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DE EEUW VAN HET INDIVIDUALISME

Het is niet op een jaar na te zeggen, hoe
lang het tijdperk van het onbeperkte indivi-
dualisme heeft geduurd. Er is steeds een
geleidelijke overgang van het eene geschied-
kundige tijdperk met zijn beginselen in het
and.ere.

Wil men de grenzen tusschen het prac-
tische corporatisme en het practische indivi-
dualisme trekken, dan heeft men aan het
instellen en later aan het opheffen van het
coalitieverbod eenig houvast. Maar meer
beteekenis kan men daaraan toch niet toe-
kennen. Ongeveer kan men daaruit afleiden
hoe lang het individualisme op maatschappe-
lijk erf hoogtij vierde, maar een ieder ver-
staat, dat daarmede het individualisme, zoo
min op maatschappelijk als op ander levens-
terrein, niet nauwkeurig is afgepaald.

Trouwens, ook de datums van instelling
en opheffing van het coalitieverbod, dat het
vormen van vereenigingen of groepen ver-
bood, vallen in de verschillende landen niet
gelijk. In Frankrijk werd de afschaffing der
gilden (daarop kwam het coalitieverbod prac-
tisch neer) bij wet van 2 Maart 1791 bevolen;
in Nederland eerst in 1798.

De opheffing van het coalitieverbod ga-
schiedde het eerst in Engeland, waar men
wel is waar zich het meest van den invloed
der Fransche revolutie had vrijgehouden,
maar waar men toch niet geheel aan dezen
nieuwen geest was ontkomen. Reeds in 1824
werd het coalitieverbod daar afgeschaft, ter-
wijl Frankrijk eerst in 1849 en 1864 volgde.
In Nederland werden de betreffende wets-
bepalingen, die aan het vormen van vereeni-
gingen voor patroons en werklieden, belem-
meringen in den -weg legden, eerst in 1872
afgeschaft.

Let men nu op het instellen en op het op-
heffen van de coalitieverboden in de verschil-
lende Europeesche landen, dan kan men
zeggen, dat het economisch individualisme
nog geen 100 jaar heeft geduurd. Deze gren-
zen zijn intusschen wat al te nauw gekozen,
zoowel wat betreft het begin als wat betreft
het einde van het individualisme. Want de in-
stelling van het coalitieverbod was reeds het
sluitstuk op een periode van verzwakt en

ingezonjken corporatisme, dat zichzelf had
overleefd. En anderzijds was de loopbaan
van het economisch individualisme niet ge-
ëindigd toen het coalitieverbod was afge-
schaft.

Het beroemde boek van Adam Smith, den
vader van het economisch liberalisme, kwam
uit in 1776 en daarin koos hij partij voor de
individualistische vrijheid van de Physiocra-
tische school. Reeds toen werd dus aan de
revolutionnaire beginselen van het indivi-
dualisme een practische uitwerking gegeven.

En wat betreft de opheffing van het
coalitieverbod, men kan zeker niet zeggen,
dat dit ons land deed overstappen van het
individualisme in het corporatisme.

Maar ook al wenscht men het tijdperk van
100 jaar, gedurende hetwelk de bedoelde
geestesstrooming in de practijk overheerschte,
te verdubbelen, dan nog blijkt, dat haar heer-
schappij slechts van korten duur is geweest.

Vijf a zes eeuwen hield het corporatisme
van de middeleeuwen, het gildenwezen, stand.
Met zijn vele gebreken en tekortkomingen,
met zijn niet-opgewassen-zijn tegen de nieu-
were economische ontwikkeling, wist het toch
welvaart en gezond nationaal leven te bren-
gen, terwijl het economisch liberalisme, ge-
grond op de ongebondenheid van het indi-
vidu, het nog geen twee eeuwen heeft uit-
gehouden.

Reeds in zijn opkomst, nu 100 jaar ge-
leden, schreef de ziener Groen van Prinsterer
in 1848 in zijn „Vrijheid, gelijkheid en broe-
derschap" dit vernietigend oordeel neer, dat
wij nu na 100 jaar geheel kunnen onder-
schrijven:

„Bij het aanheffen van dien kreet moesten
ook gilden en corporatiën vallen. Vrije con-
currentie werd begeerd: geen belemmeringen
voor kunstzin en industrie: geen hatelijk mo-
nopolie van personen of genootschappen; dan
zou de ontwikkeling van individueele nijver-
heid en handel waarborg zijn eener betere
toekomst. De toekomst, die men voorzag, is
er, doch mag zij beter worden genoemd? Ik
ben hier eenstemmig met de coryféen der
hedendaagsche revolutie. Het is deze vrijheid,

deze onbeperkte concurrentie, deze wég-
neming, zooveel doenlijk, der natuurlijke ver-
houding tusschen werkbaas en werkman,
welke de maatschappelijke banden verscheurt,
op de overmagt der rijken de heerschappij der
bankiershuizen uitloopt, aan de handwerks-
lieden regelmatig onderhoud ontneemt, de
zamenleving in twee vijandige heirlegers deelt,
een tallooze schare van armen doet ontstaan,
den aanval der nietsbezittenden tegen de ver-
mogenden voorbereidt en dien in veler oog
verontschuldigen en bijkans wettigen zou. Ze
heeft Europa in een toestand gebragt, akelig
en somber genoeg om velen sidderend te doen
uitroepen: is er geen middel om, gewijzigd,
de associatiën te doen herleven, die men zoo
roekeloos onder de revolutionnaire bouw-
vallen heeft vergruisd?"

Het antwoord op de hier gestelde vraag is
betrekkelijk spoedig daarna gegeven door het
oprichten van vakvereenigingen, die het cor-
poratisme in hun vaandel schreven. Vakver-
eenigingen, niet die den klassenstrijd als leuze
aanhieven, maar die op den bodem van de
Heilige Schrift naar vereeniging van de
samenstellende deelen van het bedrijf streef-
den.

De eeuw van het individualisme, of wil
men, de korte spanne tijds, waarin de natuur-
lijke verbanden van beroep en bedrijf werden
verscheurd en vertrapt, is slechts een inter-
mezzo, een episode, in de economische ge-
schiedenis geweest. Die episode is voorbij.
Nog staan de rudimenten, de ruïnen van het
economisch liberalisme overeind, maar reeds
wordt teruggegrepen naar de beginselen van
het corporatisme van de middeleeuwen, om
dit verjongd en vernieuwd in de huidige ver-
houdingen toe te passen.

De beteekenis van deze wijzigingen mag
ons niet ontgaan. Elk mensch heeft de nei-
ging het tijdperk, waarin hij leeft, als maat-
gevend voor alle tijden te zien.

Laten onze oogen er voor geopend ^ijn,
dat het sociaal-economisch leven van ons
land reeds gedurende 50 a 60 jaren bezig is
zich van het liberalisme in economisch op-
zicht af te wenden en zich tot het corpora-
tisme te bekeeren.

De sociale wetgeving, die sedert 1872 in
een schier ononderbroken reeks van wetten
de positie van de sociaal-zwakken heeft ver-
sterkt, is daarvan een der duidelijke bewijzen,
Te duidelijker naarmate deze wetten de mo-
gelijkheid openden voor het bedrijfsleven,
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om eigen bedrij f saangelegenheden in georga-
niseerd verband te regelen. Dit was meer dan
een correctie op het individualisme. Dit was
een geleidelijk bewuster wordend streven,
om langs organisatorisch en weg, langs den
weg der corporaties, in' het sociale leven orde
te scheppen.

In dit opzicht was vooral belangrijk, de
wijziging van de Grondwet, waarin in twee
etappes de artikelen 152 tot en met 155: wer-
den ingevoegd. Art. 155 zegt, dat de wet aan
andere, dan in de Grondwet genoemde licha-
men verordenende bevoegdheid kan geven.
Door dit artikel werd in de Grondwet de
mogelijkheid geopend om aan bedrijfsorganen
verordenende bevoegdheid te geven.

Over de oprichting van zulke bedrijfs-
organen was daarmede nog niets gezegd.
Eerst bij de Grondwetsherziening van 1938
werden de artt. 152, 153 en 154 ingevoegd,
waarin de instelling van lichamen, voor be-
paalde beroepen en bedrijven en groepen
daarvan, alsmede voor het beroeps- en be-
drijfsleven in het algemeen, werd mogelijk
gemaakt, terwijl aan deze lichamen tevens
verordenende bevoegdheid kan worden ver-
leend.

Hiermede werd welbewust de individualis-
tische weg verlaten en overgestapt in de rich-
ting van het corporatisme.

In dit verband noemen wij ook de Bedrij f s-
radenwet, de Wet op de verbindendverkla-
ring en onverbindendverklaring van Onder-
nemersovereenkomsten, de Vestigingswet
Kleinbedrijf 1937, de Wet op de algemeen-
verbindend- en onverbindendverklaring van
de collectieve arbeidsovereenkomsten en de
Bedrij f svergunningenwet, die alle een nieuw
tijdperk in de sociale en de economische ont-
wikkeling van ons land inluidden.

Waarlijk, wie oordeelt dat na 10 Mei 1940
plotseling aan het tot dat oogenblik bloeiende
individualisme een halt werd toegeroepen, die
heeft van de sociaal-economische ontwikke-
ling in ons land in de laatste 20 jaar niets
begrepen.

Want in die periode heeft de Nederland-
sche overheid door talrijke wettelijke maat-
regelen krachtig medegewerkt aan een ver-
bouwing van ons sociaal-economisch huis,
opdat het ontwakende gemeenschapsbesef
daarin een passende woning zou kunnen
vinden.

Dit gemeenschapsbesef is ontwaakt toen
men stond bij de puinhoopen van het indivi-
dualisme, waarvan de annalen van de sociale
geschiedenis in de 19e eeuw zoo sprekend
getuigen en het is gegroeid door den drang
der economische omstandigheden.

Prof. F. de Vries toonde de vorige maand
in Economisch-Statistische Berichten aan, dat
met name het leerstuk van de vrije prijsvor-
ming een zoo grondig fiasco is geworden, dat
de overheid zich haars ondanks genoodzaakt
zag, hier in te grijpen.

Bij de vrije prijsvorming is een groot aantal
koopers en verkoopers noodig. De verkoopers
bieden op de vrije markt hun koopwaar aan
tegen bepaalde prijzen en de koopers doen
hun bod op deze koopwaar. De vraag en het
aanbod brengen den prijs tot stand en deze
prijs is voor de fabrikanten een richtsnoer bij
de verdere productie.

Maar, vervolgt prof. De Vries, voorwaarde
voor de vrije markt is, dat een zóó groot
aantal koopers en verkoopers op de markt op-
treedt, dat de invloed van een enkele dier
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koopers en verkoopers geheel wordt geneu-
traliseerd.

Evenwel leidt de vrije prijsvorming er toe,
dat de ondernemers trachten juist wél invloed
op de prijsvorming te oefenen. Als de con-
currentie scherp is en het bestaan van den
ondernemer er mede is gemoeid, dan tracht hij
tot prijsafspraken met concurrenten te komen.
Of ook tracht de groote en kapitaalkrachtige
onderneming de kleinere concurrenten uit te
schakelen of dood te drukken. Kartels en
concerns vormen zich, die een monopolie in
bepaalde artikelen vestigen en daarmede de
controle over de prijzen verkrijgen. Dan is er
geen vrije prijsvorming meer, maar een mo-
nopolie. De houder van dit monopolie heeft
dan de alleenheerschappij over het product
en zijn prijs verkregen. En dit kan tot schade
van den consument voeren, die genoodzaakt
is met eiken prijs genoegen te nemen, die hem
in rekening wordt gebracht.

Zoo heeft de liberale leer van de vrije prijs-
vorming een fiasco geleden. De vrije prijs-
vorming heeft aan de vrije prijsvorming den
doodsteek toegebracht. Om de uitbuiting van
den consument te voorkomen, moest dan ook
de overheid ingrijpen. De Wet op de ver-
bindendverklaring en onverbindendverklaring
van Ondernemersovereenkomsten was het
voornaamste middel in de handen van de

overheid om de schadelijke gevolgen van mo-
nopolievorming te voorkomen.

Soortgelijke bedoeling had ook de Vesti-
gingswet voor het kleinbedrijf en de Bedrij f s-
vergunningenwet. De vrije vestiging van be-
drijven in den kleinhandel veroorzaakte de
vestiging van kleine, onvoldoend credietwaar-
dige en ondeskundig beheerde zaken. Onge-
zonde concurrentie, waarvan de risico op
geldgevers werd afgewenteld en die tot
schade van béter-beheerde zaken was, deed
naar wettelijke maatregelen omzien, om de
vrije vestiging aan banden te leggen.

Deze voorbeelden doen duidelijk zien, dat
de ontwikkeling van het economisch leven
er toe leidde, dat de vrijheid van het econo-
misch liberalisme door de overheid aan ban-
den werd gelegd. Stuk voor stuk werd aan
deze vrijheid zoowel economisch als sociaal
een halt toegeroepen en maakten devrije prijs-
vorming en de vrije vestiging plaats voor een
door de overheid beheerschte prijsvorming en
een gebonden economie.

Zoo zijn wij geleidelijk uit de eeuw van het
individualisme overgegleden in het tijdperk
van de corporatieve gebondenheid.

In een volgend artikel willen wij onderzoe-
ken welke algemeene oorzaken tot deze ont-
wikkeling hebben bijgedragen.

DE APOSTELEN EN DE ZONDAG

De Zondagsbeschouwing is gedurende heel
de christelijke jaartelling een onderwerp van
onderling geschil, van twistgesprek en twist-
geschrijf vaak geweest.

