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LOONEN EN PRIJZEN

Verschillende maatregelen van de oorlog-
voerende landen op het gebied van het econo-
misch leven hebben ten doel het verbruik van
de bewoners in te krimpen. Afschaffing van
overwerkgeld, betaling van loonen in bons,
die slechts op den aankoop van bepaalde
goederen recht geven, verplicht ,,sparen" en
dergelijke middelen worden toegepast om het
verbruik van de massa in te perken, waar-
door meer goederen voor de oorlogvoering
beschikbaar komen.

In Duitschland doet men bij gelijkblijvende
prijzen hec cirbeideisirikomen aaien. In Frank-
rijk en Engeland poogt men bij de stijging
der prijzen het loon op dezelfde hoogte te
doen blijven of althans minder te doen stijgen
dan de stijging der kosten van het levens-
onderhoud bedraagt.

De „rijkdom" aan allerlei oorlogstuig kan
slechts gepaard gaan me* „armoede" aan
economische verbruiksgoederen. Derhalve
moet al het streven van de oorlogvoerende
landen er op zijn gericht de productie van
oorlogsmateriaal op te voeren en tegelijker-
tijd het verbruik van andere verbruiksartike-
len in te perken. De loonpolitiek in die lan-
den houdt daarmede ten nauwste verband.

Ons land is nog niet in den oorlog be-
trokken en daarom zijn bij ons deze vraag-
stukken nog niet zoo nijpend als in de oorlog-
voerende landen, maar toch komen ook wij
daarmede in aanraking en het behoort tot de
taak van de vakbeweging in de te voeren
loonpolitiek haar standpunt te bepalen. Dit
is des te moeilijker, omdat het in dezen tijd
niet meer alleen gaat om de vraag, welk loon
is redelijk en rechtvaardig, bezien van de
kant van den werkgever, zoowel als van de
zijde van den arbeider, maar ook om de ge-
heele loonpolitiek van ons land.

Stijging van de loonen beteekent onher-
roepelijk stijging of verdere stijging van de
prijzen. Daarop moet weer loonsverhooging
volgen, die weer prijsverhooging veroor-
zaakt. Is dit inderdaad de beste methode voor
den arbeidenden stand en voor heel ons volk?

Het vraagstuk is moeilijk genoeg.
Men spreekt in dit verband wel van den

beruchten vicieusen cirkel, die namelijk nim-

mer een einde heeft. Prijsverhooging ver-
oorzaakt loonsverhooging, de laatste voert
weer tot prijsverhooging en dan is loonsver-
hooging weer noodig. Een oneindige cirkel-
loop, waarbij de loonen altijd bij de prijs-
stijging ten achter blijven.

Bestaat deze cirkelgang inderdaad?
Daaromtrent bestaat gerechte twijfel.

Want de prijzen der producten zijn niet al-
leen uit loon samengesteld. Eén der factoren
van den prijs wordt gevormd door de grond-
stoffen, een andere factor is de rente, weer
andere de pacht, de o^iaernenierswiimt, de
afschrijving van machines en fabrieks-
gebouwen.

Ongetwijfeld zal een doorvoering van
loonsverhoogingen op den duur ook invloed
hebben op de afschrijving, omdat de bouw
van machines en fabrieken duurder zal wor-
den. Ook de pacht en de rente zal op den
duur door de verhooging van het loonpeil
niet onberoerd blijven. Alle economische fac-
toren hangen ten nauwste met elkaar samen.
Het een heeft invloed op het andere. Dit is
één van de weinige vaststaande gegevens in
de economie, dat de verandering van één
gegeven een aantal verschuivingen veroor-
zaakt, totdat weer een rusttoestand is in-
getreden. De economie zoekt steeds weer
naar een evenwichtstoestand.

Het duidelijkst komt dit wel bij de prijs-
vorming tot uitdrukking.

De prijs komt tot stand door de werking
van vraag en aanbod. Stijgt de vraag in ver-
houding tot het aanbod, dan stijgt ook de
prijs van het artikel. Stijgt echter het aanbod
in vergelijking tot de vraag, dan daalt de
prijs.

Maar de prijs zelve heeft op haar beurt
weer invloed op de vraag en op het aanbod.
Bij stijgenden prijs wordt het aanbod groo-
ter, bij dalenden prijs wordt de vraag grooter.
Maar ook dan heeft men nog niet alle fac-
toren in zijn berekening opgenomen, want bij
dalenden prijs kan men juist wel met aan-
koop wachten op de verwachting van een
nog lageren prijs. En bij stijgenden prijs kan
men wel een nog hoogeren prijs verwachten,
zoodat de aanbieders afwachten.

Bij de prijsvorming heeft men dus te den-
ken aan den invloed van vraag en aanbod,
aan den invloed der toekomstverwachtingen
bij den mensch en aan den invloed van den
prijs zelve.

Het eenige vaste hierin is, dat al deze en
meer factoren ten slotte zoeken naar een
evenwichtstoestand, maar of deze ooit wordt
bereikt, kan niemand zeggen, omdat nieuw
optredende factoren weer nieuwe verschui-
vingen veroorzaken. Het menschelijk hande-
len wordt nu eenmaal bepaald door den
inenschelijken geest en hoe deze op allerlei
gebeurtenissen zal reageeren is nooit met
absolute zekerheid te zeggen.

Deze beschouwingen werden ons in de pen
gegeven bij het lezen van een artikel van
dr. J, J. Polak in Economisch Statistische
Berichten, Daarin worden enkele becijferin-
gen yege', en van dcu invloed, dien loonsver-
hooging heeft op de prijzen. Hij ontkent het
bestaan van een vicieusen cirkel op dit punt
en doet dit op goede gronden.

Uitgaande van het statistische feit, dat van
de Nederlandsche productie 20 pet. der
grondstoffen uit het buitenland wordt inge-
voerd en hierop een binnenlandsche loons-
verhooging geen invloed heeft, en aan-
nemende dat een maand na de prijsstijging
de loonen en salarissen worden aangepast,
komt hij tot een berekening, die tot resultaat
heeft, dat na 7 maanden practisch een nieu-
wen evenwichtstoestand is bereikt. Zijn uit-
gangspunt is een stijging van de import-
goederen met 10 pet.; deze leidt tot een ver-
hooging van de kosten van levensonderhoud
met 2 pet. Na een maand wordt het loon
hierbij aangepast. Maar dit leidt tot nieuwe
stijging van de kosten van levensonderhoud.
Daarna volgt weer loonaanpassing, enz. Na
7 maanden is het loon weer ongeveer gelijk
aan de kosten van levensonderhoud of,
anders gezegd, is het reëele loon weer ten
naasten bij 100.

Om tot deze conclusie te kunnen komen
moet de schrijver allerlei veronderstellingen
maken, die wellicht, die zelfs zeer waarschijn-
lijk, niet zullen uitkomen. Hij moet veronder-
stellen, dat de importprijzen maar één keer
10 pet. zullen stijgen en daarna gelijk zullen
blijven. Hij moet veronderstellen, dat alle
loonen en salarissen gelijktijdig worden aan-
gepast en dat ook pacht, rente en onder-
nemersinkomen worden aangepast.

Zijn berekeningen hebben dan ook alleen
de waarde van een tendens, van een richting.
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Maar wat hij wilde aantoonen was toch
slechts dit, dat aanpassing van de loonen aan
de prijsstijging niet voert tot een oneindige
cirkel, waarin de loonaanpassing altijd bij de
prijsverhooging verre ten achter komt.

Dit is het, wat voor onze loonpolitiek van
belang is. Door te streven naar aanpassing
van de loonen aan de kosten van levens-
onderhoud behoeft geen vrees gekoesterd te
worden, dat we dan in een cirkelgang van
stijgende prijzen en stijgende loon'en terecht-
komen.

Daarmede is evenwel nog geen vast richt-
snoer voor onze loonpolitiek gegeven. Daarbij
gaat het immers, zooals in het begin van dit
artikel is gezegd, om de levensbelangen van
ons volk.

Heel de tegenwoordige strijd 'wordt meer
in het binnenland dan aan de krijgsfronten
gevoerd. Hoe lang zullen de volkeren zich
ontberingen en opofferingen getroosten, hoe
lang zullen ze „uit hun mond sparen", zooals
de volksmond zegt, om den oorlog te winnen?

Tot op zekere hoogte staat de zaak zoo
ook voor ons land. Welke opofferingen wor-
den van ons volk, ook van onze arbeiders,
geëischt tot het bewaren van onze zelf-
standigheid. Dat kan alleen de regeering
eenigszins overzien.

Zou het niet gewenscht zijn, dat de regee-
ring op dit punt een duidelijk geluid liet
hooren, opdat ook de vakbonden bij hun loon-
politiek met deze landsbelangen rekening
kunnen houden?

ACTIE VOOR VERVROEGDE WINKELSLUITING
Een verzoek om medewerking.

Door de hoofdbesturen van den Neder-
landschen Roomsch-Katholieken Bond van
Handels-, Kantoor- en Winkelbedienden
,,Sit. Franciscus van Assisië" en de Neder-
landsche Vereeniging van Christelijke Kan-
toor- en Handelsbedienden is besloten om
gemeenschappelijk actie te voeren ten be-
hoeve van de winkelbedienden ter verwezen-
lijking van het tweeledig verlangen:

a. 8-uur-sluiting op Zaterdag;
b. 7-uur-sluiting op andere werkdagen.
Genoemde besturen zijn er van overtuigd,

dat de verwezenlijking van dit verlangen niet
alleen vurig wordt begeerd door de winkel-
bedienden, maar gelijk in den laatsten tijd
steeds duidelijker is gebleken, tevens door
vele winkeliers. Deze begeerte zal in de toe-
komst sterker worden naarmate in verband
met de omstandigheden, waarin wij thans
verkeeren, de noodzakelijkheid van zoo eco-
nomisch mogelijk beheer steeds meer klem-
men gaat.

