vrucht van
goede organisatie en saamhoorigheidsgevoel."
Naar wij vernemen is men ook in het
confedtiebedrijl bezig over de instelling van
een wachtgeldfonds, met het doel als georganiseerde bedrij f sgenooten (werkgevers en
werknemers tezamen!) de kortwerkende
arbeiders financieel bij te staan.
Deze regelingen, afspraken en instellingen
getuigen van het doorwerkende saamhoorigheidsgevoel onder de bedrij f sgenooten in
meer dan één bedrijf. Dit is de vrucht van
een jarenlange organisatorische ontwikkeling
der organisaties van werkgevers en arbeiders
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DE ZONDAGSPRACTUK
Wij hebben in eenige op elkander volgende
artikelen een en ander over den strijd rondom
de Zondagsbeschouwingen in de kerk geschreven.
Daardoor hopen wij althans een aantal
lezers over de beteekenis van den Zondag tot
nadenken te hebben gebracht, zoodat de op
dit gebied zooveel voorkomende sleur is
doorbroken.
Nadat deze artikelen waren geschreven,
werd ons een brochure toegezonden door den
Ned. Bond van Christelijke Fabrieks- en
Transportarbeiders, getiteld: „Het vraagstuk
van de Zondagsrust".
In deze brochure zijn twee referaten opgenomen, onderscheidenlijk van ds. H. J. Heida,
Geref. predikant te Vlaardingen en ds. B.
Hennephof, predikant der Oud-Geref. Gemeente te Scheveningen. De bedoeling van
deze referaten, die in twee opeenvolgende
vergaderingen zijn uitgesproken en in een
derde vergadering besproken, is om 't vraagstuk van de Zondagsrust uit theologisch oogpunt te bezien, maar daarnaast ook om te
bespreken, hoe dit vraagstuk ligt voor de
zeevisschers.
In het voorwoord tot deze brochure lezen
wij:

heiligen, maar tegelijk verhinderen, dat anderen dit ook doen, dan handelen wij niet overeenkomstig de liefde en staan dus met onze
zoogenaamde Zondagsheiliging schuldig voor
God. Niet alleen wij, neen, ook de medemensch, heel de schepping moet God prijzen.
Als wij onze Zondagsrust daarvan doen
doordringen, dan alleen kan de Zondag aan
Gods doel beantwoorden.
Hiermede hebben wij de sociale zijde van
dit vraagstuk aangeroerd.
Het sociaal-politiek program van 't C.N.V.
zegt over de Zondagsrust:

