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ONS LEDENTAL

Op l Januari 1940: 120.344 leden.
In het vierde kwartaal 1939
een winst van 1.491 leden.

Het vierde kwartaal van het voorbijge-
gane jaar heeft ons, wat de ledenwinst be-
treft, niet teleurgesteld.

Bracht het derde ons over het vroeger be-
reikte hoogtepunt heen, het vierde heeft die
winst niet alleen geconsolideerd, maar voerde
ons ledental zelfs tot over de 120.000. Om
precies te zijn tot 120.344. Een uitnemend
resultaat!

Van de 22 aangesloten organisaties had-
den 18 een winst van 1.594 leden. Daar-
tegenover stonden er 3, die verlies moesten
boeken. Een verlies van totaal 103 leden.
Eén organisatie bleef in ledental gelijk. De
netto-winst bedraagt derhalve 1.491 leden,
of 1.25 pet.

Bezien wij den in dit nummer opgenomen
kwartaalstaat wat nauwkeuriger, dan blijkt,
dat eigenlijk alleen de Landarbeiders nog
verlies van eenige beteekenis hebben. Bij de
anderen, de Diamantbewerkers en de Verze-
keringsagenten, betreft het slechts enkele
leden. Zoo is het bij de Landarbeiders niet,
al is een verlies van 98 leden op een totaal
van 25.000 zeker niet verontrustend.

De oorzaken, die wij bij een vorige ge-
legenheid noemden en welke een gunstige
ontwikkeling van het ledencijfer bij onze
Landarbeiders tegenhouden, hebben zich ook
dezen keer doen gelden. Een vorig jaar was
het eerste kwartaal voor hen bijzonder gun-
stig. Met een winst van ruim 600 leden
kwamen ze toen de gelederen van ons ver-
bond versterken. Laten wij de hoop uitspre-
ken, dat dit ook dit jaar het geval zij en
volgende demesters daar dan niet weer een
streep doorhalen.

Wat de winst betreft, mag met dankbaar-
heid worden opgemerkt, dat deze over de
desbetreffende organisaties vrij regelmatig is
verdeeld. Dat wijst er naar onze meening op,
dat er in algemeenen zin een drang is naar
organisatie en dat, mits de propaganda inten-
sief en doelmatig wordt gevoerd, er nog
groote kansen voor ons liggen.

Alphabetisch gerangschikt was de winst
aldus: Ambtenaren 128, Belastingambtenaren
6, Bouwarbeiders 199, Fabrieksarbeiders 277,
Grafische arbeiders 60, Houtbewerkers 41,
Kantoor- en Handelsbedienden 210, Kleer-
makers 16, Metaalbewerkers 149, Mijnwer-
kers 15, Personeel in Publieken Dienst 132,
Politieambtenaren 34, Postpersoneel 89, Si-
garenmakers 54, Technici 20, Textielarbei-
ders 52, Voedings- en Genotmiddelenarbei-
ders 64 en Werkmeesters 48.

Over deze cijfers zouden velerlei beschou-
wingen zijn te geven. Wij maken slechts
deze opmerking, dat het ons veel genoegen
doet, dat de Fabrieks- en Transportarbeiders
in deze lijst een goed figuur maken, waar

- naar ons is verzekerd dit verband
houdt met den terugkeer der christelijke vis-
schers van Scheveningen e.a. tot de christe-

lijke vakbeweging. Dat deze terugkeer moest
komen, hebben wij reeds eerder uitgespro-
ken. Dat die nu reeds in gang is, pleit voor
deze makkers.

Kan dus deze kwartaalstaat een goede
genoemd worden, hetzelfde mag opgemerkt
worden van 1939 als geheel.

Ons ledental klom van 115.120 tot 120.344.
Dat is een vooruitgang van 5.224 leden of
4.54 pet.

In het licht van de tijdsomstandigheden
gezien is dit een percentage waar we dank-
baar voor moeten zijn.

Intusschen blijft krachtig voortwerken ge-
boden.

De economische zorgen nemen ongetwij-
feld met den dag toe.

De vakbeweging zal daar stellig den in-
vloed van ondergaan.

Willen wij onze positie behouden en -
watj absoluut noodig is — ook naar 't leden-
tal uitbouwen, dan is de uiterste krachtsin-
spanning van al onze leden noodig.

Daartoe moge ook ditmaal worden opge-
wekt.

STAPELKAMP.

JEUGDREGISTRATIE IS GEEN VOORLICHTING
BIJ SCHOOL- EN BEROEPSKEUZE.

De Minister van Sociale Zaken heeft
thans uitvoering gegeven aan zijn in de Sta-
ten-Generaal gedane toezegging, dat hij de
jeugdregistratie zal bevorderen, maar dan in
nauw contact met de arbeidsbemiddeling.

In een circulaire aan de gemeentebesturen
wordt betoogd, dat deze registratie ten doel
heeft om alle jeugdigen van 14 tot 21 jaar,
werkloos of niet, in het register op te nemen,
met het doel te verkrijgen:

a. een volledig overzicht van de arbeids-
markt van de jongeren van 14 tot en met
21 jaar;

b, dat de werkgevers beter in de gelegen-
heid zijn betrouwbare inlichtingen te krijgen
bij sollicitaties van jonge mannen;

c. dat aan de jonge arbeiders voorlichting
wordt gegeven bij de keuze van een beroep,
in verband met hun persoonlijken aanleg,
doch ook in verband met de kansen op de
arbeidsmarkt;

d, dat de jongeren voortdurend worden
herinnerd aan de mogelijkheden, welke voor

hen bestaan om door het volgen van cursus-
sen e.d. hun vakbekwaamheid te vergrooten;

e. dat werklooze jongens worden gewezen
op de verschillende mogelijkheden, welke er
voor hen zijn om in perioden van werkloos-
heid niet doelloos rond te loopen;

/. dat de jongeren er in sterkere mate toe
worden gebracht zich bij de Arbeidsbeurs te
laten inschrijven, waardoor, indien tevens
een speciale afdeeling voor arbeidsbemidde-
ling voor hen bestaat, de plaatsingsmogelijk-
heid wordt vergroot.

De minister zegt, dat het bureau voor de
jeugdregistratie moet worden gezien als het
centrale punt in de gemeente, waar de be-
langen van de niet-schoolgaande jeugd wor-
den behartigd, in het bijzonder als deze met
werkloosheid heeft te kampen.

Hieruit blijkt, gelijk trouwens ook uit het
feit, dat alle jonge menschen van genoemden
leeftijd worden geregistreerd, dat het niet
alleen gaat om de werklooze, maar om heel
de jeugd.
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Als wij de punten van a tot en met ƒ na-
gaan, dan bemerken we, dat eigenlijk alleen
punt e uitsluitend op de werklooze jeugd be-
trekking heeft, maar de overige punten op
heel de jeugd.

Hoe moet nu in dit systeem de leider van
het bureau voor jeugdregistratie te werk
gaan?

Allereerst worden de namen, uit de bevol-
kingsregisters gelicht en, voor zoover de
jongelui niet schoolgaande zijn of er een
andere reden is ze niet op te roepen, persoon
voor persoon naar het bureau geroepen. De
leider of een van zijn assistenten zal dan niet
achter een loket, doch aan een tafel in het
bureau met ieder van de jongens praten.

Dit is een prachtig systeem om de jonge-
lui, die werkloos zijn, te wijzen op de moge-
lijkheden, die er zijn om aan het werk te
komen en om deelneming aan de cultureele
werkloozenzorg te bevorderen.

Krijgt dit echter het karakter van 't geven
van voorlichting bij beroepskeuze, waarbij
bovendien, maar ook de minister in punt c
vaststelt, de persoonlijke aanleg meespreekt,
dan komen hiertegen toch wel bedenkingen
bij ons op.

In de eerste plaats is de man van de jeugd-
registratie geen beroepsadviseur en geen
psycholoog. Het geven van voorlichting bij
school- en beroepskeuze is een taak, waar-
voor een speciale theoretische en practische
voorbereiding noodzakelijk is. Men moet dit
niet in handen geven van iemand, die wel-
licht uitnemende kwaliteiten heeft, maar die
op dit terrein niet thuis is.

Er is in den loop der jaren op het gebied
van de beroepskeuze, maar vooral op dat van
de psychotechniek reeds zooveel geliefheb-
berd, waardoor het serieuze onderzoek en de
serieuze voorlichting is geschaad, dat we dien
kant, nog wel met regeeringssteun, niet op
moeten. Het moet vaststaan, dat het jeugd-
registratiebureau geen bureau is tot voor-
lichting bij beroepskeuze.

Nu zegt de minister niet, dat dit wel het
geval is. „Door goede kennis omtrent iede-
ren jongen man, die bij het bureau staat in-
geschreven, zal het mogelijk zijn, mede door
zoo mogelijk gebruik te maken van voorzie-
ningen op het gebied van voorlichting bij
beroepskeuze, dat de leiding van het bureau
den jongen man met raad en daad ter zijde
staat....", aldus heet het. Maar het moet den
minister niet onbekend zijn, dat de bedoelde
mogelijkheid van voorlichting slechts zeer
sporadisch bestaat. Is dan het gevaar niet
groot, dat de ambtenaar der jeugdregistratie
zelf deze voorlichting tracht te geven, den
jongen man op zijn aanleg gaat testen, en
daardoor zich op een terrein begeeft, dat
voor de jonge menschen tot mislukkingen
voert?

