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VAN EEN REDEVOERING

De voorzitter van het Protestantsch-Chris-
telijk Werkgevers Verbond hield op 24 Ja-
nuari zijn jaarrede, ter gelegenheid van de
jaarvergadering van dit verbond.

Deze rede heeft zeer de aandacht getrok-
ken, omdat daarin een geluid werd beluis-
terd, dat in 'werkgeverskring zelden of nooit
wordt gehoord. Een geluid van teleurstelling
over het feit, dat bij alle eensgezindheid
onder de protestantsch-christelijke werkge-
vers ten opzichte van het „jenseitige", dat
is de geloofseenstemmigheid, het op econo-
misch en sociaal terrein bij hen niet tot de
uitvoering van een urgent en practisch pro-
gram kan komen. De spreker wekte op,
vooral in deze tijden te doen herleven den
geest van het eerste christelijk-sociaal con-
gres.

Dat er van eenstemmigheid op economisch
gebied in dit werkgeversverbond nog geen
sprake is, illustreerde de spreker door te
wijzen op het feit, dat een door het verbond
benoemde commissie tot bestudeering van
economische vraagstukken niet tot een ge-
meenschappelijk rapport of uitspraak had
kunnen komen.

Daarom bepleitte hij principieele bezinning
in economische vraagstukken, d.w.z. het zoe-
ken naar „een eigen christelijke economie als
wetenschap, wil men breeder: maatschappij-
leer, die richtlijnen geeft en houvast biedt
aan onze econpmische en sociale werkers".

Onze lezers weten, dat wij in ons blad her-
haaldelijk een, zelfde pleidooi hebben gevoerd.
Er zijn tal van economische vraagstukken, die
gevangen zitten in den ban der liberale eco-
nomie. Deze ban moet worden gebroken. Het
gaat hierin echter meer om de practijk dan
om de theorie. Theoretisch zijn de christelijke
werkgevers zeker ongetwijfeld voor oplossing
van de sociale en economische vragen in de
lijn der christelijke beginselen, maar practisch
zijn zij veelszins absoluut gebonden aan de
liberale opvattingen.

Het is, zooals prof. Gerbrandy eens schreef,
zoo verschrikkelijk moeilijk eigen macht prijs
te geven en eigen invloed te deelen met
anderen. Theoretisch erkent men, dat mede-
zeggenschap moet worden gegeven, maar

practisch is men o, zoo bang, iets van den
eigen invloed prijs te geven. Men is wel
voorstander van bedrij f sraden, dat eischt
immers het beginsel, maar men is zóó bang
in eenig opzicht niet meer volledig „baas in
eigen huis" te zijn, dat de liefde zuiver pla-
tonisch van aard blijft.

De voorzitter van het Christelijk Werk-
gevers Verbond heeft deze tweeslachtigheid
blijkbaar wel gevoeld, toen hij het uitsprak,
dat veel christelijke werkgevers nog niet los
zijn gekoipen uit de strikken der liberale
economie. Maar voor ons is het de vraag of
dit door „een eigen christelijke economie",
door „richtlijnen" en door een „maatschap-
pijleer" zal veranderen. Het is naar onze
meening veeleer een kwestie van gezindheid.
Men heeft zichzelf zoo verankerd op het
standpunt van zijn eigen recht, dat men het
recht van den ander van lager orde acht.

Zeker, sociaal-economische studie is noo-
dig, maar komen we daarmede verder als
niet bij de werkgevers de gezindheid en het
christelijk besef aanwezig is van slechts rent-
meester te zijn in plaats van eigenaar in den
strikt juridischen zin?

Bij alle principieele voorlichting, bij alle
economische studie, hoe gewenscht ook en
hoe noodig, is deze gezindheid een aller-
eerste vereischte om verder te komen. Zoo-
lang vele christelijke patroons blijven weige-
ren collectieve contracten af te sluiten, of aan
de bedrij f sraden inhoud te geven, kan men
veel spreken over principieele bezinning, zon-
der het doel ooit te bereiken.

Deze rede heeft intusschen het bestaande
gebrek op openhartige wijze aan de orde
gesteld.

Minder waardeering kunnen wij hebben
voor het tweede gedeelte van deze rede-
voering, omdat de schrijver daarin blijk gaf
zelf op twee gedachten te hinken.

Hij toont zich een tegenstander van ver-
bruiksbeperking, omdat deze moet leiden tot
arbeidsbeperking en meer werkloosheid.
Maar, zoo vragen wij, als de practijk nu eens
tot verbruiksbeperking noopt? Men moet de
zaak niet omkeeren. Nu 400.000 gemobili-
seerden plus 250.000 werkloozen aan het

productieproces zijn onttrokken, nu een groot
deel van de productie zich richt op oorlogs-
materiaal in plaats van op verbruiks goede-
ren, nu zal de harde werkelijkheid wel nood-
zaken ons verbruik te beperken.

Iets anders is, en daarmede stemmen •wij
met den spreker overeen, dat de eerste zorg
zal moeten zijn, de ledigstaanden weer in te
schakelen om onze productieve kracht te
vermeerderen.

Daartoe is de hulp van de overheid onmis-
baar. Deze alleen kan heel het economisch
terrein overzien. Zij moet door haar maat-
regelen de opneming van de werkloozen in
het bedrijfsleven bevorderen. Nu we met het
werkloosheidsvraagstuk reeds zooveel jaren
zitten, zonder dat het zijn oplossing nader
schijnt te komen, mag bij voorbeeld gevraagd
worden of de tijd niet rijp is, dat de overheid
de ondernemingen gewoon verplicht, in ver-
houding tot hun aantal arbeiders, de werk-
loozen in het bedrijf op te nemen.

Maar hoe dan ook, wie met den heer Borst
op het standpunt staat, dat een actieve eco-
nomische politiek (hetgeen iets anders is dan
de geld-inspuitingen van de z.g. „nieuwe"
economie) noodzakelijk is en de welvaart
kan herstellen of althans bevorderen, die
moet ook voor het bedrijfsleven hoogere las-
ten willen aanvaarden. De spreker op de
verbondsvergadering erkent ook de nood-
zaak van zwaardere lasten. Maar wat hij
met de eene hand geeft, neemt hij met de
andere terug. Want naast deze erkenning,
beklaagt hij zich, dat de winsten van het be-
drijfsleven door te hooge fiscale of sociale-
lasten dreigen te worden opgeslokt. Hij is
voorstander van „sterkere rouleering van
geld en goed, aanmoediging van goederen-
verbruik en productie", schaart zichzelf bij de
„potverteerders", maar nog voor de rekening
wordt gepresenteerd, zegt hij: maar kom niet
al te sterk aan het bedrijfsleven.

Het heeft er zelfs den schijn van, dat hij
deze rekening bij de arbeiders wil presen-
teeren, want hij laakt het in hen, als zij al te
spoedig om loonsverhooging vragen en hij
wijst uitbreiding van de sociale lasten voor
het bedrijf af.

Zoo maakt het tweede gedeelte van deze
redevoering den indruk van innerlijke tegen-
strijdigheid. Het gevolg toch van de „uit-
gavenpolitiek", die de spreker blijkbaar aan-
hangt en waarin wij hem niet willen volgen,
is, dat het bedrijfsleven daarvan de lasten
heeft te dragen. Wie dit gevolg niet wenscht,
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moet ook de zaak zelve van de hand wijzen.
Hierin evenwel staan wij „unbedingt" aan

de zijde van dezen spreker, als hij zegt, dat
heel het economisch handelen uit moet gaan
en gericht moet zijn op den mensch. Veel
te veel wordt ook in onze kringen de mecha-
nische opvatting van het economisch hande-
len aangehangen en alles afgemeten naar het
directe economische voordeel, uitgedrukt in
geldswaarde. Mocht het ooit komen tot een
min of meer systematische bestudeering van
de eischen, die het christelijk geloof aan de
economie stelt, dan moet de mensch als
beelddrager Gods in het centrum staan.

Het zedelijk welzijn van den mensch, die
den arbeid behoeft als een zegen en een
steun in den strijd tegen ,,de geestelijke
boosheden in de lucht", is van hooger orde
dan het economisch overschot, ook al is het

waar, dat ten slotte een maatschappelijk
overschot aan goederen moet worden nage-
streefd.

Meer dan ooit te voren klemt de noodzaak
op te houden met de verkwisting van man-
nenkracht en productievermogen, die dienst-
baar gemaakt kunnen worden aan de ver-
meerdering van verbruiksgoederen, waaraan
in de naaste toekomst een steeds grooter
wordende behoefte zal gaan bestaan. Daarop
de aandacht van de regeering te vestigen,
was blijkbaar ook het doel van prof. Diepen-
horst in de Eerste Kamer, toen hij zijn sym-
pathie betuigde met de „nieuwe" economie.

Daarmede zijn wij 't van harte eens, mits
onder ,,nieuwe" economie niet wordt verstaan
de beïnvloeding van het economisch leven
van de „geldzijde" uit. Deze „nieuwe" econo-
mie althans kan onze sympathie niet hebben.

VERBRUIKSBEPERKING DOOR BELASTINGHEFFING

Schreven wij in ons vorige nummer, dat
de dekking van de mobilisatielasten neerkomt
op beperking van het verbruik, spoediger dan
wij konden verwachten is dit ook voor ons
land werkelijkheid geworden.

