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DE REDACTIE geeft de korte
inhoud van het voorontwerp
Vacantiewet weer en richt
een woord van afscheid tot
P. Moltmaker.

H. VAN DUGTEREN belicht
de Russisch-Duitse samen-
werking.

J . ' G. SUURHOFF schrijft
over de betekenis van in-
dexcijfers.

Stellingen van S. de la
Bella Jr. inzake uitvoering
van de sociale verzekering.

S. TACONIS schetst de strijd
tegen de t.b.c.

L. J. v. L., Sociale aanteke-
ningen uit het buitenland.

J. L. doet mededelingen
omtrent de kaderschool van
de Jeugdraad N.V.V.

E. SINOO besluit zijn be-
schouwing over het rapport
vakopleiding en leerling-
regeling in het bouwbedrijf.



*WIJ BRENGEN ONlöER DE AANDACHT

Voorontwerp vacantiewet
-rV an het voorontwerp van een Vacan-
tiewet, dat minister J. van den Tempel
om advies heeft gezonden aan de Hoge
Raad van Arbeid, ontleent het Docu*
mentatiebureau van het N.V.V. het
volgende.
De wet beperkt zich tot arbeiders, die
werkzaam zijn in een onderneming.
Het huispersoneel valt dus buiten de
regeling. Verder is de toepassing be*
perkt tot hen, die werkzaam zijn in fa*
brieken of werkplaatsen, winkels en
kantoren. De mogelijkheid is openge*
steld, om de wet bij algemene maats
regel van bestuur toe te passen' op
andere groepen van arbeiders in een
onderneming, zoals landarbeiders, ar*
beiders in het hotel', café* en restau*
rantbedrijf, in het transportbedrijf e.a.
Aan een arbeider, die op l Mei van
enig jaar in dienst van een werkgever
in een fabriek of werkplaats, een win*
kei of kantoor, werkzaam is, wordt
door dien werkgever een halve dag
vacantie gegeven voor elke dertig da*
gen, gedurende welke de arbeider in de
laatste twaalf maanden in zijn dienst
werkzaam is geweest. De vacantie zal
zo mogelijk moeten worden genomen
tussen 30 April en l October en aan*
eengesloten moeten worden gegeven.
Wanneer de dienstbetrekking vóór l
Mei is verbroken, kan de vacantie wor*
den vervangen door betaling van extra
loon. In totaal zal de vacantie dus
maximaal zes werkdagen kunnen be*
dragen.
Voor arbeiders, die regelmatig bij ver*
schillende werkgevers werken, zijn bij*
zondere regelingen mogelijk gemaakt,
waarbij in het bijzonder is gedacht aan
het stelsel van vacantiebonnen.
Voor zover bij collectieve arbeidsover*
eenkomst regelingen zijn getroffen, die
niet ongustiger zijn dan de wettelijke,
zullen deze laatste buiten toepassing
kunnen blijven op verzoek van de be*
drijfsraad of van een van de bij collec*
tieve arbeidsovereenkomst betrokken
vakvereniging. Eveneens zal de wet
niet worden toegepast op arbeiders,

voor wie bij of krachtens een andere
wet een vacantieregeling is vastgesteld,
zoals overheidspersoneel.
De naleving der wet zal worden verze*
kerd door een privaatrechtelijke en
een publiekrechtelijke sanctie. Indien
dus de vacantie niet of slechts ten dele
is gegeven, kan de arbeider na het ver*
strijken van de tijd, waarin de vacantie
moest vallen, van den werkgever een
vergoeding vorderen ten bedrage van
zijn in geld vastgesteld loon over zoveel
dagen als de vacantie moest bedragen.
Een beding tussen een werkgever en
een arbeider, waarbij hiervan wordt af*
geweken, is nietig.
Als publiekrechtelijke sanctie is op
overtreding gesteld een hechtenis van
ten hoogste één maand of een geld*
boete van ten hoogste ƒ 100. Een afzon*
derlijke straf wordt opgelegd ten op*
zichte van iederen arbeider, ten aan*
zien van wien overtreding is gepleegd.

De toelichting

In de Memorie van Toelichting ver*
klaart de minister, dat thans in brede
kringen de overtuiging is doorgedron*
gen, dat de vacantie een onmisbare be*
hoefte vormt voor iederen werknemer.
Mede ten gevolge van de rationalisa*
tie zijn de dagelijkse rusttijd en de
wekelijkse rustdag, voor zover die wor*
den genoten, niet meer voldoende, om
de arbeidskrachten van de werknemers
op de duur op het zelfde peil te houden.
Reeds hebben vele werkgevers het be*
lang van vacantie ingezien en zijn er
reeds toe overgegaan, veelal in overleg
met de organisaties der werknemers,
voor hun arbeiders een vacantierege*
ling in te voeren. Blijkens het „Over*
zicht van de omvang en de voornaam*
ste inhoud der collectieve arbeidsover*
eenkomsten in Nederland", bewerkt
door het Centraal Bureau voor de Sta*
tistiek, dat de stand op l Juni 1938
weergeeft, hielden 1.379 op die datum
geldende contracten, waarbij 215.212
werknemers betrokken waren, bepalin*

gen in aangaande vacantie met behoud
van loon.
Voorts bestonden volgens dit overzicht
nog andere bedrijfs* of ondernemings*
gewijze vastgestelde regelingen ten
deze, zoals van de Metaalbond, welke
ruim 40.000 arbeiders betrof, van de
Ned. R.K. Ver. van Werkgevers in de
Textielnijverheid en van de Ver. van
Tilburgse Fabrikanten van Wollen Stof*
fen met ongeveer 14.000 werknemers.
Daarnaast moge er aan worden herin*
nerd, dat ook Rijk, provinciën en ge*
meenten, alsmede de Nederlandse
spoorwegen vacantie geven. En ten
slotte zijn er nog tal van andere werk*
gevers, die hoewel op dit punt niet ge*
bonden aan collectieve arbeidsovereen*
komsten of andere regelingen, eveneens
aan hun personeel een verlof toestaan.
Doch al geniet een niet onbelangrijk
aantal arbeiders vacantie, algemene
practijk is het nog geenszins, terwijl
ook niet is te verwachten, dat het dit
zonder Overheidsbemoeiing binnen af*
zienbare tijd zal worden. In tal van be*
drijven, waaronder er ook zijn, waar
vacantie als zeer noodzakelijk moet
worden beschouwd, hebben de organi*
saties der werknemers niet voldoende
invloed om een algemene regeling ten
deze tot stand te doen komen. In ver*
band hiermede is de minister van
oordeel, dat voor vacantie een wet*
telijke regeling dient te worden be*
vorderd.
Bij de toelichting is een overzicht ge*
voegd van de wettelijke bepalingen in*
zake vacantie met behoud van loon in
verschillende Europese staten. Uit dit
overzicht blijkt, dat regelingen betref*
fende betaalde vacantie reeds bestaan
in België, Luxemburg, Frankrijk, Enge*
land, Ierland, Duitsland, Denemarken,
Zweden, Hongarije, Roemenië, Grie*
kenlancl, Italië en Spanje.
Tot zover het Documentatiebureau.

Hieraan kan worden toegevoegd, dat
dit voorontwerp inmiddels door een
commissie uit de Hoge Raad van Ar*
beid in behandeling is genomen, welke
commissie op 23 Februari a.s. opnieuw
een vergadering belegt. Er is dus nog
alle gelegenheid, om op deze zaak
terug te komen.
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P. Moltmaker afgetreden
P. Moltmaker heeft het bestuur van het
N.V.V. medegedeeld, dat hij in verband
met zijn gezondheidstoestand zijn functie
van voorzitter van de Nederlandse Ver-
eniging van Spoor- en Tramwegperso-
neel moest neerleggen. Dientengevolge
is hij ook afgetreden als lid van het Ver-
bondsbestuur van het N.V.V., van het
bestuur van het Troelstra-oord, van het
Nederlands Bureau van de I.T.F., van het
Dagelijks Bestuur van de Algemene Raad,
van de Hoge Raad van Arbeid, als voor-
zitter van de Raad van Commissarissen
van het N.V.-Huis en als voorzitter van
de Personeelraad der Nederlandse Spoor-
wegen. Een markante figuur verdwijnt
hierdoor uit de rijen der moderne vak-
beweging.
Petrus Moltmaker werd op 13 September
1882 te Arnhem geboren. Reeds op zeer
jeugdige leeftijd kwam hij als jongste
bediende bij de schilderijen- en lijsten-
afdeling van de firma Joh. de Liefde.
Petrus voelde zich echter meer aange-
trokken tot het spoorwegbedrijf en be-
gon zijn loopbaan in 1897 als volontair
bij de Centrale Controle. Vijf jaar later
werd hij lid van de Nederlandse Ver-
eniging van Spoor- en Tramwegperso-
neel. In verschillende vakbladen en ook
in de dagbladpers heeft Moltmaker arti-
kelen geschreven. Ook heeft hij voor de