Men mag zeggen, dat allengs een beter
begrijpen van de beteekenis en de waarde
van den wekelij kschen rustdag is gegroeid.
Dit wil niet zeggen, dat in de landen der
wereld, waar het Evangelie is gebracht en
die reeds eeuwenlang zijn gechristianiseerd,
tegenwoordig een gelijke Zondagsbeschou-
wing is ontstaan en het meeningsverschil zou
zijn verdwenen. Verre vandaar. Gelijk er vóór
19 eeuwen christenen waren, die den Zon-
dag als den Joodschen Sabbat hielden, zoo
zijn die er thans ook nog. En zooals er in de
eerste eeuwen der christelijke jaartelling men-
schen waren, die den Zondag in 't geheel
niet achtten, zoo heeft men dezulken ook
thans nog. Wat dat betreft is er weinig ver-
anderd.

Wél veranderd is intusschen, dat thans
rustig het strijdperk van eeuwen kan worden
overzien.

Niet veranderd daarentegen is, dat het
vraagstuk van den Zondag ook thans nog
niet verouderd is, maar het ook nu zeer noo-
dig is, ons op den Zondag te bezinnen.

Vandaar dat wij — na ons algemeene arti-
kel in het vorige nummer - - thans nog in
eenige vervolgartikelen eenige opvattingen
in zake den Zondag zullen bespreken en ons
eigen standpunt zullen bepalen.

* * *

Het is ons bekend uit de Heilige Schrift,
dat onder de Joodsche christenen aanvanke-
lijk werd vastgehouden aan den Joodschen
sabbat, niet alleen wat betreft den Zaterdag,
doch ook wat aangaat het daarbij behoorende
Joodsche ritueel (ritueel = woorden en han-

delingen op den godsdienst betrekking heb-
bend).

Het Apostelconvent te Jeruzalem, waarvan
ons in Handelingen 15 wordt verhaald, was
tezamen geroepen, juist om de vragen te be-
spreken, die met het nakomen van de Jood-
sche wet verband hielden. Christenen uit de
Joden waren namelijk de meening toegedaan,
dat heel de Joodsche ritus door de bekeerde
heidenen diende te worden nageleefd, terwijl
de christenen uit de heidenen al spoedig al
deze Joodsche gebruiken nalieten, hun hei-
densche gewoonten lieten varen, maar ver-
der leefden uit het geloof in de verlossing
door Jezus Christus.

Zelfs onder de Apostelen bleek er verschil
van gevoelen te zijn omtrent deze dingen.

Het Apostelconvent besliste ten slotte, dat
aan de christenen uit de heidenen geen last zou
worden opgelegd, die de Joden zelf immers
nooit hadden kunnen dragen, maar beval hun
slechts: „dat gij u onthoudt van hetgeen den
afgoden geofferd is, en van bloed, en van het
verstikte, en van hoererij". Met name werd
hier de noodzakelijkheid van de Joodsche be-
snijdenis en daarmede het hart van de Jood-
sche gebruiken losgelaten, terwijl van net
houden van den Joodschen sabbat in 't geheel
niet werd gesproken.

Later spreekt de apostel Paulus herhaalde-
lijk over het houden van den Joodschen sab-
bat, namelijk in het prachtige 4e hoofdstuk
van Galaten, waarin hij den christenen uit
de Joden voorhoudt, dat het Evangelie vrij
maakt van de wet en hij laakt het, als 't ware
met droefheid in de stem, dat: „gij onder-
houdt dagen en maanden en tijden en jaren".
Niet in het onderhouden van de Joodsche ge-
bruiken, sabbatten en feesten, maar in de
vrijheid waarmede Christus heeft vrijge-
maakt, is het eenige heil. En nog duidelijker
spreekt hij in Col. 2 : 16 en 17 als volgt: „Dat



u dan niemand oordeele in spijs en drank, of
in het stuk des feestdags, of der nieuwe
maan, of der sabbatten, welke zijn een scha-
duw der toekomende dingen, maar het
lichaam is van Christus."

Uit het voorgaande blijkt, dat het onder-
houden van den Joodschen sabbat door de
Apostelen wordt afgekeurd.

Wil dat nu zeggen, dat de eerste dag der
week, de Zondag, als het ware bij voorschrift
van de Apostelen werd ingevoerd? Dit schijnt
niet het geval te zijn geweest.

Eerder schijnt het, dat allengs de eerste
dag der week, de dag van Jezus' verrijzenis
door de eerste christenen als dag van her-
denking werd gebruikt. In l Cor. 16 lezen
we, dat Paulus de gemeente aanraadt ,,op
eiken eersten dag der week" iets weg te leg-
gen voor de arme gemeente te Jeruzalem.
Blijkbaar kwam men reeds toen op den Zon-
dag bijeen.

Dit gebruik - - het blijkt uit de kerkqe-
schiedenis -- neemt steeds toe. Het was op
dien dag niet, gelijk de Joodsche sabbat-
viering, gebod op gebod, regel op regel, maar
de Zondag was een dag der vreugde, „omdat
het de eerste dag is, waarop God de duister-
nis en de stof omgewend en de wereld ge-
maakt heeft en Jezus Christus, onze Verlos-
ser, op denzelfden dag uit de dooden opge-
staan is". Aldus schreef de kerkvader Justi-
nus Martyr. En Augustinus, die in het jaar
356 geboren werd, schreef: ,,De sabbat be-
teekent rust, de Zondag echter opstanding"

- een fijn gevoeld woord, 'dat ook ons nog
wel iets te zeggen heeft.

Smeenk besluit het hoofdstuk van zijn boek
„Christelijk-sociale beginselen" o.m. met deze
woorden:

„Overzien wij de geschiedenis der oude
Kerk, dan kunnen wij concludeeren, dat de
christelijke Zondagsviering spontaan is op-
gekomen uit het vreugdegevoel der christenen
over 's Heeren opstanding. Een officiëele
kerkelijke instelling was de Zondag niet.
Maar reeds tegen het einde der eerste eeuw
had hij den Joodschen sabbat vrijwel ver-
drongen. Allengs werd de rust ook door poli-
tiemaatregelen bevorderd. Maar een beroep
op het vierde gebod werd bij dit alles niet
gedaan."

Men ziet hieruit, dat er tusschen den Jood-
schen sabbat en de Zondagsviering geen ver-
band werd gelegd.

Was dit verband er dan niet?
Ongetwijfeld. Maar vast staat, dat ook '<n

die dagen onder de heidenen een wekelijk-
sche rustdag gebruikelijk was. Het was dus
zeer begrijpelijk, dat de christenen zulk een
rustdag eveneens invoerden, al werd daar-
aan een geheel andere inhoud gegeven. We
weten het, de Heilige Geest werkte ook toen
in de gemeente. Dat deze inwerking niet los
stond van de schepping en onderhouding van
alle dingen, niet los stond van de gebruiken
dier dagen, is zeker. Jacobus zeide het reeds
in het eerste Apostelconvent: „God zijn al
Zijne werken van eeuwigheid bekend." Er is
een doorloopende lijn in de Godsopenbaring.
Deze te mogen zien beteekent verheldering
en verdieping van ons geloofsleven.

In Holland stond een huis,
Een vochtig-duist're kluis,

Daar woonde saam een groot gezin
Met vijf, zes, zeven kind'ren in.

Zoo'n onbewoonb're kluis,
Was toen des werkers „thuis".

Dat huis in Holland was
Slechts vijf bij zeven pas,

Toch leefde in het voorgebouw
(Want achter stond het weefgetouw)

Een kinderrijk gezin
Van 'n schamel weekgewin.

Een bedstee in den wand,
Wat stoelen aan den kant,

Een kist, een tafel vormden er
Tezamen 't heele meubilair.

Voorts dwong de zoldering,
Dat men al bukkend ging.

Die „huizen" van weleer,
Vindt men thans haast niet meer.

De woningbouw in Nederland
Heeft naam gemaakt naar allen kant.

O land, verguisd, benijd,
Gij zijt gebenedijd!

(Nadruk verboden.) JAN WILNA.

*) Vrij naar gegevens uit „Onder eigen
banier".

BIJ DEN LEDENSTAAT

Dank zij de vlotte medewerking van de
hoofdbesturen der aangesloten organisaties,
kunnen wij thans reeds den ledenstaat publi-
ceeren over het vierde kwartaal van het vorig
jaar en daarmede tegelijk de balans opmaken
van het ledenverloop over het felbewogen
jaar 1940.

Deze staat zegt ons — wie had het anders
verwacht — dat de terugloop, die ten gevolge
van de oorlogsomstandigheden in het tweede
kwartaal inzette, in dit vierde semester nog
niet tot staan kwam. Het zijn met name de
vier grootste organisaties, de Bouwarbeiders,
Fabrieksarbeiders, Landarbeiders en Metaal-
bewerkers, die een behoorlijke veer hebben
moeten laten. De oorzaak daarvoor is niet
ver te zoeken. Deze organisaties, die groote
groepen ongeschoolde arbeiders omvatten,
welke vooral in tijden als wij beleven vaak
zeer ongeregeld werken, met minimale in-
komsten hebben te worstelen, enz., groeien
in tijden van opgaande conjunctuur veel snel-
ler dan de overige organisaties, maar hebben

- in 't verleden was dit ook steeds zoo —
in dagen van neergaande conjunctuur ook
veel meer van verlies te lijden.

Daar komt nu nog een extra moeilijkheid
bij, nl. het werken buiten de grenzen van
zoovele duizenden arbeiders, maanden achter-
een, waardoor de band met de organisatie
ernstig op de proef wordt gesteld.

Zoo is het te verklaren, dat een 11-tal
organisaties in dit vierde kwartaal een verlies

leden van 3051 leden, waarvan de vier hier-
boven genoemde bonden er 2593 voor hun
rekening hadden te nemen. De overige 6
hadden gezamenlijk een verlies van 458 leden.

Daar staat dan tegenover dat niet minder
dan 9 organisaties weer met een winstcijfer
uit de bus kwamen., Een winst van in totaal
419 leden. Daardoor daalt het totale verlies
over dit kwartaal tot 2632 leden of 2.26 pet.

Dit verlies is beduidend minder dan over
het vorige kwartaal. Toen was het verlies
3795 leden of 3.15 pet. Dat is niet ongunstig.

Ook het feit dat thans 9 organisaties winst
konden boeken, terwijl dit over het derde
kwartaal maar van 5 kon worden gezegd,
waarbij nog komt dat de winst thans heel wat
meer beteekent, mag als een gunstig ver-
schijnsel worden opgemerkt. Wanneer alle
organisaties, en met name de grootere, hun
propaganda-orgaan nog eens extra gaan na-
zien, is de hoop geoorloofd dat we thans het
dieptepunt hebben bereikt. Maar we stemmen
toe, dan zal er aangepakt moeten -worden.
Dan zal het zoo moeten zijn, dat niet alleen
de ongeorganiseerde! christelijke arbeiders
krachtig worden bewerkt, maar ook dat geen
lid onbezocht blijft dat, om welke reden dan
ook, van ons heen gaat, terwijl hij bij ons
toch wezenlijk behoort.

Laten onze hoofdbesturen deze belangrijke
aangelegenheid nog eens ernstig overwegen.
Het betreft een zeer belangrijk punt.

Ten slotte nog eenige opmerkingen over

het ledenverloop over hefi geheele jaar 1940.
We begonnen dit jaar met 120.344 leden.
We eindigden het met 113.967. Het totale
verlies bedraagt alzoo 6377 leden.

We denken er1 niet aan de beteekenis van
dezen teruggang te verkleinen, maar voegen
er toch uit volle overtuiging aan toe: gezien
de omstandigheden, die we in 1940 meemaak-
ten, valt het geducht mee. Het had erger
kunnen zijn.

Intusschen moeten we nu met elkander wel
afspreken dat het nu welletjes is. Het voor-
beeld van de Politieambtenaren, de Sigaren-
makers, de Belastingambtenaren, de Grafi-
sche arbeiders en de Kantoorbedienden —
maar vooral van de twee eerstgenoemde or-
ganisaties - - zegt ons dat het anders kan.

Welnu, we spreken af, dat we ons allen
krachtig inspannen, dat het in 't jaar 1941
anders wordt. Als 't God belieft!

STAPELKAMP

ADRESVERANDERINGEN.

Adresveranderingen enz. behooren
uitsluitend gezonden te worden aan het
bureau van het C.N.V., en NIET AAN
DE DRUKKERIJ. Van dergelijke ken-
nisgevingen wordt door onze drukkerij
geen nota genomen.
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GEESTELIJKE VERZORGING

In 't laatste nummer van den vorigen jaar-
gang van dit blad zijn mededeelingen gedaan
over de pogingen die zijn aangewend om een
tweetal predikanten in staat te stellen de
geestelijke verzorging van de Nederlandsche
arbeiders, die in het buitenland, speciaal in
Duitschland, werken, ter hand te nemen.

De predikanten Den Hertog en De Waard,
resp. uit Rotterdam en Kampen hadden zich,
daartoe door hun respectieve kerkeraden in
staat gesteld, bereid verklaard, dit werk ter
hand te nemen.

In Augustus jl. was de officieele aanvraag
ingezonden en toen in Januari 1941 deze zaak
nog niet in orde was gekomen, kregen wij ge-
legenheid met eenige Duitsche autoriteiten
deze materie te bespreken, nadat onze Duit-
sche „waarnemer" den weg daartoe geëffend
had.

DE EXTRA-UITKEERING

Deze bespreking verliep vlot en we ont-
vingen de mededeeling, dat vanwege deze
instantie geen enkel bezwaar bestond tegen
dit werk onzer predikanten.

Op hun advies hebben wij ons, in samen-
werking met de heeren van de roomsch-ka-
tholieke organisatie, opnieuw gewend tot het
Departement van Sociale Zaken, met het ver-
zoek, de noodige formaliteiten voor het regel-
matig overschrijden van de grens en hun
arbeid in Duitschland te doen verrichten.

