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HERPLAATSING VAN GEMOBILISEERDEN

Aan het gemobiliseerd-zijn zijn zware
lasten verbonden.

Niet alleen wordt de gemobiliseerde uit
het gezins- en familieverband weggerukt en
geplaatst in een omgeving, die van de ver-
trouwde huiselijkheid en gezelligheid niets
weg heeft, maar ook ziet hij voor zijn gezin
de bestaansmogelijkheid ineenschrompelen.

Toch is dit alles nog niet het zwaarst. En
reeds zijn maatregelen getroffen om deze
gevolgen van de mobilisatie voor de betrok-
kenen dragelijker te maken. De vier dagen
verlof per maand maken het den gemobili-
seerde mogelijk na slechts korte afwezigheid
weer twee dagen (verminderd met den duur
der reis, die voor velen een heelen dag van
het verlof doet verloren gaan) in zijn gezin
te verkeeren. De verbetering van de kost-
winnersvergoeding heeft ook een goed deel
van zijn financieele zorgen weggenomen.

Het zwaarst is zeker voor den gemobili-
seerde de groote onzekerheid betreffende
zijn toekomst. Als straks de mobilisatie
wordt beëindigd en eenige honderdduizen-
den mannen gaan „naar hun haardsteden"
terug, wat dan? Er zijn vele werkgevers, die
in de eerste maanden van de mobilisatie de
plaatsen der gemobiliseerde werknemers
openhouden. Maar als de mobilisatie nu eens
jaren duurt? Zullen de werkgevers dan in
staat en bereid zijn, die plaatsen open te
houden?

Het antwoord zal in menig geval ontken-
nend moeten luiden. Veelal gaat het bedrijf
voort. Er worden plaatsvervangers aangeno-
men. Deze plaatsvervangers vallen -in den
smaak van den werkgever; misschien zelfs
meer dan de nu gemobiliseerde. Straks komt
de gemobiliseerde terug, ontwend aan den
normalen arbeid, ontschoold ten aanzien van
zijn vakkennis. Zal dan de werkgever den
plaatsvervanger ontslaan en den ex-gemobi-
liseerde weer in zijn oude rechten herstellen?

Dit zijn de overwegingen, die bij den ge-
mobiliseerde in deze dagen moeten opkomen
en die in menig geval tot een zedelijke kwel-
ling worden. Hij dient zijn vaderland. Hij is
opgeroepen in het belang van heel het land

- ook in het belang van den werkgever en

zijn bedrijf - - ook -in het belang van den
plaatsvervanger. Dragen nu die anderen ook
een deel van den last? Neen, hij draagt de
last - - en de plaatsvervanger met name
profiteert van zijn moeilijkheden.

In deze redeneering schuilt misschien
eenige overdrijving, maar wij kunnen ons
voorstellen, dat zoo de zaak door deze ge-
mobiliseerden wordt gesteld. Zij dragen al
lasten genoeg voor de gemeenschap, is deze
nu niet verplicht althans een deel, en niet
het onbelangrijkste deel van deze lasten, op
zich te nemen?

Wie met gemobiliseerden over deze din-
gen spreekt, bemerkt, dat men het als een
recht gevoelt, dat hun plaatsen in het be-
drijfsleven worden opengelaten of straks
weer door hen kunnen worden bezet. De
nationale gemeenschap roept hen, welnu, zij
doen hun plicht, laat de gemeenschap de
hare doen en hun straks weer een plaats ver-
zekeren.

Wij kunnen ons aan de klem van deze
redeneering niet onttrekken, ook al kunnen
daarbij wel eenige kantteekeningen worden
gemaakt. Een moreel recht op herplaatsing
kan nauwelijks door iemand aan de gemobi-
liseerden worden ontzegd. Trouwens, in ons
land is in den laatsten tijd hierover veel ge-
sproken en geschreven, waaruit blijkt dat dit
moreele recht schier door ieder wordt er-
kend.

Moet nu dit moreele recht in een wettelijk
recht worden omgezet?

In eenige landen heeft men deze vraag
bevestigend beantwoord. In Frankrijk moe-
ten de gemobiliseerden in hun betrekking
worden herplaatst, als zij gedemobiliseerd
zijn. Het desbetreffende decreet van
21 April 1939 maakt echter de beperking,
dat die herplaatsing mogelijk moet zijn.

In Duitschland blijft krachtens een ver-
ordening van l September 1939 de arbeids-
of leerovereenkomst voor de opgeroepenen
van kracht gedurende den militairen dienst.
De werkgever mag 't contract niet opzeggen.

In Engeland moet een arbeider, die in
militairen dienst ds geroepen, worden her-
plaatst op voorwaarden, die niet minder

gunstig zijn, dan die, welke op hem van toe-
passing zouden zijn geweest, indien hij niet
ware opgeroepen.

In België blijft de arbeidsovereenkomst
eveneens bestaan en mag de werkgever hem
niet ontslaan vóór hij uit den militairen dienst
komt.

In de Tweede Kamer der Staten-Generaal
is bij de begrootingsdebatten deze zaak ook
aan de orde geweest. Diverse ministers heb-
ben hun meening over deze zaak gezegd.

Minister Van den Tempel vreesde voor
ontduiking van een wettelijke regeling en
zag dus blijkbaar niet de mogelijkheid, een
zoodanige regeling te maken, dat ontduikin-
gen tot geringe proporties worden terug-
gebracht. Dit bezwaar kan geen afdoend
argument zijn tegen een wettelijke regeling.
Er zijn meer wetten, wier toepassing moei-
lijkheden oplevert. De taak van den wet-
gever is, eenmaal erkennend dat een regeling
noodzakelijk is, de wegen te zoeken om een
passende wet in het aanzijn te roepen.

De Minister van Defensie, de heer Dijx-
hoorn, was bevreesd, dat bepaalde werk-
gevers door zulk een herplaatsingswet ertoe
gebracht zouden worden, geen dienstplich-
tige arbeiders meer in dienst te nemen.
Daardoor zouden de belangen van de dienst-
plichtigen juist worden geschaad.

Dit bezwaar zou kunnen worden weg-
genomen, door te bepalen, dat onder een
wettelijke regeling niet vallen degenen, die
voor eerste oefening onder de wapenen
komen. Voor dezen zijn trouwens de lasten
der mobilisatie minder zwaar dan voor de
ouderen.

De Minister van Justitie, prof. Gerbrandy,
opperde het bezwaar, dat een wettelijke
regeling, zooals door sommige Kamerleden
was bepleit, te veel generaliseert. Als men
het recht op herplaatsing vastlegt, dan loopt
men vast in al die gevallen, waarbij herplaat-
sing beslist onmogelijk is, zooals bij ophef-
fing of inkrimping van een onderneming.

Dit is inderdaad een der grootste bezwa-
ren aan een herplaatsings-regeling verbon-
"den. Maar wij gelooven, dat dit bezwaar
zeer wel te ondervangen is.

Wij hebben een Pachtwet, die allerlei be-
slissingen doet nemen door een pachtkamer,
bestaande uit 3 deskundige personen, waar-
onder één jurist.

Wij hebben ook in de vorige mobilisatie
huurcommissies gekend, • met vrij vergaande
bevoegdheden.



Waarom zouden er geen herplaatsings-
commissies in het leven geroepen kunnen
worden, die over twijfelachtige gevallen een
beslissing geven?

Is eenmaal het herplaatsingsrecht wettelijk
vastgelegd, dan zullen er ongetwijfeld zeer
veel werkgevers zijn, voor wie de herplaat-
sing geen overwegende bezwaren heeft. Zij
zullen anderen moeten ontslaan. Doch dit is
niet onredelijk. Deze plaatsvervangers heb-
ben korter of langer geprofiteerd van de mo-
bilisatie, en bovendien wisten zij, krachtens
de dan bestaande herplaatsingswet, dat ont-
slag hun boven het hoofd Hing.

Er zullen echter ook moeilijke gevallen
zijn. De werkgever is om een of andere-
reden niet bereid of niet geneigd te her-
plaatsen. Het kan zijn, dat de plaatsvervan-
ger beter is. Het kan zijn, dat het bedrijf
geheel gereorganiseerd is en herplaatsing
moeilijkheden oplevert. Het bedrijf kan zijn
ingekrompen. Kortom, er kunnen tal van
redelijke of ook onredelijke redenen voor
den werkgever zijn om de herplaatsing te
weigeren, die door den gemobiliseerde, bij
voorbeeld binnen een maand na demobili-
satie, aan den werkgever is gevraagd.

Dan maakt de werknemer dit aanhangig
bij de herplaatsingscommissie in zijn woon-
plaats of district.

De commissie onder leiding van iemand,
die het bedrijfsleven door en door kent, (in-
specteurs -van den arbeid of speciale agen-
ten der Rijksverzekeringsbank bij voorbeeld)
stelt een onderzoek in, spreekt eventueel
met den werkgever, zoekt naar een oplos-
sing. Blijft de werkgever weigeren en acht
de herplaatsingscommissie toch de her-
plaatsing redelijk en mogelijk, dan zal een
rechterlijk college, aan de hand van de ge-
gevens der commissie, een uitspraak moeten
doen. De uitspraak der commissie zal dan
moeten gelden als een bindend advies, zoo-
dat dit college op zeer korten termijn een
vonnis velt.

Toegestemd moet worden, dat zulk een
vonnis een ietwat pijnlijk karakter draagt
voor den werkgever. Daarom is het begrij-
pelijk, dat in werkgeverskringen tegen een
wettelijke regeling bezwaren zijn gerezen.
Gedwongen te worden is voor niemand, ook
niet voor werkgevers, pleizierig.