Immers, wie eenigermate met den toestand
in het winkelbedrijf bekend is, weet, dat het
thans veelal zoo is, dat zij, die in winkels
werkzaam zijn (zoowel winkeliers als bedien-
den) gewoonlijk hun werkzaamheden beëin-
digen tegen half negen en des Zaterdags
half elf of kwart voor elven, terwijl het
heusch geen uitzondering is als het op laatst-
genoemden avond nog later wordt. Wie er
rekening mee houdt, dat het laatste uur, het-
welk aan de sluiting voorafgaat, doorgaans
weinig koopers en koopsters levert, behalve
dan die, welke altijd en onder alle omstan-
digheden juist tegen sluitingstijd komen, die
begrijpt, dat menigeen zich afvraagt: Waar-
om moet daarvoor de winkel zoo laat open
blijven!

Dit laat open zijn der winkels beteekent
immers, dat personen, die reeds een langen
arbeidsdag hebben, nl. 9l/2 uur per dag en
53 uur per week, practisch geen, of althans
een zeer beperkt aantal avonduren overhou-
den voor hun gezinsleven, voor het organi-
satieleven, voor hun ontwikkeling en hun ont-
spanning. Vooral in den tegenwoordigen tijd
.— nu mede ten gevolge van de toepassing
der Vestigingswet Kleinbedrijf, de noodzake-
lijkheid van vakkundige scholing en alge-
meene ontwikkeling steeds meer gaat klem-
men -~ wordt het gemis aan vrijen tijd nog
sterker gevoeld dan voorheen. Dit laat ge-
opend houden der winkels beteekent voor de
winkeliers bovendien nog, dat de exploitatie-
kosten (kosten van verlichting en verwar-
ming, etc.) hooger zijn dan strikt genomen
noodzakelijk is, terwijl hier geen redelijke
compensatie in den vorm van een behoor-
lijken verkoop tegenover staat.

Hier komt wat den Zaterdagavond betreft
nog bij, dat ten gevolge van het doorvoeren
van den vrijen Zaterdagmiddag in schier alle
beroepen en bedrijven, het publiek tusschen
l en 8 uur 's namiddags ruim voldoenden tijd
en gelegenheid heeft om zijn inkoopen te
doen.

De hoofdbesturen van bovenvermelde or-
ganisaties houden er zich dan ook van over-
tuigd, dat zij bij hun streven naar een vroeger
sluitingsuur, behalve op de medewerking der
geestverwante winkelbedienden, op de in-
stemming van tal van winkeliers en verschil-
lende winkeliersorganisaties zullen kunnen
rekenen. Bovendien doen zij een krachtig be-
roep op het publiek om nu reeds zooveel
mogelijk zijn inkoopen te doen des Zaterdags
vóór 8 uur en op andere werkdagen vóór 7
uur, opdat straks de inwilliging van het ver-
langen der winkelbedienden des te gereeder
kan geschieden.

HERWAARDEERING VAN DEN GOUDVOORRAAD
De regeering heeft nu een wetsontwerp

ingediend, waarbij de goudvoorraad van de
Nederlandsche Bank opnieuw wordt gewaar-
deerd. Deze herwaardeering geschiedt op de
basis van de vermindering der waarde van
den gulden met 18 pet.

Tot dusver stond de waarde van den goud-
voorraad van de bank te boek tegen den
ouden prijs van ƒ 1647.50 per K.G. fijn goud.
Deze prijs werd als volgt verkregen. Het
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gouden tientje bevat 6.048 gram fijn goud.
en is ƒ 10.— waard. Omgerekend komt men
nu op een prijs voor l K.G. fijn goud van
rond ƒ 1650.—, aanmaakkosten inbegrepen.

Toen de band aan het goud werd losge-
laten en de gulden in waarde verminderde,
werd uiteraard het gouden tientje meer
waard dan 10 guldens. De goudprijs steeg.

Met deze nieuwe en hoogere goudprijs, die
bij 18 pet. depreciatie neerkomt op ƒ 2009.—

per K.G. fijn heeft nu de regeering bij de
herwaardeering rekening gehouden. Daar-
door kan de Nederlandsche Bank, die het
goud, dat tot steun van ons muntstelsel dient,
in haar bezit heeft, zich met ƒ 221 millioen
gulden rijker rekenen.

Neen, zegt de staat, dat bedrag komt
niet aan de Nederlandsche Bank, die een
particuliere instelling (zij het met belangrijk
deelgenootschap van den staat) is, maar dat
bedrag moet ten goede komen aan de ge-
meenschap. Een standpunt, dat wij geheel
kunnen deelen.

Echter komt dit bedrag toch niet geheel
ten goede aan den staat.

In de eerste plaats heeft de Nederlandsche
Bank destijds, toen Engeland geheel onver-
wachts den gouden standaard losliet, op haar
Pondenbezit bijna 30 millioen gulden ver-
loren. Door jaarlijksche afschrijving uit de
winst is dit bedrag door de aandeelhouders
(waarin de staat voor ongeveer % deel heeft)
betaald. Er rest nu een bedrag aan verlies
van ƒ 7.629.955.—. Dit restant wordt aller-
eerst gedekt uit de herwaardeeringswinst.
Maar ook het andere deel van dit verlies
wordt alsnog aan de bank teruggegeven
onder voorwaarde, dat dit niet wordt uitge-
keerd, maar voor aanvulling van de gewone
en de bijzondere reserve wordt gebruikt.

Er blijft dan over rond 191 millioen gulden.
Daarvan wordt f 116.549.400 ten goede

van den staat gebracht, die dit bedrag zal
gebruiken tot financiering van den Leenings-
dienst voor de mobilisatie-uitgaven.

Het restant (ongeveer 75 millioen gulden)
komt ten goede aan het Egalisatiefonds. Dit
fonds heeft, voor de handhaving van een
zekere waardevastheid van den gulden,
groote bedragen verloren doordat het goud
tegen hoogen prijs moest koopen en dit aan
de Nederlandsche Bank tegen een lageren
prijs moest verkoopen. Het heeft dan ook
recht op ten deel van het bedrag der her-
waardeering.

Als de Staten-Generaal dit wetsontwerp
aanvaardt, dan is de „winst" van de depre-
ciatie „verdeeld".

Waarom plaatsen wij deze woorden tus-
schen aanhalingsteekens?

Zie, er is heel wat te doen geweest over
deze „winst" en men heeft haar op veel ma-
nieren „verdeeld". Maar waarop komt dit in
v;ezen neer? Kan de staat nu het bedrag van
ruim 116-millioen zich door de bank laten
uitbetalen? Dat zou hij kunnen doen, maar
dat doet de staat toch reeds als het noodig is:
geld opnemen bij de Nederlandsche Bank
tegen schuldbekentenis (schatkistpapier).

Maar er is niemand rijker geworden door
deze herwaardeering.

Wat er eigenlijk gebeurd is, is dit. De
staat heeft, zich aansluitende bij het buiten-
landsche prijspeil, destijds den goudprijs ver-
anderd. Daardoor moest in het binnenland
voor de ingevoerde goederen meer guldens
worden betaald. Dit heeft de kosten van
levensonderhoud opgevoerd. Het volk heeft
dus betaald voor de herwaardeering en be-
taalt daarvoor nog. Een klein deel van dit
nadeel wordt goedgemaakt, doordat een be-
drag aan goud (rond 670 millioen gulden,
dat destijds bij de Nederlandsche Bank was)
in guldenswaarde is gestegen.

Maar die zelfde hoeveelheid goud heeft op
de wereldmarkt niet meer waarde gekregen.



Men kan er, niet meer goederen voor koopen.
Gesteld, dat de staat in 't binnenlandsch ver-
keer dit bedrag ging uitgeven, dan zou daar-
van vermoedelijk 'n prijsstijging 't gevolg zijn.

Wij leven nu in bijzondere tijdsomstandig-
heden. De uitgaven van den staat zijn zoo
enorm, dat een bedrag van „maar" 116 mil-
lioen niet wordt geteld. Daardoor zal van
deze boekwinst totaal niets worden gemerkt.
Maar ook als de tijden normaal waren en de
staat niet constant met tekorten werkte, zou
hij de „winst" uit de herwaardeering niet

kunnen realiseeren zonder het economisch
leven min of meer te schaden.

Deze herwaardeering kan ons dan ook
tamelijk koud laten. Wanneer deze winst aan
de aandeelhouders van de bank was gelaten
en deze was uitgekeerd, dan zouden de na-
deelige gevolgen niet zijn uitgebleven. Voor
den staat geldt precies hetzelfde, maar deze
geeft „de winst" niet uit, maar dekt zijn
andere uitgaven er gedeeltelijk mede.

Wij meenen, dat deze handelwijze van juist
inzicht getuigt.

LUSTRUM HOOGE RAAD VAN ARBEID
Bij Koninklijk Besluit van 4 October 1919

(Staatsblad no. 591) werd de Hooge Raad
van Arbeid ingesteld, zoodat deze op dien
datum in het jaar 1939 twintig jaar bestond.

In de vergadering van den Raad, gehou-
den op Zaterdag 20 Januari jl., is dit feit her-
dacht. Enkele redevoeringen, waaronder die
van den Minister van Sociale Zaken, hebben
aan deze herdenking relief gegeven.