spoorwegen verschillende buitenlandse
reizen ondernomen, maakte o.a. te
Genève deel uit van de internationale
commissie voor automatische koppeling
bij het spoorwegbedrijf en woonde in
1937 als regeringsafgevaardigde het
Internationaal Spoorwegcongres te Parijs
bij, terwijl hij overigens in vrijwel geheel
Europa congressen heeft bezocht.
Reeds op jonge leeftijd toonde Molt-
maker een neiging tot het socialisme en
woonde hij verschillende openbare ver-
gaderingen bij. Op een dezer bijeen-

komsten maakte een rede van wijlen mr.
P. J. Troelstra een diepe indruk op Molt-
maker en versterkte zijn sympathie voor
de socialistische jeugdvereniging.
In 1903 trad Moltmaker als lid toe tot
de S.D.A.P. en spoedig daarna werd hij
gekozen voor verschillende plaatselijke
bestuursfuncties. Enkele jaren later — in
1909 — volgde hij mr. M. Mendels op
als voorzitter van de federatie Utrecht
der S.D.A.P., welke functie hij drie jaren
later neerlegde, om op te treden als
voorzitter van zijn vakvereniging, de
Nederlandse Vereniging van Spoor- en
Tramwegpersoneel. Na reeds van 7
Januari tot 2 Juli 1911 tweede voorzitter
te zijn geweest, werd Moltmaker een jaar
later, n.l. op 21 Juli 1912, in de plaats
van H. Sneevliet tot voorzitter van de
Nederlandse Vereniging gekozen. In die
kwaliteit werd hij tevens tot lid van het
bestuur van het N.V.V. benoemd. Voorts
werd hij bestuurder van de herstellings-
oordenvereniging voor spoorwegperso-
neel „Villandry".
Na lid van de Utrechtse gemeente-
raad en van de provinciale staten van
Utrecht te zijn geweest, werd Moltmaker
in 1923 lid van de Eerste Kamer.
Met Kupers en Danz vormde hij de dele-
gatie van het N.V.V., die in 1931 een
studiereis naar Nederlands-lndië maakte.
Moltmaker blijkt zich derhalve op veler-
lei gebied te hebben bewogen, waar hij
ten bate van de arbeidersklasse, in het
bijzonder van 'het spoor- en tramwegper-
soneel, werkzaam kon zijn. De arbeiders-
klasse is hem daarom grote dank ver-
schuldigd. Het N.V.V.-bestuur betuigt
Moltmaker in het bijzonder zijn grote
erkentelijkheid voor de verdienstelijke
wijze, waarop hij gedurende de bijkans
acht-en-twintig jaren, dat hij deel van
het bestuur van het N.V.V. uitmaakte,
aan de werkzaamheden van dit college
heeft deelgenomen.

MENE, MENE TEKEL....
Nu worden wapenen geëerd en aangebeden
En heerst de zware noodlotsstemming van de haat.
Men hitst den broeder tegen medebroeders;
De boosheid wast met ied're dag die gaat.

En voor des oorlogs glorie rijzen monumenten,
Haar beste glorie toch beseft de mensheid niet.
De vrouw, nu nog verblijd door moederweelde,
Staat straks aan 's zonen baar in stil verdriet.

Men ziet de brandstof door geweldsmacht staag verzameld,
Het vuur gestookt, dat alles zet in brand
En in zijn gloed verzengt én volk én land;

Ons angstig manen heeft vergeefs geklonken;
"Wij staan nu voor een afgrond van ellend':
De mensheid neergeveld door roversbend'.

(Uit het Zweeds.
Vert. van W. Li)

GUSTAV ASTROM



Duitsland bezet Polen

dc enige oorlog, die het Duitse Rijk
ooit tegen Rusland voerde. Duitse
staatslieden en militaire leiders hadden
uit*en=terna gewaarschuwd tegen een
oorlog met Rusland, omdat naar hun
overtuiging een dergelijke oorlog strijd
op twee fronten zou uitlokken. Van*
daar het streven van Bismarck en
diens voorgangers, om met Rusland
overeenkomsten te sluiten en het
tevens te binden aan het verre oos*
ten, met geen andere bedoeling dan om
zelf dc handen in Europa vrij te heb*
ben. Daarbij hadden Duitsland en Rus*
land beide belang bij het verdelen en
onderdrukken van Polen.
De schrijver deelt dan mede, dat hij in
1896 correspondent te Berlijn was en
daar het volgende beleefde. Kort na
het bezoek van .den tsaar aan den
Duitsen keizer te Breslau in dat jaar
volgde een bezoek aan Frankrijk, waar

H. van Dugteren

Honderd jaren Russisch- s an

V
an de hand van den Engelsen
publicist Wickham Steed von*
den we in een Engels tijdschrift
een artikel, waarvan de verta*

ling van het meest essentiële er uit
hieronder volgt.
De schrijver voegt zijn stem bij die van
hen, welke hem reeds voorafgingen in
hun aandrang, om na de oorlog een an*
dere orde van zaken te vestigen in
Europa opdat de mensheid eindelijk
vrede zal kunnen vinden in ons
werelddeel.
Dat zijn artikel uitgaat van een histo-
risch overzicht van de ontwikkeling
der Duitse internationale politiek der
laatste eeuw, geeft er des te groter be*
tekenis aan.

Hier volgt de overzetting:

„Bismarck de stichter van het tweede
Duitse keizerrijk stond op het stand*
punt, dat de relaties tussen Berlijn en
Petersburg nimmer mochten worden
verbroken. Hitler, de man van het der*
de Rijk, besteedde het grootste deel
van de verstreken zeven jaren aan po*
gingen, om de tegenstelling met Rus*
land te verscherpen, en verklaarde

daarbij, dat die tegenstelling zou blij*
ven gehandhaafd zolang de bolsjewie*
ken Rusland regeerden.
Op 24 Augustus 1939 werd die tegen*
stelling plotseling opgeheven door de
ondertekening van het Duits*Russischc
verdrag en op 6 October cl.a.v. deelde
Hitler de wereld mede, dat Duitsland
en Rusland voortaan de toekomst van
de landen van Oost*Europa, inclusief
Polen, zouden bepalen.
Welke is de betekenis van deze plot*
selinge zwenking van de Duits*Rus*
sischc tegenstelling, gezien in het licht
van de historie? Niet anders dan een
terugkeer tot de sinistere opvatting, die
het staatkundig leven in Europa meer
dan anderhalve eeuw heeft vergiftigd,
n.l. dat samengaan van Duitsland en
Rusland gebaseerd moet zijn op de ver*
deling van Polen tussen beide landen.
Immers opnieuw loopt de grens tussen
Duitsland en Rusland dwars door het
Poolse land. Opnieuw, als in 1772, 1793
en 1795, is Polen tussen Duitsland en
Rusland verdeeld.
De onafhankelijkheidsverklaring van
Polen in 1918 was een der mirakelen
van die tijd. Het was het resultaat van

de tsaar de wapenbroederschap tussen
Rusland en Frankrijk proclameerde.
Bismarck, die inmiddels als kanselier
was ontslagen, fulmineerde hevig tegen
zijn opvolger en tegen den Duitsen kei*
zer wegens het verslappen van de rela*
ties met Rusland.

Geheim verdrag

Op 24 October 1896 publiceerde een
Hamburgs dagblad een opzienbarend
artikel, waarin werd medegedeeld, dat
jaren vóór Bismareks aftreden een ge*
heim herverzekeringspact tussen Duits*
land en Rusland had gegolden, waarin
was overeengekomen, dat, indien een
der partijen werd aangevallen, de an*
dere „welwillend neutraal zou blijven".
Rusland wilde in 1890 dit geheime trac*
taat vernieuwen, doch weigerde dit te
doen met den opvolger van Bismarck,
wegens de tegemoetkomende houding
van Pruisen tegenover de onderworpen
Polen. Het Hamburgse blad noemde
dat de aanleidende oorzaak van de Ru^*
sische toenadering tot Frankrijk.
Dit artikel, dat van Bismarck afkom*
stig bleek te zijn, deed een politieke
storm opsteken, welke tot velerlei wij*
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zigingen van. de Europese verhoudingen
leidde. Uit de gedenkschriften van Bis*
marck, in 1899 uitgegeven, bleek duide*
lijk, welke waarde Bismarck aan een
goede relatie met Rusland hechtte. Ris*
marck achtte een goede verhouding tot
Rusland van essentieel belang voor de
„Duitse toekomst van Pruisen". Dat
blijkt uit de verdere inhoud van de ge*
denkschriften. Tot aan 1853—1854
steunde Rusland Oostenrijk tegenover
het opdringende Pruisen. Tijdens de
Krimoorlog trad Oostenrijk tegen Rus*
land op, door het bezetten van de toen
nog Turkse provincies Moldavië en
Wallachije, welke een der oorlogsdoel*
einden van Rusland waren. Van clit
tijdstip af steunde Rusland het optre*
den van Bismarck tegen Oostenrijk. In
1863 hielp Bismarck Rusland bij het
onderdrukken van de Poolse opstand
en verwierf daarmede de welwillende
neutraliteit van Rusland in de oorlog
tegen Denemarken in 1864, in de oorlog