Althans, als het door den Minister van
Financiën ingediende wetsontwerp, houden-
de heffingen ten behoeve van het Leening-
fonds, door de Staten-Generaal is aange-
nomen, dan zal van l Mei a.s. af een heffing
op koffie van ƒ 20.— per 100 K.G. onge-
brande koffie of van ƒ 26.— per 100 K.G.
gebrande koffie, een verhooging van den
suikeraccijns met 10 opcenten en een ver-
hooging van de benzine- en benzolbelasting
met \\/2 cent per liter op het verbruik druk-
ken. Voorts worden de successierechten met
15 opcenten verhoogd. Uit deze heffingen
wordt voor het jaar 1940 (8 maanden) rond
ƒ 18 millioen en voor volgende jaren ƒ 27
millioen geraamd, welk bedrag aan het Lee-
ningfonds ten goede komt.

Met uitzondering van de verhooging van de
successierechten drukken deze belastingen op
het verbruik. Zij zullen voornamelijk door de
lage inkomens en de groote gezinnen worden
opgebracht, waarvan de laatste absoluut en
de eerste relatief 't hoogste verbruik hebben.

Wij betreuren zeer, dat met name de koffie
en de suiker, die bij uitnemendheid tot de
artikelen van dagelijksch gebruik behooren,
worden belast. Dat het zoo zou gaan was
intusschen te verwachten. De indirecte hef-
fingen komen steeds meer in zwang. Ver-
leden jaar verscheen een publicatie van het
Centraal Bureau voor de Statistiek, waarin
een overzicht van de zwaarte van deze hef-
fingen, inzonderheid drukkend op de lage
inkomens, werd gegeven. In ons blad heb-
ben wij daaruit destijds iets medegedeeld.

Maar al betreuren wij deze belasting-
politiek, een betere oplossing van het belas-
tingvraagstuk te geven, is niet gemakkelijk.

Gesteld, dat de regeering de inkomsten-
belasting verdubbelde, dan zou dit nog geen
100 millioen gulden per jaar opbrengen. Ja,
het staat vast, dat verdubbeling van de tarie-
ven geen verdubbeling van de opbrengst zou
geven, omdat men toch niet meer inkomsten-
belasting kan heffen dan het inkomen be-
draagt. Toch zou de verhooging van de in-
komstenbelasting boven een zekere inkomens-
grens, van zeg ƒ 2000.— per jaar, gemakke-
lijker zijn te dragen dan deze indirecte hef-
fingen, die juist de laagste inkomens het
meest treffen.

Intusschen kan niet ontkend worden, dat
de regeering ook op andere wijze tracht aan
geld te komen. We noemden reeds de ver-
hooging van de successieheffing, die de erf-
genamen van vermogenden treft. Daarnaast
heeft de regeering een ontwerp-winstbelas-
ting ingediend, dat de winst van de onder-
nemingen treft.

Deze laatste heffingen behoeven niet tot
vermindering van het verbruik te leiden, de
eerste zullen daarentegen dit gevolg vrij
zeker hebben.

Of de regeering daarop welbewust aan-
stuurt, dan wel of de heffingen op koffie en
suiker voor haar alleen middelen zijn om de
mobilisatie-uitgaven te dekken, ontwijfelbaar
is het, dat vermindering van het verbruik
daarvan het gevolg zal zijn. Verduring van
het leven door prijsstijgingen, al dan niet ten
gevolge van de belastingen, en niet gepaard
gaande met loonsverhooging, moet nu een-
maal tot minder verbruik leiden.

Hiermede worden de lasten der mobilisatie
alweer meer voelbaar.

GEEN BEVREDIGEND ANTWOORD

De volgende vragen werden door den heer
H, Amelink, lid van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal, aan den Minister van Eco-
nomische Zaken gesteld:

Is het juist, dat de Nederlandsche Akker-
bouwcentrale Zeeuwsche bruine boonen en
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Mansholt-capucijners van de producenten
koopt voor den prijs van respectievelijk ƒ 1 7
en ƒ 18.50 per 100 K.G. en deze beide pro-
ducten aan den handel lever.t voor ƒ 23.30
per 100 K.G., zoodat een bruto winst ge-
maakt wordt van respectievelijk ƒ 6.30 en
j 4.80 per 100 K.G.?

Is het voorts juist, dat de bruto-winst, die
de Akkerbouwcentrale maakt op het artikel
witte boonen, ƒ 7.80 per 100 K.G. bedraagt?

Indien dit juist is, wil de minister dan
maatregelen nemen ten einde deze sterke
prijsverhooging tegen te gaan?

Daarop heeft Zijne Excellentie als volgt
geantwoord:

Het is juist, dat de Nederlandsche Akker-
bouwcentrale Zeeuwsche bruine boonen en
Mansholt-capucijners van de producenten
koopt voor den prijs van respectievelijk ƒ 17
voor A-kwaliteit en ƒ 18.50 per 100 K.G.
voor superqualiteit; deze beide producten
worden aan den handel geleverd voor ƒ 23.30
per 100 K.G. Het is eveneens juist, dat het
verschil tusschen den overnameprijs voor het
artikel witte boonen en den verkoopprijs
daarvan ƒ 7.80 per 100 K.G. bedraagt.

Het komt den ondergeteekende echter niet
juist "voor het verschil tusschen den aan den
teler betaalden prijs en den verkoopprijs als
bruto-winst te beschouwen. De Nederland-
sche Akkerbouwcentrale immers krijgt voor
haar rekening de kosten van opslag en be-
waren van de ingenomen partijen, den, afslag
daarvan, zoomede de algemeene aan den
opslaghouder te betalen kosten, de bewer-
kingskosten, de mindere opbrengst van het
bij die bewerking ontstane afval en uit-
schoonsel, het gewichtsverlies.

Bovendien is in de bovenbedoelde ver-
schillen tusschen de overname- en verkoop-
prijzen begrepen een bedrag ter bestrijding
van de distributiekosten. Men moge in dit
verband bedenken, dat de distributiekosten
niet slechts betrekking hebben op het Cen-
traal Distributiekantoor van het Departe-
ment van den ondergeteekende, doch dat
ook aan de gemeentebesturen een tegemoet-
koming wordt verleend van 85 pet. der wer-
kelijk door hen gemaakte distributiekosten.

Gelet op bovenstaande omstandigheden
kan de ondergeteekende geen vrijheid vinden
maatregelen te nemen ten einde de verkoop-
prijzen te verlagen.

De vraagstelling ging er. van uit, dat het
verschil tusschen de overname- en de ver-
koopprijzen bruto-winst is. Neen, zegt de
minister, ge moogt dit geen bruto-winst noe-
men, want er moeten van dit prijsverschil
nog allerlei kosten worden betaald. Hoe hoog
die kosten zijn en hoe lang deze artikelen be-
waard zullen moeten worden, vernemen wij
niet.

De minister zegt ook niet, dat er geen
winst wordt gemaakt. Hij zegt alleen niet
bereid te zijn de verkoopprijzen te verlagen.

Waarom is hij daartoe niet bereid?
Dat krijgt de vraagsteller niet te hooren,

omdat hij daarnaar niet rechtstreeks heeft
gevraagd. Maar men kan veilig aannemen,
dat de verkoopprijzen zóó hoog zijn gesteld,
dat het Landbouwcrisiscomité „safe" is. De
bedoelde kosten immers kunnen slechts ge-
schat zijn. Om voor het Landbouwcrisisfonds
geen verlies te lijden, moet deze schatting
aan den veiligen kant blijven. Men kan zelfs
verder gaan en zeggen, dat er voor dit fonds
uit deze transactie nog wel wat zal over-
blijven.

Het zeker niet onbelangrijke verschil tus-
schen overname- en verkoopprijzen wordt
straks nog eens verhoogd met de kosten en



de winst voor den tusschenhandel, zoodat
deze bij uitstek als volksvoedsel gebruikte
producten, naar wij vreezen, straks nog al
duur verkrijgbaar zullen worden gesteld.
Vooral als men rekent, dat de distributie
eerst het volgend jaar zal plaats vinden, om-
dat het seizoen voor het gebruik van boonen
thans vrijwel verstreken' is.

Het onvermijdelijke en betreurenswaardige
gevolg van dit aankoop- en distributie-
systeem zal dus zijn, dat de kosten van
levensonderhoud verder stijgen.

Had de minister dit niet kunnen voor-
komen? Dat is toch eigenlijk, als wij het goed
begrijpen, het doel van de gestelde vragen
geweest. Daarop geeft Zijne Excellentie ech-
ter geen antwoord.

Nadat wij het bovenstaande schreven,
ontvingen wij een brief uit de kringen van
den handel, die hetgeen wij schreven om-
trent de winst voor het Landbouwcrisisfonds
niet slechts komt bevestigen, maar zelfs ver-
sterken. Het Landbouwcrisisfonds maakt in-
derdaad winst op deze transactie. En niet
weinig!!

OPROEP

De kosten voor aanvoer, opslag en bewa-
ren, den afslag, de algemeene kosten, de be-
werkinsgkosten, afval en uitschoonsel, als-
mede gewichtsverlies, worden door dezen
deskundige per 100 K.G. berekend op
f 1.25. Aannemende dat de regeering duur-
der werkt dan de vrije handel en deze kosten
op ƒ 2.— per 100 K.G. stellend, dan is de
bruto-winst ƒ 4.30 per 100 K.G. voor de
bruine-boonen en ƒ 2.80 per 100 K.G. voor
de capucijners.

Deze bruto-winst wordt netto-winst als
we de distributiekosten aftrekken, die met
ƒ 1.— per 100 K.G. zeer ruim betaald zul-
len zijn.