Daarbij is natuurlijk niet vergeten prof.
Aalberse, die een groot gedeelte van deze
periode voorzitter van den Raad was, hulde
te brengen. In een keurige speech heeft deze
daarop geantwoord.

Prof. Aalberse is met den Hoogen Raad
van Arbeid schier onafgebroken nauw ver-
bonden geweest. Toen hij in 1918 als Minis-
ter van Arbeid optrad, deed hij dit onder de
voorwaarde, dat er een Hooge Raad van
Arbeid zou worden ingesteld; In het pro-
gramma van den voorzitter van den Raad
van Ministers van het kabinet, dat in 1918
optrad werd de instelling van den Raad dan
ook aangekondigd.

De Raad was gedacht als een college, dat
aan het georganiseerde bedrijfsleven gelegen-
heid zou bieden gezamenlijk overleg te
plegen omtrent arbeidsaangelegenheden, om
daarover aan den betreffenden minister rap-
port uit te brengen. Het zou zoowel bij het
ontwerpen alsook bij het uitvoeren van wet-
telijke maatregelen van sociaal belang wor-
den gehoord.

Welbewust werd door den toenmaligen
minister Aalberse, gelijk ook reeds uit zijn
uitlatingen als Kamerlid mocht worden ver-
wacht, gestreefd naar ontwikkeling van de
bedrijfsorganisatie. De Hooge Raad van
Arbeid is nooit bedoeld als een college, dat
eigenlijk min of meer in de lucht hing, al

werden dan ook uit werkgevers- en arbei-
derskring menschen bijeengeroepen, maar dat
zeer beslist het georganiseerde onderlinge
overleg bedoelde te stimuleeren in de richting
der bedrijfsorganisatie.

Minister Aalberse bedoelde een sociale
hervorming van den eersten rang tot stand
te brengen. In hoeverre dit laatste is gelukt
moge in het midden worden gelaten, vast-
staat echter, dat de verdere ontwikkeling van
de sociale wetgeving zonder dezen Raad
schier ondenkbaar is.

De Raad heeft een zeer groot aantal voor-
ontwerpen van wet behandeld en daarover
advies aan den minister uitgebracht. Hij heeft
ook zelfstandig onderzoekingen in het
bedrijfsleven ingesteld, zooals betreffende
verdere verkorting van den arbeidsduur, in
zake blijvende werkloosheid en omtrent ver-
vanging van volwassenen door jeugdigen.

Het maximum-aantal leden van den Raad
is vastgesteld op 60. De tegenwoordige
samenstelling is 16 .werkgeversleden, 16
werknemersleden, 6 ambtenaren en H
wetenschappelijke leden, dus totaal 52 leden.

Het aantal uitgebrachte adviezen beliep
in de verstreken 20 jaar meer dan 100 en nog
alt i jd wordt regelmatig voortgewerkt. De
Hooge Raad van Arbeid is dan ook een on-
misbaar instituut geworden, zonder hetwelk
de sociale wetgeving onmogelijk verderen
voortgang schijnt te kunnen, maken.

Prof. Aalberse, die het initiatief nam tot de
oprichting, die zijn werkwijze vaststelde, en
dus grooten invloed had op de samenstelling
en op het werk van den Raad, is sedert het
overlijden van dr. Nolens voorzitter.

Moge het hem gegeven zijn in deze kwali-
teit zijn geesteskind tot verdere ontplooiing
en nuttigen uitbouw te zien komen.

DE ECONOMISCHE VERDEDIGING VAN ONS LAND
Het is van belang kennis te nemen van

hetgeen onze regeering doet om ons land
door de huidige moeilijkheden, door den oor-
log veroorzaakt, heen te helpen. Meer dan
ooit moet thans in oorlogstijd het oog ge-
opend zijn, niet slechts voor de militaire,
maar voor de economische gevolgen van het
Europeesche conflict.

De vraag, die beantwoording behoeft, is:
hoe wordt ons volk voorzien van de voedings-
middelen en van de grondstoffen voor de
industrie, zoodat het kan blijven leven en
werken.

Dit kan niet aan het bedrijfsleven of aan
het vrije spel der maatschappelijke krachten

worden overgelaten, maar daarbij moet de
regeering op krachtige wijze helpen.

De regeering denkt daarover precies gelijk
en heeft dezer dagen een drietal daarop be-
trekking hebbende wetsontwerpen bij de
Staten-Generaal ingediend. Deze wetsont-
werpen zijn geteekend door de ministers van
Economische Zaken en van Financiën.

Krachtens één der wetsontwerpen wordt
ingesteld een Fonds voor de Economische
Verdediging. Dit fonds zal voorloopig in de
plaats treden van het Landbouwcrisisfonds,
dat bij afzonderlijk wetsontwerp wordt ge-
wijzigd, terwijl de wet van 30 September 1938
wordt ingetrokken.

door Jan Wilna.

Stel: U wenscht mij te verzeek'ren
Tegen brand, maar 'k antwoord:

[Neen,
Kom maar als mijn huis in brand staat,

Dat 's de goede tijd, naar 'k meen.
'k Denk, dat u dan schouder-schokkend

Weg zou gaan met het gebaar
Van een vinger naar uw voorhoofd

En... maar zwijgen, is 't niet waar?
Toch, hoevele menschen spreken

Daag'lijks in denzelfden geest?
Ondernemers, maar ook werkers,

En wie, denkt u, wel het meest?
'k Heb zoo even nog gelezen

Van een christelijk patroon,
Die voor zijn neutralen, vakbond

'n Loflied zong op hoogen toon,
En aan christelijke actie

Dan alleen pas denken wou,
Als het God-loos bolsjewisme

In ons landje komen zou.
Doch hoevele christen-werkers

Denken: 'k Sluit mij wel vlug aan,
Als ik zeker weet, dat 'k spoedig

Op de keien kom te staan,
'k Weet niet of u veel verschil in

Deze drie gegevens ziet,
Maar (een mensch zoekt toch veel

[vonden!)
Ik, mijn waarde lezer, niet.

(Nadruk verboden.)

In laatstgenoemde wet is bepaald, dat maat-
regelen betreffende de voedselvoorziening in
oorlogstijd niet ten laste van het Landbouw-
crisisfonds mochten worden gebracht. Dit
fonds immers diende tot steun aan den land-
bouw en had dus een ander karakter dan de
voedselvoorziening in oorlogstijd.

Deze scheiding is, aldus de ministers, niet
te handhaven.

„Van de inmiddels met betrekking tot
landbouwproducten, en wel in het bijzonder
akkerbouwproducten, genomen maatregelen is
het nu echter zeer moeilijk vast te stellen,
welk deel daarvan betrekking heeft op de
voedselvoorziening en welk deel strekt tot
steun aan den landbouw. Deze moeilijkheid
wordt nog vergroot door het feit, dat de uit-
voering van en de controle op de landbouw-
crisismaatregelen en de maatregelen voor de
voedselvoorziening voor een belangrijk deel
door dezelfde instanties geschieden.

Een tweede moeilijkheid is de omstandig-
heid, dat verschillende takken van den land-
bouw (veehouderij, tuinbouw, sierteelt) door
niet of onvoldoende stijging van de wereld-
marktprijzen of door belangrijke belemme-
ringen van den export belangrijken finan-
cieelen steun zullen behoeven, terwijl de op-
brengst van een der voornaamste inkomsten-
bronnen van het fonds, nl. de prijsverschillen,
geheven bij den invoer van granen, door de
stijging der graanprijzen reeds aanmerkelijk
is teruggeloopen."

Ten einde een rechtvaardige verdeeling
van grondstoffen en producten te verkrijgen,
zal de regeering genoodzaakt kunnen zijn in
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binnen- en buitenland groote aankoopen
daarvan te doen, die dan binnenslands moe-
ten worden verdeeld. Zal dat zonder verlie-
zen gepaard gaan? Dit is lang niet zeker.
Daardoor zou de landbouwsteun in het ge-
drang kunnen komen. Daarom is een gewij-
zigde vorm van financiering noodzakelijk.

Het Fonds voor de Economische Verdedi-
ging zal dus, met terugwerkende kracht tot
l September 1939, dienen voor bestrijding van
alle uitgaven, die op de economische verdedi-
ging betrekking hebben. Het saldo van het
Landbouwcrisisfonds zal in het nieuwe fonds
worden gestort.

Niet alleen echter de landbouw en de
voedselvoorziening, maar ook de handel, de
industrie en de scheepvaart zijn bij de eco-
nomische verdediging betrokken. Daarom is
het fonds in twee hoofdstukken verdeeld,
namelijk ,,Landbouw en Voedselvoorziening"
en „Handel, Nijverheid en Scheepvaart".

Het fonds zal zijn eigen uitgaven ook door
zijn eigen inkomsten moeten dekken. Of dit
mogelijk zal blijken, staat natuurlijk te be-
zien en zal van de prijsbeweging afhangen.

Van groot belang is voorts de mededee-
ling, dat het in de bedoeling ligt de eerste
levensbehoeften zooveel mogelijk aan een
prijsverhooging te onttrekken.

Met het oog hierop is het van belang ook

HET MENAGEGELD

de vakbeweging op te nemen in de in te stel-
len centrale commissie, die den Minister van
Economische Zaken bij het beheer van het
fonds van advies zal dienen.

Het derde wetsontwerp komt met een be-
grooting van inkomsten en uitgaven voor het
fonds van l Sept. 1939 tot 31 Dec. 1940.

