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*WIJ B R E N G E N ONDER DE AANDACHT

De sociale noden der opgroeiende jeugd
Dt"e Nederlandse Vereniging voor Ar*
menzorg en Weldadigheid heeft over
het boven*aangegeven onderwerp prae*
adviezen laten uitbrengen en wel:

1. De rijpere jeugd en de volksgezond*
heid, door artsen R. N. M. Eijkel
en P. A. van Luijt.

2. De jeugd uit een oogpunt van
geestelijke verzorging en zedelijke
beïnvloeding, door prof. dr. K. Dijk.

3. De geestelijke beïnvloeding van de
Nederlandse jeugd, door ds. J. M.
de Jong.

4. De jeugd uit een oogpunt van
geestelijke verzorging en zedelijke
beïnvloeding, door prof. J. H.
Niekel.

5. De jeugd in het gezinsverband, door
dr. L. H. M. Berger.

6. De jeugd in het gezinsverband,
door G. van Veen.

7. De jeugd en de arbeid, door G. W.
J. van Sierenberg de Boer.

8. De jeugd en de vrije tijd, door
W. Thomassen, jeugdleider van de
A.J.C.

9. De zorg voor de verwaarloosde en
misdadige jeugd, door mr. H. dé
Bie.

Alle prae*adviezen tezamen beslaan
205 blz. druks, zodat het licht te be*
grijpen valt, dat wij uit de rijke inhoud
van het boekwerk, waarin ze met het
Jaarverslag over 1938 zijn opgenomen,
hier en daar slechts een greep zullen
kunnen doen.
Wij zouden, om te beginnen, ons willen
aansluiten bij een opmerking van den
iaatsten prae*adviseur, die er terecht
op wijst, dat het te betreuren is, dat
door de ontwikkeling, die al (die)
jeugdzorg in ons land heeft gehad,
men door de bomen het bos niet meer
ziet.
Niet minder dan 4 departementen zijn
bij de zaak betrokken, t.w. Justitie,
Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken en
Onderwijs, maar van een gezonde
coördinatie is geen sprake.
Daarom pleit mr. de Bie voor een
Centrale Jeugdraad, die, anders dan
de tegenwoordige, welke thans slechts
de leiding van de vrije jeugdvorming
beoogt, geplaatst wordt voor het gehele
terrein van de zó belangrijke en steeds
belangrijker wordende jeugdzorg. In
andere landen is het zó reeds geregeld.

In deze nieuwe Centrale Jeugdraad zou
hij vertegenwoordigers van de onder*
scheiden departementen en eveneens
van de particuliere zorg willen doen
opnemen, die tezamen het gehele ter»
rein kunnen overzien en de regering
adviseren.
Woordelijk zegt hij dan nog:
„Natuurlijk zouden daaronder de be*
staande colleges kunnen worden ge*
handhaafd voor elk onderdeel, maar de
mogelijkheid van een behoorlijke coör-
dinatie zou dan eerst geschapen zijn,
waarbij de verschillende onderdelen
van jeugdzorg rechtstreeks zouden
kunnen profiteren van de ervaring van
andere."

9
Jr rof dr. K. Dijk stelt in zijn prae*
advies openlijk vast, dat de jeugd van
heden voor het grootste gedeelte aan
de geestelijke verzorging is ontgroeid,
omdat, en dit is wel de hoofdreden,

deze verzorging in haar ogen althans
en in de ogen van vele ouderen schip*
breuk heeft geleden; zij is in de werelds
woeling der laatste jaren op een fiasco
uitgelopen, en welke verlossing hebben
religie en geloof kunnen bieden in de
geweldige stormen van oorlog en mat
laise, van volkerenhaat en economische
crisis?

Bitter teleurgesteld is de jeugd van
heden en vele jongeren klagen over de
machteloosheid van christendom en
kerk.
De jeugd gevoelt zich niet thuis in de
gebondenheid van de religie en in het
gareel van de moraal, zet de heer Dijk
verder uiteen. Zij begeert en bemint
de vrijheid; zij zoekt zich uit te leven
naar eigen spontane drang.
Ten slotte wordt het jonge leven in
steeds feller drang getrokken naar de
daad en het spel, naar de wedstrijd op
het sportveld en de verkennerstocht en
daarbij dringt zich de lichamelijke
oefening naar voren en wordt niet de
geestelijk=principiële opvoeding het
voornaamste.
Deze prae*adviseur behandelt vervol*
gens de deelname aan het werk der
gereformeerde jeugdorganisaties en
meent, dat 40 % der in aanmerking

komende jongelui niet meedoen.
Er zijn jongeren, en hun getal is helaas
niet klein, die van de principiële vor*
ming in een jeugdorganisatie niets moe*
ten hebben, omdat ze of indifferent
of zelfs vijandig staan tegenover alle
godsdienstige opvoeding en om de
toerusting tot een geestelijke strijd
niets geven.
Een tweede groep van jongeren staat
niet vijandig of onverschillig, koud of
laks tegenover de religie en de arbeid
der kerk, zij denken er niet aan, de
godsdienstoefeningen te verzuimen ot
van catechisaties weg te blijven, maar
zij „voelen" niets voor de geestelijk*
zedelijke vorming in een eigen jeugd*
organisatie.
Hun verlangen - - zegt prof. Dijk -
gaat uit naar de lichamelijke ontwik*
keling of de gezonde ontspanning en
deze jongeren verkiezen de sportclub
of een muziekgezelschap of een zang*
vereniging boven de J.V. en M.V., die
ze doorgaans te saai of te degelijk of
ook té geleerd vinden en waarin ze
zich met hun jonge vreugden als in*
gekerkerden zouden gevoelen.
Het getal dezer jongeren zou groter
zijn, als de sport niet voor een groot
gedeelte de Zondag zou gebruiken, zo*
als thans het geval is: de gereformeer*
de jeugd stelt gehoorzaamheid aan het
vierde gebod hoger dan het najagen
van sportgenoegens.
De laatste groep der niet*deelnemers
wordt gevormd door hen, die onder*
wijs*inrichtingen of bepaalde cursussen
volgen, verloofde paartjes, militairen,
doch ook huiselijke bezigheden leiden
er toe, dat men verre blijft van het
jeugdwerk.
Ten slotte zijn er ook jongeren, die zich
onttrekken, omdat het hun ontbreekt
aan solidariteitsgevoel en wien vreemd
is het besef, dat God ons roept tot de
gemeenschap en om in die gemeen*
schap onze gaven ten goede van ande*
ren aan te wenden.
Deze eenzelvigen — aldus prof. Dijk -
zijn voor geen enkele organisatie te
winnen.
De geest van de tijd laat zich hierbij
natuurlijk ook gelden, meent prof. Dijk,
wiens betoog uitloopt op een erken*
ning van de inwerking, ook in gerefor*
meerde kringen, van een mentaliteit,
die zich kenmerkt door het actieve,
door het sportieve, door de verheer*
lijking van de daad en de prioriteit
van de wil.
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Daartegenover stelt hij dan, dat de
drang naar het radicale en totalitaire
tal van jongeren stuwt in de richting
van heel*strak*principiële begrenzing
en dat in deze stuwing weer met blijd*
schap wordt aangegrepen de jeugd'
vorming, zoals deze op het gerefor*
meerde erf is ingericht.
Prof. Dijk vestigt daarna de aandacht
op een andere tegenstelling: ook onder
gereformeerde jongeren dringt de af*
val, het anti*religieuze en a*morele door
en maakt de demoralisatie haar slacht-
offers, maar we zien tegelijk, dat een
brede groep zich met grote ernst werpt
op de bestudering der beginselen en in
liefde en toewijding voor een vroegere
generatie niet onder doet.
Zijn conclusie is, dat het gereformeer*
de jeugdwerk met kracht moet worden
voortgezet, wijl de arbeid in de jeugd--
organisaties weerstand biedt tegen de
afval van God en tegen de toenemende

demoralisatie. In geen sport of spel, in
geen vermaak en ontspanning is deze
weerstand te vinden.

JJetekent dit, zo zouden wij nu willen
vragen, dat men degenen aan hun lot
overlaat, die zich tot het jeugdwerk
niet aangetrokken gevoelen?
Hebben die den medicijnmeester niet
het meest van node?
Prof. Dijk heeft interessante beschou*
wingen ten beste gegeven, maar hij
heeft zich in stilzwijgen gehuld, toen
het er om ging, om antwoord te geven
op de vraag, wat wij moeten doen om
onevenwichtigen tot steun te zijn en
om gedesillusionneerden vertrouwen in
een betere toekomst te hergeven.
Op enkele andere prae*adviezen hopen
wij in een volgend nummer van De
Vakbeweging te kunnen ingaan.

Voor de organisatie van Europa

Vyp het ogenblik houdt men zich in
verschillende landen reeds bezig met de
vraag, hoe de komende vrede er uit zal
zien. Ook de arbeidersbeweging wijdt
hieraan internationaal en nationaal haar
aandacht. Wij herinneren er aan, dat
op de in November 1939 te Brussel ge*
houden conferentie van de moderne
vakcentralen uit neutrale landen deze
aangelegenheid eveneens een punt van
bespreking uitmaakte.
In verband met dergelijke besprekin-
gen heeft, naar het Vredespersbureau
bericht, het bestuur van de Europa*
Union, de Zwitserse sectie van The

I ITERHATIOIIALE UREDES-CAff lPAGNE

De beginselen der Internationale Vredes-Campagne
(Internationaal Secretariaat te Genève, Palais Wilson)

zijn samengevat in de

V I E R P U N T E N :

• 1. Erkenning van de onschendbaarheid van verdragsver-
plichtingen.

• 2. Vermindering en beperking van bewapening door inter-
nationale overeenstemming en opheffing van het maken
van winst door de wapenindustrie en wapenhandel.

• 3. Versterking van de Volkenbond tot het voorkomen en
doen ophouden van oorlogen door de organisatie van
collectieve veiligheid en wederkerige bijstand.

• 4. Instelling binnen het kader van de Volkenbond van een
doeltreffend orgaan tot verbetering van internationale
verhoudingen, dia tot oorlog zoudan kunnen leiden.

New Commonwealth, in Der Europëer
een leiddraad gepubliceerd, opgesteld
door een comité van actie, waarmee
reeds een aantal vooraanstaande Zwit*
sers zijn instemming heeft betuigd. Na
een overzicht van de geschiedkundige
situatie van het huidige Europa, geeft
men de volgende grondslagen aan voor
een Europese Bond:
1. De staatsregeling van deze Bond

moet die van een Bondsstaat zijn.
2. De staatsregeling is democratisch.
3. De staatsregeling en politiek* j uri*

dische structuur van de afzonder-
lijke Europese landen gaan alleen
die landen aan.

4. De verdeling in wetgevende, uit*
voerende en rechterlijke macht
wordt in de staatsregeling vast*
gelegd.

5. Het Bondsparlement bestaat uit
twee kamers: de senaat moet door
de regeringen der afzonderlijke lans-
den gekozen worden; de kamer
van afgevaardigden door de kies*
gerechtigde mannen en vrouwen, in
verhouding tot het bevolkings*
aantal.

6. De Bondsregering bestaat uit een
college van Bondsraden, gekozen
door het Bondsparlement en alleen
daaraan verantwoording schuldig.

7. De leden van Parlement en Bonds*
regering zijn in ieder opzicht onaf*
hankelijk.

8. De financiële en militaire macht
van de Bondsorganen moeten in de
staatsregeling worden vastgelegd.
De militaire macht bestaat uit een
internationale politie, bewapend
doordat de Bond van de afzonder*

DE REDACTIE schrijft over prae-adviezen
betreffende jeugdzorg en vermeldt wen-
sen t.a.v. de toekomstige vrede.
Afscheid F. van de Walle.
Troelstra-School tien jaar; duurtetoeslag
voor werklozen.
ANT. POPTIE verstrekt gegevens omtrent
stukadoorsionen.
L. J. VAN LOOI belicht de toestand in
Duitsland.
Nota van het bestuur der Rijksverzeke-
ringsbank.
D. RABBIE wijst op de afhankelijke positie
der Russische vakbeweging.

lijke landen hun zware wapens,
tanks, vliegtuigen, enz. overneemt;
het is de landen verboden, deze
wapens te houden of te vervaar*
digen.