aandurven te staan in de christelijke vrijheid, met den nadruk op beide woorden. Niet
den nadruk leggen op de vrijheid alleen, maar
ook op het woord christelijk. Want, indien
gij Jezus den Heer hebt aangenomen, wandelt
alzoo in Hem.
De christelijke sabbatsviering kent geen
opsomming van hetgeen op den Zondag geoorloofd is of niet. Zij mag die ook niet kennen, om niet opnieuw te vallen in den strik,
alsof het doen of laten van iets op den Zon„Krachtige bevordering der Zondagsrust,
dag ons meer of minder welgevallig zou waarvoor de Zondagswet worde herzien.
maken in Gods oogen.
Alle niet-noodzakelijke arbeid in publieke
Wij kunnen de zaligheid niet verdienen, diensten, fabrieken en werkplaatsen, kantodoor een preciese Zondagsviering en wij kun- ren en winkels, worde op Zondag verboden.
nen Gode niet behagen door zoo nauwgezet De diensten van alle openbare middelen van
mogelijk ons op Zondag van allerlei te ont- vervoer worden op Zondag zooveel mogelijk
houden.
beperkt."
Evenmin kunnen wij op den Zondag, door
Wat de Zondagswet betreft bemerken wij
nauwgezette handhaving van dien dag, onze
misslagen en zonden van de voorafgaande bij het doorlezen onmiddellijk, dat aan deze
wet niet de hand gehouden wordt.
dagen goedmaken.
Mede daarom dient de Zondagswet te
Heel deze Zondagsbeschouwing dienen we
worden
gewijzigd of te worden opgeheven.
te laten varen. Evenals in de dagen der aposDit zal eenerzijds met groote omzichtigtelen kan deze ook thans tot groote geestelijke schade strekken. Wij denken in dit ver- heid, maai anderzijds met beslistheid moeten
band aan onze kinderen. Wanneer een chris- geschieden. Leidraad moet daarbij zijn, dat
ten den dag des Heeren gedenkt door twee- niet een Joodsche vorm van sabbatsviering
wordt opgelegd, maar dat al meer alles wordt
„Wel zeer speciaal worden wij met de zee- maal kerkgang en verder door het lezen van weggelaten, wat de rust van den Zondag zal
visschers voor het vraagstuk van de Zon- een stichtelijk boek, door op zijn stoel te storen.
blijven zitten en de wereld door de vensterdagsrust geplaatst.
Wij opperen de mogelijkheid van ophefDe heerschende tegenstellingen op het stuk ruiten buiten te sluiten, dan kan dit voor zulk
fing
van de Zondagswet, omdat de overheid
van den sabbath onder de zeevisschers is een christen inderdaad het heiligen van den
door
tal van andere sociale wetten het goede
dag
des
Heeren
beteekenen.
Het
kan,
maar
mede oorzaak geworden, dat Gods Woord
gebruik
van de Zondagsrust kan bevorderen.
het
is
waarschijnlijker,
dat
Paulus
hem
zou
steeds meer van de visschersvloot gaat
Wij
denken
aan de Arbeidswet, die door intoeroepen: „Wordt niet wederom met het
wijken."
voering van den vrijen Zaterdagmiddag de
juk der dienstbaarheid bevangen."
sport deels reeds naar den Zaterdag verDaarom heeft het hoofdbestuur besprekinVoor de kinderen uit zulk een gezin wordt
gen gevoerd met predikanten van de Her- zoo de Zondag niet tot een blijden feestdag, plaatst. Wij denken aan de Winkelsluitingsvormde Kerk, Gereformeerde Kerk, Chr. maar tot een oersaaien en vervelenden dag. wet. \Vij denken aan indiening van dienstregelingen van spoor, tram en autobus bij de
Gereformeerde Kerk, Gereformeerde Gemeenten en Oud-Gereformeerde Gemeenten, Zij zullen dan niet leeren, den Zondag als overheid, die dan voor de Zondagsrust kan
ten einde te trachten tot eensluidende richt- een zegen Gods, maar als een straf te zien. waken Het komt ons dan ook voor, dat een
En het gevaar is groot, dat zij van zulk een aparte Zondagswet uit den tijd is en gevoeglijnen te komen.
Zondagsviering
al gauw niets moeten heb- lijk kan vervallen.
Vermoedelijk heeft men toen twee prediben
en
het
elders
zoeken.
Dit ontneemt natuurlijk niet den plicht aan
kanten, wier standpunt uitersten vertegenDan
staan
de
ouders schuldig aan het de overheid bij haar wetgeving, zoo vaak dat
woordigen, uitgenoodigd een referaat te hougeestelijk kwaad, dat hun kinderen is berok- pas geeft, te denken aan de bevordering van
den.
kend.
de Zondagsrust.
Het breede betoog van de referenten wekt
Laat ons toch den Zondag in blijmoedigDe conclusies, waartoe de vergadering van
althans den indruk, dat we te doen hebben
predikanten ten aanzien van de zeevisschers
met twee predikanten, waarvan de een het heid als een zegen Gods aanvaarden.
De drukke wekelijksche arbeid brengt kwam, wijzen een richting, waarin de overvraagstuk meer Nieuwtestamentisch, de ander
schade toe aan ons eigen geestelijk leven, aan heid de regeling van den arbeidstijd op de
meer Oudtestamentisch beschouwt.
Na onze voorafgegane artikelen behoeft de kerkelijke samenleving, aan het gezins- en visschersvloot zou kunnen zoeken. Deze conhet geen toelichting, dat we ons dichter bij familieleven. Maar nu straalt, na 6 dagen clusies luiden:
de eerste dan bij de tweede opvatting kun- van arbeid, de heerlijkheid van den Zondag,
1. Dat Zondagsheiliging aan boord van
nen aansluiten. Het verheugt ons daarom des dien God ons in Zijn groote liefde schonk.
te meer, dat de beide referenten en ook de Wij gaan nu ons daarin verblijden, mét de schepen plicht is en bevorderd moet worden
overige predikanten zich desondanks op gemeente des Heeren, mét ons gezin, mét met alle ten dienste staande middelen, zooals
eensluidende conclusies ten aanzien van de onze kinderen. Dat behoeft niet altijd gebed preeklezen, houden van kerkdienst en plicht
Zondagsrust op de visschersschepen hebben en gezang te zijn. Zeker, ook dat! Maar als doen.
Ook moet gewaakt worden tegen misbruik
kunnen vereenigen. Het verschillend stand- vader 's Zondags met de kinderen speelt of
punt is gelukkig — naar wij hopen ook in de wandelt, ze uit een mooi boek voorleest, ze van radio-uitzendingen op Zondag in zake
practijk - - geen oorzaak van veroordeeling vertelt, dan gaat de Zondag ook voor de vischplaatsen, zoodat alleen noodzakelijke
van den ander geworden. Hier moet gelden: kinderen iets bijzonders worden, waar ze de berichten worden uitgezonden.
2. Dat schepen op Zondag niet mogen uit„Een ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle heele week naar uitzien.
En als Zondags iets extra's op tafel komt, varen, ook niet uit buitenlandsche havens en
verzekerd."
De moeilijkheid van de Zondagspractijk is dan bemerken ook de kinderen, dat het ons niet zonder opzet zullen binnenkomen op een
daarmede echter niet opgelost voor degenen, ernst is, als we zeggen, dat de Zondag een tijdstip, waardoor de Zondag ontheiligd
wordt: noodgevallen, storm, ziekte uitgeslodie voor al hun doen en laten altijd aan gave en een zegen is.
anderen vragen, wat zij 's Zondags doen
Dit wil anderzijds weer niet zeggen, dat ten.
mogen en laten moeten. Maar al zulk vra- we op den Zondag maar alles doen, wat we
De vergadering is van meening, zonder een
gen spruit voort uit een wettische opvatting willen. We zullen daarbij ook denken aan van beide standpunten omtrent het 5 of 6
van den dag des Heeren. Wij moeten het anderen. Als we zelf dien dag tot Gods eer nachten visschen te veroordeelen:
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3. dat, wie 6 nachten vischt, geroepen is
een etmaal of 24 uur te rusten van allen
arbeid, welke niet noodzakelijk is voor behoud van schip en lading;
4. dat, wie 5 nachten vischt, zich moet
onthouden van een Zaterdagavond- en
Maandagmorgenschot, omdat dan de Zondagsrust in het gedrang komt;
5. dat op de trawlvisscherij verboden behoort te worden het zeven dagen visschen.
Ook hier moet de volle rustdag worden gehouden.
De overheid heeft dus eveneens een taak
van Godswege ten aanzien van de Zondagsrust.
Maar wat de overheid ook moge regelen
door haar maatregelen, dit baat niet, wanneer niet het volk den Zondag steeds meer
gaat zien in het bijbelsche licht. Dat daaraan
ook bij ons, christenen, nog veel ontbreekt,

blijkt uit het gemak waarmede van openbare
vervoermiddelen en van de post gebruik
wordt gemaakt, alsof daardoor niet onnoodig
christen-werkers worden belemmerd om den
Zondag te heiligen.
Hier dienen volk en overheid samen te
werken en in gelijken geest te handelen. De
overheid kan geen bepalingen handhaven,
die in het rechtsbewustzijn van het volk geen
weerklank vinden.
Daarom is het zoo noodig, dat allereerst
bij het volk de rechte Zondagsviering en
Zondagsheiliging doorbreke. Een volk, dat
zoo den dag des Heeren als uit Gods hand
aanvaardt, zal bemerken, dat Gods zegen
daarop rust, omdat het gelooft, dat de 6daagsche arbeid niets is, tenzij die 6 dagen
door den eenen dag worden geheiligd en dat
dus die eene dag meer waard is voor de volkswelvaart, dan de 6 voorafgaande dagen, hoe
hard men daarop ook heeft gewerkt.