Deze drie wetsontwerpen komen, kort ge-
zegd, hierop neer, dat de regeering hoe lan-
ger hoe meer als koopvrouw gaat optreden.
Zij gaat grondstoffen en producten in bin-
nen- en buitenland koopen, wanneer de be-
hoorlijke voorziening daarvan gevaar loopt
of wanneer het prijsverloop daartoe aanlei-
ding geeft. Bij haar streven de kosten van
levensonderhoud niet te doen stijgen (een
loffelijk streven) zal het fonds wel verliezen
lijden, voor zoover de buitenlandsche prijzen
hooger zijn of worden dan de binnenland-
sche prijzen, die door de regeering laag wer-
den gehouden.

Die verliezen moeten door heffingen wer-
den goedgemaakt en zullen dus het prijspeil
weer verhoogen.

Of de ingediende begrooting veel waarde
heeft achten wij twijfelachtig. Daarvoor zijn
de onbekende grootheden te veel in aantal.

Maar de overheidsbemoeiïng met de eco-
nomische vraagstukken van het oogenblik
kan zeker als noodzakelijk worden gezien.

In het weekblad Herstel lezen wij het vol-
gende:

„Een nieuwe regeling voor de ménage-
gelden is thans afgekondigd. De vergoeding
bedraagt ƒ 0.50 per man per dag.

In de hierop betrekking hebbende leger-
order staat, dat de soldij genietende militairen
(soldaten, korporaals en onderofficieren die
niet op jaarwedde zijn gesteld) gedurende
alle dagen van hun periodiek verlof vergoe-
ding zullen ontvangen wegens gemis van
levensmiddelen. Bij ziek thuis achterblijven
van dit verlof krijgen zij de vergoeding even-
eens uitgekeerd, uitgezonderd over de eerste
vier dagen na het verstrijken van het ver-
leende periodieke verlof.

Jaarwedde genietende militairen nemen
voor rekening van het rijk deel aan de solda-
tenmenage. Heeft de commandant van het
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legeronderdeel bepaald, dat een jaarwedde
genietende militair niet aan de soldaten-
ménage deelneemt, dan ontvangt hij vergoe-
ding wegens gemis van levensmiddelen.

Een en ander geldt uitsluitend voor de
jaarwedde genietende militairen, die verplicht
zijn buiten de woonplaats te overnachten, en
voor hen, die in de woonplaats de oorlogs-
opstelling hebben ingenomen, daarbij ver-
plicht zijnde de maaltijden buiten het gezin te
nuttigen. Jaarwedde genietende militairen
(gehuwde en ongehuwde), die in hun woon-
plaats, in de woning (kazerne, enz.) verblij-
ven en aan de soldatenmenage deelnemen,
betalen den kostprijs van een rantsoen levens-
middelen, namelijk 50 cent.

In alle gevallen bedraagt de vergoeding
wegens gemis van levensmiddelen f 0.50 per
man en per dag."

De christelijke
arbeidersorganisatie in Amerika.

Schrijver dezes werd door den redacteur
van De Gids verzocht, zoo nu en dan een
artikel in te zenden over de sociale en
arbeidstoestanden in de Vereenigde Staten
van Amerika, ter plaatsing in dit blad. Hij
beloofde dit te doen, onder voorwaarde, dat
zijn copy gecorrigeerd wordt aleer het in
druk verschijnt. Hoewel in Nederland ge-
boren, heeft de schrijver sinds zijn elfde jaar
geen onderwijs in de Nederlandsche taal ont-
vangen en ook geen gelegenheid gehad om
zich in het gebruik dier taal te oefenen.
Wanneer er dus acht en twintig jaren zijn
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voorbijgegaan, dan valt het niet mee de oude
moedertaal zonder groote fouten te schrijven.
(Nu weet ieder meteen hoe oud ik ben. Enfin,
daar schaam ik me niet voor. Men mag er
nog wel bij weten, dat ik een juweel van een
vrouw en vijf lieve kinderen bezit.)

Natuurlijk wordt er hier nog wel Neder-
landsch gesproken onder ons volk. Maar, dat
is een andere taal dan er bij jullie gebruikt
wordt. Hier wonen en huwen vroegere in-
woners van Nederland van alle provincies
cloor elkaar. Hollandsch, Friesch en allerlei
dialecten worden door elkaar gebrouwen, 't
Resultaat is een zuiver Hollandsch, waar een
echte Hagenaar paf van staat! Gelukkig hin-
dert dit den schrijver niet, omdat hij in
Vroomshoop (Overijsel) en niet in Den

Haag geboren is. Een ieder begrijpt nu wel,
waarom ondergeteekende er tegen op zag om
in de Nederlandsche taal te schrijven. Indien
dus mijn artikeltjes in keurige taal verschij-
nen, is dat aan de redactie van De Gids te
danken. Ik ben niet zoo „smart", of knap.1)

Onze organisatie dateert van April 1931.
Het is niet mijn voornemen, om een uitge-
breid overzicht van de historie van onzen
christelijker! werkliedenbond te geven. Er
ligt veel achter ons waar we God oprecht
dankbaar voor mogen zijn. Het feit, dat we,
niettegenstaande de abnormale economische
toestanden, de oppositie van christelijke en
niet-christelijke zijde, de financieele moeilijk-
heden, enz., staande zijn gebleven en zelfs
vorderingen hebben gemaakt, stemt tot dank-
baarheid. Het is tot nu toe een worstelen ge-
weest en dat is het nog en blijft het nog jaren
lang. We verwachten niet anders. Dat wij
in dit land pionierswerk doen op ons gebied,
dat begrijpen we al lang. Dat is echter niets.
Indien we het mogen beleven, dat onze kin-
deren de vruchten van onzen arbeid plukken,
dan zijn degenen, die leiding geven aan onzen
bond, dankbaar. En indien het mocht zijn,
dat al ons werk te niet gaat, dan zullen we
toch nog het genoegen smaken te kunnen
getuigen, dat we hebben getracht onzen
plicht in dezen te doen. Dat klinkt misschien
wel wat pessimistisch. Het is echter niet zoo
bedoeld. We zijn van nature niet zoo zwaar-
moedig. Maar, als men de vele moeilijkheden
kent, waarmee we te worstelen hebben, dan
komt men weieens tot die gedachte. Van die
moeilijkheden willen we iets vertellen.

Voor iemand die nooit in Amerika geweest
is en maar weinig gereisd heeft is het haast
onmogelijk zich een voorstelling van ons
groote land te maken. De afstanden zijn
enorm. We herinneren ons nog, dat ons op
school geleerd werd, dat ons land een gebied
beslaat zoo groot als geheel Europa met uit-
zondering van Rusland. De staat Michigan
alleen is driemaal zoo groot als Nederland.
Wanneer iemand per automobiel van New-
York naar San Francisco reist en eiken dag
400 mijlen aflegt (een kilometer is ongeveer
%ste van een mijl) dan heeft hij acht dagen
noodig om San Francisco te bereiken. Dat is
de afstand van het Oosten naar het Westen
van ons land. Van het Zuiden naar het
Noorden is ongeveer 1500 mijlen. Het getal
van de bevolking is ongeveer 125.000.000.

Onder die millioenen menschen over die
groote oppervlakte verspreid moeten wij
trachten christelijke arbeiders-organisaties
op te richten. Dat er maar weinigen zijn die
eenig begrip hebben van hun christelijke roe-
ping op het terrein van den arbeid zal wel
niemand verwonderen. Dat is in Nederland
zeker niet anders dan hier. W^e stellen ons
voor, dat ook het ledental van het C.N.V,
grootendeels bestaat uit volgelingen van den
hervormer van Genève. Behalve bij groote
uitzondering gevoelen degenen, die niet die
levensbeschouwing zijn toegedaan, niets voor
een afzonderlijke christelijke arbeidersorgani-
satie; zijn er zelfs tegen gekant. Velen zijn
geheel onkundig en moeten onderwezen wor-
den. Dus is het wel duidelijk, dat de leiding
van de christelijke organisaties in Amerika
haast uitsluitend in handen is van leden van
één kerkengemeenschap. Dat hebben we niet

1)Deze taak is niet al te zwaar. Als alle Neder-
landers hun taal zoo goed schreven, zouden wij ons
gelukkig prijzen. Red.



gewild, maar het kon niet anders. De leden
dier kerken zijn over het geheele land ver-
spreid. Er zijn plaatsen waar ze dicht bij
elkaar zijn; juist daar hebben we organisa-
ties kunnen oprichten, hoewel het ook weer
waar is, dat in sommige steden, waar veel
van die geloofsgenooten zijn, de meesten zich
reeds hebben aangesloten bij de zoogenaamde
neutrale organisaties. Daarover later meer.

Van degenen van welke we verwachten
konden, dat ze liefde voor onze zaak zouden
hebben, is maar een klein gedeelte over. En
die wonen ver van elkander verspreid. Die
weinigen moeten de propaganda voeren en
de organisaties oprichten; anders komt er
niets van. Dat nu is weer zoo jammer. Want,
juist zij zijn weer haast zonder uitzondering
Nederlandsch. Ja, het mag nog wel sterker
gezegd worden: zij zijn haast zonder uit-
zondering in Nederland geboren. Het Ame-
rikaansche publiek merkt dat al gauw. En
dan worden we als , ,Dutch"1) gebrand-
merkt. Vooral degenen, die eenige geslach-
ten terug zelf „Dutch" zijn, moeten er vaak
niets van hebben. Dat is wel onzinnig, maar
het is toch maar een feit. We kunnen wel

Dutch — Nederlander.

getuigen, dat onze christelijke beginselen
alleen bijbelsch zijn en niet aan de een of
andere nationaliteit zijn verbonden, en dat
doen we ook, maar wat helpt dat als de
menschen geen snapvermogen bezitten of
niet willen begrijpen. Vooral menschen met
een vooroordeel zijn haast niet te overtuigen.
Dat is niet alleen zoo bij ons.