; s amenwerkiné

tegen Oostenrijk in 1866 en in de
Frans*Duitse oorlog van 1870—1871. In
deze laatste oorlog stichtte Bismarck
het tweede Duitse keizerrijk. *) Toen
Bismarck echter in 1875 opnieuw een
oorlog met Frankrijk poogde uit te lok*
ken, liet de Russische regering het af*
weten. Het ging haar blijkbaar te snel
met de Pruisische veroveringslust.
In de laatste twaalf jaren voor zijn af*
treden speelde Bismarck Rusland tegen
Oostenrijk uit en omgekeerd. Hij sloot
achter de rug van den een verdragen
met den ander. In 1879 sloot hij met
Oostenrijk een geheim verdrag, dat
tegen Rusland was gericht. In 1881 wist
hij de z.g. drie keizers*overeenkomst
tot stand te brengen tussen Rusland,
Duitsland, Oostenrijk, uitsluitend met
de bedoeling, in geval van een nieuwe
oorlog met Frankrijk, in het oosten en
het zuid*oosten niet te worden ge*
hinderd. In 1884 werd deze overeen*
komst hernieuwd, zonder dat Rusland
van de geheime overeenkomst van
Duitsland en Oostenrijk, gericht tegen
Rusland, iets afwist.
In 1887 sloot Bismarck het geheime

i

*) Zie ook ons artikel in De Vakbeweging
van 9 November 1939.

herverzekeringspact met Rusland bui*
ten medeweten van Oostenrijk af.
In 189!) kwam zijn val. Op het ogen*
blik, dat Rusland dit geheime pact wil*
de hernieuwen, deelde een der jongere
ambtenaren van de kanselarij het be*
staan van dit pact aan den Duitsen kei*
zer mede, die tot dan toe van het be*
staan er van onkundig zou zijn geweest.
Dit leidde tot het ontslag van Bis*
marck, het pact werd niet hernieuwd.
Langzamerhand ontstond er verwijde*
ring tussen Rusland en Duitsland en
toenadering van de eerste tot Frank*
rijk. Europa zag een Frans*Engelse
entente tot stand komen en de groeien*
de verschillen tussen Rusland en Oos*
tenrijk door de Oostenrijkse penetra*
tic op de Balkan. De wereldoorlog
1914—1918 werd onvermijdelijk.
Het resultaat er van was de ineenstor*
ting van de drie keizerrijken en de
bolsjewisering van Rusland.
In 1922 kwam ecii overeenkomst tus*
sen Duitsland en Rusland tot stand
met de bedoeling van Duitsland, om
voor zijn geheime bewapening hulp van
Rusland te krijgen. Deze overeenkomst
is ook na het aan de macht komen
van het nationaalssocialisme intact
gebleven. Zij heeft na de nieuwe
Russisch=Duitse overeenkomst van 1939
nieuwe inhoud gekregen.
De schrijver besluit zijn overzicht met
een waarschuwing. Frankrijk en Enge*
land, zegt hij, moeten niet menen,
alleen te vechten vóór Polen en tegen
het nationaal*socialisme. Het herstel
van Polen is alleen mogelijk bij een
weldoordachte reorganisatie van Euro*
pa op zodanige wijze, dat oorlog in
Europa ter wille van nationale adspi*
raties voortaan onmogelijk zal zijn.
Het Hitlerisme is een moderne versie
van de Bismarckiaansc politiek van het
verdeel en heers.
Een werkelijke overwinning kan slechts
zijn het vestigen van een nieuwe orde
in Europa en uiteindelijk in de gehele
wereld. Om dit mogelijk te maken die*
nen de volken, die vrijheid en vrede
begeren, zich aaneen te sluiten. Zij
zullen hun krachten tezamen hebben
te voegen, niet alleen hun wapens,
maar ook hun financiële en econo*
mischc hulpbronnen. Zij dienen het
beginsel uit het Engelse gemene recht,
dat personen verbiedt neutraal te blij*
ven tussen de wet en wetschenders, tot
het hunne te maken. Het idee van neu*
traliteit tegenover internationale wette*
loosheid kan niet blijven gehandhaafd.
In het kort, overwinning betekent een
constructieve omwenteling, die de be*
schaving de gelegenheid biedt, einde-
lijk vrede te brengen ag.n de mensheid.

De hoofdvijand

A n de tijd van de republiek van Weimar ver-
klaarden de Duitse communisten, aan het bevel
van Moscou gehoorzamend, de sociaal-democra-
tische arbeidersbeweging tot hun hoofdvijand.
Tegelijkertijd, in de bekende „veertien jaren
van smaad", betoogde Hitler, dat voor hem het
bolsjewisme de hoofdvijand was.
Na enige eenheidsfront- en volksfrontmanoeuvres
heeft Moscou, over de bloedige slagvelden van
de Spaanse burgeroorlog heen, te Berlijn aan-
sluiting gezocht en gevonden en met het gelijk-
geaarde nazi-régime een verbond gesloten.
Thans zijn het weer de west-Europese demo-
cratieën en in het bijzonder Engeland, welke tot
hoofdvijand zijn geproclameerd.
Hoe het tot deze vijandschap kwam, is voldoen-
de bekend. Ook de rede, welke Hitler op
30 Januari j.l. heeft gehouden, doet daaraan
ceen afbreuk.
Deze rede ter viering van de achtste gedenkdag
van de nationaal-socialistische greep naar de
macht, legt opnieuw de zwakte van de politieke
toestand, waarin het nazi-régime verkeert, bloot.
Van bijeenroeping van de Rijksdag werd afge-
zien. In plaats van de Kroll-opera werd thans het
Berlijnse sportpaleis gekozen. Diep in het ge-
heim werd de vergadering voorbereid. De
buitenlandse journalisten, die per autobus naar
het Sportpaleis werden gebracht, vernamen eerst
daar, dat Hitler zou spreken. Hitler kwam kort
voor de aanvang van zijn rede en verliet na
deze even snel weer de zaal. Was dat vrees?
Eigenaardig ook, dat omtrent de loop van het
onderzoek in de Münchener aanslag-affaire vol-
komen stilzwijgen in acht wordt genomen! Zelfs
wanneer men van al deze uiterlijke bijzonder-
heden afziet, blijft de inhoud der rede slechts
voor de galerij bestemd en ten doel te hebben,
de klaarblijkelijk flauwe stemming onder de be-
volking weer wat op te voeren.
Na zijn „laatste verklaring" in de Rijksdag op
6 October 1939 heeft Hitler niets meer te ver-
klaren. Daarom behielp hij zich er mede, om
met gezochte geestigheid aanvallen te doen op
„den vromen, den in de bijbel studerenden,
lezenden en prekenden heer Chamberlain", op
de „onvruchtbare Fransen" (Hitler zelf is niet
getrouwd en kinderloos) en op de „bezittende
plutocratieën", die de wereld beheersen, Dit
weerhield hem niet, om in de zelfde rede te
verklaren: „Thans is Duitsland de grootste
wereldmacht". Teneur der rede: „God straffe
Engeland — zijn wereldheerschappij moet ver-
nietigd worden!"
Van belang is slechts, dat Hitler de „tweede
fase" van de oorlog heeft aangekondigd, welke
thans moet beginnen. De oorlog kan lang duren,
wanneer Hitler nog enige „fasen" in reserve
houdt. . . .
Zonder twijfel: de hoofdvijand der mensheid en
van het Duitse volk is de totale nationaal-socia-
listische machtshonger!
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J. G. Suurhoff

boston Don

D e stijging van de prijzen, welke
door de oorlogsgebeurtenissen
van de laatste maanden is ver*
oorzaakt, heeft plotseling „het"

indexcijfer in het middelpunt van de
belangstelling geplaatst.
Wanneer men over „het" indexcijfer
spreekt, bedoelt men gewoonlijk het
indexcijfer van de kosten van levens*
onderhoud. Men kan echter indexcijfers
voor alles en nog wat maken.
Stel u eens voor, dat u een statistiek,
bijvoorbeeld van de werkloosheid,
moet bestuderen. U begint dan natuur;
lijk met onder elkaar te zetten de aan-
tallen werklozen per maand of per
week in de jaren, die u bestuderen wilt.
Bijvoorbeeld zo:

1936 1937 1938
Januari 475.000
Februari 463.000
Maart 428.000
April 416.000
Mei . 411.000

enz. enz.
enz. enz.
enz. enz.
enz. enz.
enz. enz.
enz. enz.