Als wij de beantwoording door den mi-
nister in het licht van deze berekening zien,
dan is er reden voor de vraag, waarom Zijne
Excellentie den vrager met een kluitje in het
riet stuurt, een verklaring van het prijsver-
schil geeft, die een onjuist licht op de geste
van het Landbouwcrisisfonds werpt en aldus
aan ons volk in een belangrijke zaak als de
prijspolitiek der regeering, de goede ge-
gevens onthoudt.

Het hoofdbestuur van den Nederlandschen
Christelijken Mijnwerkersbond roept, voor
spoedige indiensttreding, sollicitanten op
voor de functie van gesalarieerd bestuurder,
met standplaats Heerlen (L.) .

VAN OVER DE GRENZEN

Sollicitaties met opgave van tegenwoordige
eu vroegere betrekkingen, worden vóór 15
Maart a.s. ingewacht ten kantore van het
Christelijk Nationaal Vakverbond, Stadhou-
derslaan 34-45, Utrecht.

Over loonen en prijzen.

In België is een loonsysteem in gebruik,
waarbij de loonen steeds na een zekere pe-
riode moeten worden aangepast aan het in-
dexcijfer van de kosten van levensonderhoud.
Men heeft daar dus de zoogenaamde glijden-
de loonschaal.

Dit loonstelsel bezit zekere voordeelen
voor den arbeidenden stand, omdat bij stij-
ging van de kosten van het levensonderhoud
de loonen automatisch omhooggaan. Er is
anderzijds ook een nadeel aan verbonden,
omdat in tijden van economischen vooruit-
gang de arbeiders daarvan niet de vruchten
plukken, omdat hun levensstandaard is ge-
fixeerd op een bepaald reëel loon.

Voor de ondernemingen heeft de glijden-
de loonschaal het voordeel, dat bij terugloo-
pende bedrijvigheid en dalende prijzen het
geldloon van de arbeiders ook omlaaggaat.

Nu de oorlogsomstandigheden ook voor
België een duurder worden van het leven
meebrengen en dus een aanmerkelijke stij-
ging van het indexcijfer veroorzaken, zijn er
bij dit loonsysteem moeilijkheden ontstaan.
Men ging namelijk zoo redeneeren: het in-
dexcijfer is niet meer representatief voor de
prijsbeweging, omdat het verbruik wijzigin-
gen ondergaat. Er gingen stemmen op om
een nieuw indexcijfer op te maken naar 6
of 7 artikelen. Anderen dachten aan een in-
dex van 12 of 13 artikelen. Weer anderen
aan een van 35 artikelen.

Men ziet hieruit weer, dat met statistische
gegevens schier alles kan worden bewezen.
Zelfs als het leven duurder wordt, dan kan
men heel eenvoudig nieuwe indexcijfers op-

stellen, die een ander beeld van de situatie
geven.

In het Maandblad van het Algemeen
Christelijk Vakverbond van België, wordt in
dit verband niet ten onrechte gezegd: ,,In
den grond had men het gemunt op wedden
en loonen."

Nadat de regeering zich over dit vraag-
stuk met de vakorganisaties in verbinding
had gesteld, werd op Maandag 4 December
1939 een. conferentie samengeroepen, onder
voorzitterschap van den eersten minister,
den heer Pierlot, bestaande uit de vertegen-
woordigers van de werkgevers- en de werk-
nemersorganisaties.

Aanvankelijk stelden de werkgevers voor
de loonen voorloopig nog 6 maanden te
stabiliseeren, maar het is te begrijpen, dat
de vertegenwoordigers van de arbeiders, ge-
zien de onrustbarende stijging van de kosten
van het levensonderhoud en de toch reeds
lage loonen, daarop niet wenschten in te
gaan.

De arbeidersvertegenwoordigers legden
echter een verklaring af, die hen eerde,
waar zij zich uitspraken, dat zij „een geest
van rechtzinnige en loyale samenwerking tot
ontwikkeling willen zien komen", waarbij zij
niet slechts het oog hadden op het heden,
maar ook op de toekomst.

De voorzitter van het A.C.V., onze vriend
Pauwels, drukte zich o.m. als volgt uit:

,,God alleen weet welke geduchte pro-
blemen onze aandacht zullen Vragein,
welke inspanningen gedaan zullen moeten
worden om ze in de best mogelijke voor-
waarden op te lossen. Zoo we er thans in

Na enkele maanden van bolsje~
wistisch bewind in het bezette
Polen begint de bevolking van
Lwow reeds de ellende te voelen,
Hier volgen eenige prijzen van
de allernoodzakelijkste levensbe~
hoekten: l pond boter ƒ 6.30, een
brood ƒ 0.63, l M. stof ƒ 70.—,
een paar gedragen schoenen
ƒ 75.— a ƒ 55.—.

d' Arme Rus, die eens geknecht werd,
Voortgedreven door den knoet

Leeft thans vrij en blij en vredig,
Badend zich in overvloed.

Wij, in 't democratisch stelsel
Domgehouden en misleid,

Zien, door onze slaafsche houding,
Niets van al die heerlijkheid.

En schoon via zeker dagblad
Van het Hollandsch' filiaal,

Vaak gewaagd wordt van den
[voorsprong

(Zoo maatschapp'lijk als sociaal)
Die het proletarisch' Rusland

Op ons, werkers, wel geniet,
Koppig blijft het gros der werkers

Treit'ren: ,,Ik geloof het niet!"
Nu genoot de Poolsche werker

't Groote voorrecht zeek'ren dag,
Dat hij zich in 't Russisch Eden

Vriend'lijk opgenomen zag.
En ziedaar: nauw enk'le maanden

Is de heilstaat maar gesticht,
Of men speurt de wonderwerken

Duid'lijk, die daar zijn verricht.
En zoo profiteert de werker

Rijk'lijk van de wijziging,
Die de levensstandaard in zijn

Poolschen heilstaat onderging.
Maar dacht je, dat hij 't waardeerde?....

Hij 's ondankbaar, eigenwijs.
Hij versmaadt, als wij, den zegen

Van het roode paradijs.
(Nadruk verboden.) JAN WILNA

slagen den geest van verstandhouding en
samenwerking, die wij wenschen, te ver-
zekeren en te versterken, zullen we er
merkelijk toe bijgedragen hebben om de
oplossing te vergemakkelijken in een geest
van socialen vooruitgang, economische
bevrediging en dienstbetoon aan het land,
van de vraagstukken die dan zullen op-
rijzen."

De commissie kwam bijna dagelijks bijeen.
Wederzijdsche voorstellen van werkgevers
en werknemers werden besproken en ver-
worpen.

Het uiteindelijk resultaat was, dat besloten
werd:

a. de bestaande gemeenschappelijke over-
eenkomsten voor het indexcijfer voor No-
vember 1939 gewoon toe te passen;

b, 1. van l December 1939 tot einde Fe-
bruari 1940, dus gedurende drie maanden,
de loonen te stabiliseeren;

b. 2, daarna, te beginnen dus met eind
Februari, de loonschornmelingen opnieuw
aan de indexcijfers aan te passen, met dien
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verstande, dat niet het indexcijfer van één
maand, maar het rekenkundig gemiddelde
van de indexcijfers voor ten minste 3 maan-
den als basis zal gelden (hetgeen dus wil
zeggen, dat de indexcijfers van 3 maanden
worden opgeteld en daarna door drie ge-
deeld), waarbij schommelingen van minder
dan 5 pet. buiten beschouwing zullen blij-
ven;

b. 3. deze loonen blijven drie maanden
lang onveranderd.

Indien eind Februari 1940 zou blijken, dat
het indexcijfer met twee volle groepen van
5 pet. is omhooggegaan, dan zal toch de
loonschommeling niet meer dan 5 pet. bedra-
gen, maar zal de Nationale Conferentie on-
middellijk door de regeering bijeen worden
geroepen. Dit zal eveneens geschieden als er

in het nationale bedrijf bij verdere toepassing
van het accoord moeilijkheden ontstaan.

Uit deze overeenkomst blijkt, dat het moei-
lijke vraagstuk van loonen en prijzen in Bel-
gië voorshands tot een oplossing is gebracht
door samensprekingen tusschen werkgevers
en arbeiders, onder leiding van de overheid.

Ook in ons land wordt dit vraagstuk lang-
zamerhand urgent. Reeds is ons gebleken,
dat een commissie uit den Economischen
Raad zich hiermede bezighoudt. Een oplos-
sing ware echter slechts te verkrijgen in ge-
meenschappelijk overleg tusschen •werk-
gevers en werknemers, al dan niet onder lei-
ding van de overheid, waarbij de overheid
bij haar economische politiek met de ge-
maakte overeenkomsten rekening zou kunnen
houden.

HET JONGENS-NIJVERHEIDSONDERWIJS
in de jaren 1935, 1936 en 1937.

Kort voor het jaar 1939 afscheid nam, ver-
rijkte het Centraal Bureau voor de Statistiek
ons met een statistiek van het Nijverheids-
onderwijs over de jaren 1935—1937. Dit
verslag bevat, ook al zijn de gegevens niet
van recenten datum, zooveel belangrijks voor
degenen, die een werkzaam aandeel hebben
in de christelijk-sociale actie, dat het de
moeite waard is de voornaamste gegevens te
vermelden. Ieder die het boekdeel van ruim
tweehonderd pagina's zelf wil doorwerken,
kan het bij leeszalen of openbare bibliotheken
ter inzage krijgen.