Het is wel zeer noodzakelijk, dat de minis-
ter op dit punt duidelijke instructies geeft en
dat hij de serieuze voorlichting niet tegen-
werkt, maar meer leven tracht in te blazen.

Alle jonge menschen worden straks op<-
geroepen. De ambtenaar van de jeugdregis-
tratie spreekt vertrouwelijk met hen, om te
zien wat er in de jongens zit.

Maar dat is het werk van een beroeps-
adviseur! Wij vreezen, dat hier niet goed is
onderscheiden en de taak van den ambte-
naar veel te ruim is genomen.

Hiermede houdt ons tweede bezwaar ver-
band.
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Hoe zullen de ouders daarover denken,
dat hun kinderen worden „geroepen" naar
het jeugdregistratiebureau, dat een ambte-
naar met hun' jongens spreekt om hun raad
ie geven in zake hun toekomstige loopbaan?
Komt deze ambtenaar op die wijze niet op
het terrein van de opvoeding? Het is dan
niet meer zoo, dat de ouders zich om advies
wenden tot het hoofd van de school of den
onderwijzer, in wien zij vertrouwen stellen,
of tot een bureau voor beroepskeuze, waar
een adviseur, die hun eigen levensrichting is
toegedaan, vertrouwelijk met den jongen, in
tegenwoordigheid van de ouders, spreekt,
maar het wordt zoo, dat de ambtenaar op-
roept, dat de jongen komt en de ouders
thuisblijven. Wie heeft dan den meesten in-
vloed op den jongen? Wie wijst hem de
richting? De ouders of een vreemde?

Wij moeten erkennen, dat voor een aan-
tal jongelui deze toestand een verbetering zal
beteekenen, omdat zij tot nu toe geheel zon-
der eenige voorlichting bleven, wijl hun
ouders zich daaraan weinig gelegen lieten
liggen. Maar voor de goede gezinnen wordt
er in de opvoeding een vreemd element in-
gedragen.

Daarom lijkt het ons zeer noodzakelijk,
•dat de instructies voor den ambtenaar der
jeugdregistratie zoodanig zijn, dat hij zich
uitsluitend tot den administratieven kant be-
paalt, de werklooze jeugd op de cursussen
en kampen, de werkende jeugd op de in-
schrijving bij de arbeidsbeurs en op de be-
roepskeuze-voorlichting wijst, en verder zich
beperkt tot het opnemen van het overzicht
van de bekwaamheden van den jongen ten
behoeve van de plaatsing.

Al het andere behoort thuis op het terrein

van de voorlichting bij beroepskeuze. Deze
ambtenaar staat daarbuiten en moet zich
daarbuiten houden. Op het bestaan van
cursussen en scholen moet de beroepsadvi-
seur wijzen en niet deze ambtenaar, omdat
zulks rechtstreeks verband houdt met het
beroepsadvies.

Men kan deze bedoeling trouwens ook wel
uit de circulaire van den minister lezen.

We lezen namelijk, dat „mede door zoo
mogelijk gebruik te maken van voorzienin-
gen op het gebied van voorlichting bij be-
roepskeuze, het bureau den jongen man met
raad en daad ter zijde staat". Maar als die
voorzieningen er nu niet zijn? Of als er
plaatselijk slechts een nog zwakke commis-
sie bestaat. Zal de ambtenaar dan niet zelf
geneigd zijn een beroepsadvies te geven?

Het komt ons voor, dat de minister met
deze circulaire niet kan volstaan, maar goed
zal doen op een of andere wijze de deskun-
dige voorlichting te bevorderen en te steunen.

Jeugdregistratie, arbeidsbemiddeling er
voorlichting bij beroepskeuze liggen dicht
bij elkaar. De beide laatste liggen het dichtst
bijeen. Jeugdregistratie is een nieuw en
vreemd element, dat bij goed georganiseerde
voorlichting bij beroepskeuze eigenlijk kan
worden gemist. Uitsluitend als „registratie"
kan zij een taak hebben, maar het werk
waarop het aankomt geschiedt door de voor-
lichting bij beroepskeuze in samenwerking
met de arbeidsbemiddeling.

Wij hopen, dat de gemeentebesturen, die
de bewuste circulaire ontvangen, met deze
onderscheiding rekening zullen houden er
niet tot een verkeerde interpretatie daarvan
zullen komen. Dat zou niet in het belang van
de jonge menschen zijn.

ARBEIDERSBELANGEN IN DE GENEESKUNDE

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan
van de Centrale Werkgevers Risico-Bank
brachten de leden dezer instelling een bedrag
bijeen tot instelling van een lectoraat in de
sociale-verzekeringsgeneeskunde.

Dit lectoraat werd toevertrouwd aan dr. P.
Muntendam, die op 22 December jl. aan de
Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam
zijn ambt aanvaardde met een openbare les
over,,Arbeidersbelangen in de geneeskunde."

Kennis nemende van den inhoud dezer
„les", kan men zich verheugen over het feit,
dat een door de werkgevers ingestelden „leer-
stoel" is beklommen door een man, die er
blijk van geeft, dat hij in de maatschappij om
zich heen heeft gezien en de arbeidersbelan-
gen, wel is waar met het oog van den dokter,
maar desalniettemin in het licht van de kwa-
len der maatschappij heeft bekeken.

Dat blijkt reeds onmiddellijk als deze dok-
ter de sociale toestanden omstreeks 1840 ver-
gelijkt met de huidige, als hij wijst op het be-
staan van een 60.000 a 70.000 krotwoningen
in ons land en als hij de gebrekkige kleeding
en dekking in één onzer grootste plattelands-
gemeenten, alsmede de hier en daar even
gebrekkige voeding der arbeidersbevolking
ter sprake brengt, om er de conclusie aan toe
te voegen, dat een geneesheer, die blind is
voor hetgeen in de maatschappij leeft, in zijn
plichten te kort schiet.

De sociale verzekering neemt in het maat-
schappelijke evolutie-proces een bijzondere

plaats in. Zij voorkomt, dat de door ziekte of
ongeval getroffen werkman aan zijn lot
wordt overgelaten, maar door uitkeeringen
of doktershulp in staat wordt gesteld het
hoofd boven water te houden.Voor de volks-
gezondheid is dit van de grootste beteekenis.

De lector wijst er dan op, dat de genees-
heer zich er rekenschap van moet geven, dat
de zieke arbeider wettelijk verzekerd is
krachtens de Ziektewet en vrijwillig bij een
ziekenfonds. Waarom? Omdat dit een andere
instelling van den geneesheer vereischt, dan
bij den niet verzekerde zieke uit de particu-
liere practijk. Bij den verzekerde is vaak een
overdreven zorg voor de gezondheid en een
remming om het werk te hervatten.

De arts heeft te bedenken — aldus de lec-
tor .— dat een groot deel der arbeiders leeft
onder sociaal-economische omstandigheden,
die een voortdurende bedreiging van zijn ge-
zondheid vormen, terwijl van zijn gezondheid
het bestaan van zich en zijn gezin afhanke-
lijk is.

Een nadere uitwerking van het verschijn-
sel van overdreven bezorgdheid en de oor-
zaken daarvan volgt hierop.

Deze beschouwing kan licht aanleiding
geven tot misverstand. Wat dr. Muntendam
hier aanduidt, kan grond zijn voor het ont-
staan der meening, dat de verzekerde arbei-
der een aansporing noodig heeft om weer
aan het werk te gaan. Van deze bezorgdheid
bij den arbeider tot zijn zorgeloosheid ten



aanzien van zijn werk is nauwelijks één stap.
Een arts, die het hier gesprokene aldus op-
vat, dat verzekerde arbeiders „altijd wat voe.
len", loopt het gevaar van zulk een arbeider
minder zorgvuldig ite behandelen. Dit kan
een kwaad worden, dat de verzekerings-
gedachte ondermijnt. Daarom hopen we, dat
de geneesheeren, die van de rede kennis
nemen, dat met wijsheid doen.

Met groote instemming lazen wij, wat de
lector zeide omtrent de sociale diagnose. De
arts heeft zich rekenschap te geven van de
maatschappelijke factoren, die op het ont-
staan en het verloop der ziekte invloed oefe-
nen, zooals de voeding, de kleeding, de dek-
king en de huisvesting. Letterlijk zeide dr.
Muntendam:

,,Het vermogen zich omtrent zijn patiënt
te oriënteeren, dient iedere arts, die met
den arbeidersstand in aanraking komt, te
bezitten. Veronachtzaamt hij bij de uit-
oefening van zijn beroep deze zijde der
geneeskunde, dan zal het hem niet moge-
lijk zijn, datgene voor zijn patiënten te be-
reiken wat van hem verwacht mag wor-
den."

In dit verband wijst de nieuwe lector op
het belang van eenerzijds een gescheiden
houden van de taak van behandelenden arts
en controleerend arts en anderzijds een
nauwe samenwerking tusschen die beiden.

Zeer terecht heet het: „Beider arbeid is
gericht op het herstel van den patiënt." Uit
dit oogpunt lijkt ons 't zoeken naar harmonie

tusschen. beider oordeel zeer op zijn plaats.
Tegenspraak bij beider beoordeeling is niet
alleen niet in het belang van den patiënt,
naar ondermijnt bovendien het vertrouwen
bij den patiënt, voornamelijk in den contro-
leerenden arts.