Bij een bespreking met het waarnemend
hoofd van het departement is ons gebleken,
dat de Duitsche ambtenaren op dit departe-
ment deze zaak in handen hebben genomen.
Het wachten is nu op die formaliteiten. En
het is te verwachten, dat binnenkort een
gunstige beslissing afkomt, zoodat het werk
een aanvang kan nemen. J, SCHIPPER.

Op verzoek van de vakcentralen werd in
December 1939 aan de ondersteunde werk-
loozen en de werkverschaffingsarbeiders een
duurtetoeslag verleend van 5 pet. De stijging
van de kosten van het levensonderhoud
noopte ons reeds in April 1940 aan te drin-
gen op verhooging van dezen bijslag. Het
was begrijpelijk, dat dit laatste verzoek, na
de Mei-gebeurtenissen in 1940, niet onmid-
dellijk werd beantwoord en wij geruimen tijd
hebben gewacht om bij het waarnemend
hoofd van het Departement van Sociale
Zaken op een beslissing aan te dringen.

"Dit geschiedde eerst op 2 October van het
vorig jaar, toen de kosten van het levens-
onderhoud belangrijk gestegen waren.

De zorgen in de gezinnen der gesteunde
arbeiders en van hen, die in de werkverschaf-
fing werkten, namen hand over hand toe.

Konden degenen die •werkten en een rede-
lijk loon verdienden al moeilijk het hoofd
boven water houden, voor de crisisslacht-
offers was dit vrijwel onmogelijk geworden.
Vandaar ook onze aandrang om den duurte-
bijslag verhoogd te krijgen.

Er waren blijkbaar ernstige bezwaren, die
uitvoering van ons verlangen onmogelijk
maakten, zoodat we eenige maanden hebben
gewacht met opnieuw bij het departement
aan te dringen. De) toestand werd echter zoo
nijpend, dat we ons verstout hebben op 10
Januari 1941 deze zaak onder de aandacht
te brengen van den heer Verwey. Later
volgde daarop onze brief van 22 Januari,
waarbij het verbondsbestuur, gelet op het
feit, dat vanwege de overheid tijdelijke ver-

hooging van salarissen aan het overheids-
personeel werd gegeven, aandrong op ver-
hooging der steunnormen en de basis-uur-
loonen.

Thans heeft het departement op ons her-
haald verzoek een beslissing kunnen nemen
en werd een extra-winteruitkeering verleend
van een week steunuitkeering.

Deze uitkeering wordt thans in drie ter-
mijnen uitgekeerd, nl. 40 pet. in de maand
Februari, 40 pet. in Maart en 20 pet. in April.

Voor deze beslissing zijn we erkentelijk,
omdat daarmede eenigszins tegemoet gekomen
wordt aan de nijpende zorg, waarin de
„steuntrekkers" verkeeren. Verheugend is
daarbij, dat ook zij, die werkloozenkas-
uitkeering ontvangen, evenals dit geschiedde
met de z.g, kerstgave, voor deze extra-
winteruitkeering in aanmerking kwamen.

Hoewel met zooveel woorden in de circu-
laire van l Februari jl. de arbeiders in de
werkverschaffing niet worden genoemd, mo-
gen wij aannemen, dat ook zij van deze uit-
keering zullen kunnen profiteeren. De werk-
verschaffing is toch altijd, niettegenstaande
ons herhaaldelijk bepleit verlangen om er
normaal werk van te maken, een vorm van
steunverleening gebleven. Voor het geval dit
niet zoo mocht zijn, hebben wij den secre-
taris-generaal verzocht, dit uitdrukkelijk uit
te spreken, zoodat de twee termijnen van uit-
keering, nl. in Maart en April, ook ten goede
zullen komen aan de arbeiders in de werk-
verschaffing. De brief, waarin wij dit hebben
verzocht, wordt volledigheidshalve in dit
nummer opgenomen. J. SCHIPPER.

VERPLICHTE OUDERDOMSVOORZIENING
VOOR KLEINE ZELFSTANDIGEN

Onder dezen titel is een proefschrift ver-
schenen van mr. N. E. H. van Esveld, waar-
van de verdediging op 20 December 1940
had moeten plaats vinden, maar wegens slui-
ting der Rijksuniversiteit te Leiden tot nader
aankondiging is uitgesteld.
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Het eerste hoofdstuk geeft een korte be-
schrijving van hetgeen in ons land op het
gebied van de verplichte invaliditeits- en
ouderdomsverzekering, lang vóór de indie-
ning der eerste verzekeringswetten van
Kuyper, over dit onderwerp is gezegd en ge-

schreven, waarbij de schrijver niet nalaat ook
te memoreeren hetgeen in de parlementaire
debatten omtrent de ouderdomsvoorziening
voor kleine zelfstandigen is gezegd. De in-
stelling van een staatscommissie door dr. v. d.
Tempe] op l April 1940 is de laatste gebeur-
tenis op dit gebied. Deze staatscommissie
kreeg de opdracht advies uit te brengen om-
trent:

„1. de wenschelijkheid om ten behoeve van
de kleine zelfstandigen — waaronder zijn *.e
verstaan degenen, die voor eigen rekening
en risico een tak van bedrijf of een vak uit-
oefenen, en daaruit geldelijke inkomsten heb-
ben, welke een zeker bedrag per jaar niet
te boven plegen te gaan -- voorzieningen te
treffen, -welke een soortgelijk doel beoogen
als de voor de loonarbeiders bij de Ong.eval-
lenwet, de Ziektewet, de Invaliditeitswet en
de Kinderbijslagwet getroffen voorzieningen;

2. de overwegingen van principieelen aard,
welke zich met betrekking tot de toepassing
van den verzekeringsplicht voor de kleine
zelfstandigen voordoen, en de consequenties,
welke daaruit voortvloeien ten aanzien van de
verplichte verzekering voor deze bevolkings-
groep;

3. de regeling en de financiering van zoo-
danige uitbreiding der verplichte verzekering,
mede bezien van uit het gezichtspunt van de
geldelijke lasten, welke bij een verzekering,
die in het algemeen self-supporting moet zijn.
aan de betrokken personen zullen moeten
worden opgelegd;

4. de uitvoerbaarheid van de opneming van
de kleine zelfstandigen in de verplichte ver-
zekering in technisch-administratief opzicht.

Voor zoover de commissie mocht komen tot
positieve voorstellen, deze neder te leggen in
een ontwerp van wet of in ontwerpen van
wet."

De schrijver besluit dit hoofdstuk met den
wensch uit te spreken, „dat de opneming van
de kleine zelfstandigen in de sociale verzeke-
ring binnen afzienbaren tijd een feit kan wor-
den", hoewel hij eenige bladzijden verder er-
kent, dat „een dergelijke verzekering tech-
nisch heel moeilijk uitvoerbaar (is), zoodat
het niet te verwonderen is, dat zij nog in geen
land ter wereld bestaat".

Het doel van den schrijver is dan ook een
weg aan te geven om toch tot het gewenschte
doel te geraken.

In het tweede hoofdstuk wordt dan de toe-
stand op het gebied van de sociale verzeke-
ring in het buitenland geschetst. De conclusie
van den schrijver is daarna, dat ten aanzien
van de voorziening in den geldelijken nood
van den ouden dag der kleine zelfstandigen:

1. het staatspensioen beslist geen opgang
maakt en een uitstervend stelsel van ouder-
domsverzorging is,

2. de vrijwillige verzekering niet bij machte
is allen, die het noodig hebben, onder de ver-
zekering te brengen,

3. de verplichte verzekering daarentegen
in steeds meer landen die, hetzij voor bepaal-
de categorieën, hetzij voor de geheele groeo
der kleine zelfstandigen, een ouderdomsvoor-
ziening in het leven willen roepen, als stelsel
gekozen wordt.

De schrijver kiest dan ook zeer beslist voor
de verplichte verzekering en gaat in zijn



proefschrift uitvoerig na, wat de rechtsgrond
daarvan kan zijn en hoe de uitvoering zal
dienen te geschieden. Vooral dit gedeelte is
voor het onderwerp van belang, terwijl het
hanteeren van allerlei rechtsgronden bij de
parlementaire debatten ten tijde van Talma
en Aalberse den strijd omtrent den omvang
der sociale verzekering weer helder voor
oogen stelt.

Wij zullen niet uitvoerig ingaan op de
beschouwingen van den schrijver omtrent de
standpunten der „Calvinisten" en der
roomsch-katholieken. De afwijzing door
Talma van het opnemen der kleine zelf-
standigen in de ouderdomsvoorziening wordt
herleid tot de „calvinistische" opvatting, dat
de overheid slechts mag treden in de plaats
van de maatschappij, „wanneer deze door
botsing of slecht functioneeren of onvol-
groeid zijn van souvereine kringen in haar
groei belemmerd zou worden". De kleine
zelfstandigen verkeerden volgens Talma niet
in een dergelijke positie als de loonarbeiders
en de overheid had hier dus geen taak. Maar
Talma ging, aldus de schrijver, toch in tegen
de heerschende calvinistische opvatting, die
iedere staatsinmenging in de vrijheid van het
individu veroordeelde, zoolang niet het voort-
bestaan der geheele maatschappelijke orde
positief bedreigd werd.

De schrijver meent in het standpunt van
Talma gebrek aan consequentie op te mer-
ken, omdat hij eigenlijk, volgens verschil-
lende uitlatingen, wel degelijk van oordeel
was, dat de kleine zelfstandigen geholpen
moesten worden. Maar eenerzijds had hij
rekening te houden met het standpunt van
bepaalde partijgenooten, anderzijds moest hij
er op bedacht zijn althans zijn wetsvoorstellen
ten opzichte van de ouderdomsverzekering
der loontrekkenden in het Staatsblad te bren-
gen.

Ook het standpunt van de roomsch-katho-
lieken, met name van Aalberse en Nolens
worden besproken.

Er komt in de beschouwingen van den
schrijver telkens een individualistische op-
vatting tot uitdrukking. De gemeenschap van
het bedrijf wordt vervangen door ,,de ge-
meenschap in tegenwoordige beteekenis, het-
geen wil zeggen, tot een maatschappij in een
dergelijke uitgestrektheid, dat alle directe
verband tusschen individu en gemeenschap
schijnbaar verdween". En verder: ,,Ik zie in
den arbeid dus een directen rechtsgrond
voor de staatsarmenzorg liggen." Alleen ont-
kent de schrijver dat wij ermede kunnen vol-
staan „arbeiders, die hun geheele leven goed
gewerkt hebben, aan de bedeeling over te
laten".

De staat moet dus optreden. Het recht op
voldoende arbeidsbelooning brengt met zich
mede, dat de arbeidenden aanspraak kunnen
maken op iets beters dan staats- of particu-
liere armenzorg. Daarom dus sociale verzeke-
ring voor de kleine zelfstandigen. De staat
moet hier dwingend optreden, wijl de kleine
zelfstandigen of niet in staat zijn premiën te
betalen of wél verzuimen zich tijdig te ver-
zekeren. In een overgangstijd moet de staat
met financieele bijdragen steunen.

De conclusies, waartoe de schrijver komt,
zijn merkwaardigerwijs voor arbeiders en
kleine zelfstandigen, in principe gelijksoortig.

Voor de arbeiders in loondienst, dient de
werkgever de premie geheel of gedeeltelijk
te betalen; voor de kleine zelfstandigen moet

de prijs van hun arbeidsproduct zóó be-
invloed worden, dat daaruit de premie kan
worden betaald. In het laatste hoofdstuk
stelt hij concreet de mogelijkheid de omzet-
belasting voor dit doel te verhoogen.

Dit laatste hoofdstuk handelt over de uit-
voering der verzekering, Daarin wordt eerst
een definitie van kleine zelfstandigen ge-
geven en hun aantal aan de hand van diverse
gegevens op iets minder dan 600.000 geschat.

De conclusies luiden ten slotte:

1. de kring der te verzekeren zelfstandi-
gen, die thans rond 600.000 menschen om-
vat, zich over alle takken van handel, nijver-
heid, landbouw en visscherij moet uitstrekken;

dat géén inkbmstengrens dient gesteld te
worden, maar de wetgever in de verzekering
dient te betrekken die beroepen van kleine
zelfstandigen, waarvan naar zijn meening de
inkomsten doorgaans gering of sterk wisse-
lend zijn;

2. dat de verzekering administratief het
best bij de verzekering van de loonarbeiders
kan aansluiten, omdat het meerendeel der
kleine zelfstandigen in hun jeugd reeds onder
de I.W. vallen en het aanbeveling verdient
hun verzekering voort te zetten;

3. dat de kosten van de verzekering in be-
ginsel door de zelfstandigen zélf gedragen
moeten worden;

dat de categoriën der kleine zelfstandigen
evenwel, die onmogelijk de premiën geheel
of gedeeltelijk kunnen opbrengen, van de
premie-betaling vrijgesteld moeten worden;

dat de staat ten aanzien van hen het
premie-tekort kan dekken door het heffen
van een premie-omzetbelasting, op te bren-
gen door alle of door bepaalde groepen van
de consumenten;

4. dat de premie~inning niet volgens het
zegelsysteem van de I.W. dient te geschie-
den, maar het aanbeveling verdient deze den
belastingdienst op te dragen, die haar kan
uitvoeren aan de hand van de gegevens hem
daartoe door de uitvoeringsorganen ver-
strekt;

5. dat de administratie van de verzekering
voorts kan worden toevertrouwd aan:

a. de kamers van koophandel, voor zoo-
ver het betreft het opmaken van de lijst van
verzekerde kleine zelfstandigen, waartoe het
daartoe uit te breiden handelsregister ge-
bruikt kan worden;

b. de JRijksverzekeringsbank, voor zoover
het de financieele administratie van de pre-
miën en uitkeeringen betreft;

6. dat de financiering van de ouderdoms-
verzekering der kleine zelfstandigen moet ge-
schieden op de basis van het stelsel van
kapitaaldekking van aanspraken:

a. om redenen van opportuniteit, omdat de
verzekering nl. moet aansluiten bij de ver-
plichte verzekering van loonarbeiders;

b, om principieele redenen, omdat alleen
dit financieringsstelsel den verzekerden vol-
doenden waarborg voor toekomstige uitkee-
ringen biedt;

7. dat een bepaling in de wet opgenomen
dient te worden, krachtens welke degenen,
die reeds vrijwillig verzekerd zijn of een der-
gelijke verzekering verkiezen boven de ver-
plichte verzekering van de verzekeringsver-
plichting vrijgesteld moeten worden;

dat ten slotte géén overgangsbepalingen
aan de wet toegevoegd moeten worden, die
den ouderen kleinen zelfstandigen geheel of
gedeeltelijk gratis uitkeeringen verschaffen,
omdat de hieruit voortvloeiende lasten de
financieele basis van de verzekering in gevaar
kunnen brengen.