Maar, overdrijft men hier nu niet heel erg?
De wet is er nu en altijd „voor de

kwaaddoeners". Met andere woorden, als
een werkgever werkelijk gezonde argumenten
heeft om een vroegeren werknemer niet te
herplaatsen, is het dan aannemelijk, dat de
commissie, na onderzoek en na het wegen
der bezwaren, toch plaatsing zal eischen?
Wij meenen van niet. Maar als de werk-
gever blijk geeft, dat het alleen een zekere
gemakzucht of antipathie, dan wel sympa-
thie met den huidigen toestand is, dan is
wettelijke dwang geboden, omdat ten slotte
heel de regeling ten doel heeft een moreel
recht te effectueeren.

De taak van de herplaatsingscomrnissies
zal geen eenvoudige zijn. Maar de nood-
zakelijkheid van zulke commissies springt in
het oog, als men zich indenkt welk een
chaotische toestand op de arbeidsmarkt bij
demobilisatie zal ontstaan. Daar komen
plotseling eenige honderdduizenden zich
voor werk aanmelden. Hoe vinden zij een
plaats? En hoe vinden de werkgevers de
menschen die zij noodig hebben?
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Het ligt eigenlijk voor de hand, dat de
gedemobiliseerden zich eerst tot hun vroe-
geren werkgever wenden. De herplaatsings-
commissies kunnen daarbij uitnemende hulp-
diensten verleenen, wanneer de herplaatsing
niet ,,glad" kan geschieden.

"Wanneer het bedrijf van den werkgever
eischt, dat met de herplaatsing nog even
moet worden gewacht, dan zou een wacht-
lijst ingesteld kunnen worden om de volg-
orde van plaatsing te regelen, waarbij de
gemobiliseerden voorrang hebben.

De Nederlandsche werkgever, die wel den
socialen maar niet den rechtsplicht van den
werkgever tot herplaatsing erkent, gebruikt
daartoe eenige argumenten, die naar ons
gevoelen geen hout snijden. Het blad vraagt,
waarom men den werkgever wél zou ver-
plichten de gemobiliseerden opnieuw in
dienst te nemen en niet bij voorbeeld dege-
nen, die tot werkloosheid zijn vervallen.

Het antwoord kan niet anders zijn, dan
dat deze vergelijking niet opgaat, omdat de
ontslagreden principieel verschilt. In het
geval der gemobiliseerden worden dezen
gedupeerd omdat zij én den moreelen én den
rechtsplicht hebben het gemeenschappelijk
belang te dienen. Een ontslag om een of
andere bedrij f sreden kan daarmede niet
worden vergeleken. Het is redelijk, dat ook
de werkgevers, die door de mobilisatie niet
worden gedupeerd en misschien zelfs in
sommige gevallen voordeel behalen, den last
van de gemobiliseerden voor hun deel ver-
lichten.

Een tweede argument is, dat de gemobi-

liseerden hun vakkennis verliezen en dus de
werkgever er een strop aan kan hebben, ze
terug te nemen. Inderdaad is dat mogelijk.
Maar is het te veel gevergd, dat de werk-
gever deze strop neemt en is dit niet juist
een argument te meer om tot herplaatsing
te verplichten. De werkgever, wellicht over-
tuigd van zijn socialen plicht, ziet toch tegen
herplaatsing op; de gemobiliseerde, door het
doen van zijn plicht schier niet in de moge-
lijkheid elders geplaatst te worden, is juist
het eerst en het meest op zijn vroegere
plaats aangewezen en daar het eerst weer
ingeburgerd. Een mooie taak ligt hier o.i.
voor de herplaatsingscommissies om door
overredenden drang de partijen weer tot
elkaar te brengen.

Vast staat wel, dat aan de gemobiliseer-
den nooit 100 pet. zekerheid van herplaatsing
kan worden geboden. Maar de moreele steun,
door een herplaatsingswet geboden, is reeds

'Van groot belang om de mobilisatielasten te
verminderen. Dit kan niet geschieden door
financieele schadeloosstelling, eventueel door
toeslag uit 's rijks kas, zooals De Neder-
landsche Werkgever suggereert. De gemo-
biliseerden vragen geen geldelijken steun,
maar werk en recht op herplaatsing. Eerst
als dit niet mogelijk is, kan over onder-
steuning worden gesproken.

Wij hebben de overtuiging, dat zulk een
wettelijke herplaatsingsregeling mogelijk en
gewenscht is.

Dat deze idee groeiende is, verheugt ons.
Moge ook de regeering spoedig bereid zijn
een desbetreffende wet tot stand te brengen.

GEEN KLAARHEID GEKREGEN

In een onzer vorige nummers hebben wij
de aandacht gevestigd op een tweetal arti-
kelen over „Het nieuwe Spanje", voorko-
mende in het tijdschrift Lering en Leiding,
uitgegeven door het R.K. Werkliedenver-
bond.

Deze artikelen trokken in onzen kring de
aandacht, omdat daarin werd verklaard, dat
de beginselen van het Spaansche „Charter
van den Arbeid" door den schrijver werden
aanvaard. Uit de door ons overgenomen
paragraaf XIII, die in het bijzonder over de
vakorganisatie handelt, toonden wij aan, dat
van een vrije vakorganisatie in Spanje geen
sprake is, maar dat deze Spaansche organi-
satie zuiver op nationaal-socialistische of
fascistische basis komt te staan. De eerste
zinsnede van deze paragraaf immers luidt
reeds:

„De nationaal-syndicalistische organi-
satie van de staat zal bezield worden door
de beginselen van eenheid, totaliteit en
hiërarchie."

Deze beginselen zijn rechtstreeks ontleend
aan de fascistische ideologie. Wij toonden
nader aan, dat „zuivere vakorganisatie" iets
totaal anders is en verklaarden niet te be-
grijpen, dat het tijdschrift van het R.K.
Werkliedenverbond hiermede principieel ac-
coord kon gaan.

In het December-nummer van Lering en
Leiding komt de schrijver hierop terug.

Wij lezen:

„Ons laatste artikel over „het nieuwe

Spanje", opgenomen in het nummer van
October 1939, gaf aan De Gids, orgaan
van het Christelijk Nationaal Vakverbond
in Nederland, aanleiding om te twijfelen
aan het standpunt van het R.K. Werk-
liedenverbond ten opzichte van de vak-
organisatie. Niet meer of niet minder. Er
moet dus wel iets zeer bijzonders zijn ge-
beurd, wanneer nu opeens, na tientallen
jaren van ervaring, die twijfel opgekomen
is? Neen, het bijzondere is alleen, dat de
redactie van De Gids niet behoorlijk ge-
lezen heeft, nog minder behoorlijk weer-
geeft wat wij schreven en zo komt tot een
onbehoorlijke critiek."

Deze aanhef van het antwoord op onze
vraag om meer licht is niet vrij van geprik-
keldheid. Deze geprikkeldheid heeft bij den
schrijver geheel ten onrechte post gevat. Als
het orgaan van een beweging zich uitlaat in
een richting, die met zijn beginselen in lijn-
rechte tegenspraak schijnt te zijn, dan is een
gedocumenteerde vraag om inlichtingen, als
door ons gedaan, geen reden tot geprikkeld-
heid, zelfs niet wanneer bij den vrager mis-
verstand bestaat. Wij betreuren deze wijze
van polemiek. Er is genoeg hatelijkheid in de
wereld, dan dat deze tusschen bevriende
organisaties in beginselvragen moet worden
gebruikt.

Wij willen den schrijver in Lering en
Leiding nu aantoonen, dat wij wel behoorlijk
gelezen hebben en dat onze critiek (pardon,
't was een vraag!) dan ook niet onbehoor-
lijk was.



Allereerst wordt bezwaar gemaakt tegen
het feit, dat wij onze vraag om meer licht
alleen baseerden op paragraaf XIII en de
voorafgaande beginselverklaring weglieten.
Ons antwoord is, dat paragraaf I, de zoo-
genaamde beginselverklaring van het Char-
ter, in zoo algemeene bewoordingen is ge-
houden, dat daarop geen conclusie kan wor-
den gebouwd, 't Komt echter aan op de dan
volgende practische ontwikkeling van deze
beginselen in de dan volgende 15 paragrafen.
Wij namen daaruit de paragraaf over de
vakorganisatie, allereerst omdat het R.K.W.
en wij daarbij het nauwst zijn betrokken,
maar ook wijl in deze paragraaf de onjuiste
beginselen, waarvan het Charter uitgaat, het
duidelijkst uitkomen.

Het zou overigens geen moeite hebben ge-
kost ook uit andere paragrafen soortgelijke
aanhalingen te doen.

Zoo zegt paragraaf XI:
,,De nationale voortbrenging vormt een

economische eenheid ten dienste van het
vaderland.

Het is de plicht van eiken Spanjaard
ze te verdedigen, te verbeteren en te doen
toenemen. Alle fabrikanten, die deel heb-
ben aan de productie, blijven onderge-
schikt aan het belang van de natie, dat
boven alles urtgaat" (wij cursiveeren.
Red.).
Paragraaf XII, 2e zinsnede:

„Alle vormen van eigendom blijven
ondergeschikt aan het hoogste belang van
de natie, dat door de staat geïnterpreteerd
wordt" (cursiveering van ons. Red.).

Wij hebben met opzet deze dingen niet
geciteerd, omdat de schrijver in Lering en
Leiding dan met zeker recht had kunnen
schrijven, dat hij toch het voorbehoud had
gemaakt van „de te ruime plaats, die aan
de staat -wordt toegekend". Met paragraaf
XIII voor oogen kan hij dat niet meer met
recht doen.