9. De buitenlandse politiek wordt al-
leen door de Bond gevoerd.

10. Ook het recht oorlog te verklaren
en vrede te sluiten, is uitsluitende
zaak van de Bond.

11. Ter verzekering van de samenwer*
king der Europese landen en voor
de regeling van geschillen wordt
een Bonds*scheidsgerecht ingesteld,
waarvan de leden door het Bonds*
parlement voor drie jaren worden
benoemd; het gebruik hiervan is
verplicht voor de aangesloten lan*
den.

12. De tariefpolitiek gaat uitsluitend
de Bond aan.

13. De Bond voert een gemeenschap*
pelijke muntpolitiek.

14. De Bond controleert bepaalde tak--
ken van industrie, zoals de bewa*
penings=industrie en de vliegtuig*
bouw.

15. Onderwerpen van Bondswetgeving
zijn onder meer: gelijkstelling van
alle burgers, van mannen en vrou*
wen, van de talen, invoering van
een eenheidstaal, het scheppen van
een Europees burgerrecht.

16. De landen zijn verplicht tot een
geleidelijke opheffing van hun
tarief* en muntpolitiek, verminde*
ring van hun staande legers en het
uitleveren van hun zware wapens
aan de Bond.

17. Alle Europese burgers hebben van
jongs af aanspraak op verzorging,
onderwijs, allerlei verzekeringen.

18. De landen onderhouden op eigen
kosten alleen een leger als politie
van beperkte omvang en met lichte
wapens.

Verder worden culturele aanwijzingen
gegeven, onder meer het onderwijs en
de godsdienstvrijheid betreffende.
Ten slotte worden het koloniale vraag*
stuk en de verhouding tot de Verenig*
de Staten van Amerika besproken.
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NA VELE JABEi: IS HAAR DIENST NOG VELE JAREN

- / <T /'.d r. ts<zn de.
n een receptie, gehouden In Krasnapolsky te

Amsterdam op 30 December 1939, heeft de
moderne arbeidersbeweging op hartelijke wijze
afscheid genomen van F. van de Walle, die
wegens het bereiken van de pensioengerechtig-
de leeftijd als bestuurder van het N.V.V. is af-
getreden. In zijn toespraak wees de Verbonds-
voorzitter E. Kupers er op, dat het thans de
eerste maal is, dat een bestuurder van het
N.V.V. aftreedf, omdat hij de pensioengerechtig-
de leeftijd bereikt heeft. Wel gingen er drie
bestuurders heen, maar dat was omdat zij
hogere functies hadden gekregen, namelijk J.
van den Tempel, J. Oudegeest en Edo Fimmen.
Spr. gaf een overzichf van de belangrijke werk-
zaamheden, die Van de Walle als bestuurder
van het N.V.V. heeft verricht, en dankte den
scheidenden functionaris hiervoor hartelijk. Ook
aan mevrouw Van de Walle werd dank gebracht
voor de moedige wijze, waarop zij al die jaren
naast haar man in zijn strijd heeft gestaan. Haar
werden bloemen aangeboden.
Op de receptie bleken, behalve het bestuur van
het N.V.V., de besturen der aangesloten organi-
saties, de assistent-bestuurders en het personeel
van het N.V.V., aanwezig te zijn: de minister van
Sociale Zaken, dr. J. van den Tempel, de secre-
taris-generaal van diens departement, vertegen-
woordigers van de Rijkscommissie voor Werk-
verruiming, de Rijksdienst der Werkloosheids-
verzekering en Arbeidsbemiddeling, de Nederl.
Werkloosheidsraad, de Postraad, het Belgisch
Vakverbond, directie en hoofdredactie van de
Arbeiderspers, directie van de N.V. Centrale
Arbeidersverzekerings- en Depositobank, soc.-
dem. Eerste- en Tweede Kamerfractie, soc.-dem.
Statenfractie van Noordholland, Troelstra-Oord,
R.K. Werkliedenverbond, Chr. Nat. Vakverbond,
Ned. Vakcentrale, Partijbestuur S.D.A.P., de cul-
turele organisaties der moderne arbeidersbewe-
ging, Culturele Raad, Curatorium der Troelstra-
School, zes oud-leden van het Verbondsbestuur,

Boven: Een der ingekomen telegrammen; C. Mertens, de
afgevaardigde uit België, aan hef woord.
Onder: S. de la Be/la Jr., E. Kupers, F. van de Walle, minister i. van den Tempel, mevrouw Van de Walle.

de bestuurdersbonden Den Haag en Amsterdam,
de heren ir. J. Th. Westhoff, ir. F. P. Mesu,
Meijer de Vries, mr. H. Harders, N. de Lieme, J.
Oudegeest, P. Verdorst, de architect van het
Troelstra-Oord Mulder en een groot aantal an-
dere personen, met wie Van de Walle heeft
samengewerkt. Bovendien waren brieven en
telegrammen ingekomen van F. van Meurs, Van
Oven, H. Brink, J. A. Berger, mr. S. Mok, bestuur
I.V.V., familie Kruithof, J. Th. Denies en l. M.
Moltmaker, prof. J. van Gelderen, T. de Jong,
Jan de Roode, Janssen en vrouw, bestuur Dia-
mantbewerkersbond, A. W. Rengelink.
Door een groot aantal personen werden toespra-
ken gehouden, waarin Van de Walle hulde werd
gebracht voor hetgeen hij ten bate van de
arbeidersklasse heeft verricht. Deze toespraken
gingen veelal vergezeld van het aanbieden van
geschenken. De directie van de Arbeiderspers
schonk een aantal boekwerken, de leden van het
Verbondsbestuur boden eveneens boekwerken
aan, het Verbond zegde een nog nader door
Van de Walle uit te zoeken cadeau toe, even-
als de bij het N.V.V. aangesloten organisaties,
het personeel bood een bureauklok aan, het Bel-
gisch Vakverbond een fraai geslepen bloemen-
vaas, de Centrale zal ten name van Van de
Walle een bedrag storten voor het Finse Rode
Kruis, terwijl de culturele organisaties een aan-
tal boeken over natuurlijke historie schonken.
Ten slofte dankte Van de Walle voor de hem
gebrachte hulde. Reeds belangrijke resultaten
heeft de arbeid van de moderne arbeidersbewe-
ging opgeleverd, constateerde hij. Een grote
taak wacht haar nog. Deze taak moet door de
jeugd van nu worden overgenomen. Daarop
dient de jeugd te worden voorbereid. Laat zij
beginnen met flink aan te pakken en hard voor
de beweging te werken. Dit soldatenwerk is
evenzeer nodig als studie.
Hiermede was de plechtigheid ten einde.



De J r oelstr a-School tien jaar
-L' eze maand herdacht de Troelstra»
School het heuglijke feit van haar tien--
jarig bestaan. De herdenking vond
plaats in het gebouw Avegoor te Elle»
co in aanwezigheid van het Curatorium,
leraren, oud^leraren, leerlingen, oud*
leerlingen, vertegenwoordigers van het
bestuur der S.D.A.P., Kamerleden,
hoofdbesturen van vakbonden, Insti=
tuut voor Arbeidersontwikkeling, A.J.C.
Het N.V.V. was vertegenwoordigd
door E. Kupers, C. van der Lende en
F. S. Noordhoff.
Prof. J. H. van Meurs hield, als oudste
der leraren, een herdenkingsrede, waar*
in hij het ontstaan en het functionneren

m

van de TroelstrasSchool uiteenzette.
Vervolgens hield prof. J. van Gelderen
een beschouwing over de leervakken,
waarna E. Kupers namens de Algemene
Raad uit N.V.V. en S.D.A.P. en de
soc.sdem. Kamerfracties een korte rede
uitsprak, waarin hij wees op het grote
belang, dat de arbeidersbeweging heeft
bij het aankweken van een goed ge?
schoold kader.
Mevrouw Liesbeth Sanders—Herzberg
zong enkele liederen; geschenken wer*
den aangeboden door een oudsleerling
en een leerling van de Troelstra^School.
Vervolgens heeft de voorzitter A.
Reitsma de bijeenkomst gesloten.

Werklozenzorg nu en in de naaste toekomst
Kadervergadering van. het N.V.V.

Het N.V.V. heeft in het gehele land
vergaderingen belegd van het kader
van de moderne vakbeweging, ten
einde te spreken over de werklozen*
voorziening van het ogenblik en in de
naaste toekomst. Een aantal van deze
vergaderingen heeft reeds plaatsgehad.
De eerste te Middelburg, waar J. W.
Albers en H. Lindeman het verzamelde
Zeeuwse kader toespraken. Te Gronin«
gen en Leeuwarden sprak J. W. Albers
alleen. De vergadering te Arnhem
hoorde een inleiding van J. Engels aan
en te Assen sprak Engels eveneens.
Zaterdagmiddag 6 Januari j.l. had de
Federatie van bestuurdersbonden in

Noord»Holland het kader bijeengeroe*
pen in „Krasnapolsky" te Amsterdam,
waar H. Lindeman, secretaris van het
N.V.V., een inleiding hield over de
werklozenzorg. De grote zaal van
„Kras" was geheel gevuld met afgevaar*
digden van de bestuurdersbonden uit
de provincie. In zijn inleiding noemde
Lindeman o.a. - - naar in Het Volk
uitvoerig is medegedeeld - - werktijd'
verkorting, werkverruiming uitgevoerd
tegen behoorlijke arbeidsvoorwaarden,
als noodzakelijke middelen ter bestrij*
ding van de werkloosheid. Daarnaast
moeten in deze tijd van prijsstijging de
steun en de kasuitkeringen worden
verhoogd.
Op deze inleiding volgde een uitvoerige

gedachtenwisseling met een aantal af=
gevaardigden. In het algemeen werd in
deze gedachtenwisseling onderstreept,
dat de werklozen elke stijging van de
prijzen door een stijging van de onder»
steuning vergoed dienen te krijgen,
omdat hun toestand geen inkrimping
van hun koopkracht meer toelaat.
De voorzitter, P. van Eek, sloot met
een kort speechje, waarin hij de positie
van de beide sociaal»democratische
ministers duidelijk uiteenzette, de ver»
gadering.

Daurtetoeslag en de

kastrekkenden

L/e minister van Sociale Zaken, dr. J. van
den Tempel, heeft, in aansluiting op de
eerste circulaire over de duurtetoeslag van
vijf procent voor de steuntrekkenden, een
rondschrijven aan de gemeentebesturen ge»
richt.
Daarin wijst de minister er op, dat de
bijslag voor de z.g. kastrekkenden zodanig
dient te worden berekend, dat de gegeven
voorschriften tot hun voordeel strekken en
nimmer tot hun nadeel. Uit de eerste circus
laire zou men n.l. kunnen opmaken, dat in
gevallen, waarin een kastrekkende aanvul»
lende steun ontvangt, de vijf procent
duurtetoeslag mag worden berekend op
grondslag van het verschil tussen het be»
d rag van de normale steun en het bedrag,
dat uit de werklozenkas wordt uitgekeerd.
Dit is nu niet de bedoeling. Uit de nieuwe
circulaire blijkt, dat de duurtetoeslag ook
voor de kastrekkenden berekend dient te
worden op grondslag van de normale steun»
uitkering. Hieraan is terugwerkende kracht
verleend tot 19 December 1939.