Het verslag bevat voornamelijk statistisch
materiaal, dat dan nader wordt toegelicht.
Ieder die dus een afschuw van cijfers heeft,
moet dit verslag niet lezen en dit artikel
overslaan.

Wie door deze mededeeling niet werd af-
geschrikt, werke zich door dezen „rijstebrij-
berg" van cijfers heen, niet om in „luilekker-
land" te komen, maar om zijn kennis te ver-
rijken. En dat doet ge ongetwijfeld, als ge
van dit interessante rapport hebt kennisge-
nomen.

We beginnen met de dagambachts- en dag-
vakscholen voor jongens. Het onderscheid is
duidelijk: de dagambachtsscholen zijn de on-
derwijsinrichtingen waarin verschillende vak-
ken worden onderwezen, terwijl de dagvak-
scholen slechts voor 'n bepaald vak opleiden.

Aan het einde van 1937 waren er 92 am-
bach'ts- en 18 vakscholen, in totaal dus 110.

Vakscholen waren er voor de volgende
bedrijven: goud- en zilversmeden en horloge-
makers ( 1 ) , schoenmakers (4) , banketbak-
kers ( l ) , electrotechniek ( l ) , grafische vak-
ken (2,) hout- en netvlechtwerk ( 2 ) , instru-
mentmakers ( l ) , schilders ( l ) , kleermakers
(3), slagers ( l ) en textielnijverheid ( 1 ) .

Het aantal leerlingen der 92 ambachts-
scholen nam toe van resp. 28.261 tot 30.384,
of een stijging van 4709 leerlingen, procen-
telijk uitgedrukt met 18.3 pet. De aantallen
leerlingen van de 18 dagvakscholen bedroe-
gen 1438 in 1935 en 1408 in 1937. Aldus een
daling van 30 leerlingen of ruim 2 pet.

Niettegenstaande den teruggang van het
aantal leerlingen aan de dagvakscholen, was
er over het geheel toch een behoorlijke toe-
name van het jongensnijverheidsonderwijs op
de dagscholen. Beziet men de ontwikkeling
van het nijverheidsonderwijs over een groo-
tere reeks van jaren (zooals de grafiek in het
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verslag dat doet), nl. van 1921 tot 1937, dan
blijkt de enorme groei zeer duidelijk. In 1921
was het aantal dezer leerlingen nog maar
13J/! duizend, eind 1937 was dit cijfer tot
32^ duizend gestegen.

Het onderwijs voor de scholen met een
tweejarig leerplan, resp. over het eerste en
tweede leerjaar, is aldus per week ge-
groepeerd:
algemeen vormend onderwijs 5- 7 lestijden
vaktheorie 3- 5 ,,
teekenen 8-12 ,,
werkplaatsoefeningen ...'. 23-26

Totaal resp. 39-50 lestijden
Voor een deel komen de jongens, die deze

scholen bezoeken, uit omliggende gemeenten.
Voor de drie groote steden Amsterdam, Rot-
terdam en Den Haag is het aantal gering, nl.
nog geen 10 pet. Dat verandert onmiddellijk
als de steden kleiner worden. Van Haarlem
tot de plaatsen met 5001-20.000 inwoners
stijgt dit percentage van 29.2 tot 64.6. Het
doorsneecijfer voor het rijk van de z.g.
„buitenleerlingen" bedroeg 34.7 in 1937 en
vertoont tegenover voorgaande jaren een ver-
mindering.

Het verslag geeft eenige interessante cijfers
omtrent de aantallen der leerlingen in ver-
band met het gekozen beroep. Per 100 leer-
lingen is de verhouding over het geheele land
aldus:

Beroep:

Timmerman
Meubelmaker
Schilder „
Koper-, lood- en zinkbewerker,

fitter
Smid, vuur-, plaat- en bankwer-

ker, mach.bankw., draaier en
fraiser

Rijwiel-, motor- en automobiel-
hersteller

Electricien en/of instrument-
maker

Typograaf
Kleermaker
Schoenmaker .'
Andere beroepen

1934

24
3
6

l

33

19
l
2
l
3

1937

19
3
7

32

13

20
l
l
l
2

Totaal 100 100

makers en electriciens stijgt. Het „aandeel"
der rijwiel-, motor- en autoherstellers steeg
van 7 tot 13 pet., of in aantal leerlingen uit-
gedrukt van 791 tot 4055.

Nu enkele gegevens over het resultaat van
de opleiding, voor zoover dit betreft het door-
loopen der school en het verkrijgen van een
diploma. De cijfers zien er als volgt uit:

Met eindgetuigschrift
Zonder eindgetuigschrift
Onvoldoende belangstelling of

vorderingen
Verandering van woonplaats
Verandering van beroepsrich-

tinq .
Huiselijke omstandigheden,

ziekte, overlijden
Zich begeven in loondienst
Verwijdering wegens wange-

drag of verzuim
Andere en onbekende redenen

Totaal

1934

66.3
2.5

84
4.2

2.7

3.1
9.2

0.8
2.2

100.—

1937

67.4
3.1

9.2
3.8

2.5

2.6
8.7

0.9
2.4

100.-

Het aandeel der timmerlieden en kleer-
makers is dalende, het aandeel der schilders,
rijwiel-, motor- en autoherstellers, instrument-

In dit verband is het interessant ook kennis
te nemen van de gegevens omtrent het rende-
ment der dagambachts- en vakscholen, ver-
band houdende met den duur der cursussen,
nl. twee- of driejaarlijksch onderricht.

Voor het tweejaarlijksch onderwijs geeft
het verslag de volgende cijfers:

In de jaren 1930-1935 werden 12.975 leer-
lingen toegelaten, waarvan er 10.988 in de
jaren 1932-1937 hun opleiding hadden vol-
tooid, nl, 10.565 met en 423 zonder een eind-
getuigschrift, of procentelijk uitgedrukt van
het totaal-aantal, resp. 85, 81 en 4.

Voor het driejaarlijksch onderwijs zijn de
cijfers als volgt:

In de jaren 1930—1934 werden 41.744 leer-
lingen toegelaten, waarvan er 29.965 in de
jaren 1933—1937 hun opleiding hadden vol-
tooid, nl. 28.748 met en 1217 zonder eind-
getuigscarift. Of percentelijk uitgedrukt van
het totaal aantal resp. 72, 69 en 3.

Deze cijfers wijzen op een belangrijk beter
resultaat voor het zoo veelszins1 gesmade
tweejaarlijksch onderricht.

Nu nog enkele gegevens over het avond-
nijverheidsonderwijs.

Het aantal van deze scholen, welke haar
leerlingen, die overdag in de fabriek of werk-
plaats beroepsbezigheden verrichten, een
aanvullende theoretische en/of practische
avondopleiding geven, bedroeg aan het einde
van het laatste verslagjaar 313 met een aan-
tal leerlingen van 37.403.

In de crisisjaren is het aantal leerlingen
sterk gedaald, nl. van bijna 40.000 in 1930
tot ruim 32.000 .in 1934. Daarna komt er weer
een stijging, die zich vrij snel voltrekt. Eind
1937 was het aantal weer gestegen tot 37.403.
In de verslagjaren dus een toename van ruim
5000 leerlingen.

Het aantal „buitenleerlingen" was belang-
rijk minder aan de avondscholen dan aan de
dagscholen, nl. 24.8 in 1937.

Van de 313 avondscholen hebben er 268
een duur van 26 weken in de wintermaanden.
De meeste scholen nl. 204, hebben een vijf-
jarige cursus, 92 met een cursisduur van vier
en 37 met een cursusduur van drie jaar.

De beroepen van de deelnemers aan het
avondnijverheidsonderwijs waren in 1937
over het geheele land:



Metaalbewerker 46.1
Houtbewerker 20.9
Schilder 11.6
Metselaar, stucadoor, steenhouwer of

betonbewerker 3.4
Kleermaker 1.4
Schoenmaker 1.5
Behanger en stoffeerder 1.0
Bakker en banketbakker 1.1
Grafische vakken 6.4
Textielarbeider 2.7
Teekenaar 0.6
Haarkapper 0.6
Overige vakken (of onbekend) 2.7

Totaal 100,-
Ten slotte nog iets over het resultaat van

het onderwijs in de jaren:

IETS OVER RECHTSPRAAK

Met eindgetuigschrift . ...
Zonder eindgetuigschrift
Onvoldoende aanleg, belang-

stelling of vorderingen . .. .
Verandering van woonplaats

of school
Verandering van beroep
Huiselijke omstandigheden ....
Onmogelijkheid om verder de

school te bezoeken (in ver-
band met uitoefening beroep)

Andere en onbekende redenen

Totaal

1935

41.3
5 7

90

5.4
3.3
2.8

1.8
18.8

100.—

1937

38.3
5.6

15.1

6.7
4.4
3.2

7.9
30.7

100.—

Het rendement van het avondonderwijs is
dus helaas veel minder gunstig dan bij het
dagonderwijs. Nog niet de helft komt aan de
eindstreep. Zou dat ook niet het gevolg zijn
van den langen duur van dit onderricht?

Het verslag geeft geen cijfers hoe het was
resp. bij de 3-, 4- en 5-jarige cursussen.

Uit het voorgaande blijkt wel de omvang
en de beteekenis van het jongens-nijverheids-
onderwijs op den dag en den avond.