Veel kan men hier op het eerste gezicht
niet uit wijs worden. Men kan wel met
één oogopslag zien, of bijvoorbeeld de
werkloosheid in Februari 1936 groter
was dan in Februari 1938. Maar als de
getallen een beetje groot zijn, dan valt
het al moeilijk, om zo maar dadelijk uit
de getallen af te lezen, hoeveel groter
die werkloosheid dan was. En ook als
men dat wel kan, dan is men er nog
niet, want het juiste beeld krijgt men
toch eerst, wanneer men het verschil
in percenten voor zijn neus heeft. Nu
kan men natuurlijk in een aparte ko*
lommetjes uitrekenen, hoeveel percent
de werkloosheid toe* of afgenomen is.
Tenopzichte van de vorige maand, ten
opzichte van de eerste maand van het
jaar, ten opzichte van de zelfde maand
van het vorige jaar, enz., enz. Dan zou
je heel wat kolommetjes nodig hebben.
Zo doet men het in de statistiek dan
ook meestal niet. Men maakt liever
indexcijfers. En dat gaat erg eenvoudig.

Indexcijfers in het algemeen
Men redeneert als volgt. Stel, zo zegt
men, het aantal werklozen van een be*
paalde maand, laat ons zeggen in dit
geval van Januari 1936, gelijk met 100.

Wij stellen dus 475.000 werklozen gelijk
aan 100. Met hoeveel moet men dan
de 463.000 werklozen van Februari ge-
lijk stellen?
Wel, als 475.000 gelijk aan 100 is, dan
is 4750 gelijk aan 1. Om dus te weten,
waaraan 463.000 gelijk is, moet ik
463.000 delen door 4750. Dat gaat
97 keer. Dit getal schrijven wij nu op
voor Februari. Dat is het „indexcijfer"
van de werkloosheid voor Februari. Zo
gaan we door en krijgen een reeks, die
er bijvoorbeeld zo uit ziet:

1936 1937 1938 1939
Januari
Februari
Maart ..
April
Enz. enz.

100
97
95
92
86

110
113
109
93
78

90
91
87
74
67

84
84
79
61
56

Bekijkt u nu zo'n lijstje eens. Het beeld
wordt plotseling veel duidelijker. Met
één oogopslag ziet men, hoe de werk*
loosheid verlopen is.
Zoals wij hierboven deden met de
werkloosheidscijfers, zo kan men ook
andere cijferreeksen, die weinig over*
zichtelijk zijn, terugbrengen tot index*
cijfers.
Dat gebeurt dan ook in de statistiek
herhaaldelijk. En als men eenmaal bet
gonnen is met het publiceren van een
bepaalde reeks van indexcijfers, kan
men er meestal mee volstaan, elke week
of maand het berekende cijfer op te
geven, en iedereen is op de hoogte. Zo
worden iedere week indexcijfers opge*
geven voor de groothandelsprijzen,
voor de kleinhandelsprijzen, voor de
vrachten, voor de koersen van aande*
len, enz.
Nu moet men vooral weer niet denken,
dat de indexcijfers het begin en het
einde van alle statistische wijsheid
vormen. Indexcijfers zijn erg nuttig en
erg gemakkelijk, maar men moet er een
beetje voorzichtig mee omspringen.
Voor men er mee aan het werk gaat,
moet men tenminste precies weten,
waar het cijfer op slaat en hoe het is
samengesteld.
Laat ik maar eens een voorbeeld geven.
Stel u voor, dat het indexcijfer van de
groothandelsprijzen stijgt van 80 op
100. (Tussen haakjes, velen menen in

zo'n geval, dat de prijzen dan met 20°.»
gestegen zijn, maar dat is niet juist. De
stijging bedraagt 20 punten op de 80.
En 20 is 25°/o van 80!) Betekent dit nu,
dat alle groothandelsprijzen met 25°/o
gestegen zijn? Helemaal niet! Om pre*
cies te weten, wat er met de groot;
handelsprijzen aan de hand is, moet
men eerst nagaan, hoe het indexcijfer
is samengesteld. Voor welke artikelen
geldt het? Men kan natuurlijk, vooral
in een indexcijfer dat elke week ge-
publiceerd moet worden, nooit alle arti*
kelen verwerken. Meestal neemt men
dus een aantal representatieve artikelen.
Dat wil zeggen artikelen, die als een
goede maatstaf voor het geheel kunnen
gelden. Maar dan is men er nog niet.
Want van sommige artikelen worde a
grote hoeveelheden verhandeld en van
andere zeer kleine hoeveelheden. Komi
dat er dan iets op aan? Ja zeker.

Gewogen indexcijfers
Wanneer ik mij een oordeel wil vor*
men over, laat ons zeggen, het prijs*
peil van kruidenierswaren, dan mag ik
alle kruidenierswaren niet even zwaar
mee laten wegen bij de samenstelling
van mijn indexcijfer. Peper b.v. wordt
slechts in heel kleine hoeveelheden
verhandeld en vele mensen gebruiken
zelden of nooit peper. Zout en suiker
daarentegen worden in elk huisgezin
wekelijks bij ponden tegelijk verbruikt.
Stel nu eens, dat ik een indexcijfer
voor de prijzen van kruidenierswaren
moet maken en ik tel daarin mee de
prijs van een pond peper, een pond
suiker en een pond zout. Zal mijn
indexcijfer dan een juist beeld geven
van „het" prijspeil? Op geen stukken
na. Rekent u maar eens uit. Stel, dat op

31 Januari 1939 28 Februari 1939

peper kost 150 et. p. pond 300 et. p. pond
zout 5 „ „ „ 5 „ „ „
suiker 23 ,. 23 „ „ „

178 et. = 100 328 et = 184

Natuurlijk zullen bij het berekenen van
een prijsindexcijfer voor kruideniers*
waren nog vele andere artikelen moe*
ten worden meegeteld, doch ik heb
het opzettelijk even zo gedaan, om
goed duidelijk in het oog te doen sprin*
gen, tot welke dwaasheden deze
methode van berekenen voeren zou. Er
is immers, als peper in prijs verdubbelt
en alle andere kruidenierswaren in
prijs gelijk blijven, geen sprake van,
dat het prijspeil van kruidenierswaren
aanzienlijk stijgt! Wrant geen enkel ge*
zin gebruikt per week meer dan enkele
tientallen grammen peper. En zelfs een
aanzienlijke verhoging van de peper-
prijs speelt dus voor het prijspeil van
kruidenierswaren bijna geen rol.
Hoe zal men dit nu in het indexcijfer



tot uiting brengen? Wel, men moet,
zoals men dat noemt, de verschillende
prijzen „wegen". Al naar de belang*
rijkheid van het artikel zal men b.v.
de prijs van suiker 5 maal in het index--
cijfer meetellen, de prijs van zout
4 maal, enz., enz., terwijl men de minst
belangrijke artikelen slechts l maal
meetelt. Aldus krijgt men dan een zo*
genaamd „gewogen" indexcijfer, dat de
werkelijkheid veel beter benadert.
Men kan ook een indexcijfer maken
voor alle kosten, die een gezin voor
zijn levensonderhoud moet maken, te-
zamen. Dat is dan „het" indexcijfer,
waarover thans zoveel te doen is.
Wie het voorgaande gelezen heeft, zal
gemakkelijk begrijpen, dat men, om
een goed beeld te krijgen van de da*
ling of stijging van de kosten van het
levensonderhoud, ook de verschillende
artikelen zal moeten „wegen". Men kan
niet een stijging van de prijs van
schoenveters op precies de zelfde wijze
laten meetellen als bijvoorbeeld een
verhoging van de broodprijs. Een kind
kan dat snappen.
Maar hoe zal men nu de betekenis van
al die artikelen, die in een gezin ver*
bruikt worden, „wegen" bij de bereke*
ning van het indexcijfer?
Men neemt een aantal gezinnen, meest*
al enkele honderden, van uiteenlo*
pende welstand. Dus: een aantal gezin*
nen van werklozen, van werkende ar*
beiders, van middenstanders, van
hoofdarbeiders, enz. Men vraagt nu
deze gezinnen, een half jaar of een jaar
lang precies te willen opschrijven, welke
uitgaven het gezin doet. Dat moet zeer
nauwkeurig gebeuren. Er moet ook op*
gegeven worden, welke hoeveelheden
en welke kwaliteiten het gezin koopt.