Als de spreker voorts oordeelt, dat de
fondspatiënt dezelfde behandeling mag
eischen als de niet-verzekerde, dan voegt hij
daaraan fijntjes toe, dat „het bijbrengen van
eenig inzicht in de beginselen van de eco-
nomie" voor aanstaande artsen niet over-
bodig is.

Die economie is naar sprekers oordeel ook
niet voldoende aanwezig wanneer nieuwe
fondsen naast goed werkende bestaande fond-
sen worden opgericht. Of de spreker bij deze
uitspraak zich rekenschap heeft gegeven van
den strijd rondom de z.g. maatschappij fond-
sen en der onderlinge fondsen weten wij niet.
Daarin speelden immers nog andere dingen
een rol dan de economische.

Tot slot volgde een bespreking van de
sociale therapie en het voorkómen van ziek-
ten. In dit verband werd gewezen op de
organisaties ter bestrijding der tuberculose
en de wijkverpleging.

Wij hebben het van belang geacht uit deze
openbare les iets mede te deelen. De sociale-
verzekeringsinstellingen moeten streven naar
nauwe samenwerking met de geneeskundi-
gen, aldus de lector. Bij de uitvoering der
sociale verzekering is ook de arbeidersbewe-
ging ten nauwste betrokken. Daarom behoort
ook zij kennis te nemen van de vraagstuk-
ken, die zich op dit terrein voordoen.

DE PENSIOENRECHTEN DER GEMOBILISEERDEN.

De mobilisatie heeft in ons land reeds
verscheidene slachtoffers, zoo te land als
ter zee, geëischt. De vraag naar de rechten,
die deze slachtoffers of hun nabestaanden
op invaliditeitspensioen of pensioen voor
hun weduwen en kinderen hebben, is dus
reeds actueel geworden.

Van veel wijder belang zou de beant-
woording van deze vraag worden, indien
ons land in den oorlog zou worden betrok-
ken. Wat zou in dat geval terechtkomen
van de verminkten en van de achtergebleven
gezinsleden? Met dit vraagstuk hebben de
oorlogvoerende landen in 1914/18 en daarna
zich moeten bezighouden. Het heeft die
landen maar al te zeer benauwd, maar helaas
er niet toe geleid, dat zij, ook deze gevolgen
van een oorlog overdenkend, tijdig hebben
overlegd wat tot den vrede had kunnen die-
nen.

Wij blijven bidden en vertrouwen, dat dit
alles ons bespaard moge blijven, maar mogen
toch niet de oogen sluiten voor deze gevolgen
en daarom dienen tijdig maatregelen geno-
men, om aan die gevolgen het hoofd te bie-
den.

Acuut zijn echter reeds thans de maat-
regelen voor het pensioen van hen, die bij de
uitoefening van hun plicht worden gewond
of gedood.

Deze nu zijn vastgelegd in de wetten, die
de pensioenregelingen bevatten voor het
militaire personeel bij de zee- en landmacht
(wetten van 17 Februari 1922, St.bl. 65 en

66) en die ook van toepassing zijn op de
militieplichtigen.

Wij vonden van deze rechten een duide-
lijke uiteenzetting in De Nederlandsche
Vakcentrale, die wij hier overnemen:

„Genoemde wetten regelen in hoofdzaak
de pensioenen voor het beroepskader. Voor
de berekening van de pensioenen van dit
kader gelden ongeveer dezelfde factoren, die
bij de bepaling van de burgerlijke pen-
sioenen van belang zijn, t.w. diensttijd en
pensioensgrondslag. De factor diensttijd kan
bij de gemobiliseerden worden verwaarloosd,
zoodat voor de bepaling van het pensioen als
eenige factor overblijf t de pensioensgrondslag.

Een pensioensgrondslag, gebaseerd op de
militaire wedde, zou voor gemobiliseerden
beneden den rang van onderofficier niet van
belang zijn.

Vandaar dat genoemde wetten een mini-
mum pensioensgrondslag vaststellen. Deze is
bepaald voor officieren op ƒ 1700.— en voor
militairen beneden den rang van officier op
ƒ 700.—. Ook voor dienstplichtige onder-
officieren, die meer militaire wedde genieten
dan ƒ 700.—, geldt deze minimale pen-
sioensgrondslag als de pensioensgrondslag.

Recht op pensioen ontleenen de militie-
plichtigen aan genoemde wetten ter zake van:

a. verwonding of verminking, tijdens de
uitoefening van den militairen dienst in den
strijd bekomen, dan wel veroorzaakt door
gevorderde of bevolen militaire diensten;

b. ziekten of gebreken, welke het gevolg

door Jan Wilna.

Er ging geen dag voorbij
dat ik niet werd bescheiden,

Of bij het huisbezoek
onkiesch werd nagejouwd;

Dat geen verwensching m' als
een vloedgolf tegenrolde,

Daar ik door heer en knecht
als vijand werd beschouwd.

Hier krijschte een boerin:
„Die wet zal honger geven!

'k Hoop, dat jij d' eerste bin
die d'r an verhong'ren zelt!"

Ginds durft een raadslid mij
hoogst ongepast weerstreven

Bij mijn contrölewerk:
„Jij! Jij vreet van ons geld!"

Hier wil een boer mij door
zijn vensterruiten smijten,

Daar raadt een ouderling:
„Wijs toch dien man de deur!'

Ontelbaar treffen mij
de tergingen, verwijten

(Ook zelfs van werkerszij!):
„Weg met dien controleur!"

Zoo is het thans niet meer.
Wat heeft die wet een zegen

Bij invaliditeit
en ouderdom gebracht.

Reeds wordt door duizenden
in Neêrland allerwegen

Aan Talma-Aalberse
vol dankbaarheid gedacht.

(Nadruk verboden.)

zijn van verrichtingen of vermoeienissen aan
de uitoefening van den militairen dienst ver-
bonden, of van bijzondere omstandigheden
of toestanden, die zich bij de uitoefening van
dezen dienst hebben voorgedaan, dan wel,
die tot uiting zijn gekomen onder overwe-
genden invloed van die verrichtingen, ver-
moeienissen, bijzondere omstandigheden of
toestanden;

c. ziekten of gebreken, niet ontstaan op
een der wijzen onder a en b. genoemd, maar
voor een deel hun oorsprong vindende in
omstandigheden, die met de uitoefening van
den dienst niet in verband staan, of in den
vroegeren lichaams- of zielstoestand van den
militair, wanneer die ziekten of gebreken zijn
ontstaan, tot uiting gekomen of verergerd,
mede door inwerking van bijzondere, zeer
nadeelige invloeden, waaraan de belangheb-
bende, in verband met de uitoefening van
den dienst, is blootgesteld geweest.

Een en ander geldt voor zoover de ver-
wonding of verminking, ziekten of gebreken
zijn ontstaan, tot uiting gekomen of ver-
ergerd gedurende den dienst bij de land-
macht hier te lande of bij de zeemacht en te
dier zake nog geen pensioen werd toege-
kend en mits de toestand van den belang-
hebbende ten gevolge van deze verwonding,
verminking, ziekten of gebreken bij ontslag
blijkt een invaliditeit te veroorzaken van ten
minste tien procent:
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Het eigen pensioen der gemobiliseerden is
dus een invaliditeitspensioen. Het kan voor-
loopig dan wel levenslang worden toege-
kend, al naarmate verandering van het inva-
liditeitspercentage voor de toekomst al dan
niet aannemelijk wordt geacht.

Het voorloopig pensioen wordt voor niet
korter dan een jaar en niet langer dan vijf
jaren toegekend.

Is het voor een korteren termijn dan vijf
jaren toegekend, dan kan het eenmaal of
meermalen opnieuw worden verleend, indien
de mogelijkheid van variatie in de invali-
diteit aanwezig is en de invaliditeit ten minste
tien procent bedraagt.

Indien een voorloopig pensioen niet is ver-
nieuwd, op grond dat de invaliditeit van den
belanghebbende gedaald is beneden tien
procent, en later, mits binnen een termijn
van vijf jaren na het ontslag, blijkt, dat de
invaliditeit •wederom tot ten minste tien pro-
cent is gestegen, dan wordt opnieuw voor-
loopig pensioen, of levenslang pensioen toe-
gekend. Het bepaalde omtrent den termijn
van een jaar is in dit geval niet toepasselijk.

Het maximum pensioen van den ontslagen
dienstplichtige, onderofficier, korporaal of
soldaat, bedraagt ten hoogste 70 pet. van
den pensioensgrondslag, derhalve maximaal
ƒ 490.—. De grootte van het pensioen hangt
af van het invaliditeitspercentage, dat voor
den betrokkene wordt vastgesteld. Voor hen,
die hiervoren onder c worden vermeld, ds het
pensioen slechts de helft van het bedrag,
geldend voor hen die vallen onder a of b.

Alvorens het invaliditeitspensioen wordt
toegekend, heeft een uitvoerig geneeskundig
onderzoek plaats. Nauwkeurig geregeld is
de procedure, welke bij de aanvrage en de
vaststelling van pensioen moet •worden in
acht genomen. Ook is vastgelegd het recht
van beroep op den Centralen Raad van Be-
roep. Daarbij wordt den militair volledig de
gelegenheid gegeven zijn aanspraken te ver-
dedigen.