De gesubsidieerde opleiding in het bedrijf,
krachtens titel II der Nijverheidsonderwijs-
wet, beteekent nog weinig,nl. 2195 leerlingen.

Voortdurende aandacht op dit onderwijs
voor ambacht en beroep, zij den vakbonden
aanbevolen. J. SCHIPPER.

MOBILISATIEVRAGEN

Artikel 150 van de Grondwet luidt: „Er
wordt alom recht gesproken in naam des
Konings."

Dit artikel heeft symbolische beteekenis.
Het beteekent niet dat de Koning (in) zélf

recht spreekt; „in naam des Konings" wil
zeggen: in naam van den Nederlandschen
Staat.

Sedert 1814 is er een zekere eenheid in de
rechtsbedeeling. De rechtspraak is gecentra-
liseerd, zoodat een afzonderlijke rechtspraak
door provinciën, gemeenten, waterschap-
pen, ambachtsheeren, enz., niet meer moge-
lijk is.

Art. 156 van de Grondwet zegt: „De rech-
terlijke macht wordt alleen uitgeoefend door
rechters die de wet aanwijst." De rechters
worden door den „Koning" benoemd, maar
de wet regelt de taak van de rechterlijke col-
leges.

„De wet kan bepalen., dat aan de berech-
ting van door haar aan te wijzen gedingen,
mede wordt deelgenomen door niet tot de
rechterlijke macht behoorende personen."

Deze zin werd bij de grondwetswijziging
van 1922 aan art. 156 toegevoegd, ten einde
de z.g. /ee&en-rechtspraak mogelijk ite maken.

Tot nu toe konden de rechterlijke functies
slechts worden uitgeoefend door academisch
gevormden, d.w.z. door degenen die de noo-
dige examens in de faculteit der rechts-
geleerdheid met goed gevolg hadden afge-
legd.

Door de toevoeging aan artikel 156 is dus
de mogelijkheid geopend om door wettelijke
bepalingen ook de jury-rechtspraak in te
voeren, zooals die in meerdere landen reeds
bestaat.

De wet kent aan ieder een bepaalden rech-
ter toe, waarvan niemand tegen zijn wil kan
worden afgetrokken. Wel bestaat de moge-
lijkheid, om in onderling overleg een geschil
te doen beslissen door een scheidsrechter
(arbitrage) hetgeen in den handel een veel
voorkomend verschijnsel is.

Het onderscheid tusschen den burgerlijken
rechter en den strafrechter ligt hierin, dat de

Dezer dagen heeft opnieuw een vergade-
ring van de werknemersvakcentralen plaats
gevonden,.

Een groot aantal klachten betreffende de
toepassing van de Mobilisatie-Vergoedings-
Beschikking (kostwinnersvergoeding voor
gemobiliseerden) en het z.g.n. menagegeld
voor militairen, was bij de vakcentralen in-
gekomen. Deze klachten betreffen o.m. de
volgende punten:

a. de toepassing van paragraaf 5, lid 5,
van de Mobilisatie-Vergoedings-Beschik-

b. het toekennen van kostwinnersvergoe-
ding aan mede-kostwinners;

c. de groote vertraging in de afhandeling
van klachten en grieven in zake de toeken-
ning van kostwinnersvergoeding;

d. vergoeding voor ongehuwde alleen-
wonenden;

e. vergoeding voor bij hun ouders (schoon-
ouders) inwonende vrouwen van gemobili-
seerden;

f. het te weinig rekening houden met
reeds ingevoerde loonsverhoogingen en (o f )
duurtetoeslagen bij de vaststelling van de
kostwinnersvergoeding;

g. menagegeld voor de zeemacht;
h. menagegeld voor zieke militairen.
Besloten werd een audiëntie aan te vragen

met het Departement van Defensie, ter be-
spreking van deze klachten.

Voorts werd het vraagstuk van de her-
plaatsing van gedemobiliseerden op hun oude
plaatsen in het bedrijfsleven opnieuw be-
sproken. Met belangstelling was kennis ge-
nomen, dat de regeering was overgegaan tot
de instelling van een interdepartementale
commissie ter bestudeering van dit vraag-
stuk.

Besloten werd met de centrale organisa-
ties van boeren en tuinders en van midden-
standers, besprekingen aan te vragen ter be-
handeling van deze belangrijke aangelegen-
heid.

eerste de [ormeele waarheid zoekt. Hij moet
dan ook alleen de wet toepassen.

De tweede zoekt de materieele waarheid.
Hij past vanzelf ook de wet toe, maar moet
tegelijk zijn eigen overtuiging laten gelden.

Bij de burgerlijke rechtspraak zien we het
volgende:

Twee partijen staan daar tegenover elkaar:
eischer en gedaagde, die voor hun geschil
de hulp van den rechter inroepen. Nu vangt
het proces aan met een dagvaarding door
den eischer. De partijen moeten, voor den
kantonrechter persoonlijk verschijnen, voor
de andere colleges kunnen ze zich door een
procureur laten vertegenwoordigen.

De dagvaarding behoort alle feiten te be-
vatten, op grond waarvan de tusschenkomst
van den rechter wordt ingeroepen, alsmede
de beslissing die men. door den rechter geno-
men wil zien.

Deze dagvaarding wordt beantwoord door
den procureur van den gedaagde met een
„conclusie van antwoord".

Een en ander geschiedt allereerst schrifte-
lijk.

Daarna kan de zaak ook nog mondeling
worden behandeld, door de advocaten, die
eischer en gedaagde daartoe hebben aange-
zocht.

De rechter moet daarna beslissen welke
partij gelijk heeft, zonder rekening te houden
met zijn persoonlijke overtuiging. Hij mag
dus alleen rekenen met de feiten over en
v/eer.

De verliezende partij draagt de kosten van
het proces.

Het burgerlijk proces wordt geregeld in het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering,

Bij het strafproces — geregeld in het Wet-
boek van Strafvordering - - gaat de zaak
anders.

Als partijen staan daar tegenover elkaar:
de verdachte en de staat. Het Openbaar Mi-
nisterie stelt de dagvaarding samen, waarin
den. verdachte het begaan van een bepaald
misdrijf ten laste wordt gelegd.

Hieruit blijkt dus, dat door een persoon
geen strafvervolging kan worden ingesteld.

Bij een strafproces is in de meeste gevallen
een vooronderzoek noodig, waarbij nauw-
keurig de gang van zaken moet worden
nagegaan en er vooral voor moet worden ge-
waakt, dat niemand in zijn eer en goeden,
naam wordt aangetast.

Dit vooronderzoek wordt „instructie" ge-
noemd.

Daarbij treedt een der rechters van de
arrondissements-rechtbank als rechter-com-
missaris op.

Gedurende dit vooronderzoek behoeft de
verdachte niet alleen te staan, maar kan hij
zich door een advocaat laten helpen. Op de
openbare terechtzitting worden alle gegevens
nog eens nagegaan en de verdachte onder-
vraagd, waarna het Openbaar Ministerie
requisitoir neemt, d.w.z. den eisch tot een
bepaalde straf stelt.

De verdediging kan geschieden zoowel
door den verdachte als door zijn advocaat.

De verdachte wordt alleen dan veroor-
deeld, wanneer de rechter meent dat niet
alleen het wettig bewijs is geleverd van de
schuld van verdachte, maar wanneer ook
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zijn eigen overtuiging hem zegt, dat de ver-
dachte het misdrijf heeft gepleegd.

Ontbreekt één van beide, of beide, dan
moet verdachte worden vrijgesproken.

T.a.v. de straf nog het volgende:
Men onderscheidt „hoofd"- en „bijkomen-

de" straffen.
Hoofdstraffen voor personen boven 18

jaar zijn o.a.:
1. Gevangenis, voor misdrijven (eenzame

opsluiting — celstraf — althans de eerste vijf
jaren).

2. Hechtenis, voor overtredingen (,,gezel-
lige" opsluiting in het huis van bewaring).

3. Geldboete susidiair hechtenis.
Sedert 1925 kan boete verhaald worden op

goederen, loon, enz.
Bijkomende straffen zijn:
1. Ontzetting uit bepaalde rechten; b.v. het

ACTIE IN ZEELAND

kiesrecht, het recht om een bepaald ambt te
bekleeden; het recht om bij het leger en de
vloot te dienen.

2. Plaatsing in een rijkswerkinrichting.
3. Verbeurdverklaring van bepaalde goe-

deren of voorwerpen.
4. Openbaarmaking van het vonnis (b.v.

bij vervalsching van levensmiddelen).
T.a.v. jeugdige personen bestaan de straf-

fen uit:
1. Tuchtschool.
2. Geldboete.
3. Berisping.
Jeugdige personen kunnen ook in een par-

ticulier of rijks-opvoedingsgesticht worden
geplaatst. Het verschil met plaatsing in een
tuchtschool bestaat hierin, dat deze als straf
is bedoeld en voor korten termijn geldt.

W. A. J. D.

Wanneer we over bovenstaand onderwerp
een artikel willen schrijven, dan is het niet
ons bedoelen daarmede een volledige histo-
rische schets te leveren van al hetgeen in den
loop der laatste 50 jaren in Zeeland is te
zien geweest. Dit toch zou ons te ver van
het heden voeren, en misschien door de uit-
gebreidheid der stof een minder te overzien
geheel geven. Evenwel, willen we begrijpen
hoe op dit oogenblik de verhoudingen in
Zeeland op sociaal gebied zijn, dan is een
historische schets noodzakelijk. We begrijpen
dan ook beter de worstelingen, die er ge-
weest zijn, en den onverdroten ijver, die aan
den dag gelegd is door de voormannen, die
meenden en nog meenen, dat christelijk Zee-
land zich ook in de maatschappelijke ver-
houdingen christelijk behoort te openbaren.