De door den schrijver gevonden constructie
der uitvoering wordt uitermate aannemelijk
gemaakt. Maar de inschakeling van den be-
lastingdienst en de kamers van koophandel
is toch ietwat vreemd en schijnt ons tot een
administratieven rompslomp te zullen leiden,
die de verzekering niet populair zal maken.

Dat intusschen deze doorwrochte studie
over een zoo moeilijke materie is verschenen
en op klare wijze de moeilijkheden tracht weg
te vagen, is voor de uiteindelijke oplossing
van het vraagstuk der ouderdomsvoorziening
van kleine zelfstandigen stellig niet zonder
beteekenis. Moge de staatscommissie ad hoc
straks met een even heldere en aannemelijke
oplossing van dit vraagstuk komen.

GOUD- EN CLEARING-PARITEIT

In een artikel, getiteld: „Wordt het goud
af geschaft?" schreven wij over de plannen, die
zijn geopperd, om niet meer op de oude wijze
door middel van wisselkoersen, goud uit- en
invoer, maar met behulp van een clearing-
systeem de economische interlandverbindin-
gen van Europa te regelen. Men vindt dit
artikel in ons nummer van 31 Augustus 1940.

Wij wezen op de moeilijkheden en wrijvin-
gen, waartoe zulk een clearingsysteem zou
leiden, omdat daarvoor een blijvende gelijk-
gerichte economische activiteit en een ge-
lijken ruilvoet tusschen de landen onmisbaar
is. Dat een goede werking van; zulk een
clearingsysteem ons nog niet duidelijk was:
was de slotsom van ons artikel.

De kern van het vraagstuk is, dat de koop-
kracht van het geld in het eene land, tegen
een bepaalden koers omgerekend, gelijk be-
hoort te zijn aan de koopkracht van het om-

gerekende geld in het andere land. Kortweg
gezegd, als de koers van de Mark 0.75 gul-
den bedraagt, dan moet men in Nederland
voor één Mark hetzelfde kunnen koopen als
in Duitschland voor 75 cent.

Door allerlei oorzaken kan bijvoorbeeld
het prijspeil in Nederland stijgen, zoodat men
daar voor een gulden minder kan koopen,
terwijl het prijspeil in Duitschland gelijk
blijft.

Dan dient de koers van den gulden, uit-
gedrukt in Marken zich te wijzigen en bij-
voorbeeld op 70 gesteld te worden, zoodat
de koopkracht van de Mark gelijk is aan de
koopkracht van 70 cent.

Bij den gouden standaard geschiedde deze
koerswijziging automatisch, gelijk wij in ons
bovenbedoeld artikel hebben uiteengezet. Is
de gouden standaard afgeschaft, dan moet
men een andere methode vinden om de koop-
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kracht van het geld van twee en meer lan-
den aan elkaar aan te passen. Hier nu doe-
men de moeilijkheden op. Want als deze ge-
lijkheid in koopkracht van het geld, deze
pariteit, er niet is, dan zou het gevolg zijn,
dat het land, waar de goederen goedkooper
te krijgen zijn, zijn uitvoer zag toenemen ten
nadeele van het land, waar de goederen duur-
der waren en dat dus niet of slechter kon
uitvoeren. Dit laatste land zou zich genood-
zaakt zien de productiekosten, zooals loo-
nen, te verlagen om de concurrentie te kun-
nen volhouden. Zou deze toestand voort-
duren, dan zou er in het benadeelde land
geroepen worden om overheidshulp, bijvoor-
beeld om exportpremies in te stellen of de
invoerrechten te verhoogen. In het bevoor-
deelde land zouden eveneens spanningen
ontstaan, met name door de maatregelen van
de regeering van het andere land.

Bij elke soort van betalingsverkeer gaat
het er dus om, hoe het evenwicht in de koop-
kracht van het geld tusschen verschillende
landen gehandhaafd kan blijven.

Dit vraagstuk nu wordt door prof. dr. P.
P. van Berkum, hoogleeraar aan de R.K.
Hoogeschool te Tilburg, besproken in het
kwartaaloverzicht van de Amsterdamsche
Bank.

Nu de goudpariteit in Europa is komen te
vervallen, moet gezocht worden naar de
clearing-pariteit. Hoe moet de waardeverhou-
ding tusschen de munteenheden der verschil-
lende landen zijn, die over de clearing onder-
linge overschotten verrekenen?

De pariteiten moeten op correcte wijze een
afspiegeling zijn van de koopkracht-verhou-
dingen der volkshuishoudingen.

De geleerde schrijver acht dit uiterst
moeilijk. De moeilijkheden in het clearing -
verkeer, waarbij het eene land een steeds
stijgende vordering verkreeg op het andere
land, zonder dat dit er toe leidde, dat het
andere land zijn uitvoer deed toenemen,
schrijft hij toe aan overwaardeering van de
clearingvaluta's. Daarom gaat hij er van uit,
dat de huidige koersen der valuta's niet op
de economische werkelijkheid kloppen. Hij
bepleit herwaardeering van de pariteiten
volgens economisch juiste criteria.

Deze meent hij te kunnen vinden in de z.g.
koopkrachtpariteiten-theorie, waarbij de koop-
kracht van meerdere landen rechtstreeks en
zonder wisselkoers met elkander worden ver-
geleken.

Als voorbeeld van een zoodanig systeem
neemt hij den gouden standaard. Wanneer in
een land de goudvoorraad toenam, dan was
dat een bewijs van den toenemenden uitvoer
of afnemenden invoer en dus van een gun-
stiger ruilvoet, of, wil men, van een dalend
prijspeil en een stijgende binnenlandsche
koopkracht. De vorderingen op het buiten-
land werden dan niet meer in goederen of
gepresteerde diensten, maar in goud betaald.
Ten tijde van het Mercantilisme beschouwde
men dit als een voordeel, maar tegenwoordig
ziet men in, dat zulk een toestand op den
duur nadeelig is.

Prof. Van Berkum wil nu in het clearing-
verkeer een gelijksoortigen maatstaf aanleggen
als in het systeem van den gouden standaard.

Wanneer de goudvooraad toenam, was dit
een bewijs dat de koopkrachtpariteit, uit-
komend in de wisselpariteit, verandering
onderging en daartegen maatregelen noodig
waren.
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In het clearingverkeer kan als maatstaf
de toeneming van het clearingsaldo dienen.
Als een land steeds hooger vorderingen
krijgt op het buitenland, dan is dit een be-
wijs, dat de koopkrachtpariteit moet worden
gewijzigd en dat in het binnenlandsch ver-
keer bepaalde maatregelen genomen moeten
worden om de koopkrachtpariteit weer in
evenwicht te brengen.

Dit alles komt neer op meer internationale
economische samenwerking. Een voorwaarde
daarvoor is verbetering van de politieke ver-
houdingen tusschen de landen. Een tweede
voorwaarde is grootere eenheid op het gebied
van de conjunctuurpolitiek. En een derde
voorwaarde regeling van het kapitaalverkeer
tusschen de landen.

Wie den Europeeschen toestand en de ver-
houdingen tusschen de landen op dit oogen-

blik beziet, die gevoelt onmiddellijk, dat deze
voorwaarden niet gemakkelijk in vervulling
zullen gaan.

Daarom is dit, overigens interessante be-
toog van prof. Van Berkum, waarvan wij tot
staving van ons vroeger gegeven oordeel een
en ander vrij weergaven, een bevestiging van
onze meening, dat de overgang naar een
nieuwe internationale betalings- en goederen-
verkeersregeling nog niet zoo eenvoudig zal
zijn.

Waarbij dan nog in aanmerking moet
worden genomen --en daarmede besluit de
schrijver zijn betoog — „dat de uitzonderlijke
positie van ons land als internationaal ge-
oriënteerd centrum andere eischen stelt dan
die van het meerendeel der overige continen-
tale landen."

STATISTIEK DER VOORLICHTING BIJ BEROEPSKEUZE

Voor de derde maal verschijnt thans een
door het Centraal Bureau voor de Statistiek
opgestelde statistiek van de voorlichting bij
beroepskeuze.

Deze statistiek is uitvoeriger dan de vorige,
dank zij, zooals de directeur van het Centraal
Bureau mededeelt, de medewerking van de
beroepskeuze-bureaux, die hun administratie
overeenkomstig den wensch van het C.B. wil-
den inrichten.

Uit de gegevens blijkt, dat het aantal be-
zoeken der bureaux in 1939 in vergelijking
met dat in 1938 -weer is gestegen. Ontvingen
de bureaux in 1938 gezamenlijk 16912 bezoe-
ken, in 1939 was het aantal 18188. Dat is een
vermeerdering met 1276 of 7.5 pet.

De beroepskeuze-voorlichting -wint dus ge-
leidelijk aan beteekenis, al zal niemand ont-
kennen, dat er nog slechts een klein deel van
de jeugdigen zich laat voorlichten. Dit kan
ook moeilijk anders, zoolang het aantal bu-
reaux nog zoo gering is. Intusschen is ook
het aantal werkende bureaux toegenomen,
namelijk van 30 in 1938 tot 36 in 1939. Hier-
van zijn 14 algemeene, 7 r.-k. en 5 prot.-chr.
bureaux. Ook het aantal adviseurs is toege-
nomen. In 1938 bedroeg het 120, in 1939: 127.

Deze verhouding tusschen het aantal wer-
kende adviseurs en het aantal bureaux doet
wat eigenaardig aan. Nog eigenaardiger is
het, als men de afzonderlijke cijfers per
bureau raadpleegt. Men ziet dan namelijk,
dat de R.K. Commissie voor Beroepskeuze
voor jongens te Amsterdam niet minder dan
15 adviseurs telt, die tezamen aan 337 jon-
gens een advies gaven, terwijl daarenboven
nog 260 tweede of derde bezoeken werden
geregistreerd. Maar wat denkt men van de
Gemeentelijke Commissie voor de Beroeps-
keuze te Assen, die 10 adviseurs telt, welke
tezamen aan 6 personen advies gaven en 3
herhaalde bezoeken verwerkten?

Hieruit blijkt, dat men hier niet te doen
heeft met adviseurs, die persoonlijk advies
verstrekten, maar met commissies, die ver-
moedelijk hun eindoordeel gaven. Het zou
een duidelijker inzicht in de kwaliteit der
adviseurs verschaffen, indien duidelijk werd
aangegeven, hoe het verstrekken van advies
in de verschillende commissies geschiedt, het-

zij door een adviseur, hetzij door een voller
dige commissie. Wellicht dat bij een volgende
uitgave van deze statistiek op dit punt meer
helderheid kan worden verschaft.

Deze statistiek geeft intusschen reeds be-
langrijk meer gegevens dan de vorige en ver-
schaft ook nauwkeuriger gegevens. Terwijl de
onderscheiding naar leeftijd en geslacht bij
de vorige statistiek zeer veel te wenschen
overliet, is daarin thans een aanmerkelijke
verbetering gekomen. Dat blijkt wel zeer dui-
delijk uit de leeftijdsgroepen ,,18 jaar en
ouder" en „Leeftijd niet in te deelen".

De eerste groep telde in 1938: 1618 en in
1939 3026 personen; de tweede groep in 1938
2259 en in 1939 nog slechts 726 personen.
Blijkbaar is de leeftijdsindeeling veel verbe-
terd en daardoor vooral de groep „18 jaar
en oudei" sterk gestegen.

Het grootste aantal adviesvragenden wordt
gevormd door de groep „Jonger dan 15 jaar",
namelijk 4184; daarna volgt de groep „18 jaar
en ouder" met 3026 en vervolgens die der
,,15- t/m 17-jarigen" met 2878.

De vrouwelijke en de mannelijke advies-
vragenden zijn beide in vergelijking met
1938 gestegen, maar de vrouwelijke het
sterkst, namelijk respectievelijk van 2707 tot
3507 en van 7041 tot 7307.

Van de mannelijke adviesvragenden had
50 pet. het laatst gewoon lager onderwijs ge-
noten en van de vrouwelijke 29 pet.; dan
volgen de vrouwelijke adviesvragenden, die
het laatst uitgebreid lager onderwijs hadden
genoten met 28 pet. en de mannelijke met
25 pet. Echter tellen de vrouwelijke advies-
vragenden, die voorbereidend hooger of mid-
delbaar onderwijs hebben genoten, nog l pet.
meer, namelijk 26 pet., terwijl de mannelijke
met deze zelfde schoolopleiding slechts 15 pet.
tellen van het geheel.