Van belang is nog te vermelden, dat in-
dien de verwonding, verminking, ziekten of
gebreken, ter zake waarvan de militair ont-
slagen is, hem later, mits niet door eigen toe-
doen, in een toestand brengen die, had deze
reeds op het tijdstip van het ontslag bestaan,
recht zou hebben gegeven op pensioen of
op hooger pensioen dan verleend werd, de
belanghebbende alsnog in het genot wordt
gesteld van dat pensioen of dat hoogere pen-
sioen, mits de daartoe aan de Kroon te rich-
ten aanvrage binnen vijf jaren na het ver-
laten van den dienst zij ingekomen.

Ook het pensioen der weduwen en nabe-
staanden wordt in de vorengenoemde wetten
geregeld.

Een weduwe heeft recht op pensioen, in-
geval haar echtgenoot ten gevolge van een
der oorzaken als hiervoren genoemd, het
leven heeft verloren, dan wel aan de onmid-
dellijke gevolgen van verwonding, vermin-
king, ziekten of gebreken als daar bedoeld,
binnen één jaar na het ontstaan, tot uiting
komen, of verergeren daarvan is overleden,
mits het huwelijk niet zij voltrokken na dat
ontstaan, tot uiting komen of verergeren.

Van den termijn van een jaar wordt alleen
dan afgeweken, indien uit een met redenen
omkleede verklaring van een geneeskundige
- waarvan zoo mogelijk de inhoud door hem

onder eede voor den kantonrechter van zijn
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woonplaats zal zijn bevestigd - - duidelijk
blijkt, dat de dood het onmiddellijk gevolg
was van een vroeger bekomen verwonding,
verminking, ziekte of gebrek als waarvan
hiervoren sprake is.

De bedoelde afwijking is ten behoeve van
de weduwe van reeds uit den dienst ont-
slagen militairen alleen geoorloofd, indien het
overlijden van den militair plaats had bin-
nen vijf jaar, nadat deze den dienst ver-
liet.

Bij het overlijden van den militair in een
der hiervoren genoemde gevallen, ontstaat
mede recht op pensioen voor de kinderen,
ouders of schoonouders van den militie-
plichtige, wanneer deze laatste hun kost-
winner was. Het recht op weduwen-, weezen-
of verwantenpensioen ontstaat ook als de
militair vermist is geraakt bij de uitvoering
van gevorderden of bevolen dienst, dan wel
ten gevolge van bijzondere omstandigheden,
die zich bij de uitoefening van den dienst
hebben voorgedaan. Het bedrag van dit pen-
sioen zal gelijk zijn aan het bedrag, waarop
de belanghebbenden recht zouden hebben,
wanneer de vermiste overleden was.

Dit pensioen — een voorloopig pensioen —
gaat van rechtswege over in een voortdurend,
zoodra het overlijden van den vermisten mili-
tair vaststaat, of indien omtrent hem een
verklaring is afgegeven, dat rechtsvermoeden
van overlijden bestaat.

Het weduwenpensioen bedraagt 50 pet.
van den pensioensgrondslag, d.i. ƒ 350.—, en
wanneer het meergemelde geval van sub c
zich voordoet, daarvan weer de helft, is
ƒ 175.—. Het weezenpensioen bedraagt 10
pet. van ƒ 700.— = ƒ 70.— en bijaldien het
kind ouderloos is of wordt, ƒ 140.—. Voor
de andere ver-wanten -wordt uitgekeerd zoo-
veel als de overledene tot onderhoud bijdroeg,
doch niet meer dan 40 pet. van den grondslag,
alzoo ƒ 280.—.

Tezamen mogen weduwen- en weezenpen-
sioen niet meer bedragen dan 80 pet. van den
grondslag, is ƒ 560.—.

* * *

Tot zoover het overzicht van de vastgeleg-
de rechten.

Deze rechten zijn behoorlijk omschreven,
maar de bedragen zijn zoo gering, dat van
een behoorlijke verzorging niet kan worden
gesproken. Voor een betere regeling wat de
hoogte der pensioenen aangaat, zou de pen-
sioensgrondslag moeten •worden verhoogd,
maar dat heeft vanzelfsprekend ook conse-
quenties voor de vrijwillig dienende militai-
ren. Deze echter komen door hun langeren
diensttijd dan de militieplichtigen tot een
hooger pensioen.

Het wil ons dan ook voorkomen, dat een
scheiding gewenscht is tusschen de normale
pensioenrechten, die door ziekte, ongeval, in-
validiteit of overlijden in vredestijd effectief
worden, en de pensioenrechten voor oorlogs-
of mobilisatie-omstandigheden. De laatste
krijgen een veel wijder werkingssfeer en
zullen ook een veel hooger bedrag eischen.
Maar in geval van oorlog zou de staat toch
niet kunnen volstaan met de pensioenbedra-
gen, die thans zijn vastgelegd.

Naar ons gevoelen is zulk een regeling van
geheel andere orde, dan de pensionneering
van landsdienaren, die gedurende een groot
deel van hun leven vrijwillig in staatsdienst
-waren. Pensioensgrondslag en diensttijd zijn
begrippen, die in zulk een regeling in 't ge-
heel niet passen. Het gaat er dan immers om,
dat de voor de gemeenschappelijke veiligheid
getroffen slachtoffers en hun gezinnen niet
tot armoede en liefdadigheid vervallen, maar
door de volksgemeenschap worden gedragen.

\Vij hopen dat de bevoegde instanties aan
deze zaak hun aandacht zullen geven. Het
vraagstuk is moeilijk, het zal veel geld kos-
ten, maar door er tegen te blijven aankijken
worden de moeilijkheden eer meer dan
minder.

Naast de zekerheid van herplaatsing zal een
pensioenregeling, die met de bijzondere om-
standigheden rekening houdt, voor de ge-
mobiliseerden een steun zijn om de zware
plichten, die hun zijn opgelegd, met blijdschap
te vervullen.

DE MOBILISATIE-LASTEN

Voor de financiering van de mobilisatie-
uitgaven heeft de regeering het wettelijk
voorstel ingediend een leeningsfonds te vor-
men. Daardoor zullen de gewone in- en uit-
gaven van het rijk afgescheiden worden ge-
houden van de mobilisatie-uitgaven.

Het fonds zal in twee deelen worden ge-
splitst, namelijk in een kapitaaldienst en een
gewonen dienst.

In hoofdzaak komen ten laste van den
kapitaaldienst de uitgaven, die door de
buitengewone omstandigheden worden ge-
eischt. Ten bate van dezen dienst komt aller-
eerst de ƒ 116 millioen gulden van de her-
waardeering van den goudvoorraad en ver-
der de opbrengst van de leenin'gen, die de
regeering voor de mobilisatie-uitgaven zal
sluiten. Afgezien van het bedrag der „goud-
winst" zullen de mobilisatie-uitgaven dus
door leeningen moeten worden gedekt. Hoe
deze leeningen er zullen uitzien, wat rente en
looptijd betreft, is natuurlijk nog niet te
zeggen. Maar reeds nu wordt in het wets-

ontwerp bepaald, dat de uitgaven in 15 jaar
moeten worden gedelgd.

Om daartoe te geraken zal jaarlijks een
vast bedrag voor rente en aflossing (annuï-
teit) ten laste van den gewonen dienst van
het fonds worden gebracht. Hoe groot dit
bedrag zal zijn is nu nog niet te zeggen. Als
men echter weet, dat de annuïteit van een
leening van ƒ 100 millioen a 4 pet. ongeveer
ƒ 9 millioen bedraagt en dat de mobilisatie-
uitgaven op dit oogenblik een bedrag van
ƒ 600 millioen vorderen, dan komt men op
een jaarlijksche uitgave, gedurende 15 jaar,
van meer dan ƒ 50 millioen.

Dit bedrag zal dus, na een jaar mobilisatie,
ten laste van den gewonen dienst van het
fonds worden gebracht en de dekking daar-
van moet geschieden door belastingen. Duurt
de mobilisatie langer dan een jaar, dan zal
dit bedrag evenredig stijgen.

Men lette er wel op, dat dit uitgaven zijn
boven die van de gewone staatsuitgaven. Op
dit oogenblik, bij den bestaanden belasting-



druk, wordt daarvoor nog geen cent door
het Nederlandsche volk opgebracht.

Van grooten invloed op de hoogte van
dezen mobilisatielast is de rente. Bij een
rente van 3 pet. zou de annuïteit, die jaar-
lijks ten laste van den gewonen dienst van,
het fonds moet worden gebracht, uitgaande
van een jaarlijksche uitgave van f 600 mil-
lioen, rond ƒ 3 millioen lager zijn. Het is dus
wel van belang, dat de rente voor de mobili-
satie-leeningen zoo laag mogelijk wordt ge-
houden.

Nu is het bedrag van de staatsschulden,
los staande van de mobilisatie-uitgaven, die
nog door leeningen moeten worden gedekt,
ongeveer ƒ 700 millioen groot. Dit bedrag
moet eerst worden geleend, alvorens de staat
kan gaan leenen voor de buitengewone uit-
gaven.