Om Zeelands strijd te verstaan, moeten we
begrijpen, dat de sociale ontwaking in de
zeventiger jaren der vorige eeuw Zeeland
niet onberoerd liet. Afdeelingen van Patri-
monium treffen we reeds vroeger aan.

In dezen toestand doet ds. Talma te Vlis-
singen zijn intrede als predikant.

Het laat zich verstaan, dat de aanwezig-
heid van zulk een persoon voor Zeeland van
groot gewicht was. Ouderen hebben ons wel
verteld, dat reeds in dien tijd, door de ge-
zamenlijke christelijk-sociale bonden, land-
dagen werden gehouden, en dat wel met
vaandel en trom.

Het wil ons voorkomen, dat deze actie be-
trekkelijk kan gezien worden als de eerste
phase in de ontwikkeling van het christelijk-
sociale leven.

Zonder vrucht is dit werk niet gebleven.
Tot omstreeks 1920 vinden we vrij regel-
matige uitbreiding van het organisatieleven
der christelijke arbeiders. Ook plaatselijke
centralisatie in besturenbonden. Zelfs de
landarbeiders wisten zich te vereenigen en
op Walcheren vormden zij een district.
Evenwel bleven zij buiten den grooten Ned.
Christelijken Landarbeidersbond staan. De
eenige vrucht, die er ten slotte van gerijpt is,
is deze, dat het besef van gezamenlijk wer-
ken langzaam baan brak.

Het zich openbaren van deze vrucht zou-
den we de tweede phase willen noemen.

De derde phase treedt naar voren in het
tijdperk van 1920 tot 1927.
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De gevormde besturenbonden, met de so-
ciale bonden en het district Walcheren van
de christelijke landarbeiders, slaan de han-
den ineen en weten zoo een landdagcbmité
te vormen, dat tot doel heeft: het organisee-
ren van christelijk-sociale landdagen. Dit
werk is wel een van de voortreffelijkste mid-.
delen geweest om het juiste licht op de
sociale verhoudingen te werpen. Als we be-
denken, dat de meest vooraanstaande perso-
nen uit ons land daar als sprekers optraden,
dan verwondert ons dat geenszins. We noe-
men slechts de professoren: Slotemaker de
Bruï'ne, Diepenhorst, Dijk, Brouwer, bene-
vens verscheidene predikanten.

Het bovenstaande moge zijn rechtvaardi-
ging vinden in het feit, dat de groei van het
christelijk organisatieleven van dien tijd af
over de geheele provincie bijzondere uitbrei-
ding heeft ondergaan. Er komt ook verhel-
dering van inzicht bij de leidinggevende per-
sonen. Dit openbaart zich daarin, dat ge-
wone arbeiders moed en durf aan den dag
leggen en het propagandawoord in openbare
vergaderingen vrijmoedig uitspreken. Plaat-
selijk en streeksgewijs weten zij de eischen
van christelijk maatschappijrecht bij het volk
in te dragen.

In de vier phases, die we hier kortelijks
noemden, is wel dit gebleken, dat we van
groei konden gewagen, maar die groei betrof
dan toch hoofdzakelijk de organisatie dei-
arbeiders. Van gezonden groei, in den zin
als bedoeld werd in ons Eerste Christelijk-
Sociaal Congres van 1891, dat nl. patroon
én arbeider zich organiseeren, kon tot onze
spijt niet veel worden gemeld. Toch bleef
ook dit niet uit.

Sinds ongeveer 1930 zien we in Zeeland
bij werkgevers en middenstanders zich een
principieele idee ten opzichte van vakorgani-
satie baan breken. Vooral de christelijke
boeren, met name de jongere, openbaren
meer gevoel voor eigen organisatie. De voort-
durende propaganda, door de sociale bonden
gevoerd, is hieraan niet vreemd. Verder doen
natuurlijk de moeilijke economische omstan-
digheden zich eveneens gelden. Omstandig-
heden, die tot organisatie hebben gedrongen.

We kunnen dit de vijfde phase noemen.
Dan, er gebeuren eenige gewone dingen.

Maar, in gewone dingen liggen de kiemen
van nieuw leven. Zoo ook hier.

We willen wijzen op twee niet aanstonds
in het oog loopende feiten.

Ter bestuursvergadering van den besturen-
bond te Middelburg, gehouden in October
1938, bespreken de leden de algemeene pro-
paganda. Het oordeel is, dat, alhoewel de
propaganda vruchten heeft gedragen en het
organisatieleven breed uitgegroeid is, zoowel
bij werkgevers als werknemers, er, ondanks
dat, geen gezonde samenwerking te consta-
teeren valt. Uitgesproken wordt de wensche-
lijkheid daartoe te geraken, door in 1939
pogingen aan te wenden, te komen tot een
comité van samenwerking tusschen alle chris-
telijke organisaties in Zeeland. Bedoeld co-
mité zou in den vorm van landdagen en
cursusvergaderingen actueele zaken kunnen
behandelen. Dat is het eerste.

Het tweede, dat gebeurd ds, is dat het ge-
west Zeeland van Patrimonium, als naar ge-
woonte, een openbare vergadering houdt,
waar als spreker de heer C. Smeenk het
woord voert, over een actueel onderwerp,
hetwelk het directe maatschappelijke leven in
Zeeland raakt. Die vergadering vindt plaats
een maand na het besluit, in den besturen-
bond genomen.

In die vergadering nu stelt een lid van den
Christelijken Boeren- en Tuindersbond de
vraag, of Patrimonium bereid is het initiatief
te nemen tot samenstelling van een comité
uit de verschillende christelijke maatschappe-
lijke organisaties, dat ten doel zou hebben,
de bestaande verschillen en misverstanden,
die er tusschen patroons en arbeiders be-
staan, weg te nemen en den weg te effenen
voor practisch christelijk maatschappelijk
werk.

We gevoelen, dat was eigenlijk dezelfde
vraag waar de besturenbond zich mee bezig-
gehouden had.

Het resultaat is, dat Patrimonium aan het
verzoek voldoet. Een comité wordt samenge-
steld, maar, zonder daarin de besturenbonden
op te nemen of te kennen.

Door dit laatste dreigt er een oogenblik
gewerkt te zullen worden van twee zijden,
daar de besturenbond te Middelburg nog
altijd voornemens was aan zijn plannen uit-
voering te geven. Gezien echter de actie, die
reeds ontwikkeld was, konden, na gevoerde
correspondentie hierover, de gezamenlijke
besturenbonden in Zeeland mede deel uitma-
ken van het comité, door een. afgevaardigde
te benoemen. Hiervoor werd Middelburg
aangewezen.

Als 6de phase in dezen ontwikkelingsgang
kunnen we noemen het oprichten van het
„Comité van samenwerking van christelijke
organisaties in Zeeland".

Over dit comité iets te melden, was het
doel, dat we ons met dit artikel voor oogen
stelden.

Uit de naamgeving blijkt, dat het comité
op breede basis is geschoeid. Echter vindt in
de reglementeering een nadere omschrijving
plaats van de organisaties in artikel l van
het reglement genoemd, namelijk organisaties
„werkzaam op het maatschappelijk-sociale
terrein des levens". Die omschrijving geeft
houvast, en elke organisatie kan nu beoor-
deelen of al dan niet toetreding gewenscht en
mogelijk is. Want alle organisaties, die lid
kunnen zijn krachtens het slot van artikel l,



zijn dat nog niet. Daarom sluit dit artikel met
de woorden: „nog toe te treden organisaties,
die zich ten doel stellen de verbreiding en
toepassing van de christelijke beginselen."

Momenteel bestaat het comité uit:
Gewestelijke Organisatie Zeeland van

Patrimonium.
De afdeeling Zeeland van den C.B.T.B, in

Nederland.
District Zeeland van den Nederlandschen

Christelijker! Landarbeidersbond.
Gewestelijke Christelijke Middenstands-

organisatie.
Gewestelijke Christelijke Bakkerspatroons-

vereeniging.
Christelijke besturenbonden in Zeeland.

Het blijkt dus, dat nog niet alle zijn toe-
getreden, die toch als lid kunnen deelnemeen.
Zoo missen wij nog het Provinciaal Verband
van den Christelijk Na.tionalen Werkmans-
bond. Ook meenen wij, dat de Christelijke
Schilderspatroonsbond en de Christelijke
Aannemersbond elk een Zeeuwsche afdeeling
hebben. In dit opzicht zal waarschijnlijk wel
weer propaganda gemaakt moeten worden,
eer deze tot aansluiting komen.

Natuurlijk heeft dit comité een doel.
In artikel 2 wordt dit doel vierledig om-

schreven:
,,a. contact tot stand te brengen tusschen

de deelnemende organisaties;
b. het voeren van propaganda tot aanslui-

ting bij deze organisaties;
c. het bespreken van verschillende punten,

teneinde eenheid van optreden naar buiten
te bevorderen;

d. aanwending van alle geoorloofde mid-
delen om de christelijke organisatiegedachte
meer ingang te doen vinden."

Als we nu dit breed werkprogram goed
doornemen, en anderzijds letten op hetgeen
in Zeeland ten aanzien hiervan nog is te
doen, dan meenen wij, dat het niet overbodig
is,, dat er zulk een comité gevormd werd.