DE BEROEPSKEUZE.
Nog altijd is het groote belang van de
beroepskeuze niet tot alle ouders doorgedrongen.
Het kiezen van een beroep heeft vaak met
„beroepskeuze" niets te maken. Vooral de
arbeidersjeugd komt vaak in een baantje terecht zonder dat ook maar eenigszins overwogen is of dit een „baan" is met toekomst
en of de jongen of het meisje er wel voor
geschikt is. Langdurige werkloosheid, mislukte levens zijn daarvan vaak het gevolg.
Reeds vele jaren heeft de Christelijke Psychologische Centrale voor School en Beroep
in den kring van
christen-werkgevers en
christen-arbeiders1 de belangstelling voor de
georganiseerde voorlichting bij beroepskeuze
trachten aan te wakkeren. Dit was niet geheel zonder resultaat. Vele hoofdbesturen
steunen reeds jaren dezen arbeid. Vele
andere evenwel niet.
Bij de pogingen, die de laatste paar jaren
in tal van plaatsen van de zijde van genoemde centrale zijn gedaan om plaatselijke
beroepskeuze-commissies te vormen, die de
voorlichting zouden ter hand nemen, was
deze medewerking echter onvoldoende. Dit
is zeker een der oorzaken van de geringe
voortgang van dit werk. Het aantal prot.christelijke commissies werd van drie op vijf
gebracht en, volgens de laatste 2 jaarverslagen, werden contactpunten gelegd in Rotterdam, Leiden, Gouda, Ede, Edam en
Apeldoorn.
Maar deze contactpunten moeten uitgroeien tot commissies, die de voorlichting
ter hand nemen. En daarnaast moet er een
netwerk van bureaux worden gevlochten,
waartoe christen-ouders zich vol vertrouwen
kunnen richten.
Eenige weken geleden werd de jaarver-

gadering van meergenoemde centrale gehouden, waarin de heer C. Smeenk refereerde over „De principieele grondslagen
voor beroepskeuze en beroepskeuze-voorlichting". In de discussies, die zich ontwikkelden, werd de wenschelijkheid van een
krachtiger activiteit naar voren gebracht. Het
bestuur zegde toe zich op nieuwe plannen
te zullen beraden. Noodzakelijk is echter meer
medeleven van de zijde van school en bedrijf. De financieele steun, die van de zijde
van de school wordt verleend, is ongeveer
gelijk aan die van de organisaties van het
bedrijf. Tot de laatste behooren echter alleen
de arbeidersorganisaties en geen enkele
werkgevers- noch middenstandsorganisatie.
Hier ligt dus nog ,een groot arbeidsveld, terwijl de medewerking ook van de school en
van de arbeidersorganisaties belangrijk uitgebreid zou kunnen worden.
Wij staan op het oogenblik op een critiek
punt in de historie van de beroepskeuzevoorlichting. Er zijn plannen van overheidswege, om, ongeacht de daaraan verbonden
kosten, de beroepskeuze-voorlichting aan zich
te trekken. Dat kan beteekenen, dat de taak,
die hier voor het bedrijf aanwezig is, niet
tot zijn recht kan komen.
Immers, niet alleen heeft de staat bij de
voorlichting, maar in minstens even groote
mate heeft het bedrijf, en hebben de ouders
belang bij een goed afgestemde voorlichting
bij beroepskeuze. Dit is dan ook in minstens
even sterke mate een zaak van de school en
van het bedrijf als van de overheid.
Moge het bedrijf en de school daarom meer
oog krijgen voor de taak, die op hen ligt
te wachten en die toch zoo noode wachten
kan.
Want wij staan op den tweesprong!

VERBREEDING EN VERDIEPING VAKONDERWIJS
Het vraagstuk van de vakopleiding blijft
urgent. Dat is voor een belangrijk deel toe
te schrijven aan het feit dat het vakonderwijs zich meer en meer richt naar het bedrijf,
terwijl het bedrijfsleven de waarde van dit
onderwijs beter begint te waardeeren. In het

raam van dit vraagstuk speelt nog steeds de
strijdvraag over den duur der opleiding een
rol, hoewel in de practijk deze kwestie werd
opgelost. Dit onderdeel van de vakopleidingsvraagstukken, krijgt echter steeds minder beteekenis, omdat ook in de kringen van