Duurtetoeslag ook voor

kastrekkenden

De samenwerkende bonden van bouw»
arbeiders hebben in onderhandelingen met
de werkgeversorganisaties bereikt, dat met
ingang van l Januari een duurtetoeslag op
de lonen zal worden verstrekt.
Daarna hebben deze organisaties zich ge»
richt tot de Rijkscommissie voor de werk»
verruiming met het verzoek, te willen be»
palen, dat deze duurtetoeslag ook zal gel»
den voor de werken, die onder de auspiciën
van het Werkfonds worden uitgevoerd.
Deze regeringsmaatregel is namelijk nodig,
omdat in verband met de besteksbepalingen
de werkgevers, die dergelijke werken uit»
voeren, anders de duurtetoeslag niet zou»
den mogen verstrekken.
Op 11 Januari j.l. is de beslissing van het
departement afgekomen, waarbij is bepaald,
dat met ingang van l Januari ook op Werk»
fondswerken de duurtetoeslag, zoals die
tussen de werkgevers» en werknernersorga?
nisaties is overeengekomen, zal worden uit»
betaald.
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afgewezen

Stukadoorsionen

D e minister van Sociale Zaken
heeft op 27 December 1939
aan de Bedrij f sraad voor het
Stukadoorsbedrijf bericht, niet

bereid te zijn, aan zijn verzoek om de
Landelijke Collectieve Arbeidsovereen*
komst voor het Stukadoorsbedrijf ver»
bindend te verklaren, te voldoen.
De oorzaak van deze beslissing is in
hoofdzaak, dat de lonen in het stuka*
doorsbedrijf, naar het oordeel des
ministers, het normale loonpeil aan-
merkelijk overschrijden. Wij kunnen
deze beslissing in principieel opzicht
appreciëren.
Wij zouden ons n.l. kunnen indenken,
dat er in een collectief contract voor
een afgesloten bedrijf zulke buiten*
sporig hoge lonen vastgesteld zouden
zijn, dat de regering dit als een brand*
schatting van de gemeenschap zou be*
schouwen, daarvoor geen verantwoor*
ding zou willen dragen en een derge*
lijke arbeidsovereenkomst niet verbin*
dend zou verklaren.
Wij ontkennen echter, dat er in het
Stukadoorsbedrijf van buitensporig
hoge lonen sprake is, en zullen trach*
ten, dit duidelijk te maken. Van belang
is daarbij, na te gaan, of men zich bij
het beoordelen van de vraag, of de
stukadoorsionen het normale loonpeil
aanmerkelijk overschrijden, moet be*
palen tot een oordeel uitsluitend over
tarief* en uurlonen, of dat men ook
aandacht moet schenken aan de jaar*
inkomens. Naar onze mening moet dit
laatste het geval zijn, omdat het peil.

waarop een mens leeft, niet wordt be*
paald door het bedrag, dat hij per uur
ontvangt, maar door datgene wat hij
jaarlijks als zijn inkomen kan be*
schouwen.
De minister heeft dienaangaande blijk;
baar andere opvattingen, immers hij
heeft zich bij het bepalen van zijn
standpunt laten leiden door het feit,
dat de uurlonen van de stukadoors
hoger zijn dan die der overige bouw*
vakarbeiders, terwijl als bekend mag
worden verondersteld, dat bijv. de
metselaars 48 en de stukadoors 45 uren
per week werken en de werkloosheid
in het Stukadoorsbedrijf belangrijk gro*
ter is dan in het overige gedeelte van
het bouwbedrijf. Het verschil in werk*
tijd is dan ook de oorzaak, dat de
weekinkomens van een groot aantal
stukadoors die van de metselaars niet
te boven gaan. Een metselaar in een
eerste klas plaats verdient namelijk
48 X ƒ0.66 per uur = = ƒ31.68, een
stukadoor 45 X ƒ0.70 p. uur = ƒ31.50.
De Bedrijfsraad voor.het Stukadoors*
bedrijf heeft hierop bij het doen van
zijn verzoek om verbindendverklaring
van de L.C.A. zeer nadrukkelijk ge*
wezen.
De enige conclusie, welke uit de beslis*
sing van den minister van Sociale
Zaken getrokken kan worden, is o.i.,
dat hij er niet mede accoord kan gaan,
dat de stukadoors als compensatie voor
de drie uren, welke zij per week min*
der werken, meer uurloon ontvangen.
Hieruit volgt, dat de stukadoors, die

zeer veel prijs stellen op verbindend*
verklaring van de L.C.A., feitelijk voor
de vraag staan, of zij ter wille van de
verbindendverklaring de 45 urige werk*
week op moeten geven en een ver*
laging der uurlonen zullen hebben te
aanvaarden.
Laten wij, voor wat de Stukadoorsbond
betreft, te dezen aanzien duidelijk zijn
en mededelen, dat wij dit niet wensen.
De stukadoors hebben de achturendag
als eerste groep bouwvakarbeiders in
1918, dus vóór de wet*Aalberse, zij het
met medewerking van enige socialis*
tisch georiënteerde werkgevers, ver*
overd, deze als hun hoogste goed be-
schouwd en sindsdien niet meer prijs*
gegeven.
Wij behoeven de redenen, welke de
socialistische arbeidersbeweging voor
het propageren van de 8*urendag heeft
gehad, als zijnde voldoende bekend,
hier niet uiteen te zetten, maar wij
willen er één aan toevoegen, n.l. dat
het vraagstuk van de werkloosheid nu
en in de toekomst mede door verkor:
ting van de arbeidstijd tot een oplos*
sing gebracht moet worden.
Wij weten, dat de tijd, om te komen
tot verdere verkorting van de arbeids*
tijd, gezien de internationale verhou*
dingen, niet gunstig is, maar de stuka*
doors kunnen bij een werkloosheid van
43.44 pet. over 1938 toch ook moeilijk
verlenging van de arbeidstijd, d.w.z.
vergroting van de werkloosheid, in
overweging nemen.

Er zijn buiten de stukadoors, wier
weekloon ongeveer gelijk is aan dat
van de metselaars, nog anderen, die
wekelijks wat meer verdienen. Dit
is een gevolg van het feit, dat er ge*
meenten zijn, waar het uurloon zoveel
hoger is, dat dit de drie uren loon*
verschil meer dan compenseert.
Dit komt, omdat het loon voor den
stukadoor per rayon of provincie ge*
regeld wordt. Zo is er bijv. in de ge-
hele provincie Noord*Brabant een uni*
form loon. Het weekloon van den stu*
kadoor te Eindhoven en Tilburg ver*
schilt met dat van den metselaar ƒ 0.64,
als men het verschil in de waarde van
de vacantiebon berekent, slechts ƒ 0.41
per week. In kleinere plaatsen en op
het platteland is het verschil groter,
omdat daar het loon voor den metse*
laar belangrijk minder is dan te Eind*
hoven en Tilburg. Al deze dingen zijn
historisch gegroeid, doordat het stuka*
doorswerk op het platteland en in de
kleine steden altijd door stukadoors uit
grote steden of uit stukadoors*centra
gemaakt is moeten worden, omdat er
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ter plaatse niet, of in onvoldoenden
getale stukadoors woonachtig waren.
Hierin is de laatste jaren wel enige
wijziging gekomen, wat niet wegneemt,
dat de stukadoors veel meer reizen en
trekken dan de andere bouwvakarbei-
ders. Hiervoor wordt geen vergoeding
gegeven, zodat het hogere uurloon, ge-
zien de reiskosten, niet altijd een groter
iveefcinkomen betekent. Uit de jaar*
cijfers van het Centraal Bureau voor de
Statistiek blijkt, dat het gemiddelde
bedrag, dat de stukadoors, wonende
in gemeenten, waar de 3 uur loon*
verschil meer dan gecompenseerd wordt,
boven het loon van den metselaar
verdienen, ƒ 1.90 bedraagt.

Tariefwerk

Buiten de stukadoors, die in uurloon
werken, zijn er ook, die in tarief arbei*
den. Dit is het geval in 11 gemeenten
in ons land, met de daar omheen ge--
legen plaatsen. In deze 11 rayons wordt
alleen in woning* en scholenbouw in
tarief gewerkt; al het andere werk
wordt in uurloon gemaakt.
Er is een deel van de stukadoors, dat
kans ziet, om, zij het met hard werken,
in dit werk wat meer te verdienen. Als
wij zeggen, dat dit 20 % van het aan-
tal Nederlandse stukadoors is en dat
deze 20 % er in slaagt, om gemiddeld
10 % boven het uurloon uit te komen,
dan geloven wij aan de veilige kant te
zijn.
Wij zijn echter van mening, dat er ook
ten aanzien van de stukadoors, die
hetzij in uur*, hetzij in tariefloon, we*
kclijks wat meer verdienen, geen ge*
gronde reden aanwezig is, om van een
aanmerkelijke overschrijding van het
normale loonpeil te spreken, omdat de
stukadoors jaarlijks gemiddeld 4.4 we*
ken meer werkloos zijn dan de overige
bouwvakarbeiders. De stukadoors wa-
ren in het jaar 1938 gemiddeld 22.15
en de overige bouwvakarbeiders 17.75
weken werkloos.
Als wij het gemiddelde loon op ƒ 30.—
per week stellen, dan betekent dit voor
de stukadoors, in vergelijking met de
overige bouwvakarbeiders, een nadelig
saldo van ƒ 132.— per jaar.
Ook als wij aannemen, dat de stuka*
doors over de weken, welke zij meer
werkloos zijn, nog wat steun krijgen,
menen wij te mogen concluderen:

1. dat er onder de stukadoors een be-
langrijke groep is, die wel meer uur*
loon, maar niet meer weekloon ver*
dient dan een metselaar en door
hun grote werkloosheid een minder
/aarinkomen heeft;

2. een groep stukadoors, die wanneer
zij werken, wekelijks wat meer ver*
dienen, maar zeker geen hoger jaar*
inkomen hebben dan een metselaar.

Loondrukkende tendens

Wij zien in de beslissing van den
minister een loondrukkende tendens.
De loondruk van regeringswege heeft
in de jaren, welke achter ons liggen,
op het streven van de vakorganisaties
een zeer deprimerende invloed gehad
en de stukadoors hebben daarvan
ruimschoots hun deel gekregen. Loon»
druk van bovenaf maakt de mensen
moedeloos en verbitterd en doet hen
de organisaties de rug toekeren.
Het ingrijpen van de regeringen Ruys
en Colijn in 1933 en 1934 ten opzichte
van de lonen der bouwarbeiders heeft
ons dienaangaande veel geleerd.
Men zou naar aanleiding van het voren*
gaande de opmerking kunnen maken,
dat de stukadoors toch geen verbin*
dendverklaring behoeven te vragen en
dus, dat het met de loondrukkende
tendens, welke er in de beslissing van
den minister ligt, wel los zal lopen.
Laten wij dienaangaande zeggen, dac
de stukadoors voor hun overwegend
kleiner bedrijf, waarin mede door de

werkloosheid de mogelijkheid tot
knoeien met lonen, enz. zeer groot is,
verbindendverklaring nodig hebben.
Ook de werkgevers verlangen naar
verbindendverklaring en al hebben
deze reeds herhaaldelijk verklaard, dat
de lonen niet te hoog zijn, wanneer
zij door een loonsverlaging verbindend*
verklaring zouden kunnen krijgen, dan
zouden zij dit zeker doen.
Tot slot nog enkele opmerkingen over
een normaal loonpeil. Wat is dit en
hoe hoog slaat men de behoefte van
de arbeiders aan?
De lonen in het bouwbedrijf variëren
van ƒ 0.28 tot ƒ 0.66 cent per uur. Als
de minister meent, dat deze lonen nor*
maal zijn, dan zijn wij dit niet met
hem eens. Wij menen, dat hierbij zeer
veel armoelonen zijn, en het zou ons
buitengewoon verwonderen, als de
bouwarbeiders deze mening niet zou-
den onderschrijven.
Onze verlangens gaan verder dan het
bevestigen van het .zeer zorgvolle be--
staan van de stukadoors.
Wij willen vechten voor een mooier en
beter leven en zolang dit niet bereikt
is, kunnen wij ons met beslissingen, als
door den minister van Sociale Zaken
inzake de stukadoorsionen genomen,
niet verenigen.

Mooi sfukadoorwerk.
Plafond in hef gebouw van de Hoge Raad, Den Haag. (Cliché Mebest)
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Duitsland
in
oorlog

W e zitten nu enkele maan*
den in de oorlog en de
fronten, althans het Duits*
Franse front, ligt nog even

star aan de grens als in het begin.
Oppervlakkig redenerend, zou men
kunnen zeggen: zó, op die manier, kun*
nen zij het vele jaren volhouden!
Natuurlijk is dat onjuist, want de
vraag, hoe lang Duitsland de oorlog
kan volhouden, hangt veel minder af
van het oorlogsgeweld, dan wel van de
vraag of de onontbeerlijke grondstoffen
voor het onderhouden van het volk en
het leger in Duitsland aanwezig zijn,
dan wel aangevoerd kunnen worden.
Indien men een berekening van deze
aard zou kunnen opzetten, zou men
met wiskundige zekerheid tot op de
minuut af kunnen uitrekenen, wanneer
Duitsland de oorlog zou moeten op*
geven. Er zijn mensen, die daartoe een
poging gewaagd hebben. Eén hunner
heeft b.v. uitgerekend, dat Duitsland
slechts één groot luchtoffensief met
gebruik van het hele luchtwapen zou
kunnen uitvoeren, omdat daarna niet
voldoende vliegtuigbenzine meer voor*
handen zou zijn. Luchtvaartbenzine is
namelijk nog iets anders dan gewone
benzine — ook de Russische luchtvloot,
hoewel Rusland zelf veel benzine pro»
duceert, gebruikt Amerikaanse benzine.
Doch bij dergelijke berekeningen houdt
men te weinig rekening met het feit,
dat men toch wel kan dansen, al danst
men niet met de bruid. Duitsland heeft
bijvoorbeeld een groot aantal vlieg*
tuigen, die geen benzine nodig hebben,
daar zij met Dieselmotoren vliegen.