Aanstonds heeft het comité zich dan ook
beziggehouden met de vraag: wat moet er
eerst worden aangevat? Over die vraag is
niet 200 lang beraad gehouden. Beginnen bij
het begin, dat is te zeggen, daar, waar de
bron des christelijken levens gevoed wordt.
Dus bij de kerk. Een boodschap en een ver-
zoek tot dat organisme, ziedaar, het eerste
werk dat te doen stond. Daarmee is de „actie
in Zeeland" begonnen. Aan alle kerkeraden
in Zeelaricl werd een schrijven, verzonden,
waarin mededeeling werd gedaan van de op-
richting van het comité van samenwerking
en met klem werd bepleit een eensgezind op-
tieden op maatschappelijk terrein van alle
Christus-belijders.

Aangezien juist in de provincie Zeeland
vele christenen afwijzend staan tegenover de
christelijke organisatie, doet het comité een
beroep op de kerken.

Als middelen welke ter beschikking van de
kerken staan, om in dezen verandering te
helpen brengen, noemt het:

a. bij de verkondiging van Gods Woord
te wijzen op de roeping van den hoorder om
alles te doen tot Gods eer, zoowel persoonlijk
in bedrijf en beroep als samen in vereeniging.

Voortdurende opwekking om maatschap-
pelijke vragen te bezien, bij het licht van
Gods Woord. (In organisaties samen met
andersdenkenden is zulks onmogelijk.)

b. Bij onderwijs aan de jeugd der kerk,

deze te wijzen op de gevaren welke verbon-
den zijn aan het samen optrekken met anders-
denkenden, zonder in eigen kring de zaken te
bezien bij het licht van Gods Woord.

c. Bij bezoek aan gezinnen, deze te wijzen
(in voorkomende gevallen) op de onmoge-
lijke verhouding, om als trouwe leden der
kerk afzijdig te staan tegenover den christe-
lijken arbeid op maatschappelijk terrein.

Of dit schrijven resultaat zal hebben is nog
niet te beoordeelen. Later is daar misschien
meer van te zeggen. Als echter de kerkera-
den meehelpen, dan zal er veel vrucht gezien
worden.

Wat er nu verder gedaan zal worden kan
nu nog niet worden vermeld. Vanzelf kan het
hierbij niet blijven. Er is meer te doen in
Zeeland. We hopen van harte binnen niet al
te langen tijd daarvan nader verslag te kun-
nen doen. Thans hebben we u nader op de
hoogte gesteld van het moeizaam worstelen
om te komen tot waarachtige beleving der
christelijke belijdenis. Dat werk is niet ge-
makkelijk, maar mooi. En, onder den zegen
Gods zal het gedijen!

KORT VERSLAG

Middelburg. P. MELIEFSTE.

Brieven van mevrouw Groen v. Prinsterer.
Libellen~serie no. 369. Uitgave Bosch ö
Keuning N. V. te Baarn. Prijs ƒ 0.45.
Dit boekje bevat een verzameling fragmen-

ten uit brieven van mevr. Groen v. Prinsterer
aan Willem de Clercq. Deze bloemlezing is
met fijne zorg' gekozen, zoodat het doel, het
geloofsleven van de mannen en vrouwen van
het Réveil den lezer nader te brengen, naar
ons gevoelen volkomen werd bereikt.

Zal Bellamy ons kunnen redden? door ds.
G. Bos. Libellen-serie no. 382. Uitgave
Bosch 6 Keuning N.V. te Baarn. Prijs
ƒ 0.45.
Ruim 50 jaar na de verschijning van de

staatsromans van Edw. Bellamy en nadat
diens naam bijkans geheel vergeten was,
groeide de belangstelling voor deze romans,
onder invloed van de economische kwalen
van dezen tijd, zoowel in ons land als elders.

Het was een goede gedachte van de uit-
gevers van de Libellen-serie, een nummer te
wijden aan het economisch systeem van Bel-
lamy. Talloozen zijn opnieuw door den socia-
listischen heilstaat van Bellamy bekoord en
het is dan ook goed dezulken over de grond-
slagen en de beginselen van den Bellamy-
staat in te lichten.

Een beteren verklaarder dan ds. Bos van
Den Haag had de uitgeefster moeilijk kun-
nen vinden. Helder en klaar is zijn uiteen-
zetting. Met gloed van overtuiging poneert
en verdedigt hij zijn meening.

Voor onze georganiseerden, die uit den
aard der zaak zich met de maatschappelijke
vraagstukken bezighouden, is de lezing en
bestudeering van deze brochure zeer aan te
bevelen.

Juist is in de studieclubs de leidraad over
het stelsel van Bellamy aan de orde. Men
vindt in deze brochure bij de bespreking van
dit onderwerp een uitnemenden en goed-
koopen leidraad.

van de vergadering van het Algemeen Bestuur,
op Donderdag 22 Februari 1940 te Utrecht.

Bij de opening der vergadering door den
voorzitter, vriend A. Stapelkamp, die uit de
Heilige Schrift leest l Koningen 16, heet hij
alle'aanwezigen, maar inzonderheid vriend
H. H. Spoelstra welkom, die van een ernstige
ziekte is hersteld. De voorzitter deelt voorts
medee, dat vriend G. Ekkel zijn werk wegens
ziekte niet kan verrichten, maar gelukkig
reeds aan de beterende hand is.

Na goedkeuring van de notulen der vorige
vergadering worden de ingekomen stukken
en de mededeelingen. behandeld.

Toegezonden is het rapport van de com-
missie, ingesteld ter bestudeering van het
vakvereenigingsjeugdwerk en de toepassing
van het jeugdrapport-1931, waarover de
voorzitter de bespreking open stelt.

Het resultaat dezer bespreking is, dat de
conclusies van de commissie, op een enkel
onderdeel gewijzigd en door het dagelijksch
bestuur gecommentarieerd, met één stem
tegen worden aanvaard en als volgt gelezen:

1. Het jeugdwerk der christelijke vak-
beweging moet worden toegepast naar de be-
ginselen van het jeugdrapport-1931, zoodat
de jeugdclubs behooren tot het werk van de
plaatselijke afdeelingen der vakbonden.

2. De taak van het C.N.V. blijft gehand-
haafd, zooals die omschreven is in de conclu-
sies van het jeugdrapport.

3. De vakbonden zullen er derhalve naar
blijven streven, dat toepassing wordt gege-
ven, aan de richtlijnen, die voor dit werk ge-
geven worden in het jeugdrapport, door o.m.
daar waar mogelijk is, jeugdclubs te stichten,
jeugdclubleidersconferenties te houden, cen-
trale jeugdleiders aan te stellen of hun, voor
zoover zij aangesteld zijn, de mogelijkheid te
bieden, dit werk intensief ter hand te nemen.

4. Met inachtname van bovenstaande con-
clusies, waarmee'op de basis van het jeugd-
rapport-1931 zal moeten worden voortge-
werkt, acht de jeugdcommissie het ge-
wenscht. met het oog op de moeilijkheden,
die het jeugdwerk in de practijk ondervindt
en de bijzondere omstandigheden, waarin wij
thans verkeeren, over te gaan tot de toepas-
sing van een tusschenregeling en noodmaat-
regel.

5. De tusschenregeling zal toepassing vin-
den op de plaatsen, waar een aantal jeugd-
clubs bestaan en/of kunnen worden opgericht,
omdat een behoorlijk aantal jeugdige leden
bij de afdeelingen staan ingeschreven, door
regelmatig één of tweemaal per jaar met de
jeugdige leden te vergaderen onder leiding
van de besturenbonden en met medewerking
van het C.N.V., teneinde het onderling con-
tact tusschen de jeugdige leden en de clubs
te versterken en de oprichting van jeugdclubs
te bevorderen.

6. „De noodmaatregel zal worden inge-
voerd door op de plaatsen waar door bepaal-
de organisaties geen jeugdclubs gevormd
kunnen worden, omdat slechts een klein aan-
tal jeugdige leden is toegetreden, een alge-
meene jeugdclub te vormen, onder leiding en
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toezicht van de besturenbonden, en de afdee-
lingen der vakbonden die jeugdige leden
kunnen organiseeren. De in die plaatsen be-
staande of eventueel nog te vormen jeugd-
clubs behooren zelfstandig te blijven bestaan
en niet in de algemeene jeugdclubs te worden
opgenomen."

7. Teneinde het bestuur van het C.N.V.
en de C.A.J.V. in staat te stellen, na te gaan,
waar de tusschenregeling en de noodmaat-
regel kunnen worden toegepast, zullen de
vakbonden opgave aan het C.N.V. verstrek-
ken van:

a. de plaatsen waar jeugdclubs der diverse
vakbonden zijn gevormd met vermelding van
het aantal jeugdige leden in de afdeelingen
ter plaatse en de namen en adressen der
jeugdclubleiders;

b. de aantallen jeugdige leden der onder-
scheiden vakbonden, die in de verschillende
plaatsen staan ingeschreven, (met de adres-
sen der afdeelingssecretarissen).

8. Als leeftijdsgrens van de jeugdige leden,
om tot toepassing van den noodmaatregel te
geraken, wordt aangenomen de leeftijd van
20 jaar.

9. De uitgave van een centraal jeugdblad,
zooals in het rapport wordt uiteengezet,
heeft, behoudens bij één der leden, de vol-
ledige instemming van de jeugdcommissie,
waarom zij er bij de vakbonden ten zeerste
op aandringt, aan deze uitgave deel te nemen
en het C.N.V. verzoekt, daartoe, met mede-
werking van de vakbonden, over te gaan.