Reeds deed de Minister van Financiën
daartoe een poging door middel van een vrij-
willige leening groot ƒ 300 millioen tegen een
rente van 4 pet. 's jaars. Deze leening is
echter op een mislukking uitgeloopen. Over
het mislukken dezer leening is veel te doen
geweest. Ook al waren de voorwaarden,
waartegen deze leening werd uitgegeven,
niet buitengewoon gunstig, toch waren ze
ook weer niet van dien aard, dat er voor de
kapitaalbezitters reden was, niet op deze
leening in te schrijven. En als men dan in
aanmerking neemt, dat het er bij deze lee-
ning toch op aankwam de regeering in staat
te stellen onze zelfstandigheid te verdedigen,
waarbij zeker de kapitaalbezitters, nog afge-
zien van hun vaderlandsliefde, direct belang
hebben, dan is hun afzijdigheid niet goed te
begrijpen. Naar de mededeeling van den
minister hebben de kleine kapitaalbezitters
wel hun plicht gedaan, maar zijn de groote
kapitaalbezitters, vooral de beleggende instel-
lingen, in gebreke gebleven.

Naar het schijnt hebben sommige kapitaal-
bezitters zich de opmerkingen in de pers om-
trent hun gebrek aan vaderlandsliefde aan-
getrokken. Vriendenhand wees ons op een
artikel in het Amsterdamsch E[(ectenblad,
waarin een artikel voorkomt van de hand van
den heer L. M. A. Thole, van het bankiers-
kantoor Theodoor Gilissen, in De Tijd ver-
schenen.

Deze schrijft o.m.:
„Excellentie, mobiliseer ons maar! Over

honderdduizenden Nederlanders heeft men
beschikt om voor de militaire verdediging van
ons land te waken, vraagt u dus den geld-
bezitters gerust om den oorlog te helpen
financieren.

Geeft ons geen 4 pet. stukken tegen pari,
nog veel minder onder pari, maar verplicht
ons op redelijke rente de lasten van den
oorlogstoestand te helpen dragen."

Het Amsterdamsch E[[ectenblad haalt dit
met instemming aan en voegt er aan toe, dat
dit „uitdrukking geeft aan wat er in de
wereld van den geld- en fondsenhandel in
zake deze materie gevoeld en gedacht wordt".

In een volgend nummer van dit blad wordt,
alweder met instemming, een aanhaling ge-
daan uit het marktbericht van de Amster-
damsche Bank, waarin over de mogelijkhe-
den, die de regeering voor het verkrijgen der
benoodigde millioenen openstaan, wordt ge-
schreven. Wij lezen daar:

„Het allereenvoudigste - - zegt de schrij-
ver - - is een gedwongen, of semi-gedwon-
gen leening.

Dergelijke leeningen hebben echter het
bezwaar, primo het staatscrediet niet onaan-
getast te laten, secundo te werken als een
kapitaalheffing voor hen, die, tot inschrijving
gedwongen, geen liquide gelden bezitten,
tertio de kleine spaarders niet te bereiken.
Men kan het in deze tijden ook met een
zuiver beroep op de opofferingsgezindheid
van de bevolking probeeren, b.v. door een
leening uit te geven met een rentevergoe-
ding, welke vrij sterk beneden den gang-
baren rentevoet ligt."

In bedoeld marktbericht wordt dan verder
gepleit voor het loslaten van de in ons land
toegepaste methode om steeds weer te ko-
men met dezelfde soort obligaties, met vaste
rente en onveranderlijken looptijd (van 40
jaar). Gewezen wordt op andere landen,
waar speciale weerbaarheidsleeningen (Zwit-
serland) grooten aftrek vonden.

De schrijver in het meergenoemde blad
bestrijdt dan de meening, dat gedwongen
leeningen het staatscrediet aantasten of als
een kapitaalheffing werken. En hij uit de in
dien kring merkwaardige meening:

„Dat de kleine spaarders er niet door be-
reikt worden, is één van de belangrijkste
bedenkingen tegen 't starre leeningssysteem,
dat ons, naar te vreezen is — voorloopig nog
te wachten staat. Nergens zoo volmaakt als
in ons land, is de rust, die den kleinen spaar-
der beschoren is, nergens ook wordt er voor
die rust zoo zorgvuldig gewaakt als bij ons.

Onder dezelfde benijdenswaardige om-
standigheden leeft de man met het groote
inkomen, dat, door welke omstandigheid ook,
niet voor een grooter of kleiner deel dient
tot kapitaalvorming."

Uit deze stemmen uit de financieele we-
reld, die met andere zouden zijn aan te vul-
len, blijkt, dat in beurskringen geen bezwaar
wordt gevoeld tegen gedwongen leeningen,
mits deze een gevarieerd rentetype en lee-
ningsduur hebben en de leeningen voor
kleine bezitters aan andere eischen voldoen
dan voor de groote bezitters. „Verandering
van spijs" staat er boven het artikel.

Als deze gesteldheid in de kringen van de
kapitaalbezitters meer is dan een soort af-
weer tegen de tot deze groep gerichte ver-
wijten, dan opent dit voor de dekking der
mobilisatie-uitgaven goede perspectieven.

In hoeverre de regeering deze stemmen
heeft gehoord en verstaan valt moeilijk te
zeggen, nu er een vrijwillige leening van
ƒ 300 millioen a 4 pet. rente tegen een uit-
giftekoers van 100 pet. wordt aangeboden en
af losbaar in 40 jaar, waarbij de stok achter
de deur staat. Wordt deze leening, die
echter niet voor dekking van de mobilisatie-
uitgaven dient, niet volteekend, dan zal een
gedwongen 3 pet. leening worden uitgege-
ven, waarin de kapitaalbezitters zullen wor-
den aangeslagen naar een bij het prospectus
gevoegde vermogensschaal.

De regeering gaat dus, wat de voorwaar-
den van uitgifte betreft, niet in op de in
financieele kringen geuite wenschen. Zij
blijft bij een langloopende leening tegen een
normale rente en een uitgiftekoers van 100
pet. Het zijn dezelfde voorwaarden als van
de mislukte, geheel vrijwillige leening. Een
prestige-kwestie voor de regeering?

Wij hopen, dat de regeering bij volgende
uitgiften met de hier weergegeven stemming
in de kringen van de beurs en van de kapi-
taalbezitters rekening zal houden. In Enge-

land bestaat een groote verscheidenheid aan
leeningen van verschillend rentetype, ver-
schillenden looptijd, verschillende grootte
van de stukken en verschillende voordeelen
voor de inschrijvers.

Het is een kunst op zichzelf, van de be-
reidwilligheid van de kapitaalbezitters en van
de menschen met groote inkomens zoodanig
gebruik te maken, dat ten eerste het geld
niet in het buitenland wordt belegd, ten
tweede de bedragen, die anders aan luxe
worden besteed, thans door den staat worden
opgezogen zonder al de besparingen van
de bevolking voor het financieren der mobi-
lisatie-uitgaven aan te wenden.

Dit is het probleem voor hetwelk elke
regeering zich in dezen tijd ziet geplaatst en
dat door haar leenings- en haar belasting-
politiek moet worden opgelost. Engeland legt
het zwaartepunt, naar het schijnt, op de
leeningspolitiek, Duitschland op de belasting-
politiek. Zelfs schijnt in laatstgenoemd land
het streven te bestaan de oorlogslasten, die
op 50 milliard mark per jaar worden geschat,
ineens uit de belastingen te betalen. Dat zou
beteekenen, dat het Duitsche volk zich ver-
dere ontberingen ter wille van den oorlog
zou moeten getroosten. Dat dit op andere
wijze dan door dwang van de ijzeren vuist
mogelijk zou zijn, gelooven wij niet. Daarom
staat deze oplossing alleen voor Duitschland
(indien al) open.

In ons land zal een gemengde financiering
(leeningen en belastingen) onvermijdelijk
zijn. Men moet hierover niet gering denken.
Als de nu uitgeschreven leening slaagt,
waarover wel weinig twijfel bestaat, dan is
er na afloop van het eerste mobilisatiejaar
weer of nog een totale vlottende schuld van
een milliard gulden, die door leeningen moet
worden gedekt.

De aflossings- en rentedienst van zulke
bedragen vordert jaarlijks tientallen mil-
lioenen, die uit belastingen moeten worden
betaald. Daarom is het van veel belang zoo-
veel mogelijk uit belastingheffing te betalen
of door het sluiten van rentelooze of
lage rente dragende leeningen.

Als daartegenover het bekende beleggings-
front zich tegen een lage rente verzet, dan is
deze actie alleen door een gedwongen lee-
ning te keeren. De kapitaalbezitters, die min-
der machtig zijn dan degenen, die het be-
leggingsfront vormen, hebben daartegen geen
bezwaar. Moge de regeering zich dit te zijner
tijd herinneren.

Van belang is ook, dat de minister aan-
dacht geeft aan de categorie van personen,
door het aangehaalde blad bedoeld, die uit
principe niet sparen en die „onder benijdens-
waardige omstandigheden" leven. Zou daar-
toe een weeldebelasting niet op haar plaats
zijn? Wanneer deze een ruime werkingssfeer
kreeg, zou deze, zonder de minst-draagkrach-
tigen te treffen, zeker een behoorlijk bedrag
opbrengen.

Het gaat er ten slotte bij al deze maat-
regelen om het sparen niet tegen te werken,
daarentegen het verbruik te beperken.