Want in paragraaf XIII komt zoo klaar
tot uiting uit welken geest heel dit Charter
van den Arbeid voortkomt, dat het niet aan-
gaat de verschillen te schuiven op meer of
minder invloed van den staat.

Neen, in deze arbeidsorganisatie komen
tot uitdrukking het beginsel van eenheid, die
door den staat wordt afgedwongen, met
onderdrukking van de vrijheid van organi-
satie, het beginsel van totaliteit o[ gelijk-
schakeling, dat wij in de autoritaire staten,
Rusland, Duitschland en Italië, kennen, en
het beginsel van hiërarchie, waarbij de partij
de leiders levert.

Nu zegt de schrijver in Lering en Leiding,
na te hebben opgemerkt, dat wij het citaat
in zake het voorbehoud van de te ruime
plaats, hierin aan den staat gegeven, wel is
waar hebben geciteerd, maar feitelijk buiten
beschouwing hebben gelaten, „dat dit alles
wel zeer onbehoorlijk is".

Wat hierin onbehoorlijk is ontgaat ons
totaal.

Wij hebben aangetoond, dat het om heel
andere vragen ging dan om meer of minder
invloed van den staat. Wie met de opmer-
king komt: nu ja, de staat heeft wat veel in-
vloed, maar overigens kunnen wij ons met
deze beginselen zeer goed vereenigen, dien
ontgaat naar onze meening totaal de draag-
wijdte van de beginselen, die aan dit Charter
van den Arbeid ten grondslag liggen.

door Jan Wilna.

Door de eertijds duistre gangen,
In 't schier eind'loos labyrint

Van de kolenmijn-gebieden,
Die men in Ohio vindt,

Brandt en laait en loeit en knettert
Dag en nacht, tot op dit uur,

Een verraad'lijk niet te stuiten,
Alvernielend, schrikk'lijk vuur.

Vijftig jaren zijn vergleden
Sinds dat driftig, dreigend woord

„Dan maar staken!" in een knallend,
Bruut pistoolschot werd gesmoord.

Een bewogen conferentie:
'n Afgewezen looneisch brengt

De gemoed'ren in beweging:
Twist op twist, die 't harte krenkt

Plots een schot!.... Des werkers dreigen,
Dat zich niet meer teug'len laat,

Brengt een ingenieur tot deze
Dwaze, onbezonnen daad.

d' Aanslag is mislukt! Gelukkig!
Toch, de werker in de schacht

Heeft een nutteloos, boosaardig
Plan der wrake uitgecincht

Straks stuwt hij door de zoo stille,
Donk're gangen van de mijn

Een gevulden kolen-tender
Brandend in blauw-rose schijn.

Doch, toen hem die fakkel waagde
Van der wrake zoetigheid,

Zag hij niet 't gevaar van dezen
Consequenten klassenstrijd!

Deze vlam, in drift ontstoken,
Zocht en greep naar allen kant.

Bleek, helaas, straks een door niets en
Niemand meer te stuiten brand.

Vijftig jaren zijn vergleden,
Maar dat vuur kon niet gebluscht

Vijftig jaar reeds heeft die vuurpoel
Zuid-Ohio verontrust.

Scholen, huizen ondermijnend,
Morgens bosch en akkerland,

't Viel ten prooi aan dien angstwekkend'
En verraderlijken brand.

Dertig millioen ton kolen
Zijn reeds door die hel verteerd.

Onvoorzichtig eens ontketend,
Raast hij voort, door niets gekeerd.

Heden hier de aardkorst scheurend,
Breekt hij zich straks elders baan.

En zoo leeft Zuid-Oost Ohio
Op een rookende vulkaan.

Deze daad, getuigend van een
Revolutionnairen geest,

Is in zijn gevolgen zeker
Wel verschrikkelijk geweest.

Echter, wat zegt die vernieling
Bij het kwaad, gewerkt, gesticht,

Als Gods ord'ning voor het leven
Door dit woelen wordt ontwricht?

Hooger toch dan de materie,
(Welk een gave dit ook zij!)

Is het goed door God geschonken
Met een geest'lijke waardij.

(Alle rechten voorbehouden.)

De consequentie daarvan is, dat naast de
staatssyndicaten geen vrije organisaties kun-
nen bestaan; dat de niet-partijgenooten geen
functies kunnen bekleeden; dat ieder, die zijn
meening uit, van het tooneel moet verdwij-
nen.

Het gaat er niet om, of dit stelsel van vol-
strekte voogdij voor Spanje de eenige uitweg
is, maar het gaat hierom, dat de schrijver
beweert:

„Met dat voorbehoud (namelijk de te
ruime plaats, die aan den staat wordt toe-
gekend. Red.) zijn zij (deze beginselen. Red.)
geheel in overeenstemming met de sociale
encyclieken van den Paus."

De beginselen van dit „Charter van den
Arbeid" worden dus door hem van harte
aanvaard met dit voorbehoud dan altijd.

Dit is het, wat wij niet kunnen vatten.
Wij waren niet van oordeel, dat het R.K.

Werkliedenverbond van standpunt iten aan-
zien van de vakorganisatie was veranderd,
rnaar dat de schrijver over dat standpunt een
verkeerd oordeel had.

Maar nu volgt in het December-nummer
het volgende:

„Wat echter in Spanje, volgens het
„charter van de arbeid" en steunend op de
hierin vastgelegde sociaal-economische be-
ginselen ten opzichte van de menselijke
arbeid, verkregen is, behoeft zeker niet te

worden achtergesteld bij de „zuivere vak-
organisatie", die volgens De Gids „de ar-
beidersstand verenigt in een verband, dat
kortweg ten doel heeft de verbroken rela-
tie tussen werkgever en arbeider te her-
stellen", maar die helaas! —' zo voegen wij
hieraan toe — voorlopig nog steunen moet
op sterke weerstandskassen. en vaak door
strijd moet veroveren wat eerst als recht
verzekerd zal zijn, wanneer de hogere
vorm van bedrijfsorganisatie verkregen is.

Dat het nieuwe Spaanse stelsel, waar-
voor wij het bekende voorbehoud hebben
gemaakt, niet met de tegenwoordige vak-
organisatie, maar slechts met die bedrijfs-
organisatie te vergelijken valt, moet, na
lezing van het „charter van de arbeid" ook
duidelijk zijn, al is dit eveneens aan de
aandacht van De Gids ontsnapt."

Deze vergelijking ontsnapt inderdaad niet
alleen aan onze aandacht, maar wordt door
ons zoo krachtig mogelijk van de hand ge-
wezen. De in christelijk-socialen kring nage-
streefde bedrijfsorganisatie verschilt zoozeer
van de fascistische corporaties als de vrije
christelijke vakorganisatie verschilt van het
Duitsche ,,Arbeitsfront" of de Russische
„vakbeweging".

Het gaat hier om belangrijke principieele
verschillen. Dat deze door Lering en Leiding
niet worden onderkend is zeer te betreuren.
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KAMP- EN INTERNAATSWERK

Gegevens over één en vier jaar.

Reeds meerdere malen hebben we in ons
verbondsblad gegevens gepubliceerd over de
moreele werkloozenzorg in het algemeen en
die van onze „Centrale" in het bijzonder.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek
geeft, naast het Maandschrift en enkele
andere bekende uitgaven, regelmatig mede--
deelingen uit. Nummer 132 is ditmaal ge-
wijd aan de moreele werkloozenzorg. Het
geeft de gewone driemaandelijksche cijfers,
het jaaroverzicht 1938 en verschillende gege-
vens over de jaren 1935—1938.

We laten ditmaal de driemaandelijksche
statistiek rusten en beperken ons tot de twee
andere groepen van cijfers.

Het jaaroverzicht 1938.
't Aantal kampen voor jongens bedroeg in

dat jaar 208, nl. 98 lange en 110 korte kam-
pen. Voor meisjes was dit getal resp. 15
internaten en 41 korte kampen.

Het aantal deelnemers was als volgt:

Jongens . . . .
Meisjes .

Lange
kampen en
internaten

8 228
810

Korte
kampen

3817
1.510

Totaal

12 045
2.320

Totaal 9.038 5.327 14.365

Het aantal mankampdagen (ook al betreft
het meisjes!) is aldus geweest:

Tonaens .
Meisjes

Totaal

Lange
kampen en
internaten

338 778
68996

407.774

Korte
kampen

43 134
20.787

63.921

Totaal

381 912
89783

471.695

Wat heeft dit werk gekost? Aan de regee-
ring en de instanties, die het werk deden?

Aan het rijk . . . .
,, de instanties . .

Totaal

Lange
kampen en
internaten

f 395.500
- 133.800

f 529.300

Korte
kampen

f 62.600
- 55.500

f118.100

Totaal

f 458.100
- 189.300

f 647.400

Naast dit bedrag van ƒ 458.100 werd door
het rijk nog betaald aan inrichting van inter-
naten en een werkkamp ƒ 60.100 en aan ver-
goeding voor administratiekosten aan de
„Centrales" ƒ 9.700. In totaal werd dus door
het rijk voor dit doel uitgegeven ƒ 527.900.
(De officieele tabel geeft aan ƒ 528.000; maar
dat is een telfout).

Dit zijn enkele totaalcijfers van alle instan-
ties, die op dit gebied werkzaam waren.

Nu enkele gegevens over onze „Centrale".
Het aantal kampen voor jongens was van
deze instantie 51, nl. 42 lange en 9 korte.
Voor de meisjes 9, nl. 3 lange (internaten)
en 6 korte.