Uit deze cijfers is af te leiden, dat van de
jongens bijna de helft, namelijk 49 pet., jon-
ger dan 15 jaar is als voor hen advies wordt
gevraagd, terwijl van de adviesvragende
meisjes 43 pet. 18 jaar of ouder is en slechts
27 pet. jonger is dan 15 jaar.

Aangezien de ervaring leert, dat de oudere
adviesvragenden vaak reeds een of andere
mislukking in opleiding of beroep moesten



boeken, voordat zij naar een bureau voor
beroepskeuze komen, is het te hopen, dat; het
percentage jeugdigen onder de meisjes in de
toekomst een stijging zal te zien geven.

Het overzicht geeft ook eenige cijfers om
te doen zien, dat van deze voorlichting nog
slechts sporadisch wordt gebruik gemaakt.
Immers, terwijl in 1938 bijna 200.000 jongens
en meisjes de lagere school verlieten, was het
aantal adviesvragenden beneden 18 jaar in
dat zelfde jaar slechts 5706 of 2.9 pet. Het
percentage der jongens was 4.4 pet. en dat
der meisjes 1.4 pet. Het verhoudingscijfer
voor de jongens is dus gunstiger dan dat voor
de meisjes.

Wij willen met dit korte uittreksel vol-
staan.

De voorlichting bij beroepskeuze gaat voor-
uit. De stimulans, uitgaande van de straks in
te stellen rijksvoorlichting, zal na eenige jaren
zich wel in de dan te geven cijfers weerspie-
gelen.

Het is daarom nu de tijd om onder ons
christen-volk de belangstelling voor dezen
noodzakelijken socialen arbeid meer dan ooit
te verlevendigen. In een aantal plaatsen van
ons land bestaan reeds christelijke commis-
sies. Dit aantal dient snel te worden vergroot,
opdat voor onze jongens en meisjes de be-
roepskeuze-voorlichting uit eigen christelijk
millieu mogelijk worde.

EEN GOED BEGIN - EEN SLECHT VERVOLG

Onder dit opschrift schrijft mr. Ph. Wer-
ner, directeur van de Arbeidsbeurs te Eind-
hoven, een artikel in het Tijdschrift van den
Nededandschen Werkloosheidsraad, hande-
lend over de instelling van het Rijksarbeids-
bureau.

Hij juicht deze instelling van harte toe,
waarvoor hij de motieven aangeeft, maar
geeft zijn teleurstelling té kennen over een
beschikking van den Secretaris-Generaal van
het Departement van Binnenlandsche Zaken
„regelende de wijze van aanvulling van het
personeel bij de diensten, bedrijven en instel-
lingen van het rijk, de provinciën, de gemeen-
ten en de Nederlandsche Spoorwegen".
Daarin toch wordt gezegd, dat alle wacht-
gelders, met ontoereikend pensioen ontslage-
nen en met bekomen letsel uit den militairen
dienst ontslagenen zich moeten laten inschrij-
ven bij de afdeeling „Overheidspersoneels-
voorziening" van het Departement van Bin-
nenlandsche Zaken, als candidaten ter plaat-
sing in overheids- en semi-overheidsdienst.

Hier loopt dus de eene rijksinstelling de
andere rijksinstelling voorbij en gaat haar
eigen gang.

Mr. Werner schrijft: „Hier wordt 9 weken
na de oprichting van het Rijksarbeidsbureau,
dat in ons land de geheele arbeidsbemidde-
ling bij uitsluiting zou behartigen, naast dit
een ander rijksbemiddelingsorgaan in het
leven geroepen voor de personeelsvoorzie-
ning bij overheids- en semi-overheidsdien-
sten." •

Wij deelen deze verwondering van mr.
Werner.

In dit opzicht althans verschilt ,,de nieuwe
tijd" niet van den ouden, dat nog altijd het
rijk zich van zijn eigen organen afwendt en
de reputatie dier organen ondermijnt. Hoe
vaak is er niet in woord en schrift bezwaar
tegen gemaakt, dat voor de voorziening in
vacatures bij rijk, provincie, gemeente en
andere officieele lichamen de arbeidsbeurzen
niet geraadpleegd werden. Nu de arbeidsbe-
middeling geheel rijkszaak is geworden,'
mocht worden verwacht, dat aan dit euvel
een einde werd gemaakt.

Maar neen, men gaat aan de departemen-
ten op den ouden voet voort.

Er is blijkbaar nog niets veranderd.

UIT DE GESCHIEDENIS DER ECONOMIE

De voorgeschiedenis.

Wij stellen ons voor in enkele artikelen iets
te vertellen uit de geschiedenis der economie.
Voorop sta, dat we goed dienen vast te hou-
den het onderscheid tusschen: Ie. de geschie-
denis der economie en 2e. de economische
geschiedenis.

Het eerste punt geeft alleen een overzicht
van de verschillende theorieën en richtingen
en personen, die in den loop der tijden op het
terrein der economie naar voren zijn ge-
komen.

Het tweede punt houdt zich vooral bezig
met de wetenschappelijk-wijsgeerige zijde van
de kwestie. De ontwikkelingsgang van heel
het economisch leven zou dan moeten wor-
den nagegaan, waarbij dan natuurlijk ter
sprake moeten komen: de gilden, de prijsbe-
weging, dé historie van den grondeigendom,

de vormen van gemeenschappelijk bodemge-
bruik, enz.

Natuurlijk bestaat tusschen beide punten
verband, maar toch is de economie als weten-
schap alleen dan goed te begrijpen, als men
de geschiedenis der economie kent. We gaan
dus beginnen met wat men noemt: elementair
onderricht en stellen dan in de eerste plaats
de vraag: wat is economie?

Prof. Diepenhorst deelt ons in zijn „Grond-
beginselen der economie" mee, dat de naam
een samenvoeging is van twee Grieksche
woorden, nl. „oikos" = „huis" en „nomos"
= „wet" of „regeling".

De letterlijke beteekenis van het woord is
dus: regeling van het huishouden. Al dadelijk
wordt ons daardoor de naam staathuishoud-
kunde duidelijk, hoewel we dezen naam niet
met „economie" mogen vereenzelvigen. Im-
mers, het begrip „staat" komt daarin zeer

sterk op den voorgrond. Bij een vasthouden
aan de oorspronkelijke beteekenis van het
woord economie, zouden we dan ook beter
kunnen spreken van: volkshuishoudkunde.

In deze artikelen zullen we echter vast blij-
ven houden aan den naam „economie". Daar-
in hebben we vooral te doen met het stoffe-
lijk-maatschappelijk leven. We kunnen het
ook nog wat breeder zeggen, nl. dat economie
is de wetenschap van de verzorging van den
mensch met stoffelijke goederen.

Wanneer wij de zaak zoo stellen, dan is
dus in dit woord vervat een strijd van den
mensch van vele eeuwen, nl. een strijd om
de voortbrenging, de verdeeling en het ver-
bruik der op of in de aarde aanwezige pro-
ducten. Geworsteld heeft de mensch om te
kunnen produceeren, maar ook om het ge-
produceerde op een juiste wijze te verdeelen
en te verbruiken.

Het behoeft natuurlijk geen betoog, dat de
ééne generatie daarover anders dacht dan de
andere. Het behoeft ook geen nadere aan-
duiding, dat wat door den éénen mensch als
de eenig juiste economische theorie werd ver-
kondigd, door een ander als onjuist werd be-
streden, waartegenover dan weer een derde
stelsel werd geplaatst. In den loop der jaren
zijn er heel wat van die economische stelsels
geweest; het ééne al beter dan het andere.

Wanneer wij de historie der economie na-
gaan, dan onderscheiden we, wat we zouden
kunnen noemen een ongeorganiseerd en een
georganiseerd tijdperk. Van uit een ongebrei-
deld luk-raak-systeem zijn economische theo-
rieën, geboren, die langzamerhand vasten
vorm hebben aangenomen en in omlijnde ba-
nen zijn geleid.

Interessant is het, om b.v. de economische
toestanden in de middeleeuwen na te gaan en
eens te snuffelen in wat men voor die dagen
bestempelt met den naam „economische poli-
tiek". Deze was voornamelijk in handen van
de steden. Zij beheerschten eigenlijk het lan-
delijke economische leven. Hoe machtiger de
stad werd, hoe verder zij haar invloed op de
bedrijven trachtte uit te breiden.

Enkele voorbeelden.1)
In 1452 vergunde Philips de Goede aan de

stad Amsterdam dat: „van nu voortaan, wijn
noch bier, niemand tappen noch drincken en
sal op een vierendeel weeghs na onser voor-
seyde stede, in alle kanten ommegaende".

Utrecht verbiedt in 1400, ambachten te
doen in het gebied buiten de stad waarover
haar recht zich uitstrekt en doet allerlei po-
gingen om de nijverheid buiten de stadsvrij-
heid te dooden. Goes weet in 1407 een der-
gelijk privilege tegenover het omringende
platteland van den graaf te verkrijgen.

De bevolking van Rijnland moest in de 14e
eeuw haar gruit (grondstof voor de bierbrou-
werij) te Leiden halen.

In 1389 verkrijgt Haarlem van den graaf
het monopolie voor het brouwen van bier in
Kennemerland en ook tal van andere steden
wisten op dergelijke wijze de nijverheid van
het platteland te weren.

Volgens het gildenboek van Kampen uit de
15e eeuw mochten de burgers buiten de mu-
ren der stad een aantal ambachten niet uit-
oefenen, binnen de vrijheid dier stad, buiten

h) Deze en tallooze andere voorbeelden zijn
te vinden in: Hoofdstukken uit de geschiede-
nis der Staathuishoudkunde, door mr. M. W.
F. Treub.



de muren mocht geen bier getapt worden dat
niet binnen de stad was gebrouwen.

Een belangrijke rol speelde in die dagen
het z.g. „stapelrecht". Dit bedoelde de be-
volking van het rondom liggende platteland
tot een bezoek aan de stedelijke markt te
dwingen.

Volgens het Groningsche Oldermansboek
uit de 13e eeuw was het aan ieder „vremd
man" verboden waren uit de Ommelanden te
vervoeren, anders dan over Groningen. In
den loop der 15e eeuw wist Groningen zijn
stapelrecht uit te breiden tot al het in de
Ommelanden verbouwde graan; later, er
tegenover de Ommelanden een algemeen
stapelrecht van te maken.

In 1377 beveelt Hertog Albrecht van Beye-
ren, dat al de turf uit de Groote Waard van
Zuid-Holland te Dordrecht ter markt zal
worden gebracht. Volgens een charter van
1412 mag de visch, die binnen het schepen-
dom van Gorcum gevangen wordt, niet an-
ders dan op de stadsvischmarkt verkocht
worden.

Behalve dit stapelrecht had men ook nog
de „keur", die beschreven is in allerlei ,,keur-
boeken". In het Leidsche keurboek van 1406
wordt b.v. verordend: „Item wie bier of mede
binnen Leyden tapte ende niet vol en mate bi

ghebrander maet van den lest brande die
krijgt boete." En in een keur van Amsterdam
van 26 Juli 1578 heet het in den aanhef: „Al
is 't soo, dat mijne heeren van den Gerechte
dickmael geboden hebben gehad, en ook de
natuurlijke redene sulx eyscht, dat niemand
den andere moet bedriegen in gewigten, ma-
ten, noch in eenige andere saken verkorten;
gebieden daaromme seer scherpelijcken allen
dengenen die hen met olie maten ofte gewig-
ten, bier-kannen ofte wijn-kannen, generende
zijn, dat deselve hare kannen, gewichte ende
olie-maten sullen doen ycken ende oprecht
maken."

We deden slechts een kleine greep uit de
vele voorbeelden die er bestaan van de stede-
lijke economische politiek - - juister gezegd:
beperkende bepalingen • uit de middel-
eeuwen. Voldoende echter, om te doen be-
seffen, dat deze „economie" niet gerekend
kan worden tot een behoorlijk afgerond sy-
steem. Er zat geen orde in.

Sedert de 12e of 13e eeuw werd, deze eco-
nomische ontwikkeling geleid door de steden;
we merkten dat reeds op.

In de 16e eeuw is daarin een kentering
gekomen.

We zullen dat in een volgend artikel zien.
W. A. J. D.

HET PRIJSBEHEERSCHINGSBESLUIT

Er is een besluit van de Secretarissen-
Generaal van de Departementen van Handel,
Nijverheid en Scheepvaart en van Justitie
verschenen, houdende bepalingen omtrent
straffen en strafvordering bij overtreding van
prijsvoorschriften.

Reeds tevoren was er een gemachtigde
voor de prijzen aangewezen, aan wien nu in
deze verordening velerlei bevoegdheid wordt
verleend.

Deze bevoegdheid strekt zich uit tot het
instellen van een strafvervolging tegen hem,
haar of hen, die door handelen of nalaten
opzettelijk bewerken, dat een prijsvoorschrift
wordt overtreden of tegen degene(n), aan
wiens of wier schuld het is te wijten, dat een
prijsvoorschrift wordt overtreden. Gevange-
nisstraf tot 10 jaren en geldboete tot een
onbeperkt bedrag kan daarvan het gevolg
zijn, alsmede verbeurdverklaring van goe-
deren.

Terwijl de gevangenisstraf alleen door den
strafrechter kan worden uitgesproken, valt
de geldboete en de verbeurdverklaring onder
de zoogenaamde tuchtrechtelijke straf. Daar-
naast kunnen nog andere straffen worden
uitgedeeld, namelijk sluiting van de zaak voor
een bepaalden of onbepaalden tijd, verbeurd-

verklaring en verbod om gedurende een be-
paalden tijd een beroep uit te oefenen.