De grondstof*theorie is stellig van zeer
grote waarde, doch men mag niet te
veel vertrouwen hebben in al te abso*
lute berekeningen, want daarbij vergeet
men maar al te dikwijls, dat een land
in oorlog een geheel ander land is dan
een land in vrede, terwijl een dictatuur»
land*in*oorlog weer geheel andere en
verderstrekkende mogelijkheden heeft
dan een democratisch land in de zelfde
omstandigheden. Van de daadwerke*
lijke democratie moge dan in een de*
mocratisch land, waar de macht is
overgegaan — voor een groot deel al*
thans -- aan de generale staf, die de
oorlog voert, niet al te veel zijn over*
gebleven: de democratische moraal
werkt er toch door. En in een dictatuur*
land ontbreekt die moraal.

Voor- en nadelen

Dat heeft voor een dictatuurland voor*
delige en nadelige gevolgen. Om een
klein voorbeeld te geven: Duitsland
decreteert, dat alle ijzeren hekken van
woningen, tuinen en kerkhoven inge*
leverd moeten worden. Veertien dagen
daarna is het gebeurd. Het persoonlijk
eigendom heeft in Duitsland niets te
betekenen en daardoor krijgt het land
sneller de beschikking over allerlei
dingen, die de legerleiding nodig heeft.
Als de behoefte daaraan zich in Frank*
rijk of Engeland zou doen gevoelen, zou
er een wet voor nodig zijn. Het nadeel
van de „snelle" methode is, dat de
getroffenen er zich gekrenkt door ge*
voelen, er wordt maar over "hun "wel
en wee beschikt en zelfs de schijn van
medezeggenschap ontbreekt. Voor zo-

ver dat te verdragen is, vindt een aan-
tal dat wel goed: zij behoeven zich dan
ook om een aantal dingen niet te be*
kommeren. Doch zodra het zo erg
wordt, dat men geen voet scheef meer
kan zetten, zonder dat men de dwin^
gende hand van de dictatuur voelt,,
wordt de innerlijke oppositie wakker.
En wanneer men dan bovendien heen;
en weer geschoven wordt, niet meer
zelf beslissen kan, waar men wil wer*
ken, waar men wil wonen, wat men wil
eten, enfin, wanneer het hele leven
gereglementeerd wordt door de oorlog*
voerende autoriteiten, zonder dat men
de gelegenheid krijgt, om er enige in*
vloed op te oefenen, dan begint het
voordeel van de dictatoriale macht te
verzwakken. Want dan wordt de be*
volking „geleefd" en leeft zelf niet
meer. Dan doet men wat voorgeschre*
ven is, en niet meer. Dat is voor het
rationeel voeren van een oorlog niet
gunstig. Vooropgesteld natuurlijk, dat
de maatregelen van de overheid, die de
bevolking worden opgelegd, voor de
hierbij betrokkenen onplezierig zijn.
Waarmee gezegd wil zijn, dat naast
het grondstoffenprobleem het probleem
van het moreel der bevolking een zeer
grote rol speelt en dat de dictatuur, die
niet over de veiligheidsklep van de
vrije meningsuiting beschikt, op dit
punt zwakker is dan de democratische
staat.
Bezien wij nu in dit verband de situatie
van het Duitse volk en speciaal van de
arbeidersklasse, dan vinden wij een
groot aantal feiten, die ongetwijfeld tot
teleurstelling voor de arbeiders aanlei*
ding geven. Ik wil het dan hierbij niet
hebben over de vele duizenden arbei*
ders, die principieel tegenover de dicta*
tuur staan en die uit dien hoofde dus
reeds tegenstanders en geen betrouw*
bare bondgenoten zijn, doch wij willen
eenvoudigweg bekijken, hoe de — laten
wij zeggen: politiek onverschillige -
arbeiders door het nazi*systeem getrof*
fen worden.

Achturendag afgeschaft

Allereerst moet dan geconstateerd wor--
den, dat de achturendag, ingevoerd
onder democratisch bewind, afgeschaft
is. Aanvankelijk werd algemeen clispen* .
satie van de overwerkbepalingen ge*
geven. Er kon algemeen tien uren per
dag gewerkt worden, zonder dat de
werkgever daarvoor iets anders be*
hoefde te doen dan het achteraf aan de
autoriteiten mededelen. De bedrij fs--
leider kon beslissen, dat overwerk
nodig was, en daarmee uit. Voor de
arbeiders betekende dat weliswaar twee

l
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uren werk meer per dag, doch hun
inkomsten werden er niet onbelangrijk
door vergroot. Want weliswaar waren
voor een groot aantal bedrijven de
tarieven verlaagd, doch de grond=
lonen waren de zelfde gebleven. Ook
was niets veranderd aan de soms
rigoreuze methode van toeslagbetaling
voor de overuren. Die toeslagbepalin*
gen waren indertijd gemaakt om het
geven van overwerk tegen te gaan -
nu werkten zij mede om de arbeiders
een hoger inkomen te geven. Zo bleven
de arbeidersionen enigermate in balans
met de stijgende prijzen.
Eerst werd dus de tienurendag toe*
gestaan en daarna werden de toeslagen
voor de overuren afgeschaft. Dat ge=
schiedde langs een omweggetje: eerst
kwam er een bepaling, dat de toeslag--
bedragen gestort moesten worden in 'n
potje, waaruit bedrijven, die zich moei*
lijk staande konden houden, gesteund
zouden worden. Aangezien het Rijk die
bedrijven tevoren reeds steunde, be=
tekende dat een subsidie aan het Rijk.
Dat heeft men enige tijd dan ook maar
openlijk gedaan: de toeslagbedragen
moesten aan 't Rijk worden afgeleverd.
Dat heeft enkele maanden zo geduurd,
totdat plotseling, enkele weken ge*
leden, de minister van Arbeid in een
rede kwam verklaren, dat het overwerk
weer aan de arbeiders betaald zou
worden. Deze nieuwe maatregel, zo ver*
klaarde hij, zou „rust onder de arbei*
ders brengen". Klaarblijkelijk was er
dus onrust geweest! Hetgeen voor de
goede stemming niet zeer bevorder*
lijk is!
Er zat echter nog een haakje aan deze
nieuwe maatregel. Want dr. Ley had
net even tevoren een andere maatregel
bekend gemaakt en die is niet inge*
trokken. Officieel blijft de achturendag
gehandhaafd, doch die mag worden
overschreden tot tien uren. En pas na
het tiende uur begint het overwerk!
Normaal wordt dus tien uren gewerkt
voor gewoon loon en daarna begint de
toeslag pas. In een groot aantal bedrij'
ven in Duitsland wordt twaalf en veer;
tien uren gewerkt. En niet alleen door
mannen, doch ook door vrouwen en
jeugdigen. En niet alleen overdag, doch
vrouwen en jeugdigen werken ook in
een tweeploegenstelsel dag en nacht. In
een artikel in het Reichswirtschaftsblatt
deelt minister Franz Seldte dit mee,
zeggend, dat men zal pogen, in die
fabrieken een drieploegenstelsel in te
voeren. Het zal bij dit „pogen" wel
blijven!
De arbeiders werken zo lang in de be*
drijven en krijgen thuis zo weinig te
eten, dat in de bedrijven verplegings-

inrichtingen zullen komen, volgens de
verklaring van dr. Ley. De arbeiders
zullen warme maaltijden krijgen met
aanvullende voedingsmiddelen. Dat de
werktijden lang zijn en het werk zwaar,
wordt door zulk een maatregel onweer*
legbaar vastgesteld. Zondagswerk is in
de bedrijven, die voor het leger werken,
regel geworden. Zeker voor de ge*
schoolde arbeiders. Want daar is groot
gebrek aan, terwijl aan de andere kant
ongeschoolde arbeiders zonder werk
lopen. Want nu de grote werken aan
de Westwall zo goed als gereed zijn,
heeft de Arbeidsdienst grote aantallen
arbeiders ontslagen en zij kunnen niet
allen in het productieproces worden
opgenomen. Zij zijn voor het werk
minder geschikt of er is geen fabrieks*
ruimte beschikbaar. Deze arbeiders zijn
werkloos en in verband met deze
nieuwe werkloosheid zijn onlangs
nieuwe tarieven voor de ondersteuning
opgesteld.

Werklozensteun

In deze nieuwe tarieven zijn de steden
in drie klassen ingedeeld. De eerste
groep betreft gemeenten met meer dan
50.000 inwoners, de tweede groep ge*
meenten met meer dan 10.000 inwo*
ners, de derde groep gemeenten met
minder dan 10.000 inwoners. De werk-
lozen zelf zijn in vijf klassen ingedeeld
in verhouding tot hun loon.
De eerste klasse omvat de arbeiders,
die minder dan 12 mark per week
verdienen.
De tweede klasse zijn de arbeiders met
een loon van 12 tot 24 mark.
De derde klasse zijn de arbeiders met
een loon van 24 tot 36 mark.
De vierde klasse die met een loon van
36 tot 48 mark.

Hef soldaatje spelen vierf weer hoogtij.

De vijfde klasse die met een loon van
meer dan 48 mark per week.
In groep A., dat zijn de gemeenten met
meer dan 50.000 inwoners, worden de
volgende steunbedragen uitgekeerd:
loonklasse l (tot 12 mark per week)
grondbedrag van de steun 6 mark. Voor
het eerste gezinslid 3,30 mark bijslag,
voor ieder verder lid 2,10 mark;
loonklasse 2 (tot 24 mark) grondbedrag
8,40 mark, voor eerste gezinslid 3,60
mark, voor elk verder lid van het gezin
2,10 mark;
loonklasse 3 (tot 34 mark) grondbedrag
9,60 mark, toeslagen als in loonklasse 2;
loonklasse 4 (tot 48 mark) grondbedrag
10,80 mark, toeslagen als in loon*
klasse 2;
loonklasse 5 (meer dan 48 mark) grond*
bedrag 12 mark, toeslagen als in loon=
klasse 2.
Voor de daaropvolgende groep (ge*
meenten met meer dan 10.000 inwo*
ners) zijn de grondbedragen voor de
vijf klassen respectievelijk 6 mark, 7,20
mark, 8,40 mark, 9,60 mark, 10,80 mark.
De toeslagen zijn in de eerste klasse
3,30 voor het eerste gezinslid en 2,10
voor de volgende gezinsleden. In de
tweede en volgende klasse 3,60 mark
en 2,10 mark.
In de laatste groep (gemeenten met
minder dan 10.000 inwoners) zijn de
grondbedragen respectievelijk 6 mark,
7,20 mark, 8,40 mark en 9,60. De toe*
slagen voor de gezinsleden zijn 3,30
mark en 2,10 mark.
Eigen inkomen boven de zes mark in
de week wordt afgetrokken. Gezins»
inkomen boven 24 mark wordt afge-
trokken. Een en ander volgens de offi*
ciële mededelingen in het Reichs-
arbeitsblatt.
Wanneer men nu een beeld wil krijgen



van de steunbedragen, moet men een
geval construeren. Bij voorbeeld een
arbeider in een grote stad, met vrouw
en twee kinderen, dus een normaal ge*
val. Deze arbeider krijgt, als hij werk*
loos is en ongeveer 48 mark in de week
verdient, aan werklozensteun 19,80
mark, oftewel 41 pet. van zijn normale
inkomen. Een kleine arbeiderswoning,
bestaande uit woonkeuken en slaap*
kamer, kost ongeveer 35 mark per
maand. Hetgeen betekent, dat deze
werkloze ongeveer twee weken onder*
steuning voor zijn woning moet uit'
geven.
De bedragen, die de ondersteunden in
andere steden en met andere lonen
krijgen, kan men zelf narekenen — het
komt allemaal op het zelfde neer, met
dit verschil natuurlijk, dat de werk*
lozen met lagere lonen weliswaar een
groter percentage van hun normale
loon als ondersteuning krijgen, maar
dat de totale som van hun steun zo
gering is, dat er helemaal geen huis
mee te houden valt.
De lonen, die op het ogenblik in Duits*
land betaald worden, zijn niet alle be*
kend. Af en toe merkt men er iets van,
als het Reichsarbeitsblatt een nieuwe
tariefverordening publiceert. Zo is bij
voorbeeld thans gepubliceerd de nieu-
we loonregeling voor de bouwvakken,
althans voor een bepaald gedeelte van
Duitsland. Als toets voor het gehele
land en als toets voor de overige
arbeidslonen is zulk een verordening
natuurlijk zeer wel bruikbaar. Voor de
timmerlieden en metselaars is in die
verordening een uurloon vastgelegd
van 68 penning, voor opperlieden even*
eens van 68 penning en grondwerkers
53 penning. Machinisten op de bouw*
werken verdienen 71 penning.
Voor de metaalindustrie in Silezië is
een verordening afgekondigd, die de
lonen regelt in vijf loonklassen. De
vakarbeiders verdienen in de metaal*
industrie van 72 tot 60 penning, de ge*
oefenden 63 tot 52 penning en de hulp*
arbeiders 55 tot 50 penning. Alles bij
60 urige werkweek. Dat worden dus
lonen van 43,20 tot 36 mark, 37,80 tot
31,20 mark en 33 tot 30 mark. En een
paar schoenen met ersatz*zoolleer
kost 15 mark.