de nijverheidsschoolleeraren het goede van
de tegenwoordige opleiding wordt erkend.
Dat is opnieuw duidelijk gebleken op een
vergadering van de Vereeniging tot bevordering van de Vakopleiding van Handswerklieden in Nederland, in de maand
Februari te Amsterdam gehouden. Tot deze
conferentie waren ook uitgenoodigd gedelegeerden van de bij de vakopleiding betrokken vereenigingen. Uit het verslag kan worden opgemaakt, dat „Vakopleiding" blijkbaar de vakorganisaties van werkgevers en
werknemers er niet bij rekent. De meesfbelanghebbenden bij een goede opleiding in
het vak, de organisaties uit het bedrijf (de
natuurlijke vertegenwoordigers van de patroons en de arbeiders) waren niet vertegenwoordigd; althans wij ontvingen geen verzoek tot deelname.
Niettemin namen we uit het verslag met
groote belangstelling kennis van hetgeen
daar werd besproken. Wij vinden er gereede
aanleiding in enkele uitspraken te memoreeren en er een paar opmerkingen aan toe te
voegen.
De voorzitter, ir. Steffelaar, maakte in zijn
openingsrede gewag van het feit, dat „Vakopleiding" in 1935 nog al bezwaar had tegen
de tweejarige opleiding. Maar hij laat er onmiddellijk op volgen:
„Intusschen heeft de tweejarige ambachtsschool een zestal jaren gelegenheid gehad
zich te ontplooien en is geconstateerd, dat
het aantal leerlingen in die jaren geweldig is
toegenomen, ook dat thans veel meer leerlingen de ambachtsschool met een diploma
verlaten.
De belangstelling van de industrie voor de
ambachtsschool is ook sterk toegenomen,
zoodat deze thans veel meer leerlingen van
de ambachtsscholen aannemen dan vroeger.
Voor verschillende vakken is een tweejarige
opleiding voldoende gebleken. Aangenomen
kan worden, dat niemand hier in deze vergadering, zelfs niet de ergste tegenstanders
van de tweejarige ambachtsschool, thans de
oude driejarige opleiding terug zouden wenschen."
Er zijn echter een aantal vakken, zoo gaat
de heer Steffelaar verder, waarvoor een
tweejarige opleiding te kort is en hij wil nagaan op welke wijze voor die vakken te zijner
tijd driejarig onderwijs kan worden verkregen. De directe invoering stuit thans op veel
bezwaren. Een dezer bezwaren is o.a. materialenschaarschte. Het lijkt wel of de voorzitter van die vergadering vooraf kennis had
genomen van het adres van het C.N.V., dat
eenige weken later aan het Departement
van Opvoeding enz. gezonden werd en in
het vorige nummer van dit blad gepubliceerd. Ook in ons jeugdrapport van 1931
werd gepleit voor uitzonderingen bij de toepassing van de tweejarige opleiding, omdat
er inderdaad verschillende beroepen zijn, die
een langeren opleidingsduur noodig hebben.
Als eerste inleider trad op de heer Worp,
directeur van de Ambachtsschool te Delft,
die meermalen blijk gaf op het gebied van
het nijverheidsonderwijs niet conservatief te
zijn. Hij constateerde, na gereleveerd te hebben de in 1935 toegepasten opleidingsduur
van twee jaar, het volgende:
„Er heeft een groote verschuiving van
arbeidsgroepen in de groot- en middelgroote
industrie plaats gevonden. Ook het karakter
van het ambacht is totaal veranderd. Het

53

Manusje van alles, dat het ambacht grondig
kende, is niet meer noodig. Naast hem staat
thans de gespecialiseerde, geschoolde vakman. Gewezen werd op 't ontstaan van 'n
groot aantal nieuwe ambachten en op de vele
nieuwe technieken en materialen, die den
laatsten tijd toepassing vonden. Verder op
de groote uitbreiding van de fabrieksnijverheid met haar nieuwe productie-methoden.
Dit alles is de oorzaak geweest, waarom
men in Delft tot een combinatie van vakschool en opleiding volgens het leerlingstelsel is gekomen."
Om de juistheid van zijn standpunt te bewijzen beroept hij zich voorts op het rapport
van het Ned. Instituut voor Middelbaar
Technici (N.I.M.T.), de verklaring van den
heer ir. Stoffel uit Delft en ir. Maas Geesteranus uit Amsterdam, die reeds in 1924 en
later op een verkorten cursusduur hadden
aangedrongen en verdere noodzakelijke opleiding in het bedrijf volgens het leerlingstelsel. Dit zijn ongetwijfeld drie onverdachte
getuigen en warrne voorstanders van het
ambachtsschoolonderwijs.
Volgens het verslag zeide de heer Worp
het volgende:
„Sinds de invoering van den tweejarigen
cursus zijn thans zes jaren verstreken en nu
wenscht men de driejarige elementaire vooropleiding terug. Antwoord dient gegeven te
worden op de volgende vragen:
a. Wie verlangen den driejarigen cursus?
b. Waarom wenscht men dezen?
c. Verlangt men dezen voor alle vakken?
d. Wat verlangt men na de ambachtsschoolopleiding?
e. Moet men de vakopleiding niet in haar
geheel bezien en in verband met den aard
der verschillende vakken?
Voor spreker is de laatste vraag het belangrijkste.
De Nederlandsche Centrale voor de Vakopleiding heeft een en ander reeds geruimen
tijd in studie, zoodat binnen niet al te langen
tijd hierover een rapport zal verschijnen.
Twee stelsels van vooropleiding werden
naar voren gebracht, nl.:
A. voor alle vakken een driejarige cursus,
bestaande uit een grondcursus gedurende l/2
jaar, gevolgd door lJ/> jaar beroepsonderwijs
en l jaar gespecialiseerd onderwijs;
B1, een driejarige cursus voor het ambacht
en ambachtsachtige vakken in de fabrieksnijverheid;
en daarnaast B2 een tweejarige cursus
voor de eenvoudige en gespecialiseerde beroepen.
De opleidingen B1 en B2 gevolgd door
een goedgeregelde voortgezette opleiding in
het bedrijf, gedurende twee of drie jaren.
Aan de B'-opleidingen geeft spreker ver de
voorkeur boven de A-opleiding."
Wat onder A bedoeld wordt is ons niet
geheel duidelijk. Maar uit het verslag kan
de conclusie worden getrokken, dat de voorstanders van dit onderricht na twee jaar
specialisatie in het vak wenschen. Of dit
toepassing vinden kan, laten wij gaarne aan
de onderwijsdeskundigen over. Maar uit het
gesprokene door den heer Worp mag de
conclusie getrokken worden, dat hij niet
veraf staat van het standpunt, door het
C.N.V. in 1931 ingenomen.
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De heer Worp pleit voorts voor betere
selectie, zoo mogelijk psychotechnisch onderzoek voordat de toekomstige leerling een
keuze doet. Hier staan wij geheel aan den
kant van den directeur der Delftsche Ambachtsschool. Of men kan ook zeggen, dat
de heer Worp hier aan den kant van het
C.N.V. staat. In het veelbestreden jeugdrapport van 1931 wordt ook voor deze selectie gepleit.
Ten slotte is het niet onaardig op te mer-

ken, dat het door leeraren van het ambachtsschoolonderwijs scherp bestreden practijkavondonderwijs (eenige jaren geleden ingevoerd), een verdediger vindt in den heer
Worp. Dit onderwijs beteekende voor de
leerlingen, werkzaam dn het bedrijf, een belangrijke aanvulling (cursiveering van ons).
De inleidingen van de heeren Roeterink
en Penning, op dezelfde vergadering gehouden, bespreken wij in een volgend artikel.