Deze ingrijpende straffen hebben ten doel
te voorkomen, dat door prijsopdrijving nadeel
wordt berokkend aan de minst-draagkrach-
tigen, terwijl de goed-gesitueerden buiten de
distributie om zich allerlei zouden weten te
verschaffen, dat tot instandhouding en ver-
aangenaming van het leven zou kunnen die-
nen.

Wij leven in een werelddeel, dat zich aan
bijna alle zijden den toevoer ziet afgesneden
en dat niet in staat blijkt zich zonder bijzon-
dere maatregelen alles in voldoende mate te
verschaffen. Daarom is het verbruik door
distributiemaatregelen ingeperkt. Het zou on-
rechtvaardig zijn, wanneer buiten de distri-
butie om degenen, die goed kunnen betalen
zich alles kunnen aanschaffen en anderen des
te spoediger hun rantsoen zouden moeten
missen.

Vandaar deze dreigende straffen, die te-
meer aantoonen, hoe op dit oogenblik de
nood langzaam naderbij sluipt.

Wij kunnen slechts bidden, dat aan de
verschrikkingen van dezen tijd spoedig een
einde komt.

HET VARKENSBESLUIT 1940

Men schrijft ons over de moeilijkheid voor
landarbeiders en andere arbeiders op het
platteland om evenals zij dit andere jaren
gewoon zijn, een varken te mesten, geheel of
gedeeltelijk met afval van eigen land of huis-
houding. Niet alleen wordt daardoor het be-
lang van deze arbeiders geschaad, wier loon
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vaak met deze mogelijkheid rekening houdt,
maar bovendien is dit ook ten nadeele van
de vleesch- en vetpositie van ons land. Aldus
is de redeneering, die men volgt.

Wij willen daarom de regelen, die voor
het verkrijgen van een vergunning zijn ge-
steld, hier afdrukken, omdat naar wij meenen,

het voor vele arbeiders, die gewoon zijn zelf
te mesten en te slachten, het wel degelijk
mogelijk is ook thans vergunning te verkrij-
gen, mits aan enkele voorwaarden is voldaan.

Wij vonden een uittreksel van het Var-
kensbesluit 1940 in het weekblad Herstel en
nemen dat hier op:

„Het Varkensbesluit 1940 bindt het hou-
den en fokken van varkens aan regelen en
stelt dit afhankelijk van toewijzingen. De
nadere bepalingen ter uitvoering van dit be-
sluit zijn vervat in de Varkensbeschikking
1940. Voor elke provincie wordt daarin een
bepaald aantal varkens vastgesteld, dat door
de Landbouw-Crisis-Organisaties in totaal
aan alle gegadigden tezamen ten hoogste mag
worden toegewezen. Voor Gelderland is dat
aantal bij voorbeeld gesteld op 168.304, voor
Noord-Brabant op 136.454, enz.

Als gegadigden komen in aanmerking zij,
die als georganiseerden bij een Landbouw-
Crisis-Organisatie zijn aangesloten.

De toewijzingen geschieden door het da-
gelijksch bestuur der Landbouw-Crisis-Orga-
nisatie. Dit bestuur houdt daarbij, met
inachtneming van de er aan door de Neder-
landsche Veehouderij Centrale gegeven aan-
wijzingen, rekening met den toestand in het
verleden. En wel ten eerste met de toewijzing
die de betreffende georganiseerde vroeger in-
gevolge de Crisis-Varkensbeschikking 1939
III heeft ontvangen en ten tweede met het
gemiddelde aantal varkens met een gewicht
van meer dan 30 kg., dat de betreffende ge-
organiseerde daadwerkelijk voorhanden had
blijkens de tellingen van de maanden Novem-
ber 1939, Februari, Juni en September 1940.

Naast deze, laten we zeggen algemeene,
toewijzingen, is het echter mogelijk om een
bijzondere toewijzing te verkrijgen. Daartoe
moet de georganiseerde een schriftelijk ver-
zoek indienen bij het dagelijksch bestuur van
de Landbouw-Crisis-Organisatie.

Voor een bijzondere toewijzing komen ver-
schillende groepen in aanmerking:

1. landbouwers en landarbeiders, die reeds
een algemeene toewijzing hebben gekregen
en die ten genoegen van de Landbouw-Crisis-
Organisatie aantoonen, dat zij boven die toe-
wijzing nog varkens kunnen houden en tot
slachtrijpheid mesten, uitsluitend met behulp
van ruwvoeder van eigen bedrijf en/of af-
vallen van levensmiddelen, die afkomstig zijn
van eigen of anderer bedrijf en/of huishou-
ding. Verder moeten zij aantoonen, dat zij
de door hen geteelde tarwe, rogge en groene
erwten bij den Provincialen Voedselcommis-
saris hebben ingeleverd of ter inlevering heb-
ben aangeboden;

2. landbouwers en landarbeiders, die geen
algemeene toewijzing hebben gekregen en die
verder hetzelfde aantonen als onder l is ge-
noemd (dat zij een of meer varkens kunnen
houden uitsluitend met eigen geteeld ruwvoer
en afvallen en dat zij de door hen geteelde
tarwe, rogge en groene erwten hebben inge-
leverd of ter inlevering hebben aangeboden);

3. personen, die geen landbouwer of land-
arbeider zijn en ten genoegen van de Land-
bouw-Crisis-Organisatie aantoonen, dat ter
plaatse voor hen voldoende gelegenheid be-
staat om varkens te mesten en dat zij die tot
slachtrijpheid kunnen maken uitsluitend met
behulp van afvallen van levensmiddelen, af-
komstig van eigen bedrijf en/of huishouding."



PERS EN POLEMIEK

Raad van Bestuur in Arbeidszaken.

Bovengenoemde Raad van Bestuur is door
de verschillende werkgeversorganisaties in
ons land opgericht.

Wij lezen daaromtrent het volgende in het
orgaan van het Verbond van Protestantsch-
Christelijke Werkgevers De "Werkgever:

,,Nauwelijks was het officieele bericht, be-
treffende de oprichting van den Raad van
Bestuur in Arbeidszaken in de verschillende
dagbladen en ook in ons blad verschenen, of
van verschillende zijden kwamen beschou-
wingen los. Het is niet onze bedoeling aan
deze beschouwingen de onze toe te voegen,
aangezien het in ons vorige nummer geplaat-
ste bericht kort en krachtig weergaf datgene,
wat thans op sociaal gebied in den in-
dustrieelen werkgeverskring tot stand is ge-
komen.

Ter voorkoming van misverstand zij aller-
eerst voorop gesteld, dat de bestaande cen-
tralen zich ni?t in dezen Raad van Bestuur in
Arbeidszaken hebben gefusionneerd. Dit had
ook moeilijk gekund; in de eerste plaats reeds,
omdat door de werkgeverscentralen ook
economische belangen worden behartigd en
de Raad van Bestuur in Arbeidszaken zich
uitsluitend op sociaal gebied beweegt, terwijl
voorts zulks niet zou strooken met de her-
haaldelijk door ons verbond in de afgeloopen
maanden uitgesproken gedragslijn, dat wij
tot de nauwst mogelijke samenwerking bereid
zijn, zonder de principieele zelfstandigheid
prijs te geven!

\Velnu, in dezen raad treft men aan een
specimen eener goede concentratie, waarbij
op verstandige en met het historisch ge-
groeide rekening houdende wijze een sociaal
toporgaan in het leven is geroepen, dat in de
toekomst alle sociale vraagstukken, zoowel die
van wetgeving, bestuur en uitvoering, als
die. betreffende loon- en arbeidsvoorwaarden,
centraal met de verschillende autoriteiten zal
opnemen; of, om het met de woorden van het
communiqué zelf te zeggen:

,,De taak van den Raad van Bestuur in
Arbeidszaken is ten aanzien van de sociale
wetgeving en OD het gebied van de arbeids-
voorwaarden als volgt omschreven:

a. de georganiseerde werkgevers ten
overstaan van de bevoegde autoriteiten en
anderen te vertegenwoordigen;

b. te bevorderen, dat op deze gebieden
tusschen de georganiseerde werkgevers een
zoo groot mogelijke samenwerking tot stand
komt, waarbij ten aanzien van de regeling
der sociale verhoudingen in de verschil-
lende bedrijfstakken zooveel mogelijk naar
eenheid van beleid wordt gestreefd."

Inmiddels is reeds het dagelijksch bestuur
van dezen raad samengesteld, hetwelk bestaat
uit de navolgende heeren:

Voorzitter: Mr. D. U. Stikker, directeur
der N.V. Heinekens Bierbrouwerij Mij., Am-
sterdam, tevens voorzitter van Centraal Over-
leg in Arbeidszaken voor Werkgeversverbon-
den; leden: Ir, W. H. van Leeuwen, nresi-
dent-directeur der N.V. Ned. Gist- en Spiri-
tusfabriek, Delft, tevens vice-voorzitter van
het Verbond van Nederlandsche Werkgevers;

ir M. H. Damme, directeur der N.V. Werk-
spoor, Amsterdam, tevens lid van het
dagelijksch bestuur van het Verbond van
Nederlandsrhe Werkgevers; E. Straatemeier,
voorzitter van de Scheepvaartvereen. „Zuid",
Rotterdam, tevens lid van het dagelijksch
bestuur van Centraal Overleg in Arbeids-
zaken voor Werkgeversbonden; ir F. H. E.
Guljé, directeur van de Hollandsche Con-
structiewerkplaatsen te Leiden, tevens voor-
zitter van het R.K. Verbond van Werkgevers-
vakvereenigingen; dr. G. J. M. de Gruyter,
directeur van de N.V. Kon. Industrie en
Handel Mij. van P. de Gruyter en Zoon te
's-Hertogenbosch, tevens lid van het bestuur
van het R.K, Verbond van Werkgeversvak-
vereenigingen; A. Borst Pzn., voorzitter van
den Raad van Beheer der N.V. Broodunie.
Rotterdam, tevens voorzitter van het Verbond
van Prot.-Chr. Werkgevers in Nederland.

Aan dit dagelijksch bestuur zijn als advi-
seurs toegevoegd de secretarissen der samen-
werkende centralen. Als zoodanig is voor ons
verbond aangewezen de heer mr. A. Hoekema
te 's-Gravenhage.

De volledige Raad van Bestuur zal ziin
samengesteld uit vertegenwoordigers van de
voornaamste bedrijfstakken; het overleg
wordt dienaangaande nog voortgezet, zoodat
wij in dit stadium geen nadere mededeelingen
kunnen doen.

Uit den opzet van den raad blijkt inHis-
schen wel duidelijk hoezeer het accent komt
te vallen OD de werkgeverspa&organisaties en
hoe juist de koers van ons verbondsbestuur
in de laatste jaren is geweest om hieroo sterk
den nadruk te leggen. Immers kan slechts met
die qroepen. die in vakoraanisatorisch ver-
band optreden, worden rekening gehouden!"

Grondstoffen voor de textielindustrie.

In Het Textielarbeidersblad lezen we:
,.De behoefte aan grondstoffen is voor de

textielindustrie een zeer moeilijk probleem ge-
worden.

Door het gebrek, dat ten deze is ontstaan,
moest ook het verwerken van deze qrond-
stoffen en garens zeer sterk worden beperkt.
Omtrent verdeelincr en verbruik der non be-
schikbare qrondstoffen werden, door de daar-
voor verantwoordelijke instanties, verschil-
lende maatregelen getroffen.

Welke bepalincren deze inhouden en wat
in de practiik er het gevold van is, ten op-
zichte van de bedrijvigheid in de textiel-
industrie, is een zaak waarvoor natuurlijk al
on7:e leden qroote belanqstelling hebben.

Een noed overzicht krijat men daarvan uit
een artikel van drs. A. T. Wintermans, over-
aenomen door De Tijd en waaraan wij de
hier volorende qegevens ontleenen.

..Het liqt voor de hand", zoo wordt opqe-
merkt. ,.dat de instellingen, die de reqelina
van de distributie van textielproducten tot
taak hebben, beqinnen met een verbod, de
beschikbare Grondstoffen te verwerken in
artikelen, die voor dp volkshuishoudina van
qerinq belanq ziin. Practisch is men omoe-
keerd te werk qeqaan en heeft men bepaald
in welke artikelen de qrondstoffen wél ver-
werkt moqen worden: wol mag slechts ver-
werkt worden in kleedingstoffen en dekens;

katoen in artikelen, die voor de industrie van
belang zijn, in kleedingstoffen, huishoud-
goed, dekens, e.d.; kunstzijde en linnen in
artikelen, waarvoor vanwege het Rijkstextiel-
bureau toestemming is verleend, welke toe-
stemming afhankelijk is van de gebruiks-
waarde der te vervaardigen artikelen.

De handel in grondstoffen is aan sterke
banden gelegd: het koopen en verkoopen van
wol en van lompen is slechts toegestaan, in-
dien men daartoe een bepaalde vergunning
heeft ontvangen."

Voorts wordt terecht opgemerkt, dat het
verwerken van garens en grondstoffen zeer
sterk beperkt is.

„Behalve, dat men deze slechts ter ver-
vaardiging van noodzakelijke artikelen mag
verwerken, gelden de volgende verwerkings-
hoeveelheden:

Ruwe wol: mag in 't geheel niet worden
verwerkt, dan met speciale vergunning; in-
dien deze vergunning is verleend, mag niet
meer dan 10 pet. ruwe wol verwerkt worden
in de te spinnen garens, tenzij bij die speciale
vergunning anders is vastgesteld.

„Kunstwol", wolafvallen en celvezel: in
kleedingstoffen en dekens rnag per vier
weken ten hoogste 65 pet. resp. 55 pet. ver-
werkt worden van de hoeveelheid garens, die
gemiddeld per vier weken in het basisjaar
(Juli 1938/39) in kleedingstoffen, resp.
dekens werd verwerkt.