Ondervoeding

Over de voedingstoestand en de volks-
gezondheid in Duitsland publiceerde
dr. G. W. Kastein in Het Zieken:
fonds een interessante studie, waaruit
enkele gegevens in het verband van dit
artikel stellig van grote waarde zijn. De
bronnen, waarop zijn onderzoek steunt,
verschaften hem gegevens van vóór de

oorlog, zodat de gevolgen van de oor*
log en de blokkade er niet eens in ver*
werkt zijn. Hij kwam tot de conclusie,
bij het vergelijken van de Duitse cijfers
met Nederlandse gegevens, „dat van
70 procent van de Duitse bevolking
een vrij belangrijk deel ondervoed moet
zijn".
Het aantal ziektegevallen onder de
arbeiders neemt toe. Dr. K. geeft de
cijfers van het gemiddelde aantal
ziektedagen per maand van de mijn*
werkers. Dit gemiddelde aantal steeg
van 1.02 in 1934 tot 2.05 in Februari
1938, dus met iets meer dan 100 pet.
En informaties, die ik zelf over de toe--
stand van de mijnwerkers heb, spreken
van een geweldige toename van het
aantal zieken in het laatste jaar; over
1938 spreekt men niet eens!
Ook de ziektecijfers van de besmette*
lijke ziekten zijn volgens dr. Kastein
een maatstaf voor de beoordeling van
de volksgezondheid. Hij vergelijkt, om
niet te uitgebreid te worden, de diphte*
riecijfers, die, zoals hij schrijft, overi*
gens parallel lopen aan die van andere
besmettelijke ziekten. Als men het
aantal gevallen van 1933 op 100 stelt,
dan liepen zij tot 1938 in Nederland
terug in de volgende reeks: 70, 41, 36,
25, 30. Van het zelfde jaar uitgaande,
krijgt men echter in Duitsland een toe?
name te zien van: 154, 173, 191, 190 en
193. Volgens dezelfde methode liep het
aantal sterfgevallen in Nederland ach*
teruit van 100 procent in 1933 tot 74,
55, 53, 25 en 43 in 1938. In Duitsland
nam het aantal sterfgevallen echter toe
met 132, 178 en 170 procent in 1936.
Latere cijfers werden niet gepubliceerd
en die zullen dus niet al te fraai ge*
weest zijn.
Ook de kindersterfte beneden 5 jaar
nam toe in Duitsland, terwijl zij in
Nederland afnam. Voor degene, die de
ontzaglijke armoede en de slechte voe*
ding kent, zijn deze cijfers desniettegen*
staande toch een gruwelijke ontdek*
king. En men diene er bij te bedenken,
dat het cijfers zijn uit een periode,
toen het in Duitsland, vergeleken bij
de tegenwoordige toestand, nog een
paradijs was.
Het zijn deze dingen: de slavenarbeid,
de slechte betaling, de ondervoeding de
algemene gezondheidstoestand en de
sterfte, die de sterkte van het binnen*
landse front in Duitsland mede be=
palen. Zij zijn hier afgedrukt ter ver*
krijging van meer kennis omtrent de
kracht van de Duitse agressie en
mede ter verklaring van het feit, dat
de geallieerden zich niet zo bijzonder
haasten met het richten van een mili*
taire aanval op Duitslands leger.
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Onbegrijpelijk

Jxeeds geruime tijd verleent het
N.V.V. steun van het Comité van
Actie voor de Openbare School. Door
middel van de bestuurdersbonden en
ook op andere wijze verleent onze vak*
beweging medewerking bij de versprei*
ding van publicaties, welke het Comité
doet uitgaan. Ook nadat de Neder*
landse Vakcentrale uit angst voor be*
ginselkwesties uit het Comité was ge*
treden, bleef het N.V.V. zijn steun ver*
lenen en bleef het deel van het Comité
uitmaken. De bij het N.V.V. aange*
sloten organisaties verlenen eveneens
haar medewerking aan het Comité.
Op het congres, dat het Comité op
16 December 1939 heeft gehouden, wa*
ren, behalve vertegenwoordigers van
het N.V.V., vertegenwoordigers aan^
wezig van de Ambtenaarsbond, Bak*
kersgezellenbond, Handels* en Kantoor*
bediendenbond, Metaalbewerkersbond.
Textielarbeidersbond, Bond van Over*
heidspersoneel en de Sigarenmakers*
bond. Het Comité, dat op de mede=
werking van de moderne vakbeweging
prijs stelt, ontvangt deze medewerking
dus in ruime mate. Te betreuren valt
daarom, dat door een der sprekers op
vorengenoemd congres een aanval werd
gedaan op de moderne vakbeweging.
In dit verband verlenen wij gaarne
plaatsruimte aan hetgeen in het orgaan
van onze Onderwijzersbond te dezer
zake wordt opgemerkt:
„De actieve belangstelling van de moderne
vakbeweging kan de openbare school tot
grote steun zijn. Onbegrijpelijk is het dan
ook, dat men den heer Bon, oud*praeses van
het N.O.G., in de gelegenheid heeft gesteld,
zijn bekende onverdraagzaamheid jegens
alles wat modern is, te demonstreren. Er
was geen enkele reden voor den heer Bon
om het woord te vragen: de beslissing in*
zake de samenstelling van het comité was
gevallen, met volkomen medewerking van
's heren Bons organisatie. Via een lofzang
op de vroegere Amsterdamse toestand,
waarbij alleen Volksonderwijs en onderwij*
zersorganisaties zich tot samenwerking had*
den verbonden, deed de oud*voorzitter van
het N.O.G., door zijn organisatie als ver*
tegenwoordiger in het nieuwe L.C.O.S. aan»
gewezen nota bene, een aanval op „een
semispolitieke organisatie", waarmee hij het
N.V.V. bedoelde. Het was ontoelaatbaar en
totaal buiten de orde. Het N.V.V. en de
talrijke afgevaardigden van moderne orga»
nisaties namen tegenover hun nieuwe „strijd»
makker" het juiste standpunt in. Zij ver»
waardigden hem met geen woord — zelfs
niet van protest, ook niet toen hij later op
de dag zijn onsympathieke geste herhaalde."

Wij hopen, dat het Comité herhaling
van dergelijke onaangename incidenten
zal weten te voorkomen.
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INVALIDITEITSWET

Op de bladzijden 121 en 122 van de
„Balans" op 31 December 1934 van
de verzekeringslasten en van de in:
komsten uit de Invaliditeitst en de
Ouderdomswet '19 (Ouderdomsfonds
A) is medegedeeld, dat de kosten van
de maatregelen, als bedoeld in de
artikelen 99, 100 en 105 I.W., sinds
1930 voortdurend zijn teruggelopen en
mitsdien de raming voor de toekomst
zonder bezwaar kan worden gesteld
op 3 pet. van het premiennkomen.
Naar aanleiding van deze mededelin:
gen heeft F. S. Noordhoff in zijn
kwaliteit van lid van de Commissie
van Overleg inzake de toepassing van
de sociale verzekeringswetten zich
met een nota tot het bestuur van de
Rijksverzekeringsbank gewend. Deze
nota is door het bestuur der Rijkss
verzekeringsbank zeer uitvoerig f>e*
antwoord, welk antwoord hieronder
moge worden overgenomen.

l nderdaad is er blijkens de opgave van
den heer WiskundigsAdviseur sinds
1931 een vermindering der uitgaven.
Deze opgave dient echter te worden
aangevuld met de gegevens over 1937
en 1938. (Zie tabel II op pag. 29.)
In 1937 werd uitgegeven ƒ 1.125.410.—,
terwijl over 1938 een bedrag van
ƒ 1.230.249,— ten laste van het Invali*
diteitsfonds kwam.
Hieruit blijkt, dat over de laatste twee
jaren de uitgaven weer zijn toegeno*
men. In de practijk is gebleken, dat
bepaalde ziekten, welke aanvankelijk
werden aangenomen, eigenlijk niet
voor behandeling ten laste van het I.F.
in aanmerking konden komen.
Bij de behandeling voor rekening van
genoemd fonds moeten de vragen be«
antwoord worden, als bedoeld in de
wet. Allen is het bekend, dat, wat be*
treft duurzame arbeidsgeschiktheid, de
therapie der epilepsie niet aan onze
verwachtingen heeft voldaan, terwijl,
wat betreft b.v. conservatieve behan*
deling der tuberculeuze coxitis, verwe*
zen moge worden naar de volgende
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uitspraak van een specialist op dit ge*
bied:
„De grootste moeilijkheden bij de coxitis»
behandeling ontstaan veelal na de gene»
zing. Een gedeeltelijk beweeglijk of fibreus
ankylotisch gewricht blijft vaak pijnlijk of
geeft onvoldoende stabiliteit, waardoor de
functionele resultaten dikwijls te wensen
overlaten.
Gunstiger zijn deze bij een benige anky»
lose, die echter bij volwassenen uitzonde*
ring is. De extra articulaire anthrodese van
het heupgewricht geeft in dit opzicht goede
resultaten; zij mag echter eerst worden toe«
gepast, wanneer de coxitis tot genezing
is gekomen, hetgeen nooif binnen twee
jaar, vaak eerst later het geval is."

Het is dus niet te verwonderen, dat
epilepsie en de conservatieve behandes

_l ing der tuberculeuze coxitis niet meer
voorkomen onder de gevallen, welke
voor het I.F. bekostigd worden.
Wat laatstgenoemde aandoening be*
treft, kan — indien genezing door con*
servatieve behandeling ten slotte is
verkregen — de in genoemde uitspraak
bedoelde operatieve behandeling plaats
hebben ten laste van het I.F.
Dergelijke aanvragen worden wel eens
ingediend.
Voortdurend houden de medici, met
de beslissing belast, zich op de hoogte
van de nieuwe gezichtspunten omtrent
behandeling van bepaalde ziekten.
Helaas is de vooruitgang, gezien van
het standpunt der I.W., niet zodanig,
dat behandeling van tot heden uitge*
sloten gevallen ter hand genomen kan
worden. Hetgeen te betreuren is, om=

dat zowel de medici van de Raden van
Arbeid, als die der Bank, overtuigd
zijn, dat een vermeerdering der uit=
gaven voor bedoelde artikelen - - in-
dien zulks geschiedde overeenkomstig
de bedoeling der I.W. — zonder ber
zwaar door de verschillende besturea
zou worden geaccepteerd.
Het spreekt van zelf, dat het geweldig
teruglopen der uitgaven niet toege*
schreven kan worden aan de boven
aangegeven oorzaken. Daar moeten an*
dere redenen voor aanwezig zijn. Doch
welke?
Het verminderen kan het gevolg zijn
van:
Ie. vermindering van het aantal aan=

vragen.
2e. vermeerdering van het aantal &\--

wijzingen door de Raad.
3e. vermeerdering van het aantal af*

wijzingen door de Bank.
4e. vermindering der kosten per geval.