We gelooven dat sommige van onze pro-
blemen bij jullie niet gevonden worden. Daar-
om dachten we dat het goed was daarop te
wijzen. Het kon zijn, dat men bij jullie wei-
eens vraagt, hoe het toch komt, dat het hier
niet harder van stal loopt. Daar zijn natuur-
lijk ook nog wel andere redenen voor; maar,
de hierboven genoemde moeten niet vergeten
worden.

Mijn eerste brief heeft wel een donkere
kleur. Dat moeten we toestemmen. Later eens
over de lichtzijden. Intusschen houden we
goeden moed. We strijden door het geloof!
En, we staan schouder aan schouder! De-
zelfde God, die uw arbeid gezegend heeft,
regeert ook in Amerika! Excelsior!

J. GRITTER, secretaris,
chr. arbeidersorg. in amerika.

IETS OVER DE RECHTERLIJKE MACHT
Wanneer wij in dit artikel iets gaan zeg-

gen over de rechterlijke macht, dan ligt voor
de hand, dat wij op deze ,,macht" geen cri-
tiek gaan uitoefenen. Ook wagen wij ons
niet aan allerlei beschouwingen, omtrent
diverse handelingen, die in den loop der
jaren door de rechterlijke macht werden uit-
gevoerd. W^e leggen ons een zeer strenge
beperking op en bepalen ons alleen tot haar
samenstelling en haar taak.

Art. 167 van de Grondwet luidt aldus:
,,De leden van de rechterlijke macht worden
door den Koning aangesteld."

Teneinde de rechterlijke macht onafhanke-
lijk van de regeering te maken, is bepaald,
dat de benoeming voor het leven geschiedt.

Door een uitspraak van den Hoogen Raad
kunnen de rechters worden afgezet of ont-
slagen, waarvoor één van de volgende oor-
zaken aanwezig moet zijn: veroordeeling tot
vrijheidsstraf; faillissement; wangedrag; on-
zedelijkheid; voortdurende verwaarloozing
van hun ambt, en wegens gebleken kenne-
lijke ongeschiktheid.

Voorts kan de wet bepalen, dat den rech-
ters bij het bereiken van een bepaalden leef-
tijd ontslag wordt verleend.

De rechterlijke macht wordt alleen uit-
geoefend door rechters, die de wet aanwijst,
hetgeen ter voorkoming van willekeur van
groot belang is.

Als verschillende rechterlijke colleges ken-
nen we:

1. De Kantongerechten.
2. De Arrondissementsrechtbanken.
3. De Gerechtshoven.
4. Den Hoogen Raad.
De kantonrechter spreekt recht in eerste

instantie, in minder belangrijke burgerlijke
en strafzaken.

Hij beoordeelt o.a:
1. In burgerlijke zaken:
a. persooneele vorderingen tot een bepaald

bedrag;

b. vorderingen tot betaling van renten,
huren, pachten, eveneens tot een bepaald be-
drag;

c. vorderingen tot ontruiming van huizen,
waartoe de huurder volgens de wet ver-
plicht is;

d. vorderingen tot ontruiming van huizen,
als de huur verstreken is en geen nieuw huur-
contract getoond kan worden;

e. vorderingen tot vergoeding van schade,
door menschen of dieren toegebracht aan
land, boomen en vruchten;

f . vorderingen tot schadevergoeding ter-
zake van mondelinge beleediging;

g. vorderingen met betrekking tot een in-
dividueele of collectieve arbeidsovereenkomst.

2. In strafzaken:
a. alle overtredingen (uitgezonderd we-

gens bedelarij, landlooperij en in zake belas-
tingen);

b. het misdrijf strooperij.

De arrondissementsrechtbank behandelt
iu eerste instantie alle burgerlijke en straf-
zaken, die niet behooren tot de competentie
van den kantonrechter of van den Hoogen
Raad. In hooger beroep (appèl tweede in-
stantie) behandelt de arrondissementsrecht-
bank de vonnissen van den kantonrechter,
behalve de onbelangrijke, waarvan appèl niet
mogelijk is.

Het Gerechtshof behandelt in appèl de
vonnissen der rechtbanken, uitgezonderd weer
die, waarvan appèl niet is toegestaan.

De Hooge Raad beoordeelt in eerste en
laatste instantie ambtsmisdrijven van minis-
ters, Kamerleden en enkele andere functio-
narissen; in cassatie bijna alle burgerlijke en
strafzaken.

De uitspraken van kantonrechter en recht-
bank heeten vonnissen; die van Gerechtshof
en Hoogen Raad: arresten.

Wanneer een beklaagde geen genoegen
neemt met de uitspraak van den rechter, kan
hij in hooger beroep gaan. Alsdan wordt zijn
zaak in tweede instantie behandeld. Hooger
beroep is slechts éénmaal toegestaan.

De ambtenaren van het Openbaar Mini-
sterie zijn belast met het opsporen en met het
vervolgen van strafbare feiten. De ambte-
naren bij het kantongerecht zijn hiervan uit-
gezonderd. De officier van justitie bij de
arrondissementsrechtbank is belast met het
opsporen en het vervolgen van den mis-
dadiger en met de tenuitvoerlegging van het
vonnis.

Thans nog een en ander over den Hoogen
Raad.

Deze is samengesteld uit een president,
ten hoogste twee vice-presidenten en ten
hoogste 15 raadsheeren, die door den Koning
benoemd worden uit een voordracht van drie
personen, die hem door de Tweede Kamer der
Staten-Generaal wordt aangeboden.

Voor het opmaken van zoo'n nominatie
ontvangt de Tweede Kamer van den Hoogen
Raad zelf een aanbevelingslijst van zes
candidaten.

De hoofdwerkzaamheid van den Hoogen
Raad is de rechtspraak in cassatie. Den raad
is opgedragen het controleeren der recht-
spraak van den lageren rechter met het oog
op de handhaving van de eenheid der rechts-
pleging. Voorts heeft de raad nog het toe-
zicht op den geregelden loop en de afdoe-
ning van de rechtsgedingen, alsmede op het
nakomen der wetten door de leden der rech-
terlijke macht.

De Hooge Raad kan de rechterlijke von-
nissen casseeren (vernietigen):

Ie. wanneer de vormen, op straffe van
nietigheid voorgeschreven, niet in acht ge-
nomen zijn;

2e. indien de wet verkeerd toegepast of
geschonden is;

3e. wegens overschrijding der rechtsmacht.

Cassatie in het belang der wet wordt door
den procureur-generaal van den Hoogen
Raad ambtshalve ingesteld en is aan geen
termijn gebonden. Deze cassatie is in het ge-
heel niet van invloed op de werking van de
aangevallen beslissing, maar zij heeft uitslui-
tend ten doel om over een rechtsvraag de
meening van den Hoogen Raad te vernemen.
Met de jurisprudentie of de rechtsopvatting
van dit college, kan dan in het vervolg door
den lageren rechter rekening worden ge-
houden. Deze is 'daaraan echter niet ,ge-
bonden. W. A. J. D.

EEN MERKWAARDIGE OVEREENKOMST
Een verheugend gevolg van den uitgebro-

ken oorlog is, dat de sociaaldemocratische
vakbeweging in verschillende landen zich
steeds meer van de communisten afwendt.

Nog maar een luttel aantal maanden gele-
den werden besprekingen gevoerd tusschen

het I.V.V. en de Russische ,,vakorganisatie"
om de laatste in het I.V.V. op te nemen.

Het heeft aan de Engelsche vakbeweging,
waarin zelfs enkele geloovige mannen de lei-
ding hebben, zooals Lansbury, dr. Salter, El-
sin, niet gelegen, dat de Russen niet zijn op-
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genomen. De Engelschen waren voorstanders
van de opname. Waarom ook niet? Gods-
dienst, beginsel, zijn zaken, die met de vak-
beweging niets uitstaande hebben. Het gaat
om de belangen van de arbeiders. Het gaat
om de „arbeidersklasse". Iedereen, die deze
belangen nastreeft, is welkom en behoort
er bij.

Eén beginsel nochtans moet hierin de lei-
ding hebben, namelijk het beginsel van den
klassenstrijd. Dit beginsel werd en wordt
door de Russen ten volle aanvaard, waarom
zou men hen dus niet opnemen.

Het is, doordat de meerderheid in het
I.V.V. afwijzend stond, niet to,t de aanslui-
ting van Rusland gekomen. In hoeverre dit
invloed heeft gehad op de latere politiek van
Rusland, dat zich van de democratische lan-
den afwendde om zich met het nationaal-
socialisme te verbroederen en daarna de
Baltische landen onder zijn invloedssfeer te
brengen en Finland aan te vallen, zal mis-
schien later nog blijken. Dat hiertusschen
verband bestaat is zeer waarschijnlijk, aange-
zien het Russische vakverbond, de komintern
(communistische internationale) en de Rus-
sische staat alle staan onder leiding van één
man: Stalin.

De aansluiting is afgesprongen.
Daarna is de Engelsche politiek, die om de

gunst van de Russische schoone vrijde, maar
een blauwtje liep, zich meer en meer van
Rusland gaan afwenden, om nu, zij het nog
ietwat aarzelend, tegen Rusland partij te kie-
zen. Daarmede was voor de Engelsche vak-
beweging ook „de aardigheid" er af. Hoe men
binnenslands nu staat tegenover de volgelin-
gen van Stalin is tot dusver niet duidelijk.

In Frankrijk is de omkeer nog radicaler
verloopen.