't Aantal deelnemers was als volgt:

Totaal

Lange
kampen en
internaten

3555
120

3675

Korte
kampen

216
194

410

Totaal

3771
314

4085

Het getal mankampdagen was aldus:

Meisjes

Totaal

Lange
kampen en
internaten

154.798
10.149

164.947

Korte
kampen

1873
2554

4427

Totaal

156.671
12703

169.374

Thans enkele kosten van onze „Centrale":

Kosten „Centrale". .
Subsidie rijk

Totaal

Lange
kampen en
internaten

f 54.600
£148.800

f203.400

Korte
kampen

f 6.400
f 4.100

f 10.500

Totaal

f 61.000
£152.900

f213.9001)

De Roomsch-Katholieke Commissie heeft
eerst later lange kampen gesticht en als
gevolg daarvan de korte kampen langer in
stand gehouden. Bovendien gebruikte zij
deze korte kampen als een voorbereiding tot
de lange kampen en een selectie onder de
deelnemers. Een groot aantal deelnemers aan
de korte kampen kwamen derhalve ook in de
lange kampen, waardoor het getal bereikte
werklooze jongens in wezen minder is dan
hierboven vermeld. Dat zelfde geldt ook voor
de internaten, zoowel bij de R.K. Commissie
als bij de „Centrale", die voor de internaten
hetzelfde deed.

Het overzicht van het Centraal Bureau
geeft ook een opsomming van het percentage
van het aantal deelnemers aan de lange kam-
pen en internaten. Deze tabel ziet er als
volgt uit:

1) Ook dit bedrag is ƒ 100.— hooger dan de staat
van het departement. Ook dit is blijkbaar een zetfout.

Aan administratiekosten ontving de „Cen-
trale" ƒ 2700.— of l >/2 cent per mankamp-
dag. Dit bedrag ontving de r.k. „Centrale"
ook. De moderne „Centrale" en het neutrale
internaat ontvingen 11 cent per mankamp-
dag. Dit wordt veroorzaakt door het feit,
dat de financieele vergoedingsregeling aldus
is: ƒ 1000 als grondsom en l cent per man-
kampdag.

Aan welke „Centrale" de ƒ 60.000 ten
goede kwam, voor de inrichting van een
kamp en internaten, vermeldt het verslag
niet.

De cijfers over 1935—1938.

Ten slotte de gegevens over de jaren
1935—1938, waarin niet het onderscheid
tusschen jongens en meisjes gemaakt kan
worden, omdat over de eerste jaren de ge-
gevens niet worden vermeld en eerst later
de internaten werden gesticht.

Organisaties

Nat. R.K. Commissie . .
Centr. v. Werkl.zorg . .
Moderne C. v. W. . . .
Fed. v. Werkkampen . .
Alg. Comité v. Internaten

| Totaal

1935

23.4
53.8
17.5
5.3
—

1936

32.4
43.2
16.3
8.1
—

100 100

1937

43.9
39.9
7.6
8.6
-

100

1938

46.9
40.7
1.8
9.2
1.4

100

De cijfers demonstreeren duidelijk hetgeen
hierboven werd uiteengezet. Het aantal deel-
nemers, aangevende den omvang van het
werk, is maar een factor. Het aantal dagen
is een tweede factor, om den omvang van
het werk te meten. Worden de cijfers her-
leid tot percentages, dan verkrijgen we de
volgende gegevens: R.K. Commissie 42, onze
„Centrale" 41.45, moderne „Centrale" 7.15,
Federatie van Werkkampen 8.68 en het Al-
gemeen Comité voor het neutrale internaat
0.72.

Het is opmerkelijk, dat onze en de mo-
derne „Centrale", bij het terugloopen van de
jeugdwerkloosheid, het werk konden inkrim-

Organisaties

R.K. Commissie . . . .
Centrale voor Werkl zorg .
Moderne C. v. W. .
Fed. Werkkampen . . .
Alg. Comité v. Internaten .

Totaal

Korte kampen

Deelnemers

9.687
1.201
1.260
1.130

—

13.278

Dagen

117.790
10.441
14.678
11.892

- —

154.801

Lange kampen

Deelnemers

11.201
11.768

2.464
2.340

123

27.896

Dagen

459.701
559.010

83.740
107.472

10.282

1.220.205

Totaal

Deelnemers

20.888
12.969
3.724
3.470

123

41.174

Dagen

577.491
569.451

98.418
119.364

10.282

1.375.600

Deze cijfers geven ten deele de ontwikke-
ling van dit werkloozenwerk te zien.

In de jaren 1932—1934 werd algemeen
volstaan met het houden van korte kampen,
die bedoelden als 't ware een geestelijke
injectie te zijn, om door werk, ontspanning
en ontwikkeling den jeugdigen werkloozen
nieuwen levensmoed te geven en langs dezen
weg de deelneming aan het gemeentelijke
werk te bevorderen. In 1935 begon de Cen-
trale voor Werkloozenzorg met de organi-
satie der zoogenaamde lange kampen, die
voor een belangrijk deel waren gericht op
arbeid en daarom ook werkkampen werden
genoemd. Van lieverlede verloren daardoor
de korte kampen hun karakter en werd de
behoefte tot het in stand houden gaandeweg
minder.

pen, terwijl de beide andere organisaties den
omvang van haar werk nog zagen toenemen.
De oorzaak van dit laatste is niet met zeker-
heid te zeggen. De oorzaak van den terug-
gang der beide eerstgenoemde organisaties
moet worden toegeschreven aan het feit, , dat
er belangrijk mindere werkloosheid is en op
het tijdstip, dat de werkloosheid het grootst
was, de volle capaciteit tot leniging van dit
euvel kon worden ingezet.

Uit het vorenstaande mag blijken, dat de
protestantsch-christelijke groepen in Neder-
land op vrij omvangrijke wijze den arbeid
tegen de jeugdwerkloqsheid en haar gevolgen
hebben verricht. In welken omvang het in dit
jaar moet worden voortgezet, zal de toekomst
leeren.

J. SCHIPPER.
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KOSTEN VAN LEVENSONDERHOUD

In het Economisch Statistisch Maand-
bericht van de maand December komt een
vergelijkend overzicht voor van de procen-
tueele stijging van de kosten van het levens-
onderhoud in een tiental landen. Het valt op,
dat vergelijkenderwijs in Nederland de
sterkste prijsstijging (na Engeland) te con-
stateeren valt. In Engeland was in de maand
October van het vorige jaar, vergeleken met
Mei, de totale stijging 6J/2 pet. en de stijging
van voedingsmiddelen 11.9 pet. Dan volgt
Nederland met de percentages 5 en 7.2 (ver-
geleken met Juni), daarna België met resp.
4 pet. en 6 J/2 pet., terwijl in andere landen de
stijging geringer is.

In November waren voor ons land de per-
centages 5.7 pet. en 9.5 pet. (budgetonder-
zoek gemeente Amsterdam).

Nederland stond in October dus vrijwel
aan den top. Van de neutrale landen is, in
vergelijking met Mei 1939 (resp. }uni 1939)
het prijspeil het sterkst gestegen in ons land.

Vergelijkt men de stijging van de groot-
handelsprijzen in de verschillende landen,
dan blijkt (volgens de gegevens, gedeeltelijk
ontleend aan het Buletin Mensuel van den
Volkenbond, door bovengenoemd tijdschrift) ,
dat deze in de maand October, weder verge-
leken met Mei 1939, in België het grootst
was, nl. 22.7 pet., daarop volgt Denemarken
met 15.4 pet.

Deze stijging ds, althans in Nederland in
November, voortgegaan. In November was
de stijging van de groothandelsprijzen in ons
land zelfs 19.4 pet.

Wat de groothandelsprijzen der voedings-
middelen betreft, was de prijsstijging in Enge-
land grooter dan in Nederland, namelijk in
October in Engeland 18.8 pet. en in ons land
13.4. November vertoont voor ons land weer
een hooger percentage, namelijk 16.6 pet.

Uit het bovenstaande blijkt, dat de stijging
in de groothandelsprijzen in het algemeen en
die van de voedingsmiddelen in het bijzonder,
veel grooter is dan in den kleinhandel. Dit is
een gewoon verschijnsel. Maar ook is een ge-
woon verschijnsel, dat de kleinhandelsprijzen
een gelijke tendenz vertoonen als de groot-
liandelsprijzen. Het ziet er dus naar uit, dat
de stijging van de kosten van het levens-
onderhoud nog voortgang zal vinden, al is een
kleine tijdelijke teruggang niet uitgesloten.

Vragen wij ons af, wat de oorzaak is, dat
in ons land de prijsstijging in groot- en klein-
handel grooter is geweest dan in nagenoeg
alle andere vergelijkbare landen, dan is een
antwoord daarop moeilijk te geven.

Een aanwijzing ligt wellicht in de Duitsche
cijfers, die geen verhooging, maar zelfs een
lichte prijsverlaging aangeven. Die aanwij-
zing zou dan hierop neerkomen, dat hoe meer
overheidsbemoeiing met de prijsbepaling, hoe
minder kans er is van prijsstijging.

In het Maandschrift van het Centraal
Bureau voor de Statistiek lezen we, dat de
stijging van de kosten van levensonderhoud
vooral in de eetwaren en dranken tot uiting
komt. De volgende 14 artikelen vertoonen
een stijging: brood, kaas, eieren, vleesch,
vleeschwaren, vet en oliën, boter, margarine,
suiker, koffie, thee en cacao, andere kruide-
nierswaren, groenten en fruit.