A. Vermindering van het aantal
aanvragen

Ten einde hieromtrent een goed in*
zicht te verkrijgen, mogen wij verwijs
zen naar de algemene overzichtstaat,
waarop zijn aangebracht drie curven, n.l.
de bovenste: aantal aanvragen, bij de
gezamenlijke Raden ingekomen;
de middelste: percentage afwijzingen
door de Raden van Arbeid;
de onderste: percentage afwijzingen
door de R.V.B.
Hieruit blijkt, dat — met uitzondering
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van het jaar 1929 — een voortdurende
sterke stijging heeft plaats gehad t/m
1930, terwijl in 1931 het hoogste punt
werd bereikt. Daarna trad een sterke
daling in.
Wat is nu de oorzaak dezer geweldige
plotselinge daling?
Deze zou gelegen kunnen zijn in het
feit, dat door het toenemen der af*
wijzingen door Raad, resp. R.V.B.
zich, buiten deze beide lichamen, een
mening had gvestigd, dat voorstellen
voor behandeling toch weinig zin meer
hadden. Dit moet als uitgesloten be*
schouwd worden, daar het percentage
afwijzingen blijkens de staat vrij sta*
tionnair was en zelfs na 1929 een da*
ling vertoonde, zowel bij de Raden als
bij de Bank.
Een andere mogelijkheid zou kunnen
zijn het beter aanvoelen van de be*
doeling omtrent artt. 99/100 bij de peri*
pherie. Ook dat moet als uitgesloten
worden beschouwd, omdat dan na 1931
het percentage afwijzingen een grote
daling zou moeten vertonen.
Er moet dus buiten de R.v.A. en bui-
ten de R.V.B, een ander motief ontstaan
zijn, op grond waarvan het aantal aan*
vragen - - een handeling dus, waarop
noch Raad noch R.V.B, toen invloed
kon uitoefenen --zo sterk daalde.
De vraag rijst nu, of wellicht de Ziek»
tewet, die sinds l Maart 1930 in wer*
king was getreden, hierop zo'n invloed
uitoefende. O.i. kan zulks niet worden
ontkend; medische zowel als financiële
redenen zijn o.i. hiervoor aan te voeren.

Ie het feit, dat iemand ziekengeld krijgt,
zal voor hem aanleiding zijn, zich eer*
der ziek te melden dan anders. De kans,
dat hij een aandoening zal krijgen, wel*
ke door verwaarlozing zodanig wordt,
dat gevaar dreigt van blijvende invali*
diteit, wordt minder.

2e door de steun ingevolge de Z.W. zal hij
zich eerder aan een conservatieve be*
handeling thuis onderwerpen dan vroe*
ger, toen het voor hem van belang was,
door operatie zo gauw mogelijk van zijn
klachten af te komen.

3e door het feit, dat bij opname ten laste
van het I.F. een bepaald deel van het
ziekengeld wordt ingehouden, zullen
velen prefereren — indien opname niet
strikt noodzakelijk is - - de conserva*
tieve behandeling thuis te ondergaan, in
plaats van in een ziekenhuis of sanato*
rium.

Voor elke sanatoriumbehandeling — welke
vroeger werd toegestaan, indien aangeno*
men kon worden, dat het gevaar van blij»
vende invaliditeit kon worden afgewend
binnen de termijn van 6 hoogstens 8 maan*
den — kwam, gezien de verschillende tarie*
ven, ± ƒ600.— ten laste van het I.F.

Zien wij nu, dat het aantal sanatorium»
opnamen van 1100 in 1931, in 1933 terug»
liep tot 796, om in de jaren '34, '35 '36 nog
te dalen tot resp. 720, 624 en 609, dan is
het volkomen duidelijk, dat ook de uitga»
ven in die jaren enorm moesten teruglopen.
Voor '37 en '38 waren die getallen resp.
weer 642 en 661.

Het waren niet uitsluitend tubercu*
lose*patiënten, wier aantal zo terug*
liep. Want, indien dit het geval ge*
weest zou zijn, zou de verhouding tot
de andere gevallen, welke behandeld
worden ten laste van het I.F., zeer
sterk gewijzigd zijn.
Dat dit wederom niet het geval was,
blijkt uit de volgende cijfers:
In 1931 was het percentage t.b.c.=lijders
van het totaal aantal van de voor het
I.F. behandelden 23, in de daarop vol*
gende jaren resp. 20.6 -- 20.7 - - 19.3

- 19.8 — 20.3 — 22.8 — 21.9.
De buiten de R.v.A. en R.V.B, be*
staande oorzaak der vermindering had
dus invloed op alle soorten aanvragen.
Werd tot dusver dus aangenomen, dat
de gunstige werking der Ziektewet een
invloed op de daling der aanvragen
kan hebben uitgeoefend, mogelijk ware
ook, dat de slechte zegelstand zijn in*
vloed heeft doen gelden.
Dit blijkt echter, krachtens de tabel II
op pag. 29, evenmin het geval te zijn.
Er is echter nog een andere factor,
welke zeker niet mag worden uitge*
schakeld.
De Centrale Raad voor Ziekenhuisver*
pleging bestrijkt lè millioen personen,
welke deel uitmaken van Ziekenhuis*
verplegingsfondsen, terwijl bovendien
bij de gewone ziekenfondsen 4 millioen
personen verzekerd zijn, van wie
500.000 tevens voor ziekenhuisverple*
ging-
Daar deze cijfers elkaar ten dele dek*
ken, zouden, volgens dengene, die
deze inlichtingen verstrekte, ± 2 mil*
Hoen personen verzekerd zijn voor zie*
kenhuisverpleging, waarbij dan nog
komen de personen, die in enkele ge*
meenten voor ziekenhuisverpleging
verzekerd zijn (samen enkele honderd*
duizenden). Ofschoon bij de Bank
daarmede nooit rekening wordt gehou*
den (wij weten het trouwens in de
meeste gevallen niet), is het bekend,
dat verscheidene malen van dit recht
gebruik gemaakt wordt, terwijl de mo*
gelijkheid zou hebben bestaan, een
eventuele operatie op kosten van het
I.F. te doen plaats hebben.
Niet uitgesloten is, dat in dergelijke
gevallen de eventuele korting inge*
volge de bepalingen der Z.W. invloed
heeft.
Dit zijn dus de naar onze mening be*

staande mogelijkheden, op grond waar*
van het aantal aanvragen terugliep,
welk teruglopen als de oorzaak moet
worden beschouwd van de sterke ver*
mindering der uitgaven.

B. Vermeerdering van het aantal
afwijzingen door de verschil-
lende Raden

De algemene overzichtstaat toont aan,
dat het percentage afwijzingen niet zo*
danige verschillen vertoont, dat op
grond daarvan een vermindering der
uitgaven verklaard zou kunnen wor*
den.
Bij sommige Raden zijn in het percen*
tage afwijzingen nogal sterke schom*
melingen te constateren, doch dit kan
verband houden met het grote aantal
mutaties onder de Raadsmedici; de
algemene lijn is echter niet verontrus*
tend.

C. Vermeerdering van het aantal
afwijzingen door de Bank

De onderste lijn in het algemeen over*
zicht geeft evenmin aanleiding om de
oorzaak hieraan te moeten toeschrij*
ven. Deze lijn vormt soms een soort
spiegelbeeld van de middelste, het*
geen, indien een standpunt zich niet
wijzigt, zeer aannemelijk is. Toch was
de medische afdeling genoodzaakt, in
enkele gevallen een meer afwijzend
standpunt te gaan innemen. Dit vond
zijn oorzaak in het volgende:

Op een vergadering met de medici der
Raden van Arbeid — begin 1937 -- vroeg
een der doktoren, welk resultaat het op»
zenden van patiënten naar herstellingsoor*
den had opgeleverd. Hem werd toegezegd,
t.z.t. de nodige inlichtingen te verstrekken.
Toen echter een groot aantal gevallen on*
derzocht was, bleek, dat dit onderzoek
geen enkele waarde zou hebben, voor wat
betreft de I.W. Immers, al spoedig bleek,
dat bij het merendeel der z.g. patiënten
geen sprake was van dreigend gevaar van
blijvende invaliditeit. Voor 90 % waren
het meisjes en bij het grootste deel hier*
van was bemiddeling van het I.F. ingeroe»
pen, zonder dat een behoorlijke therapie
was ingesteld. Zo uit haar volle werk stap*
ten velen in de herstellingsoorden; ze wa*
len wat s'np, nerveus, wat annemisch, had*
den nu en dan eeas wat poeders of een
drankje ontvangen van den haar „bfhan»
delenden" medicus. Bij twee Raden, welke
elkaar niet zo heel veel in sterkte ontlie»
pen, was het aantal herstellingsoord*patiën*
ten bij de een 6} X zo groot als bij de
ander.
Daar moest natuurlijk een reden voor zijn,
welke dan ook werd gevonden in boven*
genoemd feit.
Een bekend geneeskundige van een der
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herstellingsoorden sprak dan ook reeds,
naar aanleiding van een dergelijke opname,
van: „vacantie*kolonie".
Het doen opnemen van dergelijke „patiën*
ten" is te beschouwen als een grote fout,
omdat ze zonder bijzondere redenen, ge*
durende enige maanden gerukt worden uit
haar gewone milieu, gaan menen, dat her»
stel van haar kwaaltje alleen mogelijk is
in een herstellingsoord, en bij eventuele
sollicitatie zulks niet altijd een aanbeveling
zal zijn.
Op de grote vergadering omtrent deze
zelfde kwestie met de voorzitters van de
Raden van Arbeid en doktoren, verklaarde
de toenmalige voorzitter van de Raad van
Arbeid te Amsterdam, dat het hem genoe=>
gen deed, dat hierop werd gewezen, omdat
hij zich altijd tegen dergelijke uitzendingen
had verzet.

D. Vermindering der kosten per
geval

In 1933 werdlen de kosten van ver*
schillende gevallen lager, omdat op de
behandelingskosten, ingevolge wijzigin*
gen van het tarief, 10 % werd gekort.
Enige tijd nadat de Verzekeringsraad
was opgeheven heeft de medische af*
deling I.W. de controle op zich ge*
nomen van de door de Raden van Ar*
beid gehonoreerde medische nota's.
Een en ander had een merkbaar resul*
taat.
Doch de sub B, C en D vermelde ver*
mindering der uitgaven haalt niet bij
de vermindering, veroorzaakt door het
geringer aantal aanvragen.
Herhaaldelijk is gevraagd, of mogelijk
door de R.V.B, teveel invloed uitge*
oefend werd op de adviezen, uit te
brengen door de doktoren van de Ra*
den van Arbeid, of dat ons standpunt
soms belangrijke wijziging had onder*
gaan.
Eerst in het voorjaar van 1938 is, in
een voordracht voor de doktoren van
de Raden van Arbeid, ons standpunt
uiteengezet en eindigde het toen ge*
voerde betoog ongeveer:

„laat geen der artsen zich hierdoor laten
beïnvloeden; aan hen blijft het initiatief;
indien zij menen, dat er inderdaad gevaar
dreigt van blijvende invaliditeit, en dat dit
op de bekende voorwaarden kan worden
opgeheven, dan behoren zij een voorstel te
bevorderen."

Eindigen wij met twee aanhalingen uit
oude jaarverslagen. In zijn jaarverslag
schreef de toenmalige Chef M.I.W.
naar aanleiding van de plotselinge da*
ling in 1929:

„Toen dit feit in het eerste halfjaar van
1929 duidelijk bleek, werd dit punt bij ver*
schillende besprekingen naar voren ge*
bracht, maar was een verklaring niet te

vinden. Nog meer beroering werd er ge»
wekt door het feit, dat van die ingekomen
aanvragen een groter percentage werd af*
gewezen, waarom het verwijt tot de medi*
sche afdeling werd gericht, dat dit door
strenger toegepaste selectie bij longlijders en
misschien wel door verandering van koers
(na mijn optreden in Juni 1928 als chef
der afdeling) zou zijn veroorzaakt.
De voorzitter van de Verzekeringsraad ver*
klaarde na onderzoek, hier niets van te
hebben kunnen constateren. De meerdere
afwijkingen zijn plausibel te verklaren uit
het feit, dat bij een verminderd aantal aan*
vragen bij de R.v.A. dikwijls zulke geval*
len nog worden doorgezonden naar de
R.V.B., welke bij een groot aantal aanvra»
gen niet zouden zijn doorgezonden."
In het jaarverslag der medische afde*
ling I.W. over het jaar 1931 staat ver*
meld:

„de daling van het aantal aanvragen, welke
na de invoering der Z.W. verwacht werd,
is dus niet ingetreden.