In het eigen land bestond gedurende enkele
jaren een hechte samenwerking in het dus-
genaamde „volksfront". Dat daarin de com-
munisten overwegend de leiding hadden mag
wel worden opgemaakt uit de revolutionnaire
woelingen, waaraan Frankrijk eenige jaren
geleden onderworpen was. Het bezetten van
fabrieken en magazijnen, niet krachtdadig
bestreden door de socialistische regeering
onder leiding van Blum, was daarvan wel
een der sprekendste uitingen.

Onder den economischen druk verdween
dit socialistisch ministerie van het tooneel om
vervangen te worden door mannen, die finan-
cieel en economisch een strakke lijn volgden,
het staatsbudget in evenwicht brachten, de
arbeidsduur weer op 48 uur brachten (deze
was tijdelijk 40 uur per week geweest) en
door allerlei maatregelen de productie op-
voerden en het wegstroomende goud deden
terugkeeren.

Het vertrouwen keerde terug, maar het
Fransche vakverbond kreeg een geduchten
slag, doordat honderdduizenden leden, teleur-
gesteld door het falen van de zoo krachtig
ingezette vakvereenigingsactie, de organisa-
tie verlieten.

Daar stond het Fransche vakverbond bij
de scherven. Van de zoo hechte samenwer-
king met de communisten, die vermoedelijk
gedurende enkele jaren, geïnstrueerd door
Moskou, de krachtigste drijfveer waren ge-
weest, was wel veel ellende, maar weinig
goeds terechtgekomen.

Blijkbaar is men van de communisten ver-
der „losgeweekt", toen de Russisch-Fransche
samenwerking, mede door het optreden eener
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nieuwe regeering, minder hecht werd. De
oorlog, de Duitsch-Russische samenwerking
en de weinig vaderlandslievende houding
van de Fransche communisten, heeft de deur
dichtgedaan. Strenge maatregelen werden
tegen de communistische leiders genomen.
De Franschman, die in doorsnee een vurig
patriot is, keerde zich van de communistische
„landverraders" af en ook de C.G.T. (het
Fransche vakverbond) kwam losser te staan
van communistischen invloed.

Wij zien het waarschijnlijk niet mis, als
wij de opvatting zijn toegedaan, dat de lands-
politiek in Frankrijk en Engeland ook de
vakvereenigingstactiek aldaar beheerscht.
Toen de regeeringen een overeenkomst met
Rusland nastreefden, zochten de vakvereeni-
gingen toenadering tot de Russen, nu de
politieke banden met Rusland steeds losser
worden, laat men. ook de communisten in de
vakvereenigingsactie steeds meer los.

Wij verheugen ons over dezen gang van
zaken. Wat dan ook de droeve oorzaak van
deze wijziging is, dat men ook in de vakbe-
weging zich losmaakt van de uiterste revo-
lutionnairen is winst voor den arbeidenden
stand.

Een merkwaardige overeenkomst is nu
kort geleden in Frankrijk tot stand gekomen.

In het kabinet van minister-president Da-
ladier werden op 2 en 7 October jl. ont-
vangen de heer Lambert-Rigot, werkgevers-
vertegenwoordiger bij het Internationaal Ar-
beidsbureau, de heer Jouhaux, arbeidersver-
tegenwoordiger bij het I.A.B., de heer Lente,
president van de vereeniging voor de metaal-
industrie en het mijnwezen, en de heer Che-
valme, secretaris van de federatie van me-
taalbewerkers.

Het doel van deze besprekingen was naar
middelen te zoeken om in de inrichtingen en
fabrieken, die voor de bewapening werken,
de vertrouwelijke samenwerking, die reeds
tusschen de regeering, de patroons en de
arbeiders bestaat, tot verdere ontwikkeling
te brengen.

Genoemde personen hebben, zij het uit
naam van hun persoon alleen, maar in de
overtuiging de gevoelens van hun mede-
standers te vertolken, hun volledige goed-
keuring aan de volgende verklaring ge-
hecht:

,,De taak om aan de strijders van de
republiek de materieele middelen tot het
bereiken van een overwinning met zoo
min mogelijk lijden voor allen te verschaf-
fen, kan niet dan door middel van een
eenstemmige, diepe en duurzame overeen-
stemming van de harten en van de krach-
ten worden volbracht.

Niets staat zulk een accoord thans in
den weg en de uitspraken, die zich daar-
tegen verzetten, zijn vervallen.

Indien de Franschman dit niet diep ge-
voelt, zal in de wereld evenmin de burger
van een vrije natie begrijpen en weten,
dat Frankrijk en Engeland niet voor per-
soonlijke doeleinden strijden, maar voor
de toekomst van den mensch zelve.

Alle Franschen wenschen, dat uit den
huidigen strijd niet slechts een beter
Frankrijk, maar een betere wereld zal
voortkomen. En al de burgers van de vrije
naties verwachten daarvan voor heel de
menschheid een periode van vooruitgang
der vrijheid, van eendracht en van ontzag

voor de persoonlijke en gemeenschappe-
lijke rechten.

Voor deze sociale en menschelijke voor-
uitgang, die geen aanspraak kan maken op
internationale toepassing als hij niet op
nationalen grondslag rust, moet worden
gewerkt. De heer Albert Thomas, eerste
minister voor de bewapening gedurende
den oorlog van 1914—1918, daarna direc-
teur van het Internationaal Arbeids-Bureau
heeft aan dit lichaam als devies gegeven:
„Als gij den vrede wilt, bereidt de gerech-
tigheid voor!" De huidige omstandigheden
doen de Franschen heden, door dezelfde
gevoelens bezield, eenparig deze gedachte
voltooien, door te zeggen: Als gij de vrij-
heid in gerechtigheid wilt, werk voor de
overwinning!"

De heeren Lambert-Ribot, Jouhaux,
Lente en Chevalme zijn volkomen een-
stemmig in de erkenning, dat de verwerke-
lijking van zulk een program, dat de toe-
komst eischt, 'noch vandaag noch morgen
plaats kan laten voor het nastreven van
egoïstische belangen en voor den klassen-
strijd, maar een definitieve aaneensluiting
voor een rechtstreeksche en volledige
samenwerking eischt.

Als conclusie van deze besprekingen en
met accoordbevinding van den Minister
van Arbeid, is overeengekomen, dat ver-
gaderingen, die de toepassing van deze be-
ginselen op practisch terrein beoogen, zou-
den worden nagestreefd in de districten
van den dienst der fabricatie in de indus-
trie tusschen patroonsvertegenwoordigers,
arbeidersvertegenwoordigers uit de bewa-
peningsindustrie en inspecteurs van den
arbeid.

Deze vergaderingen zullen, wel verstaan,
worden ingeschreven binnen het raam van
die, welke de Minister van Arbeid voor de
geheele nationale activiteit nastreeft."

Wij hebben uit dit persbericht, dat wij
vonden in het maandschrift van het I.A.B.,
Le B.l.T, rnois par mois, eenige regels ge-
cursiveerd. Daarin toch wordt niet minder
dan de klassenstrijd officieel losgelaten.
Wel is waar geschiedt dit onder den drang
der oorlogsomstandigheden en alleen voor
het terrein der bewapeningsindustrie, maar
het feit op zichzelve, dat het historisch en
practisch internationaal georiënteerde socia-
lisme uit nationale motieven den klassenstrijd
loslaat is zoo merkwaardig, dat het van his-
torische beteekenis mag worden genoemd.
De beperking tot de bewapeningsindustrie
zal practisch ondoenlijk zijn, als straks de
voedselvoorziening eveneens grootere
krachtsinspanning van de arbeiders gaat
eischen.

De vraag is natuurlijk nog of de arbeiders,
die zoolang in revolutionnairen, zelfs in syn-
dicalistischen en communistischen geest zijn
opgevoed, dezen radicalen omkeer zullen
kunnen meemaken. Daarvoor zal nog wel een
jarenlange opvoeding noodig zijn. }a, dit zal
naar onze meening niet slagen, als de geest
van den Franschen arbeider zich niet weet te
bevrijden van de klassenmentaliteit, die in
den werkgever den vijand ziet, ja, als deze
geest niet de Hoogste Macht en de hoogste
rechtsorde, die alleen Gods Woord in volle
klaarheid ons heeft gegeven, geloovig gaat
aanvaarden.

Dat althans de leiding zich van revolution-



nair optreden afkeert is winst en dat men dit
zoo openlijk uitspreekt moet worden gewaar-
deerd.

Hoe staat het in dit opzicht in ons land?
Niet ontkend kan worden, dat in de socia-

listische vakbeweging een kentering is inge-
treden. Wij hebben nog slechts een luttel
aantal jaren meegemaakt, dat een der voor-
aanstaande leiders in het N.V.V. bezwaar
maakte tegen het gebruik van het woord
,,samenwerking" in een gemeenschappelijke
circulaire. ,,\Vij 'willen geen samenwerking
met de werkgevers" was zijn bescheid.

Deze opvatting zal thans wel niet meer
onder de leiders van het N.V.V. worden
aangehangen, al zijn we er niet zoo zeker
van, dat hier en daar nog wel socialistische
vakvereenigingsbestuurders zijn, die deze
meening nog huldigen, terwijl onder de arbei-
ders ongetwijfeld de oude opvattingen nog
niet dood zijn. Maar een rondborstige afzwe-

ring van den klassenstrijd, als in de aange-
haalde Fransche verklaring gegeven, missen
we tot nu toe in ons land. Nog steeds bevat-
ten de reglementen van de „moderne" vaak-
bonden, de clausule, dat men staat op het
standpunt van den klassenstrijd.