Deze mededeeling wordt nog geaccen-
tueerd door een eenvoudig onderzoek, door

ons ingesteld bij circa 220 besturenbonden.
Op de vraag, welke artikelen belangrijk in
prijs zijn gestegen, werd door 99 besturen-
bonden prompt geantwoord. Genoemd wor-
den de volgende artikelen (tusschen haakjes
het aantal besturenbonden): vet (37) , harde
en zachte zeep (28) , thee (23), boter ( 1 7 ) ,
spek ( 1 7 ) , diverse oliesoorten (17) , melk
(15) , garens ( 1 4 ) , vleesch ( 1 4 ) , schoeisel
(13) , kaas ( 1 1 ) , wol ( 1 1 ) , sajet (8 ) , koffie
(6 ) , manufacturen ( 5 ) , suiker ( 4 ) , schoen-
smeer ( 4 ) , meel ( 4 ) , lucifers ( 4 ) , vleesch-
waren (3 ) , reuzel (3 ) , rijst (3 ) , peulvruch-
ten ( 2 ) , zeeppoeder ( 2 ) , terwijl verder een
aantal artikelen door slechts l besturenbond
wordt genoemd. Duidelijk was gesteld, dat
het niet om een normale, maar om een bijzon-
dere verhooging ging.

Schakelen we de artikelen uit, die door
minder dan 10 besturenbonden werden ge-
noemd, dan hebben we een vrij betrouwbare
opgave verkregen, omvattende de artikelen
vet, harde en zachte zeep, thee, boter, spek,
olie, melk, garens, vleesch, schoeisel, kaas,
wol. Dit lijstje is vrijwel identiek met dat van
het Centraal Bureau voor de Statistiek en
omvat, met uitzondering van thee, garens,
schoeisel en wol, uitsluitend landbouwvoort-
brengselen uit eigen land.

Juist op dit gebied is de regeeringsbemoei-
ing het grootst! Wij zouden dus tot de con-
clusie moeten komen, dat regeeringsbemoei-
ing de prijzen eerder opdrijft dan deze op
peil houdt. Althans zou dit voor ons land
gelden. In Duitschland stijgt de levens-
standaard niet, omdat de prijzen door de
regeering worden vastgehouden. In Engeland
zijn voor tal van artikelen maximum-prijzen
vastgesteld en toch stijgen de indexcijfers.
Deze uitkomsten zijn dus verschillend.

Aangezien de Minister van Economische
Zaken in de landbouwcrisismaatregelen het
machtige middel tot regulatie van de prijzen
van landbouwproducten bezit, moeten wij wel
concludeeren, dat de regeering deze prijzen
met opzet laat stijgen. Dat is ook de eenige
aannemelijke verklaring voor het feit, dat ons
land een zooveel sterker prijsstijging kent
dan vrijwel alle andere landen.

In het Economisch Statistisch Maand-
bericht lezen we over de groothandelsprijzen:

„Deze prijsstijging is, behalve uit de
speculatieve haussestemming op de beurs,
welke ook in Amsterdam korten tijd op-
laaide, o.m. te verklaren uit de verhooging
der vrachttarieven en molestpremies voor
het vervoer over zee, schaarschte wegens
onderbreking van den aanvoer en tenslotte
in Engeland en Frankrijk, uit de verdere
depreciatie van het ruilmiddel."

Wij willen de juistheid hiervan niet be-
twisten, maar aangezien de prijsstijgingen in
den kleinhandel hoofdzakelijk binnenlandsche
landbouwproducten betreft, kan van de ver-
hooging der vrachttarieven en molestpremies,
in verband met den levensstandaard, geen
sprake zijn dan alleen ten opzichte van de
artikelen thee, garens en wol, die echter niet
tot de eerste levensbehoeften behooren.

Van thee is intusschen bekend, dat de
goedkoopste soorten niet meer verkocht wor-
den. In de gezinnen, waar deze goedkoopste

soorten werden gekocht, is dus de prijsstij-
ging belangrijk. Hier zou de overheid zeker
invloed ten goede kunnen uitoefenen, .even-
als trouwens bij de landbouwproducten.

In het algemeen is dus de stijging der kos-
ten van het levensonderhoud bij die artikelen
te constateeren, waarvan door de regeering
het prijspeil wordt geregeld. En heeft zij de
hoogte van dat prijspeil dus in handen.

Waar dit tot dusver tot verhooging leidde,
mag worden verwacht, dat de regeering ook
bereid zal zijn de gevolgen daarvan in de
salaris- en steunpolitiek op te vangen.

Nadat wij het bovenstaande hadden ge-
schreven, werd door het Bureau van Statis-
tiek der gemeente Amsterdam publicatie ge-
daan van de December-cijfers van de kosten
van levensonderhoud.

Uit deze cijfers blijkt, dat inderdaad de
stijging van deze indexcijfers voortgaat.

Voor de voeding alleen is er een verdere
stijging met 0.8 pet. sedert de maand Novem-
ber en derhalve sedert Augustus een stijging

. met 10.3 pet.
Wij lezen hierover:

,,De stijging bij de voeding wordt veroor-
zaakt door prijsverhoogingen bij alle rubrie-
ken, behalve kaas, eieren en vetten, waarbij
eenige verlaging valt te constateeren. Voor
zoover de rubriek vetten aangaat, betreft de
verlaging natuurboter, welk artikel geduren-
de deze maand door enkele firma's voor
lagere prijzen dan de maand te voren werd
verkocht. Tot de onderdeelen van de voe-
ding, welke een stijging vertoonen, behoort
ditmaal ook de rubriek brood, beschuit en
koek, en wel onder den invloed van prijsver-
hoogingen van koekjes en ontbijtkoek. Bij
ktuidenierswaren (thee), melk en suiker is
de verhooging het gevolg van doorwerking
in de cijfers, van in den loop van November
ingestegen stijgingen,welke bij de berekening
van den index over November slechts voor
een evenredig gedeelte van die maand kon-
den worden meegeteld. Voor thee werd
bovendien rekening gehouden met een nieuwe
stijging, in den aanvang van December inge-
gaan.

Voor het eerst vertoont het totale indexe-
cijfer thans een grootere toeneming sedert de
voorafgegane maand dan het indexcijfer voor
de voeding afzonderlijk. Dit is te wijten aan
het merkwaardige verschijnsel, dat de zgn.
tweede helft van het budget, d.i. het totaal
der uitgaven voor andere doeleinden dan
voor voeding, in welke tweede helft de prijs-
bewegingen gewoonlijk langzamer en minder
sterk tot uiting komen, ditmaal door een
grootere beweeglijkheid wordt gekenmerkt.
Verschillende van de desbetreffende rubrie-
ken zijn betrokken in de algemeene stijging
en wel kleeding, schoeisel, huisraad (huis-
houdelijk linnengoed), rooken, verkeersmid-
delen (rijwielen) en lichamelijke verzorging
(toiletartikelen). Een aantal andere rubrie-
ken bleef echter nog ongewijzigd."

Er is dus nu een stijging over de geheele
linie te constateeren.Voor het geheele budget
was in November de stijging sedert Augustus
6.9 pet.

Onze verwachting van verdere stijging is
dus bevestigd.

Wij kunnen niet nalaten op te merken, dat
deze stijging met zorg vervullen moet.
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WETTELIJKE VACANTIEREGELING

Thans is een voorontwerp voor een wette-
lijke vacantieregeling bij den Hoqgen Raad
van Arbeid ingediend, uit welks toelichting
wij het volgende overnemen:

,,A1 geniet een niet onbelangrijk aantal
arbeiders vacantie, algemeene practijk is het
nog geenszins, ook is niet te verwachten,
dat het dit zonder overheidsbemoeiing bin-
nen afzienbaren tijd zal worden.

In tal van bedrijven, waaronder er ook
zijn, waar vacantie als zeer noodzakelijk
moet worden beschouwd, hebben de organi-
saties der werknemers niet voldoenden invloed
om een algemeene regeling ten deze tot
stand te doen komen. In verband hiermede
is de minister van oordeel, dat voor vacantie
een wettelijke regeling dient te worden be-
vorderd.

Toegegeven moet worden, dat een zoo-
danige maatregel voor vele werkgevers finan-
cieele lasten zou medebrengen, daar vacantie
van den arbeider vanzelfsprekend vacantie
met behoud van loon moet zijn. In tal van
ondernemingen, waarin tot dan toe geen ver-
lof werd genoten, zou een voorschrift tot
het geven van een week vacantie het be-
standdeel loon van den kostprijs met onge-
veer 2 pet. kunnen verhoogen.

Toch zou dit, van algemeen standpunt be-
zien, niet kunnen gelden als een argument
tegen een wettelijke regeling ter zake. Ten
aanzien van de meeste bedrijven vormt het
juist een motief ten gunste er van. Want een
zoodanige regeling zou in verband met de
concurrentie een billijke gelijkheid scheppen
op dit punt tusschen de werkgevers, die de
in 'die regeling neergelegde vacantie reeds
gaven, en degenen, die dat niet deden.
Voorts kan nog worden opgemerkt, dat
tegenover de verhooging van de kosten door
het betaald verlof ook een te verwachten
verhooging staat van de prestatie van den
arbeider.

Het aangeboden ontwerp kent in het alge~
meen aan de arbeiders, op wie het betrekking
heeft, voor elke dertig dagen, gedurende
welke zij bij een zelfden werkgever werkzaam
zijn geweest, een halven dag vacantie toe. Als
grondslag is daarbij genomen de periode van
l Mei van eenig jaar tot l Mei van het daar-
opvolgende jaar. De vacantie, die zij over
deze periode hebben verdiend, moet hun
telkens in het laatstbedoelde jaar worden
gegeven. Neemt een dienstbetrekking een
einde, voordat dat jaar verloopen is, dan
heeft de werkgever de keuze om de vacantie,
die de arbeider heeft verdiend, maar nog niet
genoten, óf wel te geven vóór het einde der
dienstbetrekking, óf wel door extra-loon te
vervangen.