Inderdaad. In totaal was er, verge*
leken bij 1930, nog een vermeerdering
van 71 aanvragen, doch beschouwen we
alle Raden afzonderlijk, dan blijkt uit
het volgende staatje, dat bij sommige
Raden reeds vóór 1932 een daling be*
gon, welke enige jaren aanhield. (Zie
tabel I).

Het jaar 1932, toen de Ziektewet enigs*
zins had doorgewerkt, bracht de sterke
daling.
Naar onze mening is thans een vrij
stationnaire toestand ingetreden.

Het Bestuur der Rijkst
verzekeringsbank.

TABELJ

Apeldoorn 171
Arnhem 558
Dordrecht 326
Eindhoven 442
's*Gravenhage 407
Hengelo 232
Leiden 262
Middelburg 124
Rotterdam 979
Utrecht 581
*) Brielle gedeeltelijk bij Dordrecht.
-) Delft gedeeltelijk bij Den Haag gevoegd.
3) Daarna weer stijging.
4) Delft gedeeltelijk bij Rotterdam gevoegd.

'26
171
558
326
442
407
232
262
124
979
581

'27
181
559
384
451
554
198
230
155
1273
541

'28
165
527
402
531
596
203
259
225
1412
743

'29
159
531
497
436
585
171
208
199
1429
723

'30
168
459
587
419
777
294
279
237
1586
845

'31
151
428
532
375
655
211
244
234
1379
728

'32
142
398
520
335
558
216
192
210
1166
740

'33
129
358
408
346
6602)
119
163
1963)
12744)
540

'34
136
279
334
288

123
160

491

'35
100
204
3911)
268

117
153

509

'36
98
197

208

141
166

488

Opgave betreffende beslissingen op aanvragen ex artt. 99/100 I.W. in verband met stand der verzekering

TABEL II

Jaar

1

1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

Aantal ingeko*
men aanvragen
en voorlopige

aanvragen

2

4361
4780
5116
5698
4965
5786
6116
5592
4944
4802
4266
4038
4298
4458

Aantal geval»
len, waarbij de
stand der ver*
zekering geen
bezwaar op»

leverde

3

4269
4662
5023
5611
4904
5713
6070
5531
4830
4718
4150
3958
4214
4379

Aantal geval*
len, waarbij de
stand der ver*

zekering wel
bezwaar op* -

leverde

4

92
118
93
87
61
73
46
61

114
84

116
80
84
79

Percentage van
de aantallen ge*
noemd in ko*
lom 4 op de
aantallen ge*
noemd in ko*

lom 2

5

+ 2.11
+ 2.47
+ 1.82
+ 1.53
+ 1.23
+ 1.26
+ 0.75
+ 1.09
+ 2.31
+ 1.75
+ 2.72
+ 1.98
+ 1.95
+ 1.77

Opgemerkt wordt, dat het percentage der afgewezen gevallen in de jaren 1937 en 1938 is
verminderd ten gevolge van de omstandigheid, dat door de Bank sedert dien geen aan*
vraag wordt afgewezen, indien blijkt, dat de zegelplakking na 1931 achterwege bleef door
werkloosheid tengevolge van de crisis.
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DE
VAKBEWEGING

IN
RUSLAND

Onderworpen aan de
Communistische Partij

A ls laatste in de reeks van de
zes ontwikkelingsbijeenkom*
sten, welke het N.V.V. in
samenwerking met de be*

stuurdersbonden in 25 plaatsen heeft
georganiseerd, vermelden de daarvoor
samengesteld syllabi: De vakbeweging
in Rusland.
Hieromtrent kan men uitvoerige ge*
gevens vinden in een boekje, getiteld:
Führer durch die Sowjetgewerkschaf:
ten für Arbeiterdelegationen (Gids
door de Sowjet^vakbeweging voor ar*
beidersdelegaties). Het feit, dat dit
boekje indertijd (1937) is samengesteld
door A. Losowski, secretaris van de
Rode Vakinternationale, en te Moscou
is verschenen, zal zelfs het Volksdags
blad doen erkennen, dat wij uit be>
trouwbare bron putten.
Wij vernemen uit dit boekje, dat de
Bolsjewistische Partij Rusland de vak*

beweging in het leven heeft geroe*
pen; zij leidde het vakverenigingska*
der op in de strijd tegen het kapitaal,
tegen het tsarisme, tegen de mensje*
wiki en de sociaal*revolutionnairen,
tegen de contra*revolutionnaire Trotz*
kiïsten en de rechtsen Tomski
c.s. —, enz.
De vakbeweging in de Sowjet*Unie
stelde zich sedert de eerste dagen van
de machtsovername door het proleta*
riaat en stelt zich thans (1937) nog tot
taak, de economische en staatsorganen
bij de leiding der productie behulp*
zaam te zijn; zij wekt eiken arbeider
en bediende op, in de hem toegewezen
arbeidstijd een grotere hoeveelheid
producten en van beste kwaliteit te
vervaardigen en op iedere wijze voor
de opvoering van de arbeidsproducti*
viteit te strijden.
In de Sowjet*Unie komen geen loon»
acties tussen de arbeiders en de eco*
nomische organen voor, zoals onder
het kapitalisme het geval is, en zij
kunnen er niet voorkomen.
Het vooruitstrevende deel van de
jeugd in de Sowjet*Unie is in de Com*
munistische Jeugdbond georganiseerd.
Deze organisatie is nauw met de Sow*
jet*vakbeweging verbonden. De Com*
munistische Jeugdbond en de vakbe*
weging hebben een en dezelfde taak:
de opvoeding van de jeugd, uit de
jonge generatie een hoog gekwalifi*
ceerd kader, actieve en bewuste bouw*
meesters van de communistische maat*
schappij te kweken. De Communisti*
sche Jeugdbond en de vakbeweging

Op de congressen van de Communistische Partij
in Rus/and wordt over hef lot van de Russische
vakbeweging beslist.

hebben er beide even veel belang bij,
de Sowjet*jeugd tot het besturen van
dt, staat op te leiden.
De Sowjet*jeugd heeft haar ver*
tegenwoordigers in het hoofdbestuur
van de vakbeweging. Deze vertegen*
woordigers houden zich bezig met de
arbeidersvraagstukken, de opleiding
van vakarbeiders, de culturele en ma*
teriële toestand, de opleiding van de
jeugd voor maatschappelijke arbeid en
voor leiding gevende vakverenigings*
arbeid. De vakvereniging verleent op
alle gebieden van haar werkzaamheid
practische hulp aan de communisti*
sche jeugdorganisaties.

De partij beveelt

Omtrent de verhouding tussen de vak*
beweging en de Communistische Partij
wordt medegedeeld, dat de negende
partijdag van de Bolsjewistische Partij
in Maart 1920 de taak van de vak;
beweging als volgt heeft omschreven:

„Als school van het communisme en bind*
middel tussen de achterlijkste, van de oude
beroepmatige beperktheid nog niet geheel
bevrijde massa's van het proletariaat en
zijn voorhoede, de Communistische Partij,
moet de vakbeweging deze massa's opvoe*
den, haar cultureel, politiek, bestuurs=tech*
nisch organiseren, haar tot de hoogte van
het communisme opheffen en haar op de
taak van scheppers van de communistische
orde voorbereiden, welke door de Sowjet*
staat als de historisch gegroeide vorm van
proletarische dictatuur wordt geschapen."



De verwezenlijking van de gestelde
doeleinden door de vakbeweging ge*
schiedt niet van zelf, maar voltrekt
zich georganiseerd onder leiding van
de communisten, die in de vakbewe*
ging werkzaam zijn. Op deze wijze
laat de partij haar leiding in de vak*
beweging tot gelding komen. In de
ondernemingsraden, in de presidiums
der gebieds*, districts*centrale bestu*
ren, in de centrale besturen der vak*
verenigingen, alsmede in het centrale
bestuur der vakbeweging van de Sow*
jet*Unie vormen de daar aanwezige
partijleden een partijgroep, die aan de
daartoe bevoegde partijsinstantie onder--
geschikt is. Zo is bijvoobeeld de partij;
groep in de ondernemingsraad van een
fabriek ondergeschikt aan de partij*
commissie van de desbetreffende fa*
briek.
De taak van de partijgroepen bestaat
hierin, door overtuiging en voorlich*
ting de politiek van de partij onder
de partij lozen te voeren. Deze taak
volbrengen zij niet, door de partijloze
massa's hun voorstellen op te dringen;
neen, zij werken, door de massa's te
overtuigen, door aan te tonen, dat de
uitvoering van het desbetreffende
voorstel werkelijk het enig juiste is,
dat dit voorstel te algemenen nutte,
zowel van het hierbij betrokken per*
soneel als van de gehele maatschappij
is. Alles natuurlijk volgens de aanwij*
zingen van de partij. De partijgroepen
hebben verder tot taak, het bureau*
cratisme en de inbreuken op de aan*
wijzingen van de partij en van de re*
gering tegen te gaan, voor de vestiging
van de vakbeweging=discipline op te
komen, alsmede de strijd tegen elke
aantasting van de vakverenigings*
democratie te voeren.
Eén van de belangrijkste taken van de
partij=instanties in de vakbeweging is
de communistische opvoeding van de
vakverenigingsmassa's, het omhoog
brengen van haar ideologisch*politiek
niveau. Uit de meest vooruitstrevende,
beste leden der vakbeweging vult de
partij haar rijen aan.

De vakbeweging gehoorzaamt
Hoe gaat de vakverenigingsdemocratie
met de leidende rol der partij samen?
Dit geschiedt doordat de Communisti*
sche Partij in haar geheel en iedere
communistische vakverenigingsman in
het bijzonder toezicht houden op de
vakverenigingsdemocratie. Het achtste
Russische vakverenigingscongres ver*
klaarde in een resolutie:
„De in de vakbeweging georganiseerde
arbeidersklasse is er vast van overtuigd,
dat slechts de politiek, welke de Commu*
nistische Partij der Sowjet»Unie voert, aan
het proletariaat de overwinning van het
socialisme zal verzekeren. De vakbeweging
zal de Communistische Partij der Sowjet*

Unie in haar strijd tegen elke afwijking
van de juiste Leninistische koers, tegen
elke weifeling bij de uitvoering krachtig
steunen.
De vakbeweging van de SowjeMJnie zal
onder leiding van de Leninistische Partij,
onder leiding van de Communistische Par»
tij der SowjeteUnie, zonder aarzelen op
deze weg verder gaan."

De vakbeweging der Sowjet*Unie, Ie*
zen wij verder in het boekje, is er trots
op, door een strijdende partij te wor<
den geleid, als de Communistische
Partij der Sowjet*Unie is, en zij doet
alles wat in haar vermogen ligt, om haar
leden en de gehele arbeidersklasse op
te voeden in de geest van de zegen*
rijke leer van Marx*Engels*Lenin*Sta*
lin.
Wat betreft haar functie in de staat
vernemen wij, dat de vakbeweging
haar medewerking verleent bij het op*
stellen van staatsplannen, zoals bijv.
de vijfjarenplannen. Door haar actieve
deelneming aan de besprekingen over
de productie worden de massa's der
arbeiders bij de practische opbouw der
Sowjet*economie betrokken. Op deze
wijze kweekt de vakbeweging reserves
voor toekomstige administrateurs, be*
drijfsleiders, enz.
De Sowjets en de vakverenigingen heb*
ben een en het zelfde doel, maar elk
van deze organisaties vervult verschil*
lende functies en verwezenlijkt de ge*
meenschappelijke doeleinden door toe*
passing van verschillende methoden.
In de kapitalistische landen heeft de
vakbeweging een gans andere taak,
constateert de Gids. Daar zijn de be*
langen van de kapitalistische staat en
van de arbeidersklasse steeds tegen*
gesteld aan elkaar. Geheel anders lig*
gen de zaken in de Sowjet*staat.
„Tegen wie zou de vakbeweging der Sow*
jet*Unie moeten strijden? Tegen de staat,
die met ijzeren vuist de uitbuiters vernie*
tigd en de onafhankelijkheid van het land
tegen de buitenlandse inmenging verdedigd
heeft? Dat zou onzinnig en misdadig zijn.
Juist hierom bestaat er geen klassenstrijd
tussen de Sowjet*vakbeweging en de Sowjet*
staat en kan -deze ook niet bestaan; juist
daarom bestaat de samenwerking tussen
de vakbeweging en de Sowjet»macht en
wordt deze steeds sterker."