Budgetonderzoek

Men noemt zo'n onderzoek een bud*
getonderzoek. Zijn alle cijfers verza*
meld, dan gaat men die op grote sta*
ten uitwerken. Is dat voor elk gezin
gedaan, dan berekent men gemiddel*
den en weet dan precies, hoeveel een
gezin met een gemiddeld inkomen van
ƒ . . . . per jaar uitgeeft aan brood, aan
vetten, aan vlees, aan kruidenierwa*
ren, aan kleding, huur, huisraad, ver*
maak, enz. enz. Een onderzoek, dat
in het jaar 1934*'5 te Amsterdam bij
200 gezinnen met een gemiddeld inko*
men van ƒ 1939.— per jaar werd inge*
steld, wees uit, dat deze gezinnen per
week besteedden aan:

1. Brood, beschuit, koek ƒ 2.12
2. Grutterswaren 0.22
3. Kruidenierswaren „ 0.92
4. Suiker „ 0.75
5. Melk 1.13
6. Kaas „ 0.26
7. Eieren , 0.28

8. Vlees ƒ 1.69
9. Vis „ 0.25

10. Vetten , 1.74
11. Aardappelen „ 0.69
12. Groenten „ 0.75
13. Fruit „ 0.65
14. Dranken 0.20
15. Maaltijden buitenshuis en tij»

dens vacantie etc 0.43

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Totaal voeding ƒ 12.08

Kleding „ 2.20
Schoeisel „ 0.62
Huishuur , 6.37
Gas 0.59
Electriciteit , 0.71
Brandstof 0.62
Was* en schoonmaakartikelen „ 0.42
Woninginrichting, huisraad . . „ 1.41
Ziekte* en begrafenisgeld, ver*
zekering „ 1.92
Verenigingen, dagbladen, tijd*
schriften „ 1.49
Roken 0.72
Ontspanning „ 1.36
Verkeersmiddelen „ 0.82
Godsdienst, liefdadigheid, steun „ 0.62
Studie „ 0.44
Lichamelijke verzorging „ 0.28
Diversen „ 1.30

Totaal ƒ 33.97

Wanneer een statistisch bureau een*
maal zo'n budgetonderzoek gehouden
heeft, is de grondslag voor de bereke*
ning van een indexcijfer van de kosten
van het levensonderhoud gelegd. Nu
moet nog aan een groot aantal firma's
in het land of in de stad, waar het on*
derzoek plaats vond, om mede*
werking gevraagd worden. Deze moe*
ten namelijk wekelijks of maandelijks
de prijzen opgeven van al die artike*
len, die in de budgetstatistiek voorko*
men. En dat zijn er zeer vele. Neem
bijvoorbeeld de rubriek „roken". Hoe*
veel sigaren* en cigaretten* en tabaks*
merken moet men niet noteren, wil
men een enigszins betrouwbaar beeld
krijgen van het prijspeil der rookarti*
kelen?
Heeft men al die prijzen verzameld,
dan gaat men aan de hand van deze
prijzen uitrekenen, wat het (gemid*
delde) gezin thans zou moeten uitge*
ven om precies de zelfde artikelen, in
de zelfde hoeveelheden en van de
zelfde kwaliteiten te kunnen kopen als
in 1934*'35.
Komt men bijvoorbeeld tot een bedrag
van zeg maar ƒ 36.—, dan redeneert
men verder: stel het bedrag van
1934*'35 (dat was, zoals wij hiervoren
zagen, ƒ33.97) gelijk aan 100, dan is
ƒ 36.— gelijk aan 106. Met andere woor*
den: het indexcijfer van de kosten van
levensonderhoud is gestegen van 100
op 106, dus met 6 pCt.
Het gemeentelijke Amsterdamse Bu*
reau van Statistiek publiceert al sedert
1911 een indexcijfer van de kosten van

het levensonderhoud. Het verloop van
deze cijfers ziet men hieronder:

Kosten
voeding

100,6
103,6
107,8
110,1
111,0

Totale kosten
levensonderh.

Aug. 1939 97,4
Sept. 1939 99,3
Oct. 1939 101,9
Nov. 1939 103,0
Dec. 1939 104,2

(1934*'35 = 100)

Er is reden om Amsterdam (Den Haag
volgde eerste later en pas enige jaren
geleden ging ook het Centraal Bureau
voor de Statistiek zich met deze mate*
rie bezighouden) dankbaar te zijn voor
het baanbrekende werk, dat deze ge*
meente op dit gebied heeft gedaan.
Want het is duidelijk, dat men zonder
zo'n indexcijfer omtrent de ware be*
tekenis van prijsstijgingen altoos in
het duister blijft tasten. De één over*
drijft, de ander kleineert de prijsstij*
ging, al naar gelang van inzicht, woon*
plaats en belang, maar niemand weet
het ware er van.
Overdrijving zien wij ook thans weer.
De communisten vooral, daarbij trouw
geholpen door hun nieuwe bondgeno*
ten, bedrijven met de duurte dema*
gogie. Het recept is zeer eenvoudig. Je
neemt de prijzen van een stuk of wat
artikelen, die sterk in prijs gestegen
zijn. Je telt de prijzen, zonder je af te
vragen, welke betekenis de artikelen
voor de gezinnen hebben, bij elkaar,
neemt daarvan een gemiddelde en dan
heb je een cijfer voor de prijsstijging,
veel en veel hoger dan het cijfer van
het Amsterdamse bureau. Kinderach*
tig, maar het gebeurt. En de goege*
meente vliegt er in.
Sommige goed*bedoelde pogingen om
wat meer licht over de omvang van de
prijsstijging te verspreiden, werken het
misverstand nog in de hand. Zo geeft
b.v. de Centrale Bond van Verbruiks*
coöperaties periodiek overzichten van
het prijsverloop van een aantal door de
verbruikscoöperaties verhandelde arti*
kelen. Daaruit wordt dan een percen*
tage voor de totale prijsstijging bere*
kend. Daar is natuurlijk niets tegen.
Want de Centrale Bond zegt er duide*
lijk bij, voor welke artikelen de bere*
kende prijsstijging geldt.
Maar toch hebben wij al meer dan een
maal ook, wel te goeder trouw, dit cijfer
horen stellen tegenover het indexcijfer
van het Amsterdamse Bureau van Sta*
tistiek. En aangezien het percentage
van de coöperaties natuurlijk hoger is
dan dat van het Amsterdamse bureau,
werd dan maar meteen geconcludeerd,
dat dus dit laatste indexcijfer niet
deugt.
Natuurlijk hoger? Ja! Want de sta*
tistiek van de coöperaties omvat alleen
een aantal verbruiksartikelen. De kos*
ten van het levensonderhoud omvatten



echter ook: huur, vuur en licht, fond<
sen, organisatie=contributies enz. enz.
Dat moet immers ook elke week van
het inkomen betaald worden? En deze
kosten zij veel minder bewegelijk dan
de prijzen van levensmiddelen, kleding,
enz. In tijden van grote prijsdaling
dalen daardoor de kosten van het Ie*
vensonderhoud minder sterk en ook
in langzamer tempo dan de prijzen. In
een periode van prijssfïjg/ng - - zoals
wij thans meemaken — is het juist om*
gekeerd!
Het indexcijfer van de kosten van
levensonderhoud is dus de beste aan'
wijzer van de invloed, die de prijsstij*
ging op het levenspeil der gezinnen
heeft.
Maar volmaakt is natuurlijk ook deze
aanwijzer niet. Zo kan het gebeuren,
dat men bij prijsstijging van bepaalde
artikelen die artikelen minder en an*
dere artikelen meer gaat kopen. Als
b.v. de broodprijs stijgt, heeft dat in*
vloed op het indexcijfer. Maar als nu
de prijzen van erwten en bonen gelijk
gebleven zijn, dan is het heel goed
denkbaar, dat vele gezinnen minder
brood en meer erwten en bonen gaan
eten. Het peil hunner voeding gaat
daardoor niet achteruit, maar zij ont*
trekken zich door deze verschuiving in
hun verbruik aan de prijsstijging.
Op de lange duur doen zich onder in*
vloed van de mode, van de technische
ontwikkeling enz. velerlei verschuivin*
gen in het verbruik voor. Daarom kan
men niet te eeuwigen dage doorgaan
met het berekenen van een indexcijfer
der kosten van levensonderhoud op
basis van een en het zelfde budget*
onderzoek. Dit onderzoek moet zo nu
en dan herhaald worden, om de ver*
schuivingen vast te stellen. Zulks ge*
beurt dan ook periodiek.
Een nadeel is, dat de indexcijfers
meestal slechts eenmaal per kwartaal
worden gepubliceerd. Steeds is men
enkele maanden in het onzekere. Ook
hier is het weer het Amsterdamse
bureau geweest, dat eerst na de deva*
luatie en ook thans weer na het uit*
breken van de oorlog dadelijk er toe
is overgegaan, elke maand een index*
cijfer te publiceren. Een dezer dagen is
nu ook het Centraal Bureau voor de
Statistiek met week*indexcijfers voor
de kosten van het levensonderhoud
voor arbeidersgezinnen in een zestal
gemeenten van ons land gekomen. Dit
zijn echter schattingen en dat lijkt ons
in deze materie nog al gevaarlijk.
Vooralsnog blijft daarom het maande*
lijkse cijfer van het Amsterdamse
bureau naar onze mening verreweg het
beste, al zal men natuurlijk in het oog
moeten houden, dat de verhoudingen
ten plattelande en ook die in de gezin*
nen der werklozen iets van dit cijfer
kunnen afwijken.

De uitvoering van de sociale verzekering
Op de op 26 Januari 1940 gehou-
den vergaderingvan hoofdbesturen
der bij het N.V.V. aangesloten
organisaties werden de volgende
door S. de la Bella Jr. ontworpen
stellingen met grote meerderheid
van stemmen goedgekeurd.