Het rapport zal aan de hoofdbesturen wor-

den toegezonden met verzoek daarnaar te
handelen.

De voorzitter heet nu vriend A. Runia wel-
kom, die voor het eerst als lid van het Alge-
meen Bestuur, aangewezen door den N.C.
L.B.jde vergadering bijwoont, alsmede vriend
}. Eshuis, die als plaatsvervangend lid na-
mens den N.C.M.B. voor het eerst een ver-
gadering van het Algemeen Bestuur bezoekt.

Alsnu komt aan de orde de bespreking van
het voorontwerp van wet in zake een vacan-
'tieregeling.

De voorzitter licht het ontwerp en de
daarop ingediende amendementen toe, waar-
op een bespreking volgt en ons standpunt op
verschillende onderdeelen wordt vastgesteld.

Daarna volgt te ongeveer l uur sluiting
der vergadering.

F. P. FUYKSCHOT, secretaris.

„DRAAGT ELKANDERS LASTEN".

Ontvangen voor „D.E.L." van:

27 Dec. 1939: H. Mulder, Weesper-
karspel ƒ0.72
C.B.B. Amersfoort, collecte propa-
ganda-vergadering - 7.—

12 Febr. 1940: C.B.B. Winschoten,
collecte jaarvergadering -5.40

13 Febr. 1940: B. J. Wink, Etten,
collecte jaarvergadering -7.82

19 Febr. 1940: C.B.B. Amstelveen,
collecte propaganda-vergadering ... -3.—

Almelo.

Onze studieclub hield wederom, onder leiding van
haar voorzitter, vr. H. Prinsen, een vergadering.

Behandeld werd het onderwerp „Rondom het loon-
vraagstuk en zijn oplossing".

Door vr. Joh. Kalfoort werd bovengenoemd onder-
werp nader uiteengezet, waarop een leerzame be-
spreking volgde

Besloten werd Vrijdag 8 Maart a.s. opnieuw te
vergaderen. G. JANSEN, secr.

Ambt-Vollenhove.

Op 13 Februari jl. hield onze besturenbond haar
jaarlijksche vergadering.

De voorzitter, vr. G. Weijs, opende deze verga-
dering met het gezamenlijk doen zingen van Ps. 75
vers l en het lezen van Romeinen 5. Daarna sprak
hij een boeiend openingswoord, waarin hij tot dank-
baarheid opwekte voor den zegen, dat wij nog in
zoo'n land mogen leven. Laat ons in dezen tijd de
lampen brandende houden, aldus de voorzitter.

De notulen der vorige vergadering werden door
den secretaris gelezen. Het verslag van den penning-
meester werd, wegens lichte ongesteldheid van vr. Js.
Timmerman, door vr. L. Broek uitgebracht. Daarna
volgde het verslag van het T.B.C.-fonds door den
secretaris van de plaatselijke commissie, vr. P. Rook,
die de leden aanraadde om toe te treden tot dit nut-
tige fonds.

Bestuursverkiezing. Aftredend waren de vr. G.
Weijs, L. Jongsma en Js. Timmerman.

Bij volstrekte meerderheid werden bovenstaande
personen herkozen. Zij namen hun benoeming aan.

Daarna hield vr. P. Lok een inleiding over „In de
branding, waarin hij op keurige wijze uiteenzette,
dat voor de organisaties en voor de besturenbonden
nog moeilijke dagen te wachten staan. Hij wees op

Daniël 6, met name deze woorden: „Hij had open
vensters".

Verder werden eenige voordrachten gehouden en
deze belangrijke vergadering gesloten met dankgebed.

Arnhem.

Donderdag 8 Februari jl. hield onze besturenbond
een zeer goed geslaagden familieavond. De opkomst
was goed te noemen. Dat zijn wij met onze familie-
avonden niet anders gewend.

We moesten dit jaar naar een, grootere zaal,
daar we onze menschen het vorige jaar niet konden
bergen in die vergaderzaal, waar we altijd bijeen-
komen. De bovenzaal van de Volksuniversiteit was
nu goed gevuld, toen onze voorzitter, vr. Postma,
allen welkom toeriep en het verheugde hem, dat zoo-
velen, niettegenstaande het barre winterweer, hier
aanwezig waren. *.

Hij vertrouwde, dat ook weer door dit bijeenzijn,
de onderlinge band zou worden versterkt. Dat is al-
tijd noodig, maar in de tijden welke we thans beleven,
zeer zeker.

Rondom worden we omgeven door demonische
machten; de strijd der beginselen spitst zich toe. Laat
het niet aan onze houding zijn te wijten, dat ook in
ons land de vrijheid wordt verloren. Op avonden als
deze, zien wij elkander aan en beloven elkander weer
trouw voor het jaar, dat komende is. Onze familie-
avond heeft een vaste plaats gekregen.

Na dit vlot uitgesproken openingswoord volgde
zang van het Arnhemsch Christelijk Mannenkoor,
onder leiding van den heer P. Arends, waarna de
heer Stempvoort, van Arnhem, zijn medewerking ver-
leende door declamatie. Het hoogtepunt van dit
samenzijn werd gevormd door de vertooning van de
film van de sociale verzekering door den Raad van
Arbeid.

Na afloop der vertooning was er gelegenheid tot
het stellen van vragen, waarvan gebruik werd ge-

maakt. In de pauze "werd een consumptie aangeboden,
terwijl na de pauze de zang en de heer Stempvoort
ons nog aangenaam bezighielden.

Ongeveer 11 uur werd, onder dank aan allen welke
dezen avond hadden doen slagen, de vergadering
door den voorzitter op de gebruikelijke wijze gesloten.

Het was een in allerlei opzicht goede avond.
L. v. S

Nieuwendijk.

Op 10 Februari 1940 hadden wij een filmavond ge-
organiseerd, die, niettegenstaande de felle koude welke
heerschte, toch doorgegaan en goed geslaagd is.

Om half 6 mochten we voor ruim 100 kinderen
een voorstelling geven, welke bijzonder in den
smaak viel, doordat zij nu ook eens een groote film
van l uur mochten aanschouwen. Met belangstelling
werd alles gadegeslagen en nagegaan hoe het verloop
met dien kleinen jongen was.

Ook het komische filmpje tot slot werd met groote
belangstelling gevolgd.

Om 7 uur werd een voorstelling voor volwassenen
gegeven. De leiding berustte ook hier bij den voorzit-
ter A. Groeneveldt, die liet zingen Psalm 158 : l en
een gedeelte uit de Heilige Schrift voorlas, waarna
hij voorging in gebed.

Hij heette de talrijke belangstellenden hartelijk wel-
kom en hoopte, dat ook deze avond zou slagen en er
ook bij ons steeds meer liefde voor ons tuberculose-
fonds „D.E.L." gevonden mag worden.

Allereerst werd de verkorte ,,D.E.L."-film ver-
toond en daarna de film van onzen Ned. Chr. Land-
arbeidersbond, ter gelegenheid van zijn zilveren jubi-
leum, in 1939 te Utrecht gehouden.

Vervolgens werd een komische film vertoond, die
de lachspieren in beweging bracht.

Na de pauze werd eerst nog een collecte -voor
„D.E.L." gehouden, waarna de film „De strijd om
den Matterhorn" werd vertoond.

Tot slot werd nog een klein komisch filmje op het
doek gebracht.

Alles bij elkaar genomen, was het een genotvollen
avond.

Met groote belangstelling werd alles gevolgd en we
mogen dan ook met dankbaarheid terugzien op dezen
geslaagden filmavond.

Onze vriend \V. de Jong, penningmeester van het
C.N.V. en ook van „D.E.L.", was ook in midden en
sprak aan het eind der vergadering nog een kort
propagandawoord voor ons tuberculosefonds en wekte
allen op in deze bewogen tijden onzen plicht te ver-
staan en medestrijders te zijn in de rijen der christelijke
vakbeweging.

Vriend De Jong eindigde met dankzegging, waarna
wij allen voldaan huiswaarts keerden.

Zaandam.

Donderdag l Februari hield onze C.B.B, een leden-
vergadering. De agenda vermeldde „Praatavond".

Over talrijke onderwerpen, den arbeid van den
C.B.B, betreffende, werd van gedachten gewisseld,
alsmede over de stempelgelegenheid onzer werk-
loozen.

Besloten werd om te trachten binnenkort een ver-
gadering te houden voor alle christelijk georganiseer-
den, waarvoor een onzer bestuurders van het C.N.V.
zal •worden uitgenoodigd, om een actueel onderwerp
te behandelen.

INHOUD: Van een redevoering. - - Ver-
bruiksbeperking door belastingheffing. — Geen
bevredigend antwoord. — - Van over de gren-
zen. — Oproep. — Ondankbaar. — Het jon-
gens-nijverheidsonderwijs. — Mobilisatievragen.

— Iets over rechtspraak. — Actie in Zeeland.
- Boekbespreking: a. Brieven van mevrouw

Groen v. Prinsterer; b. Zal Bellamy ons kun-
nen redden? — Officieel: a. Kort verslag van
de vergadering van het Algemeen Bestuur; b.
„Draagt Elkanders Lasten". - - Voor en van
onze besturenbonden: a. Ambt-Vollenhove; b.
Almelo; c. Arnhem; d. Nieuwendijk; e. Zaan-
dam.
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