J. SCHIPPER.

AANVULLING ONTSLAGVERORDENING
Bij Besluit van den Secretaris-Generaal
van het Departement van Sociale Zaken is
een wijziging van het Eerste Uitvoeringsbesluit ingevolge de Verordening no. 8/1940
betreffende het beperken van werk (kortweg
genoemd de Ontslagverordening) verschenen, die zonder vergelijking met het bedoelde
Eerste Üitvoeringsbesluiit niet goed te begrijpen is.
Dit Besluit bestaat slechts uit twee artikelen. In het eerste artikel wordt gezegd, dat
§ l van het Besluit no. 9/1940 (Eerste Uitvoeringsbesluit) ingevolge de Verordening
no. 8/1940 moet luiden als volgt:
„Het is den. leiders van landbouw-, industrie- en handelsbedrijven, alsmede dengenen, die een vrij beroep uitoefenen, verboden:
1) het werk in het bedrijf of in het
beroep tijdelijk of voorgoed stop te zetten;
2) den werktijd van werknemers tot
minder dan 36 uren in de week in te
korten;
3) werknemers te ontslaan, tenzij artikel
1639p van het Burgerlijk Wetboek toepasselijk is."
Artikel 2 luidt:
,,Dit besluit treedt in werking op den
dag na dien zijner afkondiging."
Vergelijkt men nu artikel l van het Eerste
Uitvoeringsbesluit dan blijkt, dat daarin gesproken wordt van de leiders van ondernemingen, van het werk in de onderneming
en van den werktijd in de onderneming.
De bedoeling was dus alleen de ondernemingen onder deze verordening te brengen.
Aangezien het begrip „onderneming" in de

Nederlandsche wetgeving een vaststaande
beteekenis heeft en daaronder niet vallen de
vrije beroepen en de landbouw, bleef een
groot deel van het bedrijfsleven zijn volledige
vrijheid behouden bij het ontslag van personeel, en bij stopzetting of inkrimping van den
arbeid.
Door deze Tweede Uitvoeringsverordening
zijn nu ook de vrije beroepen (accountants,
advocaten, notarissen, e.d.) alsmede de landbouw onder deze Verordening gebracht.
Dat is de beteekenis van deze Verordening, die hier en daar de vraag heeft doen
rijzen of er nu voor de industrie iets gewijzigd was. Er is echter, ook in de procedure,
niets gewijzigd voor de ondernemingen, die
reeds onder de Verordening vielen. Er is
alleen iets bijgekomen en wel dit, dat een
belangrijk deel van het bedrijfsleven nu ook
onbetwistbaar aan de Ontslagverordening is
gebonden.
De vraag blijft nu nog open, of ook vereenigingen onder de Verordening vallen. Dat
zou alleen het geval zijn, wanneer vereenigingen onder de vrije beroepen gerangschikt
zouden kunnen worden. Dit is o.i. niet het
geval. Evenmin vallen zulke vereenigingen
(stichtingen van barmhartigheid, vakvereenigingen, enz.) onder de begrippen landbouw,
industrie en handelsbedrijven.
Onze conclusie is dus, dat deze niet onder
de Verordening vallen, evenmin als bij voor.
beeld personen, die huiselijke diensten verrichten (dienstboden, werksters), wanneer
deze diensten niet in een onderneming worden verricht.
Ten slotte zij volledigheidshalve opgemerkt, dat artikel 1639p van het B.W. betrekking heeft op ontslag wegens een dringende reden.

REORGANISATIE BIJ HET N.V.V.
Het zal onzen lezers ongetwijfeld interesseeren, dat bij het N.V.V. een reorganisatie
in zake administratieve en financieele aangelegenheden is doorgevoerd. In het orgaan
van den Algemeenen Nederlandschen Bouwarbeidersbond De Bouwer van 11 April jl.
vonden wij daarover een uiteenzetting, die
een duidelijk beeld van deze reorganisatie
geeft.
In de bondsraadsvergadering van 31 Maart
wordt daarover het volgende vermeld:
„De voorzitter geeft een uiteenzetting van
de reorganisatie, welke zich in het N.V.V.
heeft voltrokken. Van een federatie, is het
N.V.V. een sterk gecentraliseerde organisatie

geworden, 't Bondsbestuur heeft den afdeelingsfunctionarissen geadviseerd hun medewerking te verleenen. Ter plaatse, waar dit
behoort te geschieden, heeft spr. van zijn
inzichten omtrent onderdeelen van deze aangelegenheid doen blijken.
Het is niet juist, dat de vakbonden geen
taak meer zouden hebben. Al het werk zal
op de gewone wijze kunnen worden voortgezet. De vakbonden kunnen ook onder de
nieuwe bedeeling de belangen behartigen van
hun leden.
Alleen ten aanzien van algemeene belangen, treden de districten van het N.V.V. en
het N.V.V. daarvoor op.