Van huisbezoek valt voor den
groei der christelijke vakbeweging
wel het meest te verwachten!
GIJ HELPT TOCH OOK MEDE?
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J. HAAS-SCHNEIDER

Deze naam is voor velen onder ons niet
onbekend.

In de Evangelisch-soziale Warre, het or-
gaan van het Zwitsersche Verbond van
Protestantsch-Christelijke Arbeiders en Be-
dienden, komt van de hand van onzen vriend
Robert Nageli een artikel voor, waarin over
het 20-jarig bestaan van het verbond en den
20-jarigen arbeid van vriend }. Haas-Schnei-
der als secretaris, wordt geschreven.

Met eenige overdrijving kan men zeggen:
het verbond dat is J. Haas, zoodanig is heel
de verbondsarbeid vervlochten met het leven
van den secretaris Haas. In 't bedoelde artikel
wordt daarover een en ander medegedeeld.

Wij verheugen ons er over, dat God
onzen vriend Haas zooveel jare'n bekrachtigd
heeft om de christelijk-sociale gedachte in
Zwitserland tot erkenning te brengen.

Dat is voor een groot gedeelte zijn werk.
Moge het hem gegeven zijn dezen arbeid

nog lang en met zegen, voort te zetten.
Met vriend Nageli hopen wij, dat de S.V.

E.A. in de vijf jaren, die het nog van het
zilveren jubileum scheiden, tot verdubbeling
van het ledental mag komen. Dat moet in dit
land der christelijke vrijheid zeer goed moge-
lijk zijn.

Sterke onze God daartoe al onze vrienden
in het verre bergland.

WERKLOOSHEID EN KOUDE

De strenge winter van 1940 zal lang in de
herinnering naleven.

Erger is, dat de gevolgen in verhooging
van de prijzen der levensmiddelen, in ziekte-
epidemieën, in schaarschte, nog langen tijd
voelbaar zullen blijven.

De laagst bezoldigden en de gesteunden
bezitten uiteraard den minsten weerstand
tegen de koude en de gevolgen daarvan.

De ,regeering heeft eenige kleine maat-
regelen getroffen om de groep gesteunden
eenigszins tegemoet te komen, namelijk door

Als bij Koning Knoet.

Deze vorst regeerde honderden jaren ge-
leden over Denemarken en Engeland. En
gelijk het te dien dage was, had Z.M, niet
alleen een nar, maar was hij ook omringd
door vleiende hovelingen. Deze hielden niet
op met de macht van den koning te roemen
en staken elkaar naar den kroon. De ééne
zei, dat heel de wereld aan Z.M. gehoor-
zaam was. Een paar anderen gingen nog
verder, en deelden den koning mede, dat
.zelfs de zee zich naar zijn bevelen moest
richten.

Eens op een dag liet de koning zijn majes-
teitelijken stoel naar het strand brengen er
nam in dien zetel plaats, 't Was eb en zijn
hovelingen waren bij hem. Langzaam kwam
de vloed op. De hovelingen maakten den
koning daarop opmerkzaam, maar deze bleef
zitten en beval zijn schepter te brengen.

Toen dat geschied was, omspoelden de
golven reeds de plaats waar de koning zat.
Deze begon zijn schepter te zwaaien en riep:
terug! golven, terug! Maar de vloed kwam
al hooger en hooger. Op 't laatst moest de
koning met stoel en al zoo snel mogelijk weg-
gedragen worden. De hovelingen, die den
koning hadden voorgelogen, werden ont-
hoofd.

Dit verhaal kwam ons in gedachten, toen
wij in De Vakbeweging van l Februari, on-
der 't hoofd „Activiteit aan Sociale Zaken",
de opsomming lazen van hetgeen Z. Excel-
lentie J. van den Tempel gedaan had en
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een extra-brandstolfenbijslag van 40 cent
per week en de verstrekking gedurende drie
achtereenvolgende weken van een extra-hoe-
veelheid goedkoope margarine, bak- en
braadvet en vleesch in blik.

Wij zijn daar dankbaar voor.
Niemand zal beweren, dat deze hulp af-

doende is, maar als bewijs van den wensch
van den Minister van Sociale Zaken, met de
moeilijke omstandigheden van de werkloozen
in de koude periode te rekenen, valt deze
hulp te waardeeren.

doen zal. Wij zagen in onze voorstelling de
moderne hovelingen om den stoel van den
minister. De één zei: „Excellentie, u hebt
veel, zeer veel gedaan. Zelfs hetgeen aan
andere departementen gedaan wordt, dat
hebt gij gedaan, Excellentie." En anderen
zeiden: „Niet alleen wat aan andere depar-
tementen gedaan wordt hebt gij gedaan,
maar ook wat uw voorgangers gedaan heb-
ben, dat heb gij gedaan, Excellentie." En
weer anderen zeiden: „en boven en behalve
dat, hebt gij gedaan wat uw opvolgers zul-
len doen, Excellentie!"

't Is voor de moderne hovelingen maar
goed, dat in onzen tijd vleien en flikflooien
niet meer met de doodstraf wordt beloond
en 't is voor Zijne Excellenie te hopen, dat
hij net zooveel Nederlandsche nuchterheid
heeft als Koning Knoet Deensche had! Wat
wij trouwens van hem gelooven.

Verbroken banden.

De hoofdbesturenvergadering van het
N.V.V. nam op 26 Jan. een resolutie aan,
waarin werd bevestigd en uitgebreid hetgeen
reeds op 3 November 1933 was besloten,
namelijk, dat leden van extremistische par-
tijen geen lid kunnen zijn van bij het N.V.V.
aangesloten organisaties. Met de uitbreiding,
dat personen, uit wier optreden blijkt, dat zij
geestelijk verbonden zijn met de nationaal-
socialistische of communistische partij, even-
eens niet in aanmerking komen voor het lid-
maatschap.

Het N.V.V. heeft zich in de latere jaren
herhaaldelijk gekeerd tegen de communisten,
ook op internationaal gebied. Wij kunnen
het alleen maar toejuichen, dat het dien kant

opgaat. De communisten (tegen wier optre-
den het hoofdzakelijk gaat) zijn een gevaar
voor het land en voor de arbeiders in het bij-
zonder. Als de grootste vakcentrale in ons
land zich steeds krachtiger van hen afwendt,
dan kan dat uitsluitend in het belang der
arbeiders zijn.

Dat deze uitspraak versterkt wordt, door
de verklaring, dat er een onoverbrugbare
kloof is tusschen doel en streven van de com-
munistische partij en de beginselen van de
moderne vakbeweging, wijst in de richting
van de doorwerkende opvatting in dien
kring, dat de vakbeweging niet is een ver-
zameling van tot het lidmaatschap der ar-
beidersbonden toegetredenen, maar een op
beginselen opgebouwde en door beginselen
gedreven en strevende beweging.

Tot deze overtuiging waren de roomsch-
katholieke en protestantsch-christelijke arbei-
ders al veel eerder gekomen.

A. J. H.

„DRAAGT ELKANDERS LASTEN".

Overzicht hulpverleeningen
in de maand Januari 1940,

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

Sanatoria, enz.

Kind van lid Belastingambtenaren, Am-
sterdam: San. „Zonnegloren".

Lid van Fabr.- en Transportarbeiders,
Woerden: San. „Berg en Bosch".

Kind van lid Fabr.- en Transportarbeiders,
Amsterdam: Zeehospitium.

Kind van lid Fabr,- en Transportarbeiders,
Sprang: San. „Julianaoord".

Lid van Grafische arbeiders, Dinxperlo:
San. „Julianaoord",

Kind van lid Landarbeiders, Bussum: San.
„Hoog Blaricum".

Kind van lid Landarbeiders, Kollum: San.
„Appelscha".

Lid van Metaalbewerkers, Zuilen: San.
„Zonnegloren".

Echtgen. van lid Metaalbewerkers, Schie-
dam: San. „Zonnegloren".

Kind van lid Metaalbewekers, Schiedam:
Zeehospitium.

Kind van lid Mijnwerkers, Hoensbroek:
San. „Maria Auxiliatrix".

Kind van lid Pers. in Publieken Dienst,
Rotterdam: Zeehospitium.

Lid van Sigarenmakers, Veenendaal: San,
„Oranje Nassau Oord".

Echtgen. van lid „Unitas", Dieren: San,
„Almen".

Ziekenhuizen.
Lid van Fabr.- en Transportarbeiders,

Sneek.
Kind van lid Fabr.- en Transportarbeiders,

Sprang.
Lid van Landarbeiders, Tzummarum.
Echtgen. van lid Landarbeiders, Marrum.
Kind van lid Landarbeiders, Oudega.



Andere vormen van hulp.
Huishoudelijke hulp.
Echtgen. van lid Fabr.- en Transportar-

beiders, Leerdam.
Echtgen. van lid Landarbeiders, Voor-

schoten.
Echtgen. van lid Voedings- en Genotm.-

arbeiders, Zwolle.
Extra voeding.
Lid van Fabr.- en Transportarbeiders,

Alphen a/d Rijn.
Lid van Fabr.- en Transportarbeiders,

Coevorden.
Echtgen. van lid Fabr.- en Transportar-

beiders, Sneek.
2 kinderen van lid Fabr.- en Transport-

arbeiders, Gerkesklooster.
2 kinderen van lid Houtbewerkers,

Utrecht.
Kind van lid Kleermakers, Utrecht.
Lid van Landarbeiders, Kollum.
Kind van lid Landarbeiders, Bedum.