Als deze, uit de socialistische ideologie
voortgekomen v/oordkeus, door heel de „mo-
derne" vakbeweging werd afgezworen, in
ons land en elders, dan zou dit tot helderheid
van de verhoudingen zeer bijdragen.

De kentering is er in verschillende landen
onmiskenbaar, maar een openlijke uitspraak,
gevolgd door het kweeken van een andere
mentaliteit onder de arbeiders zou West-
Europa sterker doen staan tegenover het
Aziatisch én het Centraal-Europeesch bolsje-
wisme en bovendien strekken tot heil van
dejn arbeidenden stand, die dan welbewust
uit het revolutionnair vaarwater kan worden
geleid.

EXAMENS VEREENIGING TER
VEREDELING VAN HET AMBACHT

Het bestuur der Vereeniging ter Verede-
ling van het Ambacht acht het, in verband
met de huidige tijdsomstandigheden, ge-
wenscht, reeds thans ter kennis van de toe-
komstige candidaten te brengen, dat het in
het voornemen ligt, om, indien daarvoor vol-
doende animo blijkt te bestaan en de inter-
nationale toestand zich te zijner tijd niet in
ongunstiger zin heeft gewijzigd, de examens
voor gezel en meester in de vakken timmeren,
nicnbelmaken, plaat- en smidsbankwerken,
vuurwerken, constructiebankwerken, huis-
schilderen, metselen, machinebankwerken,
machinedraaien, lood en zinkwerken, model-
maken en automonteeren (het laatste vak in
samenwerking met de C.C.A.B.) op normale
wijze in den zomer van 1940 te Utrecht
voortgang te doen vinden.

Ook de in het vorige jaar bij wijze van

proef gehouden examens voor gezel en
meester in het timmeren en huisschilderen te
Assen zullen alsdan opnieuw in den zomer
van 1940 aldaar plaats hebben.

Candidaten, die in één dezer vakken het
examen wenschen af te leggen, wordt in
hun eigen belang aangeraden zich reeds thans
van een programma van eischen te voorzien,
ten einde zich te bekwamen (vooral voor de
studie van de theoretische vakken zijn de
wintermaanden het meest geëigend) en zich-
zelf, teleurstelling te besparen.

Programma's van eischen worden tegen
inzending van 25 cent aan postzegels ver-
strekt door den secretaris-penningmeester
der vereeniging, jhr. ir. E. van Heemskerck
van Beest, Raadhuis, kamer 198, Amster-
dam-C., die tevens gaarne kosteloos nadere
bijzonderheden omtrent de examens verstrekt.

ARBEIDSDUUR VERPLEGEND PERSONEEL
Ministerieel antwoord.

In antwoord op ons adres aan den Minister
van Sociale Zaken in zake de verkorting van
den arbeidsduur van het verplegend perso-
neel, heeft Zijne: Excellentie ons als volgt
geantwoord:

In antwoord op Uw nevenvermeld
schrijven en met verwijzing naar hetgeen

„DRAAGT ELKANDERS LASTEN",

Overzicht hulpverleeningen in de maand
December 1939.

In de maand December werden voor ge-
heele of gedeeltelijke rekening van „D.E.L."
ter verpleging opgenomen in de na te noemen
inrichtingen:

ik op 24 November 1939 in de Tweede
Kamer opmerkte (Handelingen, blz. 547),
deel ik U mede, dat het naar mijn meening
thans niet het juiste oogenblik is voor ver-
dere verkorting van den arbeidsduur van
verplegend personeel. Een zoodanige
maatregel stuit voornamelijk op financieele
bezwaren.

De Minister van Sociale Zaken,
(w.g.) J. v. d. TEMPEL.

Sanatoria, enz.
Kind van lid Ambtenaren, Hoogeveen,

san. „Sonnevanck".
Lid van Bouwarbeiders, Dinxperlo, san.

„Sonnevanck".
Echtgenoote van lid Fabrieks- en Trans-

portarbeiders, Den Helder, san. „Erica".
Kind van lid Fabrieks- en Transportarbei-

ders, Amsterdam, san. „Zonnegloren".
Echtgenoote van lid Fabrieks- en Trans-

portarbeiders, Dieren, san. Almen.

Kind van lid Fabrieks- en Transportarbei-
ders, IJmuiden, san, „Sonnevanck".

Kind van lid Kantoor- en Handelsbedien-
den, Rotterdam, Zeehospitium.

Lid van Landarbeiders, Kollum, san. Ap-
pelscha.

Lid van Landarbeiders, Uithuizen, san.
„Sonnevanck".

Kind van lid Landarbeiders, Wommels,
san. Appelscha.

Echtgenoote en kind van lid Landarbei-
ders, Sexbierum, san. Appelscha.

Echtgenoote van lid Metaalbewerkers,
Zuilen, san. „Zonnegloren".

Kind van lid Metaalbewerkers, Middel-
burg, Zeehospitium.

Kind van lid Metaalbewerkers, Amster-
dam, san. „Zonnegloren".

Kind van lid Metaalbewerkers, Dordrecht,
Zeehospitium.

Echtgenoote van lid „Unitas", Enschede,
san. „Zonnegloren".

Ziekenhuizen.

Kind van lid Fabrieks- en Transportarbei-
ders, Leeuwarden.

Lid van Kantoor- en Handelsbedienden,
Hilversum.

Echtgenoote van lid Houtbewerkers, Zui-
len.

Koloniehuizen.

Kind van lid Kleermakers, Utrecht.
Kind van lid Werkmeesters, Utrecht.

Andere vormen van hulp.

Huishoudelijke hulp.

Echtgenoote van lid Fabrieks- en Trans-
portarbeiders, Assendelft.

Echtgenoote van lid Fabrieks- en Trans-
portarbeiders, Vlaardingen.

Echtgenoote van lid Landarbeiders, Hille-
gom.

Echtgenoote van lid Landarbeiders, Uit-
wellingerga.

Echtgenoote van lid Metaalbewerkers,
Utrecht.

Echtgenoote van lid Personeel in Publie-
ken Dienst, Rijswijk.

Extra- voeding.

Echtgenoote van lid Bouwarbeiders, Har-
denberg.

3 kinderen van lid Bouwarbeiders, Middel-
burg.

Kind van lid Bouwarbeiders, Dantumadeel.
Kind van lid Bouwarbeiders, Sprang.
Kind van lid Bouwarbeiders, Vinkeveen.
Echtgenoote van lid Fabrieks- en Trans-

portarbeiders, Eindhoven.
Kind van lid Fabrieks- en Transportarbei-

ders, Rotterdam.
Lid van Landarbeiders, Strijen.
Echtgenoote van lid Landarbeiders, Noot-

dorp.
Kind van lid Landarbeiders, Hardenberg.
Kind van lid Landarbeiders, Elburg.
Kind van lid Landarbeiders, 's-Graven-

moer.
2 kinderen van lid Landarbeiders, Katwijk.
Kind van lid Metaalbewerkers, Groningen.
Echtgenoote van lid Personeel in Publie-

ken Dienst, Rijswijk.
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Diversen.

Kind van lid Bouwarbeiders, Leeuwarden.
Kind van lid Fabr.- en Transportarbei-

ders, Den Haag.
Echtgenoote van lid Landarbeiders, Nije-

mirdum.
Lid van Landarbeiders, Wieringerwerf.
Echtgenoote v. lid Landarbeiders, Naald-

wijk.
Kind van lid Metaalbewerkers, Utrecht.
Kind van lid Metaalbewerkers, Rijsoord.

„Draagt Elkanders Lasten" is een hulp-
fonds, dat met inschakeling van een rede-
lijke gezinsbijdrage, zijn deelnemers-f.fe.c.-
patiënten, na een mim'mum-wachttijd van
zes maanden, hulp verleent:

bij sanatoriunwerpleging en bij verpleging
in andere inrichtingen van herstel tot pi.m.
50 pet. van de verpleegkosten;

bij, door het consultatie-bureau, in ver-
band met tuberculosebestrijding, geadviseer-

de andere vormen van hulp, als: extra voe-
ding, hulp in de huishouding, enz.,

tot bedragen als redelijkerwijze noodig
blijken.

,,D.E.L." helpt alleen, indien het consul-
tatiebureau daartoe, in verband met t.b.c.-
bestrijding, adviseert.

Op l Januari jl. is onze Ned. Chr. Bond
van Personeel in Publieken Dienst aan de
lijst van organisaties die met al haar leden
collectief tot ,,D.E.L." zijn toegetreden, toe-
gevoegd.

Nog vijfendertig duizend leden van de
christelijke vakbeweging moeten als ,,D.E.L."
deelnemer worden gewonnen.

Nu nog even doorzetten, vrienden! Ook
afdeelingen van aangesloten organisaties
kunnen met al haar leden collectief toetre-
den. Voor individueele toetreding melde
men zich bij de plaatselijke ,,D.E.L."-com-
miss:es.

W. DE JONG,
penningmeester-beheerder ,,D.E.L.".

van arbeiderswoningen in mobilisatietijd te bevor-
deren. In, samenwerking met de afdeeling van Patri-
monium en met medewerking van ons C.N.V. hoopt
men te bereiken, dat aan dezen onhoudbaren toestand
spoedig een einde zal komen.

(Hij , die mocht twijfelen aan de waarheid hier-
van, brenge een bezoek aan Urk en hij zal overtuigd
worden van den noodtoestand op het gebied der
volkshuisvesting en zal aanschouwen de vele krot-
woningen.)

Aan het slot dezer vergadering sprak ds. Zijlstra
naar aanleiding van Mattheus 6 : 31-34.