A. Algemeen.

Voor het bepalen van ons standpunt
ten aanzien van de uitvoering der
sociale verzekering dient rekening te
worden gehouden met het belang der
werknemers in algemene zin.
Noch een direct voordeel (om niet
te spreken van een schijnbaar direct
voordeel), noch een uitzonderlijke po*
sitie of situatie van of voor één of
enkele der bij het N.V.V. aangesloten
bonden, noch het inzicht van een be=
paalden minister mag voor de mo*
derne vakbeweging beslissend zijn voor
het vaststellen van de te volgen koers.

B. Coördinatie-Centralisatie

I. Van grote invloed voor het in te
nemen standpunt is de vraag, of bij de
uitvoering der sociale verzekering ge*
streefd dient te worden naar coördi*
natie en centralisatie. Hieronder is te
verstaan:
a. het onderbrengen van de verschillende
verzekeringen, te weten: ziekteverzekering,
ongevallenverzekering, invaliditeitsverzeke*
ring, ouderdomsvcrzekering en eventuele
kinderbijslagverzekering, zoveel mogelijk bij
één orgaan.
b. het centraliseren van: de administratie
(hoofdadministratie en bijkantoren), de ver*
strekking der uitkeringen, de inning der
premiën, de controle, de rechtspraak, her
verzamelen der loongegevens.

II. Om verspilling te vermijden en te
bereiken, dat de ontvangen gelden zo*
veel mogelijk aan de verzekerden ten
goede komen, zal het streven naar
coördinatie en centralisatie dienen te
worden bevorderd.

III. Een dergelijke coördinatie en een*
tralisatie houdt in, dat de taak — het*
zij van de bedrijfsraad, hetzij van de
bedrijfsvereniging -- bij de uitvoering
der sociale verzekering slechts van
bescheiden omvang zal zijn. Volgens
het laatste rapport van N.V.V. en
S.D.A.P. inzake de sociale verzekering
zou bij een goede centralisatie de taak
der bedrijfsverenigingen (en het zelfde
zou gelden voor de bedrijfsraden) be*
perkt zijn tot:
a. het vaststellen van de premie,
b. het vaststellen van gevarentarieven,
c. het vaststellen van bovenwettelijke

uitkeringen,
d. het beleggen van reserves.

IV. Een goede centralisatie en een
sterke bemoeiing van de bedrijfsraad
of bedrijfsvereniging op dit gebied zijn
onverenigbaar.
Een sterke bemoeiing van de bedrijfs*
raad of bedrijfsvereniging ten aanzien
van de uitvoering der sociale verzeke*
ring kan slechts plaats hebben met
aanvaarding van alle verspillende fac*
toren, welke met versnippering gepaard
gaan.

C. Wat is de practijk inzake de
bedrijfsraden?

Wie de bedrijfsraden bij de uitvoering
der sociale verzekering een belangrijke
taak wil geven en zich dus losmaakt
van de centralisatiegedachte, hierbo*
ven bedoeld, dient, rekening houdende
met de ontwikkeling van het bestaan*
de beclrijfsradenstelsel, het volgende in
acht te nemen:
1. Bedrijfsraden bestaan slechts voor een

klein deel van het bedrijfsleven (± 20%J.
2. De oprichting van nieuwe bedrijfsraden

geschiedt in een uiterst langzaam tempo.
3. De bedrijfsraden zelf zijn zeer versnip*

perd. Van de 18, welke er thans bestaan,
behoren 5 tot het bouwbedrijf, 5 tot het
land* en tuinbouwbedrijf (en deze om*
vatten nog slechts een zeer klein deel
van het landbouw* en tuinbouwbedrijf)
en 3 tot het drukkerijbedrijf.

4. Indien in ons land voor het gehele be*
drijfsleven bedrijfsraden zouden worden
opgericht, zou bij de bestaande opvat*
tingen omtrent de indeling van het be*
drijfsleven het aantal bedrijfsraden zó
groot worden (waarschijnlijk over de
honderd), dat uitvoering der sociale ver*
zekering door middel van bedrijfsraden
een nog grotere versnippering zou bren:
gen dan nu reeds het geval is. Terwijl
het aantal uitvoeringsorganen nu reeds
70 is (50 bedrijfsverenigingen en 20
Raden van Arbeid) en iedereen van oor*
deel is, dat dit aantal — voor zover het
betreft de bedrijfsverenigingen — veel te
groot is, zal het aantal in het veronder*
stelde geval tot meer dan 100 stijgen.

5. Nog los van andere bezwaren maakt een
zo groot aantal uitvoeringsorganen het
draagvlak klein en belemmert het een
goed omslagstelsel. Voor minder goede
of slechte risico's is dit zeer nadelig.
Het „draagt elkanders lasten" zal niet
worden bevorderd; integendeel.

D. De bedrijfsraden volgens onze rapporten

De bedrijfsraden, die wij krachtens
onze rapporten wensen, onderscheiden
zich van de bestaande bedrijfsraden in
meer dan één opzicht, te weten:
a De taak van de tegenwoordige bedrijfs*

raden ligt vrijwel uitsluitend op sociaal
gebied.
Een in 1938 aangebrachte wijziging geeft
hun een bescheiden taak op economisch
terrein, uitsluitend in adviserende zin.
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De moderne arbeidersbeweging wenst de
werkzaamheden der bedrij f sraden in
hoofdzaak op economisch gebied en wel
met recht van initiatief, voorts regelend
en uitvoerend.

b. Zij staat op het standpunt, dat de be*
drijfsraden verordenende bevoegdheid
dienen te hebben.

c. In de bedrij f sraden, waarin thans alleen
de werkgevers en werknemers vertegen.'
woordigd zijn, dient ook aan de overheid
een ruime plaats te worden ingeruimd.

d. De bedrijfsraden dienen o.i. in alle bes
drijven, waarin representatieve organi»
saties van werkgevers en werknemers
bestaan, te worden ingesteld en niet, zo--
als nu, te worden erkend.

e. De bedrijfsraden dienen elk een geheel
bedrijf te omvatten (bouwbedrijf, metaal»
industrie, kledingindustrie, enz.) en niet
versnipperd te zijn over allerlei kleine
bedrijven en beperkte gebieden.

E. Indien de bedrijfsraad volledig bij de
uitvoering wordt betrokken

Indien de bedrijfsraad zich gaat belas*
ten met de uitvoering der sociale verf
zekering en zelf de administratie voert
(dat wil dus zeggen met uitsluiting van
de centralisatiegedachte), betekent dit
een zo uitgebreide werkzaamheid, dat
gevreesd moet worden, dat de kans,
de taak van de bedrijfsraad uit te brei'
den ook op economisch gebied, in de
omvang als door ons wordt voorgestaan,
zal worden verkleind. Een deel van de
tegenstanders van het toekennen van
meer invloed aan de bedrijfsraden op
economisch gebied ziet in de bemoeiing
der bedrijfsraden met de sociale verf
zekering een middel om - - voorlopig
althans - - aan hun werkzaamheid op
economisch terrein te ontkomen.
Ons argument, dat bij de huidige posi*
tie van de bedrijfsraad zijn taak te be*
perkt en daardoor zijn betekenis te ge*
ring is, zal worden verzwakt. Te vrezen
valt, dat het ogenblik, waarop de be*
voegdheden van de bedrijfsraden zul*
len worden uitgebreid in economische
richting, naar een zeer verre toekomst
zal worden verschoven.

F. Samenstelling van de bedrijfsraad

De samenstelling van de bedrijfsraad,
welke zich in ruime mate beweegt op
economisch gebied, zal een andere
moeten zijn dan het orgaan, belast met
de uitvoering der sociale verzekering.
In het eerste geval zal een behoor*
lijke vertegenwoordiging van de Over*
heid (als waakster voor het algemeen
belang) niet kunnen worden gemist:
Voor de uitvoering der sociale verze*
kering zal met organen, paritetisch
samengesteld uit vertegenwoordigers
van werkgevers* en werknemersorga*
nisaties, kunnen worden volstaan niet
alleen, maar is de inschakeling van
vertegenwoordigers der Overheid ge*
heel ongemotiveerd.
Een tweede bezwaar, verband hou*

dcnde met de samenstelling van de
bedrijfsraad, betreft de vertegenwoor*
diging van de hoofdarbeiders. Deze
zijn tot nu toe van vrijwel alle bedrij f s*
raden uitgesloten. In de bedrijfsvereni*
gingen zijn de hoofdarbeiders in elk
geval beter vertegenwoordigd dan in
de bedrijfsraden.
G. Alle bedrijfsgenoten in één orgaan