Diversen.
Lid van Fabr.- en Transportarbeiders,

Dantumawoude.
Echtgen. van lid Fabr.- en Transportar-

beiders, Sneek.
2 kinderen van lid Fabr.- en Transport-

arbeiders, Achtkarspelen.
Kind van lid Fabr.- en Transportarbeiders,

Bennekom.
Lid van Grafische arbeiders, Alphen a/d

Rijn .
Lid van Kantoor- en Handelsbedienden,

IJmuiden.
Lid van Landarbeiders, Oud Lutten.
Kind van lid Metaalbewerkers, Amster-

dam.
Lid van Metaalbewerkers, Leiden.
Lid van Pers. in Publieken Dienst, Ede.
Kind van lid Landarbeiders, De Lier.

„Draagt Elkanders Lasten" is een hulp-
fonds, dat met inschakeling van een redelijke
gezinsbijdrage, zijn deelnemers-^.fe.c.-paf/ën-
ten, na een mim'mtzm-wachttijd van zes
maanden, hulp verleent:

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

bij, door het consultatie-bureau, in verband
met tuberculosebestrijding, geadviseerde an-
dere vormen van hulp, als: extra-voeding,
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.

Wij hebben het ideaal: „alle leden van de
christelijke vakbeweging deelnemer van
,,D.E.L."" nog niet bereikt; er ontbreken er
nog 35.000.

Het is thans de tijd voor het voeren eener
krachtige „D.E.L."-propaganda. Op de
„D.E.L."-filmavonden en op de afdeelings-
vergaderingen van de bij het C.N.V. aange-
sloten organisaties komt de toetreding als
„D.E.L."-deelnemer van alle leden, op ver-
zoek van het fondsbestuur, opnieuw aan de
orde.

Helpt nu allen mede!
W. DE JONG,

penningmeester-beheerder „D.E.L."

„De Spiegel", Christelijk Nationaal Week-
blad. Bureau „De Spiegel", Wageningen.
ƒ 1.— per kwartaal.
Dit geïllustreerde tijdschrift beijvert zich

actueel te zijn en slaagt daarin wonderwel.
Wij hebben thans nummer 19 van den loo-
penden jaargang voor ons. Foto's over de
offers, die de zee thans eischt, over de dicht-
gevroren rivieren, de vrouwenmobilisatie in
Engeland, de ingesneeuwde vervoermiddelen,
den strijd in Finland en in Frankrijk en
actualiteiten uit ons land, maken het blad tot
een gaarne gezienen gast. De verhalen zijn
met groote zorg gekozen.

Wij bevelen dit tijdschrift gaarne aan.

„Vakstudie", Tijdschrift voor de Grafische
Vakken.
Dit tijdschrift is een uitgave van den

„Nederlandsche Christelijke Grafische Bond"
en den „Nederlandsche Katholieke Grafische
Bond". Het is thans reeds zijn vierden jaar-
gang ingegaan. Gedurende drie jaren ver-
scheen Vakstudie: regelmatig iedere maand
en stelde het de lezers in staat op alle ter-
reinen, bestreken door de grafische industrie
in haar vollen omvang, vaktechnisch op de
hoogte van den tijd en de vakontwikkeling
te blijven.

Het is iederen keer weer een lust dit tijd-
schrift in te zien. Ook al ligt deze vaktech-
nische voorlichting buiten onzen gezichts-
kring, de smaakvolle uitvoering doet onwille-
keurig er een blik inwerpen en telkens ook
weer artikelen aantreffen, wier inhoud ook
voor den leek op dit gebied interessant is.
Voor de vakmenschen beteekent het regel-
matig bestudeeren van dit hun blad een ver-
rijking van hun vakkennis en een vermeerde-
ring van hun vakliefde. De prijs van dit kost-
baar uitgevoerde tijdschrift is voor de leden
van de genoemde organisaties slechts 50 cent
per jaar.

Het voor ons liggende Januari-nummer
bevat de volgende artikelen: De jaargang
1940 is begonnen. Snijmachines. Samen-
sfelling en gebruik van boekdrukinkten.
Verzen als rechthoekig zetsel. Drukwerk met

foto-montage. Régulateurs. De beelddrager
voor de offset. Over etsen in de chemigrafie.
Zó zou het kunnen.

De meeste artikelen zijn met foto's ver-
lucht.

Met warme sympathie zien wij Vakstudie
zijn 4den jaargang ingaan en wij verheugen
ons over deze uitnemende voorlichting van
de beroepsgenooten. Moge dit tijdschrift
steeds meer aan zijn doel beantwoorden.

Als wij ten slotte de taalkundige correctie
onder de aandacht der redactie brengen, dan
is dat alleen om ook dit onderdeel der uit-
voering onberispelijk te doen zijn.

De donkere zomer. (Edecea-Editie no. 28.)
De „krach" van Beemdorp. (Edecea-
Editie no. 29.) Prijs ingenaaid ƒ 0.25. Prys
gebonden ƒ 0.70.

Drukkerij Edecea gaat voort met de uit-
gifte van de Edecea-serie, waarvan nu de
nummers 28 en 29 zijn uitgegeven.

Het eerste boek verhaalt van de „ontmoe-
ting" van 'n orthodox-opgevoeden, maar later
afaedwaalden jeugdigen kunstschilder met 't
sedert lang losgelaten christelijk milieu en
zijn reactie daarop. Het meisje dat hij ont-
moet wordt als 't ware door God op zijn weg
gebracht. De innerlijke conflicten bij den
jongen man, zoowel als bij het. meisje, wor-
den vrij zuiver beschreven. Het slot van het
boek past daar echter niet op en is weinig
naar het leven beschreven. Woorden als:
kleerengeschik, rokkenplooiend, zpndoorzil-
verde, e.d. doen gewild aan.

Het tweede boek vertelt van een boeren-
jongen in mobilisatietijd, die door zijn ver-
stand en inzicht Beemdorp tot bloei brengt
en de dochter van den rijken boer, tegen
diens wil, trouwt. Rechtschapen, haast vol-
maakt, is zijn leven. Vele moeilijkheden weet
hij te overwinnen als de crisis komt. Het eind
is de verzoening met zijn koppigen schoon-
vader.

Dit boek is ongetwijfeld boeiend, maar
eenigszins in telegramstijl geschreven. Het
gaat alles zoo vlug, dat het haast niet is bij
te houden.

Deze uitoraven behooren zeker niet tot de
beste van Edecea-Editie. maar de verhaal-
trant zal velen bekoren.

Amsterdam.

Er zijn een aantal leden onzer beweging, die reeds
enkele jaren deelnemen aan het werk onzer studie-
clubs, en die dit hebben leeren waardeeren.

We zijn er stellig van overtuigd, dat nog vele
anderen tot die waardeering zouden komen, als zij
maar eenmaal er aan gingen deelnemen. Dat ze niet
deelnemen is dikwijls gevolg van onbekendheid met
dit werk. Ook al, omdat ze hun vakblad niet lezen.
Zal dus dit berichtje ook niet helpen? Misschien toch
wel, als gij het aan uw vriend doorgeeft.

In Amsterdam-Oost bezitten we ook zulk een club,
welker arbeid door gebrek aan deelneming dreigt te
mislukken. Dit is vast niet noodig. Er zijn menschen
genoeg voor. Maar ze moeten worden aangespoord.
Helpt gij daaraan mede?

Op 22 Februari a.s., des avonds 8 uur, wordt weer
een vergadering gehouden, waar vriend A. Kooi],
hoofdbestuurslid van den C.M.B., het onderwerp be-
handelen zal: „De grondslagen van het Marxisme".
Plaats van samenkomst: Pretoriusplein 19huis. Bereik-
baar met bus K.

Zijt gij voor c/cre vergadering verhinderd, maar
hebt ge wel belangstelling voor dit werk, bericht het

dan aan de leiding, dan krijgt u ,ook voor een vol-
yende vergadering een uitnoodiging. Telefoons nos.
50824, 53971, 54765 of 83606. Ook de afdeelings-
besturen verkenen hierbij gaarne hun bemiddeling.

Het bestuur van den A.C.B.

Op Woensdag 7 Februari kwam onze besturen-
bond bijeen in een huishoudelijke vergadering, onder
leiding van vr. D. de Ridder.

Medegedeeld moest helaas worden dat twee be-
stuursleden, de vrienden G. Jansen en J. Vlugt, door
ziekte afwezig waren. Van den Raad van Arbeid was
een brief ingekomen in zake de vertooning van de
film van dezen raad. Door bemiddeling van den B.B.
kunnen b.v. enkele afdeelingen gezamenlijk, zonder
veel kosten deze film voor hun leden doen draaien.
Het tijdvak waarin deze film beschikbaar is. ligt tus-
schen 15' en 27 Maart a.s. Betreffende de in November
gehouden propaganda-actie waren nog niet alle rap-
porten der afdeelingen binnen. Wel staat vast, dat
een redelijke verhooging van het ledental verkregen
is. In het geheele jaar is onze beweging in Amsterdam
gegroeid met pi.m. 400 leden, of ruim 4 pet. Het
komende jaarverslag zal daarover uitvoeriger inlich-
ten. Door het secretariaat konden mededeelingen
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worden gedaan over de steunregeling en de kostwin-
nersvergoedingen. Aan de afdeelingen is gevraagd op
te geven welk onderwerp zij eventueel willen zien
behandeld op een volgende vergadering, die binnen
niet al te langen tijd plaats zal vinden. De afdeelings-
bcsturen die niet aanwezig konden zijn, willen ook
van de hier opgenomen mededeelingen wel goede nota
nemen.