Spreker merkte op, dat wij als christenen niet be-
zorgd mogen 'wezen, ook niet in deze dagen van
internationale spanning. Hij, de Heere, weet wat
goed voor ons is. Zijne wegen zijn anders dan de
onze. Wel mogen wij zorgen; deze zorg sluit in zich
ook die voor ons maatschappelijk leven.

Laten wij, aldus spreker, eerst zoeken de dingen
van Gods koninkrijk, maar ook zoeken sociale ge-
rechtigheid in den practischen zin des woords. Laten
wij als werknemers en werkgevers naast elkaar en
met elkaar christelijk-socialen arbeid betrachten in
de verhoudingen van ons maatschappelijk leven, om
doelbewust strijders te zijn voor de heerschappij van
Jezus Christus en voor de eere van Gods Naam.

Na een dankwoord van den voorzitter aan allen,
die hadden medegewerkt tot het welslagen dezer ge-
zellige jaarvergadering, ging ds. Zijlstra ons voor in
dankgebed, waarna de voorzitter de vergadering sloot.

v. d. BERG, secrcfan's.

Vianen,

Wallen de correspondenten, die berichten inzenden,
zoo min mogelijk afkortingen gebruiken? Woorden als
voorzitter, secretaris, penningmeester, vergadering,
vriend, afdeeling, bespreking en dergelijke woorden,
moeten voluit worden geschreven. Anders \vorden
de verslagen onleesbaar.

Afkortingen als C.B.B, of C.N.V. zijn voor ieder
duidelijk.

Roozendaal.

Urk.

D.V. op 18 Januari a.s. zal de eerwaarde heer
C. J. Grafe, in gebouw \Villemstraat 11, voor den
Chr. Besturenbond te Roosendaal, zijn eerste winter-
lezing houden, welke avond met muziek en zang zal
worden veraangenaamd.

Alle christelijk georganiseerden worden uitge-
noodigd. Aanvang 's avonds 7.30 uur.

M. HUISMAN, voorzitter C.B.B.

Tietjerksteradeel.

Vrijdagavond 19 Januari hield de Chr. Besturen-
bond een bestuursvergadering, in het lokaal der
Geref. kerk te Bergum.

Na opening door den voorzitter, vriend A. de
Vries, riep hij den aanwezigen een hartelijk welkom
toe en sprak de hoop> uit, dat deze eerste vergade-
ring in 1940 mocht slagen. Ziende den oorlog, die
om ons heen woedt, mogen wij God dankbaar zijn,
die ons tot dusver buiten die verschrikking hield.

Na het lezen der notulen door den secretaris, die
cenige opmerkingen ontlokten, werden de ingekomen
stukken behandeld, die een breede bespreking vor-
derden en werden nog eenige mededeelingen gedaan.
De uitslag van den propaganda-avond en de leden-
winst bleken niet bevredigend, doordat, misschien ten
gevolge van de koude eri de gladde wegen, het be-
zoek niet groot was.

Besloten werd om 2 Februari jaarvergadering te
houden; de agenda daarvoor werd vastgesteld. Over
oprichting van nieuwe afdeelingen, zooals van
metaalbewerkers, voedings- en genotmiddelenarbei-
dcrs en andere zal op de jaarvergadering nog nader
gesproken worden.

De rondvraag leverde geen bijzonders op. waarna,
op verzoek van den voorzitter, vriend H, P. Bosma
in dankzegging voorging.

Aanwezig 8 van de 22 afdeelingen, waarschijnlijk
een gevolg van de koude en de gladde wegen.

P. BOUMA, correspondent.

Vrijdag 19 Januari jl . hield onze C.B.B, haar ge-
wone jaarlijksche vergadering, welke onder leiding
stond van vr. R. Ruiter, voorz. C.B.B.

Na lezing van l Thess. 5 van vers l tot 18 be-
paalde vr. Ruiter in zijn openingswoord zich bij vers
15 en 16. Spreker zette in 't kort duidelijk uiteen,
wat najagen van 't goede beteekende, om op elk
terrein des levens ook te midden der internationale
spanning chr. socialen arbeid te betrachten. In zijn
tweede punt wekte hij op om steeds ons te ver-
blijden over de weldaden des Heeren, welke Hij
ons dag aan dag schenkt, ook die, welke wij als
Chr. Nat. Vakverbond in zijn geheel, maar als
C.B.B, in 't bijzonder uit Zijne hand in 1939 moch-
ten ontvangen.

Uit het jaarverslag van den secretaris bleek dui-
delijk, dat de werkzaamheden van den C.B.B, zeer
omvattend zijn geweest, sociale voorzieningen, werk-
verschaffing, W.K.-toeslag en de 5% verhoogde
steunverleening. Ook de militaire vergoedingen had-
den veel arbeid gevraagd, maar dank zij de spon-
tane medewerking van Burgemeester Keyzer en den
ambtenaar der steunverleening is alles tot bevredi-
ging van den C.B.B, en tot volle tevredenheid onzer
aangesloten leden verloopen. Echter waren er ook
teleurstellingen; de aanvraag van een hoogere klasse
in de rijkssteunverleening mislukte ook ditmaal. Daar
het bestuur zich verplicht gevoelt om op grond van
de loonen in onze plaatselijke vrije bedrijven een
hoogere klasse voor Urk te verkrijgen, zal men zich
in persoon tot Zijne Excellentie den Minister van
Sociale Zaken wenden, om deze zaak mondeling toe
te lichten.

Uit 't verslag van onzen penningmeester, bleek, dat
hij met de geringe financieele middelen, na veel
wikken en wegen, ja zelfs na teleurstellingen, rond
was gekomen.

Uit de verslagen derl pi. comm. ,,D.E.L." kon wor-
den vastgesteld, dat deze comm. het er niet slecht
had afgebracht, en dat het bestuur der pi. comm.
nieuwe plannen voor 1940 in voorbereiding had.
Zeer verheugend was het te vernemen, dat al onze
afdeelingen en bloc waren toegetreden tot ons fonds
„D.E.L."

Waarde bondsvrienden, wil s.v.p. het voorbeeld
van Urk volgen! Treedt allen in 1940 en bloc tot
ons t.b.c.-fonds „D.E.L." toe!

Het ledental van onzen C.B.B, was dit jaar in
alle afdeelingen vooruitgaande, de afd. Fabr. en
Transportarb. zelfs met 50 %.

Het punt zeer slechte volkshuisvesting en de
enorme woningnood ter plaatse onderging een breede
bespreking. Zeer "verblijd was men dan ook te hoo-
ren, dat het C.N.V.-bestuur aan dit punt zijn bij-
zondere aandacht wil schenken, teneinde het bouwen

Verslag van de ledenvergadering, gehouden op
Donderdag 24 Januari j l< , des avonds te half 8, in de
consistoriekamer der Gereformeerde kerk te Vianen.

D'e voorzitter, vriend Oosterbeek, opent de ver-
gadering, leest een gedeelte uit de Heilige Schrift,
en gaat voor in gebed.

Dan richt hij het woord tot de aanwezigen en
wenscht den leden, daar het de eerste vergadering is
in het jaar 1940, een goed en gelukkig nieuwjaar toe
en spreekt hierbij den wensch uit, dat wij dit jaar
allen gespaard mogen blijven voor rampen en oorlog
en dat wij ook dit jaar met veel toewijding en met
Gods hulp ons werk voor de christelijke vakbeweging
voort mogen zetten.

Na het openingswoord worden er verschillende in-
gekomen stukken behandeld.

Als punt 4 van de agenda wordt besproken het
vertoonen van de ,,D.E,L."-film. Deze zaak wordt
in handen gesteld van de plaatselijke commissie.

Bij punt 5 laat de voorzitter weten, dat er een
schrijven is ingekomen van onzen 2den voorzitter
Van Bemmel, die daarin mededeelt, dat hij wegens
zijn hoogen leeftijd moet bedanken als 2den voor-
zitter van den besturenbond. De voorzitter merkt
hierbij op, dat vriend Van Bemmel vele jaren met
liefde en toewijding voor de christelijke vakbeweging
heeft gewerkt en dat zijn heengaan door ons allen
zeer wordt betreurd.

Vervolgens is punt 6 aan de orde: de oprichting
van een studieclub, uitgaande van Metaalbewerkers
en de Bouwvakken te Vreeswijk en Vianen. Na wat
heen en weer praten blijkt, dat er een misverstand is,
wat betreft de oprichting. De voorzitter geeft dan
ook te kennen, dat er in Augustus van dit jaar mede
begonnen kan worden, daar het nu al te laat in het
jaar is geworden. Hij zegt zijn volle medewerking bij
het oprichten van een studieclub toe.

Daar alle punten afgehandeld zijn, gaat de voor-
zitter over tot de rondvraag, waarvan door een vier-
tal personen wordt gebruik gemaakt.

Op verzoek van den voorzitter gaat vriend La-
gerwij in dankzegging voor. De sccrrfans.

INHOUD: Loonen en prijzen. — Actie voor
vervroegde winkelsluiting. - - Herwaardeering
van den goudvoorraad. - - Lustrum Hoogc
Raad van Arbeid. - - Vele vonden. - - De
economische verdediging van ons land. — Het
menagegeld. -- Brieven uit Amerika. -- Iets
over de rechterlijke macht. — Een merkwaar-
dige overeenkomst. - - Examens Vereeniging
ter Veredeling van het Ambacht. — Arbeids-
duur verplegend personeel. Officieel:
„Draagt Elkanders Lasten". - - Voor en van
onze besturenbonden: a. Roosendaal; b. Tiet-
jerksteradeel; c. Urk; d. Vianen.
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