De financiën zijn thans sterk gecentrali- zenkascontributie naar het bondsbestuur.
De afdeelingen krijgen voortaan hun onseerd. De contributies worden voortaan naar
het N.V.V. opgezonden; de vakbonden ont- kosten vergoed door de N.V.V.-districten.
vangen, volgens een door hen opgemaakte Baten, voortvloeiende uit verzilvering van
begrooting, de kosten voor hun huishouding. vacantiebons voor ongeorganiseerden, blijven
De vakbonden hebben echter de verzeke- in het bezit van de afdeelingen.
Bij de discussies uiten verschillende bondsring gekregen, dat het vermogen der bonden
in het bezit dezer bonden blijft, evenals het raadsleden hun ernstige bezwaren tegen de
bezit der afdeelingen bij de afdeelingen blijft. nieuwe regeling. Zij vreezen groot ledenverWelke bezwaren men ook tegen deze regeling lies en men acht het vrijwel onmogelijk nu
mocht hebben, laat men er alles op zetten, nog verder, met dezelfde overtuiging als voordat het ledenverlies, dat hieruit zal voort- heen, voor de vakbeweging te werken.
Verschillende bondsraadsleden vestigen
vloeien, tot de kleinst mogelijke proporties
voorts de aandacht op de elkaar tegensprewordt teruggebracht.
De bondspenningmeester geeft verder een kende circulaires.
Bij de beantwoording wordt door den
nadere uiteenzetting van de voortaan geldenbondspenningmeester medegedeeld, dat hij
de financieele regeling.
Het systeem, waarbij de afdeelingen van gedurende de zitting aan de penningmeeseen zeker bedrag per zegel de geheele afdee- ters technische inlichtingen zal verstrekken.
lingshuishouding betaalden, bestaat thans \Vat de circulaires betreft, is het, wat de
administratieve aangelegenheden betreft, het
niet meer.
De nieuwe toestand is thans zóó, dat de beste zich te houden aan de door het bondsbondscontributie naar de N.V.V.-districten bestuur gegeven richtlijnen."
moet worden opgezonden, maar de werkloo-

EEN CURSUS VOOR MEISJES
De Federatie van Christelijke Vereenigingen van en voor Vrouwen en Meisjes hoopt
in de maand Juni een vier-weekschen cursus
te houden met een zeer aanlokkelijk program.
Van uit de doelstelling van de Federatie wil
deze cursus er aan meehelpen, om het Nederlandsche meisje haar plaats en haar taak te
leeren zien in gezin en gemeenschap. Dat
beteekent, dat deze cursus meisjes en jonge
vrouwen tusschen 18 en 24 jaar, uit allerlei
beroep en van alle gezindten, wil helpen om
haar plaats in het gezin, in het werk en ook
in meer algemeenen zin beter te leeren begrijpen en die goed te vervullen. In dezen
tijd van onzekerheden en van veel gedwongen werkloosheid zal het misschien voor
velen van groote beteekenis kunnen zijn, om
gedurende enkele weken al haar aandacht
hierbij te kunnen bepalen en om met elkaar
te kunnen zoeken naar een goede toerusting
voor het leven, op den eenigen grond die
vastheid geeft.
Hieronder volgen nadere gegevens over
den cursus:
Tijd en plaats: De Federatie hoopt het
kamp te houden van 4 Juni—2 Juli 1941 in
Haarlem. De deelneemsters zullen in een gezin mogen logeeren.
Duur van den cursus: De cursus zal 4 weken duren.
Leiding: De leiding van den cursus zal
berusten bij een hoofdleidster en twee leidsters, die door de Federatie zullen worden
aangesteld.
Programma: Het programma omvat: huishoudelijk werk, dat elk der deelneemster"
gedurende de ochtenduren in het gezin, waar
zii logeert, zal doen. Voor den koffiemaaltijd vereenigen de cursisten zich in eer;
clublokaal. Daar zal bijbelstudie worden gedaan, om samen den inhoud en de beteekenis- van Gods Woord beter te leeren verstaan, ook voor het eigen leven. Voorts zullen

er lessen gegeven worden in opvoeding,
eenvoudige ziekenverzorging, in verstellen en
handenarbeid. Zang, gymnastiek en spel

zullen veel worden beoefend. Aan het uitwerken van taken van het Instituut voor
Individueel Onderwijs zal ruim plaats gegeven worden. Ook lezingen en excursies
staan op het program, waardoor men in aanraking zal komen met onderwerpen en instellingen, die het waard zijn dat men ze van
meer nabij leert kennen.
Deelneming: Aan den cursus kunnen 17
meisjes deelnemen. De leeftijd is bepaald op
18—24 jaar. Verwacht worden: werkloozc
kantoormeisjes, onderwijzeressen, winkelmeisjes, meisjes thuis, en anderen. Daar het
aantal cursisten zeer beperkt is, zal de Commissie van Voorbereiding beslissen, wie tot
den cursus zullen worden toegelaten.
Kosten: De deelneming aan dezen cursus
is zoo goedkoop mogelijk gehouden, de prijs
van den geheelen cursus is bepaald op ƒ 12.—
p. p. De reiskosten komen voor rekening van
de cursisten. Indien deze kosten een overwegend bezwaar voor inschrijving zouden
zijn, kan over reductie gecorrespondeerd
worden. In enkele gevallen zal mogelijk
eenige reductie gegeven kunnen worden.
Voor wie zich de uiterst lage kosten getroosten kan zal deelneming aan dezen cursus echter wel een prachtige kans zijn voor
wat meer ontwikkeling en voor versterking
van eigen leven.