De mogelijkheid, alle bedrijfsgenoten
in één orgaan onder te brengen, is ook
aanwezig, wanneer de uitvoering der
sociale verzekering niet aan de bedrijfs*
raden wordt opgedragen. In het laatste
rapport is ook ten aanzien van de be-
drijfsverenigingen van de zelfde ge*
dachte uitgegaan. Op blz. 24 van dit
rapport wordt onder het hoofd: „Be*
drijfsverenigingen" gezegd:
„Verplicht lid van de bedrijfsvereni*
ging zijn alle werkgevers en arbeiders
in deze bedrijfstak."
Volgens de voorstellen van ex*ministcr
Romme terzake de kinderbijslagverze*
kering en de werkloosheidsverzeke*
ring zou ook bij uitvoering der sociale
verzekering door bedrijfsverenigingen
een sterke centralisatie tot stand ko*
men. In het algemeen zou voor elk
bedrijf slechts één vakbedrij fsvereni*
ging mogelijk zijn. Het enige verschil
zou zijn, dat dan voor de werkgevers
ook nog de mogelijkheid zou open
staan tot aansluiting bij de Raad van
Arbeid, hetgeen, gezien de practijk van
de Ziektewet, niet van grote beteke*
nis is.
Ook in het Rapport inzake wijziging
der Ziektewet van de drie werkgevers*
en drie werknemersvakcentralen wordt
een zelfde standpunt ingenomen. De
concurrentie van en versnippering over
diverse algemene bedrijfsverenigingen
wordt hierdoor voorkomen. Voorts is
langs deze weg maar een kleine stap
nodig, om de volledige centralisatie te
bereiken.
De centralisatie langs de weg der be*
drijfsverenigingen is bovendien veel
effectiever dan die van de bedrijfsra*
den. „Alle bedrijfsgenoten in één or*
gaan" leidt er bij het huidige bedrijfs*
radensysteem toe, dat b.v. in de land*
en tuinbouw misschien twintig, in het
bouwbedrijf misschien tien organen
zullen komen.

H. Beschikking over gegevens

De veronderstelling, dat uitvoering
door de bedrijfsraden te prefereren
valt op grond van de overweging, dat
dan voor het bedrijf belangrijke gege*

vens kunnen worden verzameld, is in
die zin onjuist, dat dit zelfde ook bij
de gecentraliseerde bedrijfsverenigin*
gen (volgens het voorstel Romme of
volgens het rapport der zes vakcentra*
len) valt te bereiken. Zonder twijfel
zijn regelingen te maken, waardoor ook
de Raden van Arbeid bepaalde gege*
vens kunnen of dienen te verstrekken.
Zowel in het ene als in het andere
geval zullen echter bepaalde voor*
schriften omtrent geheimhouding en
of gebruikmaking dezer gegevens on*
ontbeerlijk zijn.

I. Artikel 26 van de Bedrijfsradenwet

Intussen biedt artikel 26 van de hui*
dige Bedrijfsradenwet de mogelijk*
heid, om in die bedrijven, waarin een
bedrijfsvereniging en tevens een be=
drijfsraad bestaat, het bestuur der be*
drijfsvereniging door de bedrijfsraad te
doen vormen.
Er blijven in dat geval twee organen
bestaan, maar wellicht kunnen de voor*
standers van uitvoering der sociale ver*
zekering door de bedrijfsraad hier een
tussenweg zien, welke —• zij het ten
dele — aan hun opvattingen tegemoet
komt.

j. Opbouw organen
In de rapporten van N.V.V. en
S.D.A.P. is de opbouw der verschillen*
de organen geprojecteerd. Deze rap*
porten vormen een sluitend geheel. De
bedrijfsraden zijn gedacht als orga*
nen, werkend op sociaal en economisch
(in hoofdzaak economisch) gebied, sa*
mengesteld en omkleed met bevoegd*
heden, als aangegeven onder D, met als
toporgaan de Centrale Economische
Raad.
Als organen voor de uitvoering der
sociale verzekering zijn geprojecteerd:
districtsorganen,
bedrij f sverenigingen,
medisch orgaan,
met als toporgaan de Verzekering
raad.
Het incidenteel wijzigen van de op*
bouw der organen, als hierboven om*
schreven, is om de genoemde redenen
ongewenst.
Zulks te meer, nu met het onder*
werpelijke vraagstuk nauw verbonden
is de samenstelling enz. van de orga*
nen, die de basis moeten vormen van
een ander economisch stelsel, waardoor
het hier behandelde probleem een be*
tekenis heeft, ver uitgaande boven het
beperkte terrein van de sociale verze*
kering.
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Op ons verzoek verklaarde
de heer

S. Taconis,
adviserend geneeskundige
van de Coöp. Verenig. Cen-
traal Beheer, zich bereid,
in enkele artikelen een uit-
eenzetting te geven van de
bestrijding der tuberculose

De strijd
tegen de
tb.c. Doorlichting op grote schaal

De tuberculose als ziekte

D e tuberculosebestrijding is een
onderwerp, waarover sedert tal
van jaren zeer veel geschreven
en gesproken is en ter bevor»

dering waarvan vele offers zijn ge»
bracht; zij geniet in hoge mate de
belangstelling van velen, haar resul»
taten zijn belangrijk.
Wij mogen er trots op zijn, dat Neder»
land in de rij der volkeren een van de
laagste sterftecijfers voor tuberculose
heeft. Dit is voor een niet gering deel
aan de energieke bestrijding er van toe
te schrijven.
Wij kennen den veroorzaker van de
tuberculose, de tuberkelbacil, uit erken»
telijkheid tegenover den ontdekker de
bacil van Koch genoemd. Het mag nog
altijd als een belangrijk feit beschouwd
worden, dat Robert Koch, reeds be?
kend door zijn onderzoekingen o.a. op
het gebied van miltvuur, op 24 Maart
1882 in een vergadering van de Physio»
logische Vereniging te Berlijn kon aan»
tonen, dat hij na een langdurig onder*
zoek, dat bewondering afdwong voor
zijn inzicht, zijn grondigheid en zijn
vasthoudendheid, den veroorzaker van
de gevreesde ziekte had ontdekt.
Deze ontdekking heeft gunstige gevol»
gen gehad voor de bestrijding van de
gevreesde ,,witte dood". Zoals in iedere
strijd, is het ook hier een groot voor»
deel, zijn tegenstander te kennen. Deze
strijd met de tuberkelbacil is zeer hard»
nekkig en is nog niet met een defini*
tieve zege beloond, ook al kunnen de
tot nu toe bereikte resultaten groot
genoemd worden.
Dat van deze ontdekking reeds direct
belangrijke gevolgen werden verwacht,
behoeft niet te verwonderen. Toch zijn
er niet dié afdoende resultaten bereikt
voor behandeling en prophylaxe, als
het geval is bij andere gevreesde ziek»
ten, zoals bijv. de diphtherie. Met name
is het niet gelukt, een serum te be*=
reiden, door injectie waarvan men een
lijder afdoende genezen kan of waar--
door het optreden der ziekte kan wor»

den voorkomen. Zo men dit voor de
tuberculose verwacht mocht hebben,
dan is deze hoop vervlogen; wel ver»
leent de tuberculine goede diensten,
o.a. bij de pogingen, om de diagnose
vast te stellen.
In de loop der tijden zijn er veel middelen
toegepast ter bestrijding van de tuberculose.
Deze middelen zijn van zeer verschillende
aard, zowel van medicamenteuse, als van
physische als van chirurgische; ik zou wil»
len zeggen: vrijwel van iedere aard, natuur»
lijk ook van psychische.
Wij staan thans op het standpunt, dat het
doel van de bestrijding dient te zijn, het
lichaam zo goed mogelijk in staat te stel»
len, zich tegen de tuberkelbacil te verweren.
Zo staat zij nu in het teken van rust,
doelmatige voeding, goede lucht, zon, enz.,
echter ook, voor sommige gevallen, in dat
van operatief ingrijpen.
Het lot van lijders aan tuberculose is niet
alleen afhankelijk van de aanwezigheid van
de tuberkelbacil, doch in hoge mate van de
toestand, waarin hun lichaam verkeert. Hoe
meer weerstand dit kan bieden, hetzij door
een goede voedingstoestand, hetzij door
eigenschappen, verworven door een vroe«
gere infectie, des te minder kans bestaat
er, dat deze bacil de gevreesde ziekte ver»
oorzaakt.
Bij de bestrijding van de tuberculose kan
men het doel van de behandeling van den
lijder niet scheiden van dat van het
voorkómen van infecties bij anderen. De
genezing van iederen tuberculoselijder
brengt voor hem of haar een individueel
voordeel mee; er is echter voor de om»
geving onafscheidelijk aan verbonden, dat
een bron van besmetting gedempt is. Over
het algemeen mag worden aangenomen, dat
de genezing sneller bereikt zal kunnen wor»
den, naarmate het proces vroeger ontdekt is.
In het kort zou ik willen zeggen, genees
iederen tuberculoselijder, en wel in een zo
vroeg mogelijk stadium van de ziekte, en
we zullen deze ziekte uitroeien. Wanneer
de laatste tuberkelbacil buiten gevecht ge»
steld en het laatste tuberculeuse proces
afgelopen is, zal dit het geval zijn.

Hoe worden lijders aan t.b.c
ontdekt?

Op welke wijze wordt nu getracht, de
lijders aan tuberculose te ontdekken?