Deze regeling wordt vooralsnog beperkt tot
arbeiders, werkzaam in fabrieken of werk-
plaatsen, winkels en kantoren. Aan de Kroon
ware over te laten, haar mede van toepas-
sing te doen zijn op die categorieën onder de
overige arbeiders, ten aanzien van wie er
eveneens reden is, een wettelijke vacantie in
te voeren. Zonder wetswijziging zou door
zoodanigen maatregel b.v. aan de arbeiders
in den land- of den tuinbouw of aan bepaalde
groepen onder hen een verlof kunnen wor-
den verzekerd. (De arbeiders in de verwante
veenderijen vallen, daar deze ondernemin-
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gen fabrieken of werkplaatsen zijn, reeds
aanstonds onder de wet.)

Bij het ontwerpen der boven geschetste
regeling is gedacht aan werknemers, die lan-
geren tijd bij een zelfden werkgever in dienst
blijven. Voor arbeiders, die vaak van pa-
troon verwisselen, moeten andere bepalingen
worden opgesteld, waarbij het z.g. vacantie-
bonsysteem, dat in sommige bedrijven reeds
krachtens collectieve arbeidsovereenkomst toe-
passing vindt, zou kunnen worden gevolgd.
De bedoeling is, dat dit nader bij algemee-
nen maatregel van bestuur •wordt uitgewerkt.

In den regel zal de arbeider het grootste
genot van zijn vacantie hebben, als hij die in
de zomermaanden ontvangt. Er zijn echter
gevallen, waarin het onmogelijk is voor den
werkgever om ze hem in den genoemden tijd
te geven (men denke b.v. aan reisbureaux).
In verband daarmede wordt voorgesteld in
artikel 2, dat de vacantie, zoo mogelijk, tus-
schen 30 April en l October moet vallen.
Om gelijksoortige redenen is een voorschrift
opgenomen, volgens hetwelk die vacantie
zooveel mogelijk aaneengesloten moet wor-
den gegeven.

Aangezien het niet uitgesloten is, dat zich
met betrekking tot deze regeling in bijzondere
omstandigheden moeilijkheden voordoen, is
voor de gevallen, waarin zoodanige omstan-
digheden aanwezig zijn, in het eerste lid van
artikel 5 de mogelijkheid van dispensatie
opengesteld voor bedrijven, gedeelten van
een bedrijf of groepen van ondernemingen
in een bedrijf dn het geheele land of bepaalde
gedeelten des lands. Waar het hier bijzon-

dere omstandigheden betreft, behoeft een
zoodanige dispensatie slechts betrekking te
hebben op een bepaald jaar. Voor het ver-
leenen er van is naar de meening van den
minister de Minister van Sociale Zaken de
aangewezen autoriteit.

Indien het bedrijfsleven zelf een vacantie-
regeling heeft vastgesteld, die niet achter-
staat bij die van het ontwerp, verdient het
de voorkeur, haar te doen praevaleeren
boven de wettelijke regeling, daar zij zich
nauwer heeft kunnen aansluiten aan de be-
hoeften van het betrokken bedrijf. Op grond
van deze overweging is in het tweede lid
van artikel 5 voorgesteld om het geven van
ontheffing voor te schrijven.

Op de naleving van deze regeling is in
het aangeboden ontwerp tweeërlei sanctie
gesteld: een privaatrechtelijke en een publiek-
rechtelijke. De eerste sanctie bestaat in een
civiele actie van den arbeider tegen den
werkgever tot betaling van extra-loon over
den tijd, dat deze hem in strijd met de voor-
schriften geen vacantie heeft gegeven. Op
deze wijze ontvangt de werknemer althans
een geldelijke vergoeding voor hetgeen hem
is onthouden. En om te voorkomen, dat ook
deze hem zou kunnen ontgaan, wordt ver-
der bepaald, dat hij van het recht daarop
geen afstand kani doen. Voorts ware ter
vergemakkelijking van het invorderen dezer
vergoeding vast te stellen, dat daarvoor de
eenvoudige procedure zal gelden, welke ge-
volgd wordt in zaken betreffende een ar-
beidscontract.

De voorschriften van de publiekrechtelijke
sanctie komen overeen met de bepalingen in
de Arbeidswet 1919, die aldaar dezelfde
functie vervullen.

PROTESTANTSCH-CHRISTELIJKE WERKGEVERS

Verschenen is het een-en-twintigste jaar-
verslag van het Verbond van Protestantsch-
Christelijke Werkgevers in Nederland, om-
vattende het verslagjaar 1938—1939.

Dit verslag geeft allereerst een politiek en
economisch overzicht, met deze resumptie:
„dat in het afgeloopen verslagjaar een dui-
delijke tendenz tot opleving en verbetering
der sociaal-economische toestanden te be-
speuren was, die echter werd geremd en
tegengewerkt door onzekerheid en vrees voor
oorlog".

Dit verbond neemt geleidelijk in omvang
en beteekenis toe. In omvang, gezien de aan-
zienlijke stijging van het ledental, waarbij
mag worden vermeld, dat ook vakvereenigin-
gen van werkgevers als lid toetreden. Zoo
meldden zich in 1939 als leden aan de Bond
van Christelijke Drukkerspatroons in Neder-
land en het Verbond van Sigarenfabrikanten
in Nederland. Organisaties in het bakkers-
bedrijf en in het grootwinkelbedrijf waren
reeds aangesloten. De practische beteekenis
van het verbond wordt door deze toetredin-
gen uiteraard grooter. Die beteekenis blijkt
ook daaruit, dat de leden steeds meer van de
diensten van 't verbond gebruik gaan maken.

Een aantal plaatselijke werkgeversclubs be-
handelt regelmatig allerlei onderwerpen. Het
viel ons op, dat deze onderwerpen vrijwel
uitsluitend van practischen en economischen
of financieelen aard zijn. Wij hebben geen
enkel onderwerp in de lijst van vergaderin-

gen ontmoet, dat een sociaal-principieel ka-
rakter draagt. Beteekent dit, dat de christe-
lijke werkgevers geacht mogen worden met
de sociaal-economische beginselen voor maat-
schappij en bedrijf zoo vertrouwd te zijn, dat
bespreking dier beginselen overbodig mag
worden genoemd? Is er in dezen kring geen
onzekerheid en onbekendheid meer ten aan-
zien van de christelij k-sociale beginselen voor
het bedrijfsleven?

Wij wagen dit te betwijfelen. Voor de
werkgevers geldt hetzelfde als voor de werk-
nemers, dat geen nieuwe, op christelijke
grondslagen rustende maatschappij kan wor-
den gebouwd, als niet de leden dier maat-
schappij doordrenkt zijn met een nieuwen
geest van solidariteit, die in de bedrij f sver-
houdingen tot expressie komt. Meer sociale
scholing zal ook bij de werkgevers niet over-
bodig zijn.

Verschillende permanente commissies die-
nen het bestuur regelmatig en op verzoek van
advies.

Er is een belastingcommissie, een Indische
commissie en een vervoerscommissie, die elk
op hun terrein werkzaam zijn. Belangrijke
adviezen zijn reeds uitgebracht.

Zoo neemt het Christelijk Werkgevers-
verbond steeds beslister zijn plaats in.

Moge het verbond onder Gods zegen tot
steeds grooter bloei komen en een vast en
zeker geluid geven in de actueele sociaal-
economische verEoudingen,



EEN FUSIE IN R.-K. KRING EN NOG WAT
Ons wordt een persbericht toegezonden,

waaruit blijkt, dat de Ned. R.K. Bond van
Handels-, Kantoor- en Winkelbedienden
,,St. Franciscus van Assisië" een fusie heeft
aangegaan met den R.K. Bond van Verze-
keringspersoneel ,,St. Donatus". Men kan
wellicht beter zeggen, dat de laatste wordt
overgenomen door de eerste.

Deze fusie heeft de beteekenis van een
verdere concentratie in de r.-k. vakbeweging.
Over de motieven vermeldt het persbericht,
dat „als bond van verzekeringspersoneel, in
de huidige maatschappelijke verhoudingen
door het geringe ledental de belangen van
genoemd personeel niet voldoende behartigd
konden worden".

Een dergelijke concentratie, die de zwakke
organisaties in steviger verband brengt, waar-

„D.E.L."-ZAKAGENDA
UITVERKOCHT.

Met dank voor de vlotte afneming, deelen
wij hierbij mede, dat de geheele oplaag der
,,D.E.L."-zakagenda 1940 is uitverkocht.

De na 8 Januari ingekomen bestellingen
kunnen niet meer worden uitgevoerd, tenzij
enkele plaatselijke commissies ons nog eenige
niet-verkochte exemplaren mochten terug-
zenden.

W. DE JONG, penningm. „D.E.L.".
Utrecht, 8 Januari 1940.

ABONNEMENTSGELD.

Den abonné's wordt vriendelijk verzocht
het verschuldigde abonnementsgeld voor den
Sisten jaargang van De Gids, aanvangende
l Januari 1940, in den loop van Januari, het-
zij per postwissel, hetzij door storting op
de postrekening van het C. N. V., Utrecht,
no. 17982, over te maken. Op de achterzijde
der formulieren gelieve men te' vermelden:
..Abonnementsgeld De Gids Sisten jaar-

Het abonnementsgeld bedraagt voor leden
der bij het C.N.V. aangesloten vakbonden
ƒ 1.50, voor andere personen ƒ 2. — per
jaargang.