Fabrieken, die zelf niet spinnen, kunnen
deze hoeveelheid door derden laten spinnen.
Van de voorradige wollen garens mag per
vier weken maximaal 10 pet. verwerkt wor-
den, mits men in totaal aan wollen garens in
kleedingstoffen niet meer verwerkt dan 75
pet. van de hoeveelheid, die gemiddeld per
vier weken van het basisjaar daarin werd
verwerkt.

Katoenen garens, gemengde garens (val-
lende onder de Katoenbeschikking) en ga-
rens van kantoenafval: per vier weken mag
hiervan verwerkt worden 50 pet. van de
hoeveelheid, die gemiddeld per vier weken
verwerkt werd in de periode van l October
1939 t/m 13 April 1940, tenzij in deze periode
gemiddeld per vier weken meer is verwerkt
dan gemiddeld per vier weken van het jaar.
l Juli 1938/39. Men mag de katoenen ga-
rens ook vervangen door kunstzijden garens,
waardoor echter het katoenquotum zooveel
inkrimpt als dat van kunstzijde toeneemt.

Kunstzijde garens: de verwerking hiervan
is gequoteerd op 100 pet. van het basisjaar
Juli 1938/39. De garens die men ter vervan-
ging van katoenen garens verwerkt, vallen
hier buiten.

Het groote verschil van de thans geldende
quoteering en die van vóór l December 1940
is hierin gelegen, dat de verwerking van
kunstzijden garens en garens van kunstzijde-
afval nu ook is beperkt. Vóór l December
werden vele artikelen, waarin geen katoenen
afvalgarens meer verwerkt mochten worden,
uit kunstzijde en kunstzijde-afvallen ver-
vaardigd. Verder kon men artikelen, waarin
slechts een beperkte hoeveelheid katoen of
wol mocht worden verwerkt voor het overige
deel vervaardigen uit kunstzijde.

Thans is echter bepaald, dat, ter vervan-
ging van katoen of andere grondstoffen
slechts dan kunstzijde verwerkt mag worden,
indien het artikel ook uit katoen of uit die
andere grondstoffen (b.v„ wol) vervaar-
digd mag worden.
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Verder stelt het Rijkstextielbureau als
eisch, dat door vervanging van katoen of wol
door kunstzijde een artikel van behoorlijke
kwaliteit ontstaat. Bovendien kan men door
deze vervanging de productie niet opvoeren
boven de toegestane hoeveelheden, daar men
in deze artikelen aan katoen of wol en kunst-
zijde tezamen niet meer mag verwerken dan
50 pet. van de hoeveelheid katoen of wol,
die daarin in het basisjaar werd verwerkt»
Een gevolg van deze regeling is b.v., dat
pluche en handweefstoffen artikelen
waarin geen katoenen garens of katoenen
afvalgarens meer verwerkt mogen worden,
en die men sinds dit verbod vervaardigde van
kunstzijde garens en garens van kunstzijde-
afval - - thans in 't geheel niet meer ver-
vaardigd kunnen worden. Een ander gevolg
is, dat in dekens en kleedingstoffen niet
meer kunstzijde verwerkt mag worden dan
50 pet. van alle grondstoffen tezamen, die
daarin in 't basisjaar werd verwerkt. Men
kan dus niet meer het wolquotum in dekens
verwerken en daarnaast dekens gaan maken
geheel of ten deele uit kunstzijde - - wel in
plaats daarvan uit kunstzijde. De productie
van verschillende artikelen is dus met in-
gang van l December 1940 weer sterk inge-
krompen."

Dat ook de aflevering van textielgoederen
door fabrikanten aan den handel verder be-
perkt is geworden, blijkt wel uit het volgende:

„Aan wollen weefsels mag per afnemer niet
meer worden afgeleverd dan per vier weken

40 pet. van de hoeveelheid, die deze afnemer
gemiddeld per vier weken van het basisjaar
(Juli 1938/'39 heeft afgenomen. Voor kunst-
zijden en linnen weefsels geldt als afleve-
ringsquotum 50 pet. van het basisjaar (7 Juli
1939/'40), waarvan 40 pet. bestemd is voor
geregelde afnemers, 10 pet. voor niet-gere-
gelde afnemers, die in het bezit zijn van een
speciale vergunning. Voor katoenen weefsels
geldt hetzelfde basisjaar, doch 't afleverings-
quotum bedraagt slechts 25 pet., waarvan 20
pet. voor geregelde en 5 pet. voor niet-gere-
gelde afnemers is bestemd.

In dit verband mag er wel op gewezen wor-
den, dat de mogelijkheid niet is uitgesloten,
dat de fabrikant niet eens deze hoeveelheden
kan afleveren, daar zijn verwerkingsquota
voor grondstoffen daartoe niet toereikend
zijn. In dit geval moet de fabrikant de hoe-
veelheid, die hij nog voor Nederland kan
vervaardigen, naar evenredigheid over zijn
afnemers verdeelen.

Al deze bepalingen beteekenen echter
slechts een verdere beperking van de ver-
werkings- en afleveringshoeveelheid — de be-
perking zelf bestond reeds." ,

Ten opzichte van de levering van afge-
werkte textielproducten aan den handel en
de confectie-fabrikanten, zijn allerlei nadere
voorschriften, met ingang van l December
1940, getroffen, waarop wij hiej echter niet
verder ingaan.

Wanneer men van de „textielkaart", die
wij allen bezitten of krijgen, gebruik maakt,
wordt men vanzelf wel gewaar, dat ook daar
weer met allerlei gerekend moet worden.

WAT MEN DIENT TE WETEN

XII.

1. Er ds in zake het reisverlof voor in
Duitschland geplaatste Nederlandsche ar-
beiders een nieuwe regeling door het Duit-
sche Arbeidsfront vastgesteld, die in het kort
hierop neerkomt:

Recht op verlof hebben gehuwde arbei-
ders na een ononderbroken dienst van een
half jaar; ongehuwde arbeiders na een on-
onderbroken diensttijd van een jaar.

De duur van het verlof is van den afstand,
dien de arbeider heeft af te leggen, afhanke-
lijk, nl.:

bij een afstand tot 500 K.M., 7 kalender-
dagen;

bij een afstand van 500 tot 750 K.M., 8
kalenderdagen;

bij een afstand van 750 tot 1000 K.M., 9
kalenderdagen;

bij een afstand van meer dan 1000 K.M.,
IC kalenderdagen.

Indien een arbeider op een reisdag min-
stens 4 uur werkt, mag deze dag niet als
verlofdag worden berekend.

Vergoeding van reiskosten wordt gegeven
voor de heenreis tot de Nederlandsche grens
en voor de terugreis van de Nederlandsche
grens af, berekend naar derde klas tarief.
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Wanneer het aantal toegestane verlof-
dagen belangrijk wordt overschreden zonder
toestemming van den werkgever en zonder
dat een geldige reden hiervoor kan worden
opgegeven, heeft de werkgever het recht
restitutie van de reiskosten te verlangen of
toestemming voor de eerstvolgende „vacan-
tie" te •weigeren. Indien gegronde redenen
bestaan te vermoeden, dat de arbeider niet
of niet tijdig zal terugkeeren, heeft de werk-
gever het recht de vergoeding van reiskosten
geheel of gedeeltelijk uit te stellen tot na den
terugkeer.

Gedurende het verlof heeft de arbeider
geen recht op doorbetaling van zijn loon.

Naast en behalve dit reisverlof, dat krach-
tens deze regeling voor alle buitenlandsche
en ook voor de vér van huis werkende Duit-
sche arbeiders geldt, wordt in bepaalde be-
drijven ook nog „gewone" vacantie gegeven,
met behoud van loon. Dit is vacantie in den
zin als wij het verstaan en deze is geregeld
in de collectieve contracten.

Vergoeding voor de scheiding van het ge-
zin wordt, indien hierop volgens het contract
recht bestaat, slechts uitbetaald voor den dag
van de heenreis en den dag van de terugreis;
voor de overige verlofdagen niet. Indien de
arbeider tijdens zijn verlof zijn pensioen-
korting moet doorbetalen, worden deze kos-
ten hem vergoed, voor zoover hij daarvoor
in de termen valt.

„DRAAGT ELKANDERS LASTEN".

Overzicht hulpverleeningen in de maanden
December 1940 en Januari 1941.

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

Sanatoria, enz.
Lid van Fabr.- en Transportarbeiders

Leerdam; San. „Zonnegloren". - - Kind van
lid Fabr.- en Transportarbeiders Alphen a.d.
Rijn; Zeehospitium. - - Kind van lid Fabr.-
en Transportarbeiders; Nazorginrichting
Zonlichtheide, Gennep. Kind van lid
Houtbewerkers. — San. Hellendoorn.

Ziekenhuis.
Lid van Kantoor- en Handelsbedienden,

Assen.

Extra voeding.
Kind van lid Bouwarbeiders, Noordwijk.

- Echtgen. van lid Landarbeiders, Noord-
wijk. - Echtgen. van lid Landarbeiders,
Sassenheim. — Kind van lid Landarbeiders,
Sassenheim. — 2 kinderen van lid Landar-
beiders, Bussum. - - Kind van lid Landar-
beiders, IJzendijke. — Kind van lid Fabr.-
en Transportarbeiders, Assendelft. — Kind
van lid Fabr.- en Transportarbeiders, Hil-
versum. — Kind van lid Fabr.- en Trans-
portarbeiders, Rotterdam. - • Kind van lid
Fabr.- en Transportarbeiders, Marken.
Lid van Metaalbewerkers, Rotterdam. - - 2
kinderen van lid Metaalbewerkers, Amster-
dam. — Kind van lid Metaalbewerkers,
Middelburg. - - Echtgen. van lid Pers. in
Publieken Dienst, Amsterdam. — Echtgen.
van lid Spoor- en Tramwegpersoneel, Rot-
terdam.

Huishoudelijke hulp.
Echtgen. van lid Landarbeiders, Ooster

Nijkerk. Echtgen. van lid Fabr.- en
Transportarbeiders, Borne.

Diversen.
Kind van lid Houtbewerkers, Lemmer. -

Echtgen. van lid Landarbeiders, Klundert.
- Echtgen. van lid Landarbeiders, Lisse. -

Lid van Sigarenmakers, Veenendaal. - - Lid
van Sigarenmakers, Veenendaal.

# # *

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:
Echtgen. van lid Bouwarbeiders, Rhenen;

San. „Zonnegloren". — Lid van Kantoor- en
Handelsbedienden, Amsterdam; San. „Zon-
negloren". -- Echtgen. van lid Kantoor- en
Handelsbedienden, Amsterdam; San. „Zon-
negloren". - - Echtgen. van lid Kantoor- en
Handelsbedienden, Amsterdam; San. Hilver-
sum. - - Kind van lid Fabr.- en Transport-
arbeiders, Assen; Zeehospitium. — Kind van
lid Fabr.- en Transportarbeiders, Leerdam;



Zeehospitium. — Kind van lid Metaalbewer-
kers, Den Oever; San. „Sonnevanck", — Lid
van Sigarenmakers, Veenendaal; San. „Son-
nevanck".

Ziekenhuis.
Lid van Grafische arbeiders, Alphen. -

Echtgen. van lid Landarbeiders, Alkmaar. —
Lid van Fabr.- en Transportarbeiders, Zeg-
veld. - - Echtgenoote van lid Fabrieks- en
Transportarbeiders, Zuidhorn.

Koloniehuis.
Kind van lid Kantoor- en Handelsbedien-

den, Amsterdam; „Onze Woning".

Andere vormen van hulp.

Extra voeding,
Lid van Bouwarbelders, Leiden. — Kind

van lid Kantoor- en Handelsbedienden,
Vlaardingen. — Echtgen. van lid Landarbei-
ders, Ossenzijl. — Lid van Fabr.- en Transp.-
arbeiders, Axel. — Echtgen. van lid Fabr.- en
Transportarbeiders, Vlaardingen. - - Echt-
gen. van lid Fabr.- en Transportarbeiders,
Zuidhorn. — Kind van lid Fabr.- en Transp.-
arbeiders, Asperen. — Kind van lid Fabr.- en
Transportarbeiders, Urk. - - Zuster van lid
Fabr.- en Transportarbeiders, Puttershoek.

- Echtg. van lid Metaalbewerkers, Zwolle.
— Kind van lid Metaalbewerkers, Delft. —
2 kinderen van lid Metaalbewerkers, Gronin-
gen. — Kind van lid Metaalbewerkers,
Vlaardingen. -- Kind van lid Pers. in Publ.
Dienst, Goes.

Huishoudelijke hulp.
Echtgen. van lid Bouwarbeiders, Hilver-

sum.

Diversen.
Echtgen. van lid Bouwarbeiders, Rhenen.

- Echtgen, van lid Landarbeiders, Rilland
Bath. - - Kind van lid Fabr.- en Transport-
arbeiders, Den Haag. — Kind van lid Fabr.-
en Transportarbeiders, Puttershoek. — Kind
van lid Fabr-. en Transportarbeiders, Leer-
dam. — Lid van Pers. in Publ. Dienst, Sneek.
—i Kind van lid Textielarbeiders, Maassluis.

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

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

bij, door het consultatiebureau, in verband
met t.b.c., geadviseerde andere vormen van
hulp, als: extra voeding, hulp in de huishou-
ding, enz.,

tot bedragen als redelijkerwijze noodig
blijken.

De deelnemerscontributie voor „D.E.L."
bedraagt: indien de leden van een afdeeling
of bond collectief zijn toegetreden, 2 cent
per week (af te dragen gelijktijdig met de
bondscontributie); of anders 10 cent per
maand (af te dragen aan de plaatselijke
commissie van ,,D.E.L.").