Arnhem.

Onze besturenbond was op l Januari jl. 1240 leden
sterk. Daar ons ledental op l October 1939 1168 leden
was, is de groei over het 4de kwartaal 72 leden. We
mogen die wel beschouwen als het resultaat van de
Novemberpropaganda. We zijn wel niet aan onzen
aanslag toegekomen, maar wij als bestuur zijn Gode
dankbaar, dat dit resultaat is bereikt. Moge het in
Arnhem, waar het niet zoo heel gemakkelijk is, ook in
de toekomst zoo blijven gaan.

Over 1939 was de winst 161 leden.
Aan ons de arbeid, aan God den zegen.
In de verschillende afdeelingen wordt nog gewerkt,

wat, naar we hopen, nog vruchten zal afwerpen.

Assen.

Onze besturenbond hield Vrijdag 9 Februari jl.,
zijn maandelijksche vergadering, welke uitstekend
was bezocht.

De voorzitter, vr. J. van Dalen, kon in het bijzon-
der welkom heeten vr. G. van Dijkhorst, sedert kort
voorzitter van de afdeeling van den Ned. Chr. Graf.
Bond, en dezen avond voor het eerst in ons midden.

De vergadering nam er met leedwezen kennis van,
dat eenige nieuw-aangestelden bij de gemeente,
waarbij er zijn die van onzen besturenbond deel uit-
maakten, zich als lid hadden doen inschrijven hij den
..modernen bond" van overheidspersoneel, hoewel het
afdeelingsbestuur van christelijk overheidspersoneel
hen vooraf volledig had ingelicht. Er zal nog een
poging worden gedaan, deze menschen tot andere ge-
dachten te brengen.

De voorzitter deelde mede, dat B. en W. niet kun-
nen ingaan op een door onzen besturenbond tot dit
college gericht verzoek tot het beschikbaar stellen
aan steuntrekkenden gedurende de koude van gratis
l H.L. cokes per week per gezin. Inmiddels was een

circulaire binnengekomen waaruit bleek, dat de mi-
nister de moeilijkheden voor de gezinnen der werk-
loozen had begrepen en den kolentoeslag met 40 et.
had verhoogd, terwijl ook vleesch, margarine en vet
ruimer beschikbaar kwam. De vergadering nam hier-
van met groote voldoening kennis.

Naar aanleiding van het pogen van den besturen-
bond, om voor Assen de vastgestelde basis-uurloonen
in de 'werkverschaffing verhoogd te krijgen, was
thans, via het C.N.V., een gunstig bericht ontvan-
gen, zoodat waarschijnlijk nu spoedig een beslissing
tegemoet kan worden gezien.

De medewerking o.a. van predikanten en de plaat-
selijke Chr. Middenstandsorganisatie, zal worden ge-
vraagd voor het plan tot het houden van een chr.-
socialen avond. De uitwerking van dit plan werd
gesteld in handen van de vrienden G. van Dijkhorst,
J. H. Selles en S. Boer.

Tot onzen besturenbond was het verzoek gericht,
plaatselijk het initiatief te nemen tot het vormen van
een A.P.C.-comité, dienende tot moreelen steun van
onze gemobiliseerden, aan welk verzoek gaarne zal
worden voldaan.

Een schrijven was binnengekomen, waarin de
wensch werd uitgesproken, dat de besturenbonden
een zelfstandig financieel beheer zouden kunnen
voeren. De vergadering was het met deze opvatting
eens en aan het bestuur werd opgedragen pogingen
in die richting te ondernemen.

Aan het eind van deze vergadering werd afscheid
genomen van conciërge Bakker en echtgenoote. die
wegens ziekte den dienst van „Ons Huis" gaan ver-
laten.

Bij monde van den voorzitter werden zij hartelijk
bedankt voor de trouwe zorgen, waarmede zij
zoovele jaren onze B.B.-vergaderingen hadden om-
ringd. Hij wenschte den heer Bakker een algeheel
herstel en beiden een prettigen, rustigen levensavond
toe, welke wensch vergezeld ging met het aanbie-
den van een werkmand voor mevrouw en sigaren
voor den heer Bakker.

Tietjerksteradeel.

Vrijdagavond 3 Februari jl., kwam de C.B.B, in
jaarvergadering bijeen in een der lokalen bij de Geref.
kerk te Bergum.

Na opening door den voorzitter, vriend A. de Vries,
sprak deze een kort openingswoord tot de niet talrijke

aanwezigen. De notulen "werden gelezen en onver-
anderd goedgekeurd. De ingekomen stukken vorder-
den nogal wat bespreking. De jaarverslagen getuigden
van den groei der afdeelingen, alsmede van nog een
klein batig saldo. De controle-commissie had alles in
goede orde bevonden. Bij de stemming voor voorzitter
werd vriend A. de Vries met groote meerderheid van
stemmen herkozen, welke benoeming hij weer aan-
vaardde.

Een onderwerp werd, ter wille van den tijd, als-
mede om het niet groote aantal aanwezigen, bewaard
voor een volgende vergadering.

De aanwezigen brachten nog namens hun afdeelin-
gen verslag uit van het huisbezoek1), alsmede van
den gestadigen ledengroei.

De rondvraag leverde niet veel bijzonders op.
Nadat vriend Dillema was voorgegaan in dank-

gebed, sloot de voorzitter de vergadering.
Aanwezig waren 12 personen, vertegenwoordigende

8 afdeelingen.
Misschien ten gevolge van de gladde, haast on-

begaanbare wegen en de felle koude, was het bezoek
niet groot. Een volgenden keer beter, vrienden!

P. BOLIMA. correspondent.

1 ) Dit is de juiste methode. Ter navolging aan-
bevolen. Red.
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739
5044

170
3317
712

117411

1 Juli*
1939

4442
1707

15618
15

18287
3174
3546
7607
703

25339
12186

434
5460
1856
2233
1212
4545

760
5099

161
3314

729

118427

1 Oct.*
1939

4444
1711

15962
15

18311
3200
3558
7638
702

251341
12288

433
5509
1865
2270
1216
4536

762
5103

150
3296

750

118853'

1 Jan.*
1940

4572
1717

16161
13

18588
3260
3599
7848

718
25036
12437

448
5641
1899
2359
1270
4536

782
5155

147
3360
798

120344

A
an

ta
l 

af
d.

 e
n 

1
co

rr
es

p
o

n
d

en
ts

ch
. 1

op
 

1 
Ja

n.
 

19
40

70
40

362
1

275
67
72
70
60

743
126

13
163
55
79
31

146
23
57
8

81
65

2607

A D R E S

Plaats

's-Gravenhage
's-Gravenhage
Utrecht
Amsterdam (Z.)
's-Gravenhage
Amsterdam (Z. )
Rotterdam (C.)
Amsterdam (Z.)
Rotterdam (N.)
Utrecht
Leiden
Heerlen
Rotterdam (C.)
Amsterdam (Z.)
's-Gravenhage
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Utrecht
Rotterdam (W.)
Utrecht
Rotterdam (N.)
Rotterdam (W.)
Utrecht

Utrecht

Secretaris

L. Vermeulen
J. Booseboom
J. Veldwijk
W. C. Koelman Sr.
H. H. Spoelstra
A. S. Boone
J. C. Brouwer
D. W. Ormel
C. Grashoff
H. Oudekerk Hz.
J. B. H. Grotenhuis
B. Bomhoff
P. Kapinga
A. H. v. d. Veen
P. A. ten Haaf
J. Pot
J. Eijkelboom
G. van Hoven
J. Wind
J. K. Bietdijk
J. van Soelen
G. J. van Biet

H. Amelink \
J. Schipper
F. P. Fuykschot )

Straat, no., enz.

Prins Hendrikstraat 18
Hoef kade 1548
Kr. Nieuwe Gracht 22
Vlietstraat 44 III
Pieter Bothstraat 8
Valeriusplein 30
Wijnhaven 70 Z.Z.
Joh. Verhulststraat 20
Rodenrijschestraat 22a
Mauritsstraat 47
De Laat de Kanterstraat 4
Burg. Ch. de Hessellepl. 26
Heemraadssingel 163
Van Breestraat 50
Abeelstraat 50
Boven Nieuwstraat 26 — 28
Kr. Nieuwe Gracht 39
Stationssingel 31 A
F. C. Dondersstr. 63bis
Heer Kerstantstraat 98
Mathenesserlaan 474
Rijnlaan 239

Stadhouderslaan 43 — 45

Telef.
no.

392449
333488

14736

770540
91134
14781
93790
40610
14203
21719

4412
33566
23888

337279
200

14773
46955
12754
43242
31285
16647

12443

*) Adspirantleden inbegrepen.
') Het ledental van denTNederlandschen Christelijken Landarbeidersbond bleek na verschijning van den kwartaalstaat per l October jl. 32 hooger dan aanvankelijk
was medegedeeld. Het totaal ledental der christelijke vakbeweging bedroeg op genoemden datum dus niet, zooals vroeger vermeld, 118.821, maar 118.853.
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