Indien het abonnementsgeld per 31 Januari
1940 nie.t is ontvangen, zal daarover met
verhooging der incassokosten worden be-
schikt. W. DE JONG, penningmeester,

Concentrische leergang voor Practisch
Middenstandsboekhouden, deel II, door
J. Botman Szn. - - Uitgave „Poa" N.V.,
Alkmaar, Prijs ƒ 7.20.
Dit tweede deeltje is een logische voortzet-

ting van het eerste, dat voor den kleinen midr
denstander juist voldoende gaf voor de prac-
tijk der administratie. Hier wordt geleidelijk
de stof uitgebreid tot de boekhouding voor
grootere zaken, zoodat voldaan wordt aan de
eischen van het Middenstandsexamen.

Wat in dit werkje opvalt is de korte dui-
delijke toelichting en het groote aantal voor-
beelden en opgaven ter uitwerking. Inderdaad
practisch middenstandsboekhouden.

door de belangen der leden beter behartigd
kunnen worden en — wat meer is — aan de
beginselen grooter invloedssfeer kan-worden
verschaft, moet worden toegejuicht.

Aardig is, dat men de fusie bekrachtigd
heeft met een gemeenschappelijken maaltijd.
De weg naar het hart gaat immers door de
maag, zegt men!

Wij lezen verder, dat de heer A. Cornelis,
voorzitter van den bond, een inleiding hield
over de beteekenis van deze fusie, waarbij
hij een bedrijfsgewijze ombouw van de orga-
nisatie in uitzicht stelde. Daarmede zal in
1940 een begin worden gemaakt.

Het is belangwekkend te zijner tijd te ver-
nemen wat men daaronder verstaat en hoe
men dit denkt te verwezenlijken.

Wij meenen, dat dit werk aan alle ver-
eischten voor examen en practijk voldoet.

Jaarboek 1940 van den Nederl. Bond van
J.V. op Gere[. Grondslag. — Uitgave ,,De
Gereformeerde jongelingsbond".
Dit jaarboek beleeft reeds zijn 49e jaar-

gang. Het bevat de gegevens uit heel den
bond en van alle aangesloten vereenigingen.
In het ledental is de laatste jaren een terug-
slag gekomen. Hier past waakzaamheid.

Naast nog diverse andere gegevens is ook
het verslag van den Sisten bondsdag opge-
nomen.

In de Gerechtigheid, door prof. dr. H.
Kraemer, eerste serie, no. 2, van ,,Ons
schild ende betrouwen". — Uitgave C. F.
Callenbach N. V., Nijkerk. — Prijs ƒ 0.15,
bij meerdere exemplaren korting.
In deze serie „tijdwoorden" komt dit boekje

als tweede nummer uit. De titel is ontleend
aan het Wilhelmus, waarvan het den laatsten
regel vormt. De schrijver wijst op de geeste-
lijke waarden, die in de 15 strophen van
„het" Wilhelmus zoo duidelijk uitkomen en
die in onze dagen zoo veelszins worden ge-
negeerd. „Het Wilhelmus is een goudmijn
met goudaderen, wier ontginning in deze
dagen een dringende eisch is, nu deze teere
en sterke waarden (erbarmen, gerechtigheid,
vrijheid en fierheid, deemoed en overgave)
zoo bruut vertrapt of zoo schuldig-verkwis-
tend voorbijgeloopen worden", aldus de
schrijver.

Hij wil het meer tot ons volk laten spreken.
Jammer, dat het voor dit doel niet in z'n ge-
heel in dit boekje werd opgenomen. Het is
juist voor velen de moeilijkheid het te be-
komen.

Gelukkig is de schrijver iets te zwartgallig.
In een kort tijdsbestek hoorden wij het Wil-
helmus tweemaal declameeren. Eens in een
feestelijk samenzijn van een vakbondsverga-
dering en eens in een kamp voor oudere
werkloozen, beide malen onder doodsche
stilte 'aangehoord.

Tot goed begrip van sommige gedeelten
van dit lied is dit boekje zeer aan te bevelen.

De Steungids, door Jac. de Pree. -- Uit-
gave: N. Samsom N.V., Alphen aan den
Rijn.
Deze „steungids" geeft een alphabetisch

gerangschikte verzameling van een groot
aantal onderwerpen, welke rechtstreeks de
steunregeling voor werklooze arbeiders be-
treffen of daarmede verband houden. Het
werk is dusdanig opgezet, dat de belangrijk-
ste bepalingen van elk onderwerp in be-
knopten vorm zijn omschreven, waarbij dan
een verwijzing naar de bronnen - - circu-
laires en commentaren - - de eventueel ge-
wenschte verdere oriëntatie zeer vergemak-
kelijkt. Het boek is losbladig. Door de ver-
schijning van wijzigingsbladen wordt ge-
zorgd, dat de verzameling steeds alle gelden-
de bepalingen bevat en 't overzicht gehand-
haafd blijft.

In het samenstellen van dezen klapper met
korte, duidelijke toelichting op de verschil-
lende onderwerpen, die bij de steunverlee-
ning aan de orde komen, is de ontwerper
zeer goed geslaagd. Het raadplegen van dit
werk maakt het vaak tijdroovend naslaan
van circulaires en commentaren overbodig,
en geeft in ieder geval, als verdere oriën-
tatie toch noodzakelijk blijkt, direct de juiste
vindplaats. „De Steungids" heeft op onze
schrijftafel een vaste plaats gekregen!

De prijs van het in linnen band uitge-
voerde werk bedraagt ƒ 3.50.

Moeder. Practisch tijdschrift voor de
vrouw in het gezin. Algemeen leider: Prof.
dr. J. Waterink te Amsterdam. — Uitgave
N. V. Gebr. Zomer 6 Keuning, Uitgevers-
mij, te Wageningen. Verschijnt maande-
lijks. -- Prijs 'f 2.40 per halfjaar.
Een recensie voor dit blad! Is dit eigenlijk

wel noodig? lederen keer, wanneer het ver-
schijnt, laat het zich haast, als 't ware van-
zelf grijpen, om te lezen. Op allerlei gebied
niet al te lange artikelen, zoodat het zich bij
uitstek leent voor de moeders om, als ze zoo
eens .een kwartiertje overhebben, het op te
riemen en het ook weer, zoodra de plicht
weer roept, ter zijde te leggen. Vooral de
rubriek „Moeilijkheden bij de opvoeding" is
in dit blad zeer van belang voor de moeders
(zoo niet ook voor de vaders). Verder: alles
wat een vrouw interesseert: mode; allerlei
raadgevingen op het gebied van de huishou-
ding; goede, korte novellen, versierd met aan-
trekkelijke platen. Een prettig, doelmatig
blad!

Huwelijkstoespraken, voor den Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand, door Chr.
Pfeiffer. Uitgave N. Samsom N.V.,
Alphen aan den Rijn.
Dit boek bevat een groote serie toespraken,

te houden, al naar de tijden, de omstandig-
heden en de personen, door den ambtenaar,
die het huwelijk voltrekt.

De variatie is groot. Zelfs is er een toe-
spraak in het Fransch, één in het Duitsch en
één in het Engelsch bij.

Het boek telt ruim 200 pagina's en kost
ƒ 3.50. Het ziet er welverzorgd uit.

Zeggen en luisteren, bloemlezing van ver-
halen en gedichten ten behoeve onzer
vereenigingen, verzameld door dr. G. T.
van IJsselstein, — Uitgave van het Nederl.
Verbond van Chr. Jonge Vrouwen- en
Meis'jesvereenigingen.
Met genoegen namen wij dit werkje door.

Meest „ouderwetsche" epische gedichten be-
vat dit boekje. Wij vinden het jammer, dat
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van de jongere christelijke dichters niets is
opgenomen. Maar dit is met opzet geschied,
in het belang der vereenigingen. En ook die
oudere dichters zijn onder de jeugd nog al te
weinig bekend.

Moge deze kleine verzameling haar weg
vinden.

Vrouwenpost, christelijk weekblad. Uit-
gevers Bosch en Ketining N.V., Baarn.
Verschijnt iederen Zaterdag. Prijs
ƒ 1.50 per kwartaal.
Een christelijk weekblad voor de vrouw, is

zeker de vervulling van veler wensch. Wij
verheugen ons, dat de lage prijs dit blad ook
binnen het bereik van vele arbeidersvrouwen
brengt.

Het eerste nummer opent met een kort
overzicht onder den titel „Vandaag "
Het rubriekje ,,U kent haar toch?" geeft
Mussolinfs vrouw, Dona Rachele. Dr. Johan
Hartog beschrijft in een aantrekkelijk, ge~
illustreerd artikel het huwelijk op den Balkan.
Dokter P. Jasperse verzorgt een medische
rubriek en hij begint met „Vrees. niet". Een
korte meditatie handelt over een vrouwen-
figuur uit den Bijbel: Eva. Een kolom Paeda-'
gogiek geef t behartigenswaardige wenken voor
de opvoeding. Het vervolgverhaal „De berg
komt" is een roman uit een Zwitsersch berg-
dorp van Rudolf Schnetzer. Dr. Brillenburg
Wurth begint een reeks artikelen, waarvan
het eerste als titel draagt: ,,De verhouding
tusschen de geslachten". Mevrouw Lever—
Brouwer heeft een rubriek ,,Voor mijn open
boekenkast". Ada Tijmes—Jonkman geeft
een aardig kort verhaal. De rubriek „Een
oogenblik van stilte" wil een leidraad zijn
voor persoonlijk bijbelonderzoek. Verder is
D. van der Stoep aanwezig met een humo-
ristische schets „Charlientje en ik". Sjoerd
Leiker schrijft een schets uit het soldaten-
leven. Het gezellige „Dagboek van een huis-
moeder" is van Jo Kalmijn—Spierenburg.

Natuurlijk mocht niet ontbreken een week-
overzicht van buitenlandsche gebeurtenissen.