Alleen de leden der christelijke vakbewe-
ging kunnen deelnemer zijn; hetgeen inhoudt,
dat alle gezinsleden die christelijk georgani-

seerd kunnen zijn, tot „D.E.L." moeten toe-
treden om aanspraak op de zeer uitgebreide
hulp te hebben.

(Alle gezinsleden, die niet tot een christe-
lijke vakorganisatie kunnen behooren, zijn
vrij van het deelnemerschap, doch hebben op
grond van het deelnemerschap van het ge-
zinshoofd volledig aanspraak op hulp van
,,D.E.L."; dus de huismoeders, alle kinderen
beneden 16 jaar en alle oudere kinderen, die
studeeren, dagdienstbode zijn, enz.).

Alle leden van de christelijke vakbeweging
behooren ,,D.E.L."-deelnemer te zijn.

W. DE JONG,
Penningm.'beheerder „D,E.L.".

Utrecht, Februari 1941.

DE EXTRA.WINTERUITKEERING.

Het dagelijksch bestuur van ons Verbond
wendde zich in verband met de extra-winter-
uitkeering aan ondersteunde werkloozen met
den volgenden brief, die voor zichzelf spreekt,
tot den waarnemend Secretaris-Generaal van
het Departement van Sociale Zaken:

„ Weledelgestrenge Heer,

Met erkentelijkheid nam het dagelijksch be-
stuur van ons Verbond kennis van Uw cir-
culaire van l Februari 1941, no. 2-1129, af d.
S., in zake winteruitkeering aan ondersteunde
werkloozen.

Hoewel wij dankbaar zijn voor deze extrn-
uitkeering en daarmede eenigermate tegemoet-
gekomen wordt aan de zeer zorgelijke om-
standigheden waarin de gesteunden leven,
zouden wij het meer hebben kunnen waar-
deeren indien U gevolg had kunnen geven
aan ons verzoek, vervat in onzen brief van
22 Januari 1941, om de methode van duurte-
toeslag te laten varen en daarvoor in de
plaats te stellen een verhooging van de steun-
normen en de basisuurloonen. Thans blijft de
bijslag, zooals die sinds 17 December 1939
werd toegepast, van kracht en komt daarboven
nog de extra-winteruitkeering. Ons verzoek
lag bovendien geheel in de lijn van de nieuwe
loonverordening, die duurtebijslagen onge-
wenscht acht en aanstuurt op regelmatige
verhooging van de loonen.

Nu het departement niet op ons verzoek
is ingegaan, brengen wij onder Uw aandacht,
dat de circulaire van l Februari 1941 slechts
spreekt van ondersteunde werkloozen en niet
van arbeiders die in de werkverschaffing zijn
geplaatst.

Indien bij de vaststelling van bedoelde cir-
culaire is uitgegaan van de gedachte, dat
werkverschaffing nog steeds een vorm van
steunverleening is en deze circulaire ook van
toepassing is op de arbeiders in de werkver-
schaffing, zoodra die weer wordt openge-
steld, dan kunnen wij ons met dien gedach-
tengang geheel vereenigen. Echter met in-
achtname van onzen brief van 18 December
1940, waarin wij aandrongen op verandering
van het karakter van de werkverschaffing.

Mocht echter, wat wij niet veronderstellen,
Uw circulaire van l Februari 1941 jl. niet op
de arbeiders in de werkverschaffing van toe-
passing zijn, dan mogen wij U wel dringend
verzoeken, de tweede en derde uitkeering (nl.

in Maart en April a.s.), ook te doen uitkee-

ren aan arbeiders die in de werkverschaffing
te werk gesteld zijn of zullen worden.

In het vertrouwen, dat wij terecht hebben
verondersteld, dat de uitkeering ook aan de
werkverschaffingsarbeiders zal worden uitge-
keerd, teekenen wij,

Namens het dag. bestuur van het C.N.V.,
Met de meeste hoogachting,

J. SCHIPPER, secretaris.

DE DERDE DRUK.

Met voldoening deelen wij mede, dat ook
voor den derden druk van „Onder eigen
banier" een groot aantal bestellingen is bin-
nengekomen.

De oplage is 17 Februari vastgesteld. Het
boek moest toen natuurlijk nog gedrukt en
gebonden worden, zoodat de inteekenaren
nog enkele weken geduld zullen moeten heb-
ben voor zij het door hen bestelde exemplaar
afgeleverd krijgen.

Het dagelijksch bestuur van het C.N. V,

„Baanbrekers der wetenscha-p", door
M. Gumpert. Uitgegeven door De Neder-
landsche Uitgeverij, Baarn. Prijs ƒ 1.80.

Dit boek geeft op populaire wijze een be-
schrijving van het leven van de groote
onderzoekers door alle eeuwen heen. Men
maakt kennis met de personen, maar leert
ook hun werken kennen. Vrijwel al deze
onderzoekers hebben een hevigen strijd moe-
ten voeren tegen het conservatisme en de
jaloezie van degenen, die hen hadden moeten
ondersteunen en in dezen strijd moesten zij
gewoonlijk het onderspit delven om hun
onderzoekingen met het leven of met armoede
en ondergang te betalen.

In hoeverre deze beschrijvingen alle der
waarheid getrouw zijn kunnen wij niet be-
oordeel en. Eenige twijfel rees bij ons bij het
lezen van de geschiedenis van Michael Ser-
vet, die tijdens Calvijn's leven te Genève
werd verbrand. Ongewoon heftig en klaar-
blijkelijk verre van onbevooroordeeld is hier
het oordeel over Calvijn.

Het boek is overigens instructief van aard
en geeft tallooze wetenswaardigheden over
de uitvindingen uit vroeger en later tijd, maar
is hier en daar moeilijk te lezen.

„Wij jonge vrouwen", Christelijk Maand-
blad voor de Nederlandsche vrouw. Uit-
gave Bosch 6 Keuning N.V., Baarn.

Dit geïllustreerde christelijk tijdschrift is
thans in zijn 23sten jaargang uitgekomen. Er
komen verschillende nieuwe rubrieken in den
nieuwen jaargang. Ook een wedstrijd, waar-
aan ieder kan meedoen, wordt begonnen,
waarvoor verscheidene prijzen beschikbaar
worden gesteld.

Dit eerste nummer telt niet minder dan 40
pagina's.

Een mooi blad voor de christen-vrouw.
Van harte aanbevolen. De prijs is ƒ 2.25

per halfjaar.
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„Rotterdam in de literatuur", verzameld en
ingeleid door P. J. G. Huincks, met vele
foto's van Jan Retel. — Uitgave Hollandia-
Drukkerij N. V. te Baarn.
Dit boek is voor een geboren Rotterdam-

mer, als schrijver dezes, een blijde verras-
sing, vooral nu. Van het oude Rotterdam is
immers niets meer over gebleven. Dit boek
verplaatst den lezer weer in het centrum van
de oude stad. Bij het doorbladeren, bij het
lezen van de opgenomen fragmenten, bij het
zien van de prachtig uitgevoerde platen, ver-
rijst menige weemoedige herinnering aan de
overbekende plekjes aan de rivier, aan de
havens, aan heel het drukke, bedrijvige leven
te Rotterdam.

Hoe hier gewerkt, hoe hier geleden en ge-
streden is, komt uit de literaire fragmenten
duidelijk naar voren: ,,zij ademen de sfeer
van de groote, nijvere havenstad aan de
Maas, waar het lied van den arbeid weer-
klinkt, waar alles in het teeken staat van
zwoegen en werken".

De prijs van dit te juister tijd verschenen
werk is ƒ 2.90 ingenaaid en ƒ 3.90 gebonden.

„In alle talen", door Frieda van Pelden. —
Uitgave Bosch & Keuning N.V. te Baarn.
- Prijs ƒ 2.90.

Een onderwijzeres aan boord, op weg naar
Indië. Straks op de Hollandsch-Chineesche
school met haar Chineesjes.

Dat is het thema van dit boek. Het is
onderhoudend en geestig geschreven. We
werpen telkens een blik in het karakter van
de Chineesche jongens en meisjes, die de
school bezoeken. Het boek houdt den lezer
van het begin tot het einde vast.

Zeer geschikt voor opgeschoten jongens
en meisjes, maar ook de ouderen kunnen van
de levendige verhaaltrant van het boek ge-
nieten.

Veenendaal.

Studieclub. Op Donderdag 6 Februari jl. kwam onze
studieclub voor de derde maal in dezen winter bijeen.

Deze vergadering stond onder leiding van den heer
M. Anbeek, voorzitter van den Chr. Besturenbond.

Het onderwerp „Oude en nieuwe opvattingen in
zake economischen opbouw", werd ingeleid door den
heer G. Moll, penningmeester van den Ned. Chr.
Bouwarbeidersbond.

Het was een onderwerp, dat de volle aandacht had
van alle aanwezigen, want op zeer duidelijke en klare
wijze werd het verschil uiteengezet van het oude en
het nieuwe beginsel van den economischen opbouw en
tot besluit zette de inleider het standpunt uiteen van
onze christelijk-sociale beweging.

Na deze zoo leerzame inleiding, volgde een uitvoe-
rige bespreking.

Het vierde en laatste onderwerp „Zondagsrust en
Zondagsheiliging", zal worden ingeleid door den heer
F. P. Fuykschot, secretaris van het C.N.V., op Don-
derdag 6 Maart a.s., in het gebouw „Eltheto".

G. DIEPEVEEN.

ARBEIDERS
zorgt voor onmiddellijke aangifte vati
ziektegevallen!

Te late ziekmeldingen kunnen onaan.
genaamheden en eventueel weigering
van ziekengeld tot gevolg hebben!

INHOUD: De eeuw van het individualisme. — De Apostelen en de Zondag.
—> Bij den ledenstaat. — In Holland — Geestelijke verzorging. — De extra-
uitkeering. - - Verplichte ouderdomsvoorziening voor kleine zelfstandigen. —•
Goud- en clearingpariteit. — Statistiek der voorlichting bij beroepskeuze. — Een
goed begin — een slecht gevolg. — Uit de geschiedenis der economie. — Het
prijsbeheerschingsbesluit. — Het varkensbesluit 1940. -- Pers en polemiek: a.
Raad van Bestuur in Arbeidszaken; b. Grondstoffen voor de textielindustrie. —
Wat men dient te weten. (XII.) — Officieel: a. „Draagt Elanders Lasten"; b.
De extra-winteruitkeerng; c. De derde druk. — Boekbespreking: a. ..Baanbrekers
der wetenschap"; b. Wij jonge vrouwen; c. .Rotterdam in de literatuur"; d. „In
alle talen". — Voor en van onze besturenbonden: Veenendaal. — Kwartaalstaat
van het C.N.V.

KWARTAALSTAAT VAN HET C.N.V.
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Lijst der organisaties

schikt naar de bedrijven

Ambtenaren
Belastingambtenaren ...
Bouwarbeiders
Diamantbewerkers
Fabr.- en Transportarb.
Grafische arbeiders ....
Houtbewerkers
Kant.- en Handelsbed. .
Kleermakers
Landarbeiders
Metaalbewerkers
Mijnwerkers
Pers. in Publ. Dienst ..
Politieambtenaren

Spoor- en Tramw.pers.
Technici

Verzekeringsagenten ...
Voed.- en Genotm.arb.

CN.V

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

L<

1 April*
1940

4701
1724

16245
13

18763
3307
3614
8002
753

25220
12620

458
5753
1916
2466
1303
4528
812

5155
147

3381
861

121742

;dental op

1 Juli*
1940

4715
1713

16293
12

18313
3288
3578
8032
756

24527
12571

429
5720
1940
2511
1294
4447
815

5063
140

3357
880

120394

1 Oct*
1940

4647
1777

15647
11

17292
3268
3440
7865
727

23663
12046

388
5625
1994
2513
1301
4411
818

4910
136

3245
875

116599

1 Jan.*
1941

4563
1822

14866
11

16549
3305
3298
7906
684

23117
11523

388
5592
2151
2516
1424
4415
812

4861
142

3144
878

113967

a-S*-S|£
S 8-
«I E

•sa-
a 3-

< = S § -

72
39

372
1

271
66
73
71
27

744
125
13

166
56
80
33

147
23
57
7

79
73

2595

Plaats

's-Gravenhage
Utrecht
Amsterdam (Z.)
's-Gravenhage
Amsterdam (Z.)

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

Utrecht
Utrecht
Utrecht
Rotterdam (N.)
Rotterdam (W.)
Utrecht

Utrecht

A D R I

Secretaris

L. Vermeulen
J. Booseboom
J. Veldwijk
W. C. Koelman Sr.
H. H. Spoelstra
A. S. Boone
H. v. d. Heijden
D. W. Ormel
G. 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. 3. van Biet

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

IS

Straat, no., enz.

Prins Hendrikstraat 18
Hoefkade 1548
Kr. Nieuwe Gracht 22
Vlietstraat 44 III
Pieter Bothstraat 8
Valeriusplein 30
Meidoornstraat 7
Joh. Verhulststraat 20
Rodenrijschestraat 22a
Mauritsstraat 47
De Laat de Kanterstraat 4
Burg. Ch. de Hessellepl, 26
Heemraadssingel 163
Van Breestraat 50

Kr. Nieuwe Gracht 39

F, C Dondersstr 63bis
Heer Kerstantstraat 98
Mathenesserlaan 474
Kr Nieuwe Gracht 50

Telef.
no.

392449
333488

14736

770S40
91134

391146
93790
40610
14203
21719

4412
33566
23888

557618
200

14773
20087
12754
43242
31285
16647

12443

*) Adspirantleden inbegrepen.
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