Aldus besluit de schrijver het door ons
besproken boekje, dat, zoals gezegd,
is samengesteld door den secretaris
van de Rode Vakinternationale.
Op grond van de mededelingen in dit
boekje moet dus worden geconsta*
teerd, dat de Russische vakbeweging
niets over de arbeidstoestanden te
zeggen heeft. Het is de Communisti*
sche Partij, die er de lakens uitdeelt.
De vakbeweging aanvaardt met volle
overtuiging de leiding van deze partij
en maakt zich daarmede de onderge*
schikte van de Communistische Partij.

In het achtste jaar

M,L en kent het bijbelse verhaal van de zeven
magere en de zeven vette jaren. Deze gelij-
kenis kan thans terecht ten aanzien van de
nationaal-socialistische partijheerschappij in Duits-
land worden getroffen. In de afgelopen zeven
jaren koesterde deze stadhoudersheerschappij
zich in de glans van de met geweld in bezit
genomen staatsmacht. De waanzinnige dans om
het gouden kalf van de nagestreefde overheer-
sing over de volken van Europa voerde haar
naar de oorlog. De zeven magere jaren zijn
thans aangebroken l
Het achtste jaar begint op 30 Januari 1940. Of
het weer, evenals tot dusver, mei een staats
voorstelling in de Kroll-opera zal worden inge-
leid, is nog onzeker. Zoals bekend, heeft Hitler
in zijn Rijksdagrede van 6 November 1939 vol-
gens zijn eigen woorden zijn „laatste verklaring"
afgelegd. Wat zou hij dus nog meer moeten
verklaren?
De oorlog heeft tot dusver een voor de nazi-
strategen hoogst onbevredigend verloop geno-
men. Het vredesoffensief is mislukt, het pocherig,
dreigend en met marktgeschreeuw aangekondig-
de offensief tegen het westen is noch te land,
noch in de lucht uitgevoerd en eindigde slechts
in de bluf met de magnetische mijn. Daaren-
tegen werkt de Engelse blokkade met steeds
toenemende kracht voort. Hierbij komt het Finse
avontuur van den Russischen bondgenoot en
Hitlervriend Stalin. „Daartegen verzet zich de
gast met afkeer" — namelijk de Italiaanse, die
de Duitse vriendschapstafel verlaat om te over-
leggen, hoe hij de bolsjewistische bedreiging
voor zijn belangen op de Balkan en verder in
de wereld met of zonder anti-comintern-pact
moet afwenden. Wij begrijpen, dat het voor den
Duitsen staatschef steeds moeilijker wordt, ver-
klaringen af te leggen!
In zijn nieuwjaarsboodschap aan de nationaal-
socialistische partij noemt Hitler het jaar 1940
„het beslissendste jaar in de Duitse geschiede-
nis"! Het kan zijn; zeker is, dat hier de ver-
moedens tot uiting komen van een man, die de
grootste verantwoordelijkheid draagt voor de
tegenwoordige toestand, waarin het Duitse volk
en het in de oorlog gestorte Europa verkeren.
Het Duitse volk! Waarlijk, het heeft, in tegen-
stelling met zijn heersers, zeven magere en ver-
schrikkelijke jaren achter de rug en het hoopt
voor de komende tijd niet slechts op iets meer
vet, maar vóór alles op de bevrijding van de
smaad en knechtschap der dictatuur. Slechts in
zoverre, geloven wij, zijn de massa's van het
Duitse volk het met deze nieuwjaarsboodschap
eens, als daarin nog eens de wens wordt uitge-
sproken: „Moge het jaar 1940 de beslissing
brengen!"
Zeker, het ogenblik voor de beslissing nadert en
het valt niet te betwijfelen, wie deze moet vre-
zen! Het blijft werkelijk slechts te wensen, dat
de barbaarse geest van het nationaal-socialisme
het lijden van zeven magere jaren bespaard
blijft en dat één jaar voldoende is om hem Ie
doen verdwijnen. Komt het daartoe, dan kunnen
de volken van Europa en het Duitse volk zelf
zich gelukkig prijzen.



Uit eigen kamp

Verslag 18e studieconferentie
Jrlet N.V.V.»bestuur heeft gemeend, dat de
regelmatig voor onze hoofdbesturen ge=
organiseerde Studieconferenties niet onder»
broken mochten worden door de oorlog,
welke in September 1939 is losgebarsten.
Op 30 November en l December 1939 vond
dan ook in het Troelstra»Oord te Beek*
bergen op normale wijze de achttiende
studiesbijeenkomst plaats. Het verslag van
de aldaar door mr. P. Borst, adviseur der
Federatie van Werkgevers in het Boek»
drukkersbedrijf, uitgesproken rede is een
dezer dagen in brochurevorm verschenen.
De verbindendverklaring van bepalingen
van collectieve arbeidsovereenkomsten is
voor de vakbeweging van zo uitermate
groot belang, dat het N.V.V.»bestuur het
nodig oordeelde, daarover een speciale
studieconferentie te beleggen. Het bestuur
heeft het op prijs gesteld, dat mr. P. Borst,
die dagelijks met de verbindend verklaarde,
collectieve arbeidsovereenkomst in de typo»
grafie heeft te maken, als inleider wilde
optreden.

De Bouwarbeidersbond jubileert

J_-/e Algemene Nederlandse Bouwarbei»
dersbond bestaat dit jaar twintig jaar. Met
dit jubileum wensen wij de bond van harte
geluk. Het bondsbestuur besloot, dit feit
niet op luidruchtige wijze te vieren, doch
op bescheiden maar toch waardige wijze te
herdenken.
Op 8 Januari j.l. werd een vergadering van
de bondsraad gehouden.

TOILET-
POEDER

en nog vele andere

voortreffelijke to i le t -

a r t i k e l e n meer, alle

met het Haka-merk,

HET MERK VAN
VERTROUWEN» ™
heeft Uw coöpera t ie ^^®&&!3Si£iï>Mi&iiS&&8^s^

voor U in voorraad l

Tandpasta Scheerzeep
Toiletzeep Scheercrème
Brillantine Eau de Cologne

VERKRIJGBAAR BIJ DE COÖPERATIE

's-Gravenh.aa.gse Coöperatieve Verjbrui/cs-, Voortbrengings-

en Voorzorgs-vereniging „De Volharding" U.A.

Er bestaat een brochure, getiteld „Over Coöperatie", Instellingen en Uitkomsten
van de samenwerkende Maatschappij „Vooruit" te Gent en de Coöperatieve Brood*
bakkerij „De Volharding" te 's=Gravenhage, door B. H. Heldt.
Deze brochure moet omstreeks 1885 gedrukt zijn door de Coöperatieve Handels*
drukkerij te Leeuwarden en is in dat jaar voor het Alg. Ned. Werkliedenverbond
verschenen bij de firma Th. C. Lasthuyzen te Amsterdam.
Bovengenoemde vereniging zou het op hoge prijs stellen, een exemplaar van deze
brochure in haar bezit te hebben. Zijn er onder de lezers van dit blad, die haar
aan zo'n exemplaar kunnen helpen en zo ja, willen zij dan in verbinding treden
met het secretariaat: Postbus 347, Den Haag?

In zijn openingsrede herdacht de bonds»
voorzitter, G. Klein, niet alleen het twintig»
jarig bestaan van de bond, maar tevens het
tienjarig bestaan van de vacantie voor de
bouwarbeiders. Het bondsbestuur heeft
daarover een film laten maken, die de pro»
paganda voor de bond zal steunen.
Op l Mei 1939 was de bond met 31.251
leden „sterker dan ooit". Thans bedraagt
het ledental 32.500. De bond heeft in de
bouwbedrijven een onaantastbare positie.
De bondsraad besloot met algemene stem»
men, op voorstel van het bondsbestuur, een
bedrag van ƒ 50.000 te storten in het Steun»
fonds voor oude leden, welk fonds bij het
tienjarig bestaan was opgericht.

Hef mijnwerkerspensioen

JL/e Nederlandse Mijnwerkersbond heeft
een brochure uitgegeven, waarin de bonds»
voorzitter C. van de Bilt een oplossing van
het mijnwerkerspensioenvraagstuk aan de
hand doet. Geen liefdadigheid, maar recht!,
is zijn leuze. Achtereenvolgens geeft de
schrijver een samenvatting van twintig
jaren van strijd voor de verzorging van de
oude mijnwerkers, de burgerlijke staat van
de gepensionneerden (van de 4044 gepen»
sionneerden zijn niet minder dan 714 alleen»
staanden; ook de gehuwden leven in kom»
mervolle omstandigheden), de middelen tot
verbetering. Voor de oude zeelieden is de
Prins Hendrik»Stichting te Egmond aan Zee
tot stand gebracht. Een aantal foto's van
deze inrichting maakt hetgeen daaromtrent
wordt medegedeeld aanschouwelijk. Zo zou
het ook voor de oude mijnwerkers kunnen,
roept de schrijver uit. Er is in Zuid»Lim=
burg voldoende gelegenheid, om een soort»
gelijke inrichting als de Prins Hendrik»
stichting te vestigen. Het schitterende Lim»
burgse landschap biedt veel levensblijheid,
heerlijkheid en schoonheid.
Ten slotte bepleit Van de Bilt een aantal
maatregelen in verband met de werkver»
schaffing aan invalide mijnwerkers.

Bestaurdersbond Langendijk

Het secretariaat van de bestuurders»
bond Langendijk is voorlopig gevestigd
bij den voorzitter: J. van de Abeele,
Oosterstraat 24B, Noord=Scharwoude.

Sportbond en A.J.C.

iiet bondsbestuur en de bestuursraad van
de Sportbond zijn in vergadering bijeen ge»
weest voor de behandeling van het fusie»
rapport tussen A.J.C, en Sportbond. Voor
de Sportbond zijn A. F. Muller en S. Broek»
man leden van de vierhoofdige fusie»
commissie.
Zaterdagavond 6 Januari j.l. werd het rap»
port in een bondsbestuursvergadering be»
handeld. Men verklaarde zich principieel
vóór de fusie, maar kon aan enkele gewich»
tige onderdelen van het rapport geen goed»
keuring hechten.
's Zondags werd het rapport in de bestuurs»
raad behandeld. Ook hier sprak men zich
principieel vóór de fusie uit, maar aan de
leden van de commissie werd opdracht ge»
geven, een aantal ernstige bezwaren in de
insie»commissie aan de orde te stellen

/nstituutswerk
In opdracht van de N.V. De Centrale Ar»
beidersverzekerings» en Depositobank heeft
het Instituut voor Arbeidersontwikkeling
van 8 tot 13 Januari 1940 drie internaten
georganiseerd, terwijl een vierde van 15 tot
20 Januari en een vijfde van 22 tot 27
Januari zal worden gehouden. Deze inter»
naten, welke onder leiding staan van L. An»
kum, J. A. Berger, J. G. Suurhoff (2X) en
K. Vorrink, zijn bestemd voor: werkloze
functionarissen der S.D.A.P., ondernemers
ten plattelande en werkloze raadsleden.
De bijeenkomsten worden gehouden in
Over»lïolland, Hondsrug en De Paasheuvel.

Vacantie voor arbeiders
in loondienst
L)e minister van Sociale Zaken, dr. J.
van den Tempel, kondigde bij de in»
diening van zijn begroting aan, dat een
voorontwerp van wet op de regeling
der vacantie voor arbeiders in loon»
dienst binnenkort aan de Hoge Raad
van Arbeid om advies 2ou worden
gezonden.
Naar wij thans vernemen, zal dit
voorontwerp reeds heden of morgen bij
dit college aanhangig worden gemaakt.
Een speciale commissie zal het aan een
onderzoek onderwerpen.