Een dergelijke rubriek is juist voor de vrou-
wen, die niet steeds in de gelegenheid zijn
het buitenlandsche nieuws in een dagblad te
volgen, op zijn plaats. En dan is er boven-
dien nog veel aandacht besteed aan de prac-
tische rubrieken: handwerken, mode, het
menu van de week, recepten, nieuwtjes voor
de huishouding, woninginrichting, bloemen
en planten, knutselwerkjes, enz. Ook deze
rubrieken zijn zoo verzorgd, dat ze niet meer
behoeven onder te doen voor wat de z.g.
neutrale bladen geven.

Wij wenschen dit blad in vele arbeiders-
gezinnen. Proefnummer op aanvrage.

,,Liederen van Bevrijding", door J. J.
Buskes Jr. - - Uitgegeven door Bosch en
Keuning N.V., Baarn.
Bij wijze van motto staat op de titelpagina

van dit boek: „Gij omringt mij met gezangen
van bevrijding" (Psalm 32). Hieraan is blijk-
oaar de titel van dit boek ontleend. Een voor-
woord of inleiding bevat het niet. Het valt
als 't ware met de deur in huis.

De inhoud van dit boek spreekt dan ook
voor zichzelf. En de titel zegt geen woord te
veel.

In een 16-tal overdenkingen spreken ons
de psalmen toe. En het wordt ons duidelijk
(zoo wij het nog nooit ervaren hebben), dat
de psalmen meer dan eenige andere lectuur,
meer ook nog dan schier eenig ander deel
van Gods Woord, in tijden van groote be-
roering en benauwdheid een troost, een steun,
een bevrijding zijn.

Maar als een man als deze prediker, die
psalmen voor ons laat spreken uit den nood
van de psalmdichters zelve en tegelijkertijd
in den nood van dezen tijd, die niet verschilt
van dien van den vromen Israëliet, dan ge-
voelen wij te meer de bevrijding, die ons uit
deze „liederen" toestroomt. Bevrijding van
onzen angst, bevrijding van onzen twijfel,
bevrijding van ons ongeloof.

Mochten velen dit boek, met hun hart er
bij, lezen. De prijs is ƒ 2.50 gebonden.

Amsterdam. Boskoop.

Belangrijke data. Mogen we even de aandacht vra-
gen van onze Amsterdamsche lezers voor de volgende
vergaderingen?

24 Januari: Filmavond van „Draagt Elkanders Las-
ten", in de \Vaalkerk, IJselstraat 32. Niet verplicht
programm. 10 cent. Wil deze avond voor de kas van
,,D.E.L." geen strop brengen, dan moet de Waalkerk
goed gevuld zijn. De medewerking van geen uwer
kunnen we daarbij missen.

Verder is er op Woensdag 7 Februari een besturen-
vergadering van den A.C.B.,, in den Werkmansbond,
Kerkstraat 248. Deze avond zal aan interne zaken ge-
wijd zijn.

Eindelijk wijzen wij op de vergaderingen der studie-
clubs: 25 Januari; club IV, Pretoriusplein 19; 30 Jan.:
club I, Bosboom Toussaintstraat 30; 9 Febr.: club II,
Bosboom Toussaintstraat 30.

We schreven boven: belangrijke data. Al twijfel t een
of andere vriend daar misschien aan, omdat hij de
reden tot al die bijeenkomsten niet zoo belangrijk vindt,
wij achten het wel zoo te zijn. Of we ,,D.E.L." steu-
nen, in den B.B. huishoudelijke zaken bespreken, of in
de clubs kennis nemen van onze beginselen, het zijn
reeds op zichzelf zaken van belang. Maar als daar dan
nog bijkomt, dat we al dat werk in dezen dreigenden
tijd rustig mogen voortzetten in Gods kracht, dan zeg-
gen we: inderdaad, belangrijke data.

De afdeeling van den N.C.L.B, te Boskoop, hield
Woensdag 10 Januari, 's avonds te half acht, een
propaganda-vergadering in de Chr. Bewaarschool.

Wegens vertraging der treinen waren de hoofd-
bestuursleden G. Seuninga en H. Oudekerk, om half
negen pas aanwezig, hetgeen door den voorzitter met
een verontschuldiging aan de aanwezigen werd
medegedeeld.

Hierna opende de voorzitter de vergadering met
een kort woord en riep den hoofdbestuursleden een
hartelijk welkom toe.

Hij liet zingen Psalm 146 : l, las Matth. 24 : 1—13
en ging voor in gebed.

Hierna gaf hij het woord aan vr. Seuninga, die
tot onderwerp had gekozen: „Christelijke organisatie in
mobilisatietijd .

Spreker bracht duidelijk naar voren, wat de chris-
telijke arbeiders nu in deze moeilijke tijden verplicht
waren en spoorde de aanwezigen aan om zich aan te
sluiten bij den N.C.L.B.

Hierna gaf een zangkoortje een drietal liederen
ten beste, waarbij ook 2 coupletten van ons bonds-
lied.

Daarna kreeg vriend Oudekerk het woord, welke
sprak over het onderwerp: ,,In volle wapenrusting".

Spreker liet duidelijk uitkomen, hoe de N.C.L.B.
25 jaar geleden begonnen is en wat hij nu op heden

is. Hij besprak den arbeid van den N.C.L.B. en wekte
op ons allen te houden aan Gods Woord en de
verzen uit Matth. welke door den voorzitter voor-
gelezen waren. Hij bracht hulde aan de Finnen, welke
thans in oorlog zijn met Rusland; hoe zij, voor zij
ten oorlog gingen, het lied hebben gezongen van ..Een
vaste burcht is onze God". Hij wees qp den zegen,
dat ons Vorstenhuis zich ook met zijn gebeden tot God
wendt voor het behoud van ons vaderland, zooals ook
cle voorvaderen van Oranje getuigden met deze woor-
den: ,,O God, bescherm ons arme volk".

Spreker eindigde met de bede: God, Nederland en
Oranje.

De voorzitter dankte de geachte sprekers en het
rangkoortje en alle aanwezigen en hoopte, dat deze
avond ook nog vruchten mocht voortbrengen en
nieuwe leden tot den N.C.L.B. mochten toetreden.

Hierna werd gezongen Psalm 136 : l en ging vriend
Oudekerk voor in dankgebed.

Hardenberg.

Donderdagavond 30 November IL, hield onze bestu-
renbond de propagandavcrgadering te Lutten, onder
voorzitterschap van vr. Hento.

Deze sprak een welkomstwoord.
Daarna sprak ds. Theunissen, Ned. Herv. predikant

te Lutten, een openingswoord naar aanleiding van
Matth. 2.

Vervolgens sprak vr. Schipper, in een gloedvolle
rede, zijn onderwerp ,.In volle wapenrusting" uit.

Spreker besloot zijn rede met de woorden: Strijdt gij
mee in volle wapenrusting. Bidt en werkt voor ons
C.N.V.

Ds. Hofman. Geref. predikant te Lutten, sprak ver-
volgens het slotwoord. Hij verklaarde te gevoelen, dat
de predikanten der verschillende gemeenten niet als
lokmiddcl moeten dienen. Om des evangelies wille
beval hij het C.N.V. aan, aan allen, die Christus ken-
nen als hun Hecre.

Deze vergadering werd opgeluisterd door zang en
declamatie en was matig bezocht.

Aan het einde dezer vergadering werd een collecte
voor „D.E.L." gehouden, welke / 4.88 opbracht.

De secretaris.

— Maandagavond 18 December jl. hield onze bestu-
renbond een vergadering in Zaal Brouwer te Harden-
bcr, onder leiding van onzen voorzitter, vr. Hento.

De opkomst was zeer goed; 30 bestuursleden waren
tegenwoordig.

De voorzitter opende deze vergadering met het laten
zingen van den Lofzang van Zacharias en gebed. Hij
las uit Lucas l en wees er op, hoe straks de geboorte
van Jezus wordt gevierd. Hoewel alom oorlog is en
strijd, bestaat er toch vrede voor hem, die waarlijk
kerstfeest viert. Verder wees de voorzitter op het
naderend jaareinde.

Na het uitvoerig openingswoord las de secretaris de
notulen der vorige vergadering en werd daarna een
stapel ingekomen stukken afgewerkt. Breedvoerig werd
besproken: prijsstijging levensmiddelen, kerstgave en
maximumloonen voor de werkverschaffing Overijsel.

Dit laatste werd zeer afgekeurd. Medegedeeld werd,
dat de „D.E.L."-film 16 Januari te Lutten zou worden
vertoond. De voorzitter wekte ieder op deze film te
gaan zien.

Na de rondvraag ging de secretaris voor in dank-
zegging, waarna de voorzitter de vergadering sloot.

De secretaris.

INHOLID: Herplaatsing van gemobiliseer-
den. • - Geen klaarheid gekregen. • • Het
„eeuwige vuur" van Straitsville. — Kamp- en
internaatswerk. - - Kosten van levensonder-
houd. -- Wettelijke vacantieregeling. — Pro-
testantsch-christelijke werkgevers. — Een fusie
in r.k. kring en nog wat. — Officieel: a..
,,D.E.L."-zakagenda uitverkocht; b. Abonne-
mentsgeld. — Boekbespreking: a. Concentrische
leergang voor Practisch Middenstandsboek-
houden; b. Jaarboek 1940 van den Ned. Bond
van J.V. op Geref. Grondslag; c. In de Ge-
rechtigheid; d. De Steungids; c. Moeder; f.
Huwelijkstoespraken; g. Zeggen en luisteren;
h. Vrouwenpost; i. Liederen van Bevrijding. —
Voor en van onze besturenbonden: a. Amster-
dam; b. Boskoop; c. Hardenberg.
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