ALGEMEENE VERGADERING FEDERATIE
MANUFACTURENBREVET.
Op 21 Maart 1941 hield de Federatie tot
uitreiking van het Bedienden- en Chefsbrevet
voor den Ned. Manufacturenhandel haar
jaarvergadering, waarop aanwezig waren de
delegaties van diverse bij dit examenorgaan
aangesloten vereenigingen van werkgevers en
van werknemers.
Voorzitter, de heer M. F. Kempkes, herinnerde in zijn inleiding aan de zeer belangrijke
taak, welke de Federatie in het bijzonder
gedurende het jaar 1940 heeft vervuld.
Uit het jaarverslag memoreeren wij, dat
aan de gehouden voorjaars- en najaarsexamens in totaal 778 personen hebben deelgenomen; hiervan slaagden bij het voorjaarsexamen 62.9 pet., bij het najaarsexamen 76.7
pet.
De verslagen van den secretaris en van den
penningmeester over het jaar 1940 werden,
onder dankzegging voor den verrichtten
arbeid der desbetreffende functionarissen,
goedgekeurd.
Als bestuursleden werden herkozen de
heeren A. Boersma, Amsterdam; G. Dekker,

De Lier en H. J. Vermeulen, Amsterdam,
terwijl als nieuw bestuurslid werd gekozen de
heer W. A. v. d. Heuvel. Voor de functie
van secretaris der Federatie werd opnieuw
aangewezen de heer A. Boersma.
De algemeene vergadering stelde levens
vast, dat in het jaar 1941 slechts één examen
zal worden gehouden en wel op 4, 5 en 6
Augustus a.s.; de deelnemingskosten werden
gesteld op ƒ 20.—, terwijl voor georganiseerde werkgevers en werknemers de examenprijs zal worden gereduceerd tot ƒ 10.— per
deelnemer (ster).
In zijn slotwoord memoreerde de voorzitter opnieuw van welke groote beteekenis de
oprichting van de Federatie voor een degelijke en deskundige vakopleiding in den
textieldetailhandel is geweest; hij deed een
beroep op de voortdurende en energieke
medewerking van alle organisaties, welke deel
uitmaken van de Federatie Manufacturenbrevet, waarna sluiting van deze belangrijke
jaarlijksche bijeenkomst.

WAT MEN DIENT TE WETEN
XV.
In verschillende reglementen voor werkloozenkassen komen bepalingen voor, krachtens welke nieuwe leden of leden, die een- of
meermalen over het voor hen geldende maximum-aantal dagen uitkeering hebben genoten
(uitgetrokken leden) een zekeren tijd in hun
beroep moeten hebben gewerkt, voordat zij

(weder) uitkeering uit de werkloozenkas
mogen ontvangen.
Aangezien het tegenwoordig herhaaldelijk
voorkomt, dat arbeiders, die in Duitschland
worden geplaatst, daar buiten hun beroep
worden tewerkgesteld, hebben deze arbeiders
geen aanspraak op uitkeering uit de werkloozenkas.
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Dit bezwaar is nu echter weggenomen,
doordat de arbeid in het buitenland verricht,
volgens beschikking van den waarnemend
Secretaris-Generaal van het Departement
van Sociale Zaken, zonder onderzoek zal
worden beschouwd als arbeid in het beroep
verricht. Heeft men dus gedurende den tijd,
in het reglement bepaald, in het buitenland
gewerkt, dan zal dit beschouwd worden, als
arbeid in het beroep. Uiteraard blijven alle
bepalingen van het reglement der werkloozenkas van kracht en wordt alleen het betreffende artikel toegepast op de wijze als hier
uiteengezet.

Opdeel
„DRAAGT ELKANDERS LASTEN".
Overzicht hulpverleeningen in de maand
Maart 1941.
In de maand Maart werden voor geheele
of gedeeltelijke rekening van „D.E.L." ter
verpleging opgenomen in de na te noemen
inrichtingen;
Sanatoria, enz.
Kind van lid Ambtenaren, Amsterdam;
San. „Zonnegloren". - - Lid van Fabr.- en
Transportarbeiders, Leiden; San. „Zonnegloren". - - Lid van Fabr.- en Transportarbeiders, Leerdam; San. „Zonnestraal". Lid van Kantoor- en Handelsbedienden,
Rotterdam; San. „Zonnegloren".
Kind
van lid Landarbeiders, Wassenaar; San.
„Zonnegloren". - - Kind van lid Landarbeiders, Ooster-Nijkerk; San. „Sonnevanck".—
Lid van Metaalbewerkers, Rotterdam; San.
„Zonnegloren". - - Kind van lid Mijnwerkers, Geleen; San. „Zonnegloren". -- Echtgen, van lid Textielarbeiders, Dinxperlo;
San. „Almen". - - Kind van lid Werkmeesters, Utrecht; San. „Berg en Bosch".
Koloniever pleging.
3 kinderen van lid Houtbewerkers, Utrecht.
- 2 kinderen van lid Landarbeiders, Uithuizen.
Andere vormen van hulp.
Huishoudelijke hulp.
Echtgen. van lid Fabr.- en Transportarbeiders, Rotterdam. -- Echtgen. van lid Fabr.en Transportarbeiders, Zwijndrecht.
Echtgen. van lid Houtbewerkers, Leiden. Echtgen. van lid Landarbeiders, Stavenisse.
Extra voeding.
Echtgen, van lid Bouwarbeiders, Leiden.
- Kind van lid Bouwarbeiders, Groningen.
- Lid van Fabr.- en Transportarbeiders,
IJmuiden. - - Lid van Fabr.- en Transportarbeiders, Diemen. •
Lid van Fabr.- en
Transportarbeiders, Maassluis. - - Echtgen.
van lid Fabr.- en Transportarbeiders, Den
Haag. — Kind van lid Fabr.- en Transportarbeiders, Leiden. -- Echtgen. van lid Landarbeiders, Andijk. — Echtgen. van lid Landarbeiders, Biltzijl. - • Huisgenoote van lid
Landarbeiders, Dantumadeel. - - 2 kinderen
van lid Landarbeiders, Onstwedde. - - Kind
van lid Metaalbewerkers, Groningen. —Kind
van lid Voed.- en Genotmiddelen, \Veesp.
Diversen.
Lid van Fabr.- en Transportarbeiders,
Leiden.
Kind van lid Kleermakers,
Utrecht. - - Lid van Metaalbewerkers, Rotterdam.
Kind van lid Textielarbeiders,
Maassluis.
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„Draagt Elkanders Lasten" is een hulp'
[onds, dat met inschakeling van een redelijke
gezinsbijdrage, zijn deelnemers t.b.c.-patiënten, na een minimum-wachttijd van zes
maanden, hulp verleent:
bij sanatoriumverpleging, bij verpleging
in andere inrichtingen van herstel tot plm.
50 pet. van de verpleegkosten;
bij, door het consultatie-bureau, in verband
met t.b.c., geadviseerde andere vormen van
hulp, als: extra voeding, hulp in de huishouding, enz.
tot bedragen als redelijkerwijze noodig
blijken.
De deelnemerscontributie voor „D.E.L.
bedraagt: indien de leden van een afdeeling
of bond collectief zijn toegetreden, 2 cent
per week (af te dragen gelijktijdig met de
bondscontributie); of anders 10 cent per
maand (af te dragen aan de plaatselijke
commissie van „D.E.L.").
Alleen de leden der christelijke vakbeweging kunnen deelnemer zijn; hetgeen inhoudt,
dat alle gezinsleden die christelijk georganiseerd kunnen zijn, tot „D.E.L." moeten toetreden om aanspraak op de zeer uitgebreide
hulp te hebben.
(Alle gezinsleden, die niet tot een chr.
vakorganisatie kunnen behooren, zijn vrij van
het deelnemerschap, doch hebben op grond
van het deelnemerschap van het gezinshoofd
volledig aanspraak op hulp van „D.E.L.";
dus de huismoeders, alle kinderen beneden
16 jaar en alle oudere kinderen die studeeren, dagdienstbode zijn, enz.)
Alle leden van de christelijke vakbeweging
behooren ,,D.E.L."-deelnemer te zijn.
Het komt nog steeds voor, dat men hulp
begeert, zonder daarop aanspraak te maken.
Vergewis u er daarom van, of ge deelnemer
zij t!
Men melde zich daartoe bij de plaatselijke
commissies of rechtstreeks tot Stadhouderslaan 43—45, Utrecht. ,
W. DE JONG, penn.-beh. „D.E.L."

„God met Neetland", door dr. C. Bouma.
— Uitgave N. V. Geer. Zomer & Keuning's
Uitgeversmaatschappij, Wageningen.
„God met Neêrland" behoeft niet te beteekenen, dat wij in ons land een rustig en
stil leventje kunnen leiden. Het wil wellicht
veel meer zeggen, dat zware slagen ons treffen en wij met heel ons land door de diepte
heen moeten. Is dit zoo, dan is er geen reden
tot klagen en vragen, maar tot danken en
loven. De schrijver wijst op heel veel rondom
ons, dat ons als christenen moet verblijden.
God ploegt, de voren worden diep getrokken, maar opdat het zaad zal vallen in weitoebereide aarde.
Dit boek beziet het gebeuren van dezen
tijd bij het licht van Gods Woord. Wie
moedeloos is, leze het. Want God doet Zijn
werk ook in dezen tijd. Dat moeten wij zien.
En dr. Bouma laat het ons zien -- van alle
kanten. Het sterkt ons en geeft ons weer
moed - - geloofsmoed vooral.
Mochten velen dit boek ter hand nemen
en lezen. Men zal er bemoediging en troost
uit ontvangen.
Misschien is het hier en daar wat te breed
uitgesponnen, zoodat het in herhaling ver-

valt, maar schaden doet dit allerminst; eerder wordt daardoor elke zijde van het gestelde probleem of we kunnen zeggen, dat
God met Neêrland is, duidelijk belicht.
De prijs van dit boek is slechts ƒ 3.05.
„De strijd om de jeugd", door dr. K. Dijk.
- Uitgave van de Vereeniging „De Gereformeerde Jongelingsbond".
In deze brochure spreekt de schrijver over
de in eenigerlei opzicht onverschilligen onder
de jongeren, die de Gereformeerde jeugdvereeni gingen niet bezoeken. Hij doet een
poging de Gereformeerde bondsidee te verbinden met den eisch deze onverschilligen te
trekken. Vele behartigenswaardige wenken
worden gegeven. Omtrent den arbeid onder
deze jongeren (van propaganda wil hij liever
zwijgen) vinden wij vele opmerkingen, die
ook voor onzen arbeid van belang zijn. Het
laatste woord is hiermede over dit onderwerp wel is waar nog niet gesproken, maar
de richtlijnen vindt men hier.
„Roel[ Grootjans", door Bouwe Visser. —
Uitgave Bosch & Keuning N.V., Baarn.
Dit boek is verschenen in de Opgangserie. Abonné's op deze serie ontvangen
6 boeken voor den prijs van ƒ 6.60. Men
kan betalen met ƒ 1.65 per kwartaal, waarmede men zich een rijke lectuur in den winter verschaft. Met bijbetaling van een rijksdaalder ontvangt men voorts 2 premieboeken,
die wij reeds vroeger bespraken.
Roelf Grootjans is wijnkoopman en wordt
diaken. Er verandert iets in hem, als hij bemerkt, dat hij het geluk van zijn kind in den
weg staat. Hoeveel moeite het hem ook. kost,
hij komt door veel innerlijken strijd tot het
stellen van een daad, om zijn misstap goed
te maken.
Een prettig leesbaar boek, dat den lezer
tot het einde vasthoudt.
Textiel A.B.C. Allerlei over kleeding, linnengoed en zeep
Uitgave der Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen,
onder auspiciën van het Rijksbureau voor
de distributie van textielproducten door
den handel.
Het is ongetwijfeld een goede gedachte van
de Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen geweest dit textiel A.B.C,, dat de
lezeressen inlicht over de behandeling, het
bewaren, schoonhouden, herstellen, enz.,
enz. van textielgoederen uit te geven.
De prijs, in den boekhandel afgehaald, bedraagt slechts 45 cent, besteld bij en franco
per post toegezonden door de Vereeniging,
Raamweg 17, 's-Gravenhage, postrekening
138292, is de prijs 50 cent.
Hartelijk aanbevolen!
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