In het kort bestaat de methode van de
opsporing der tuberculoselijders hierin,
dat iedere lijder, die als zodanig bekend
wordt, via het Consultatiebureau voor
tuberculose wordt behandeld. Het Con»
sultatiebureau heeft zijn taak niet be-
ëindigd door zorg te dragen, dat de
patiënt een goede behandeling krijgt,
doch het dient in de omgeving van den
patiënt naar z.g.n. contact»gevallen te
gaan zoeken. Dit is een voortreffelijke
methode, die, indien ze consciëntieus
wordt toegepast, inderdaad succes heeft.
Toch is deze methode niet afdoende
gebleken. Er zijn verschillende gevallen
bekend van mensen, die geen enkelen
tuberculoselijder in de familie hebben
en, naar men dacht, ook niet in hun
omgeving, doch desondanks plotseling
blijken lijdende te zijn aan de gevrees--
de ziekte. Deze gevallen zullen door de
hiervoor geschetste methode slechts
zelden gevonden kunnen worden en
zeker niet in een, voor de genezing van
zoveel belang zijnd, vroeg stadium; er
moet afgewacht worden tot ze zich zelf
melden, hetgeen het risico medebrengt,
dat vóór dat melden de infectie door
hen op anderen is overgebracht. Dik»
wijls doen zich ook gevallen voor van
mensen, meestal nog op jeugdige leef»
tijd, die zich niet geheel fit voelen,
doch bij wie, ook na herhaald onder»
zoek, geen longafwijkingen zijn gevon»
den, terwijl zij na enige tijd toch aan
tuberculose blijken te lijden. Hier zou
inderdaad van een tekort van onze
onderzoekingsmethoden gesproken kun»
nen worden. Gelukkig heeft een nieu»
were onderzoekingsmethode een be»
langrijke verbetering medegebracht.

Röntgenonderzoek

Sedert een aantal jaren is het ons door
de vooruitgang van het röntgenonder»
zoek mogelijk gemaakt, gevallen van
longtuberculose te ontdekken, die door
de voorheen gebruikelijke methoden
van onderzoek niet gevonden kunnen
worden. Dit is een belangrijke vooruit'
gang, welke met name het grote voor>
deel medebrengt, dat de gevallen in een
vroeg stadium ontdekt worden, waar»
door de behandeling bekort, de kans
op genezing vergroot en het gevaar van
besmetting voor de omgeving sterk
ingeperkt wordt.
De röntgenfofografi'e heeft er veel toe
bijgedragen, dat de diagnose tijdig ge»
steld kan worden. Sedert een aantal
jaren hebben wij bovendien de beschik»
king gekregen over een toestel, waar-
mede niet gefotografeerd, doch door:
gelicht kan worden. De onderzoekings»
methode met dit toestel heeft ten
opzichte van de röntgenfoto weliswaar
het nadeel, dat men geen vastgelegd
beeld krijgt, doch het voordeel, dat



men in korte tijd, met belangrijk min*
der kosten, een groot aantal personen
kan onderzoeken. Bovendien zullen
enkele afwijkingen, doordat de longen
in verschillende richtingen kunnen
worden doorgekeken, beter naar voren
komen dan dit op de Xsfoto het geval
zal zijn, bijv. omdat ze juist achter het
beeld van een rib vallen. Echter is met
het beeld, dat door de doorlichting
verkregen wordt alleen, evenmin als
door de röntgenfoto alleen, niet steeds
afdoende antwoord te geven op de
vraag, of er een tuberculeus proces
bestaat dat behandeling vraagt, dan
wel dat men te doen heeft met een
afgelopen proces, dat met rust gelaten
dient te worden.
Het onderzoek met het doorlichtings*
toestel moet worden beschouwd als een
zeef, waarop een aantal gevallen blijft
liggen, die een nader onderzoek vragen
door het maken van een X*foto, het
verrichten van bloedonderzoek, spu*
tumonderzoek, auscultatie, percussie,
enz. Hoe groot dit aantal gevallen is,
dat door de zeef wordt achtergehou*
den, varieert bij de verschillende onder*
zoekers, waarbij behalve door
andere omstandigheden — een factor
wordt gevormd door de waarde van
het toestel en de geoefendheid van den
onderzoeker. Voor enige jaren werd
een percentage van 7 genoemd. Bij
onderzoekingen in de laatste tijd no*
teerde ik verschillende percentages,
variërend van 0,4 tot 3,6%.

Massadoorlichting

Alvorens verder te gaan, wil ik u nu
even in het kort schetsen, hoe de gang
van het onderzoek bij de massadoor*
lichting is.

Het doorlichtingstoestel wordt opgesteld in
de fabriek op een of —• indien het grote
fabrieken betreft — op meer dan een plaats,
die zodanig gelegen is, dat degene, die door*
gelicht moet worden, zo min mogelijk tijd
verliest bij zijn gang van de plaats waar hij
werkt naar het toestel. Ieder treedt op zijn
beurt voor het doorlichtingstoestel, waar
de doorlichter in enkele minuten uitmaakt,
a. of de te onderzoeken persoon vrij is van
longtuberculose, dan wel b. of er een nader
onderzoek nodig is om vast te stellen, of de
afwijkingen, die de doorlichtende genees*
kundige eventueel vindt, behandeling nodig
hebben, dan wel c. een onder het toezicht
van het Consultatiebureau blijven vereist,
dan wel d. dat ze zo onschuldig zijn, dat
hij er geheel onkundig van kan blijven. Dit
nader onderzoek bestaat uit het maken van
een röntgenfoto, het percuteren en auscul*
teren, het bepalen van de bloedbezinkings*
snelheid, het doen van de reactie van Pir*
quet en, zo mogelijk, het sputumonderzoek.
Na afloop van dit onderzoek weet de door*
lichter, tot welke van genoemde categorieën
de doorgelichte persoon behoort. Mocht
deze behandeling nodig hebben, dan verwijst

hij hem naar den leider van het Consultatie*
bureau voor tuberculose, waar op de ge*
wone wijze de bestrijding der tuberculose
ter hand genomen wordt, door den lijder de
noodzakelijke behandeling voor te schrijven
eu andere, eventueel nodige, maatregelen te
treffen, terwijl het Consultatiebureau dan
tevens een aanwijzing heeft, waar het naar
contactgevallen, met kans op succes, zal
kunnen zoeken.
Sedert kort wordt er gebruik gemaakt van
een zeer nieuw toestel, dat in vrijwel de*
zelfde tijd als de doorlichting vraagt, massa
X*foto's levert. Ik betwijfel het, of dit toe*
stel thans reeds .zo geperfectionneerd is,
dat gebruik reeds aangeraden kan worden.
Een van de voordelen is, dat dit toestel
niet door een geneeskundige bediend be*
hoeft te worden; hij kan na afloop van het
onderzoek de foto's op zijn gemak be*
kijken. Dit geeft weliswaar tijds* dus kosten*
besparing, doch hij is nu niet in staat, de
door te lichten personen te zien, wanneer
hij dit nodig oordeelt, terwijl de aanwezig*
heid van een geneeskundige in vele gevallen
meer vertrouwen wekt. Binnenkort zal er
wel meer omtrent de ervaringen, met dit
toestel opgedaan, bekend zijn.

Het toepassen van de doorlichting op
een groot aantal mensen, zoals bijv.
het personeel van een grote fabriek,
militairen, studenten, heeft antwoord
gegeven op de vraag: waar komt bij
een bepaald persoon, wiens omgeving
rnen vrij waant van tuberculose, deze
ziekte vandaan? Door deze massadoor*
lichting gelukt het, de lijders aan de
zgn. tuberculosis inappercepta, de „ge*
zonde tuberculose" te ontdekken. Dit
zijn lieden, die weten, dat zij aan tuber*
culose lijden, die zich (nog) goed voe*
len, doch die een gevaar voor hun om*
geving kunnen zijn. Enkelen van deze
lijders zullen zich gezond blijven voelen
ondanks de bij hen gevonden afwijkin*
gen, anderen hebben afwijkingen in een
zo vroeg stadium, dat zij nog niets van
belang merken, doch de kans is groot,
dat zij wel degelijk hinder zullen gaan
ondervinden.

Besmettingsgevaar

Het is reeds lang bekend, dat sommi*
gen, zonder dit te merken, tuberculeuse
processen doormaken. Hetgeen op de
sectietafel gevonden wordt, geeft hier*
van soms verrassende dingen te zien.
Als typische staaltjes van hetgeen in
dergelijke gevallen door de massadoor*
lichting ontdekt is, noem ik de gepubli*
ceerde gevallen van een bankwerker,
die, geheel onkundig van het feit, dat
hij lijdende is aan tuberculose, achter*
eenvolgens twee van zijn collega's, die
naast hem werkten, infecteerde, zonder
dat iemand er aan gedacht zou hebben,
hem voor den schuldige te houden,
ware dit niet, toen men op recherche
ging, door het röntgenbeeld geopen-
baard.

Vervolgens het bekende verhaal van
den hoestenden grootvader, die reeds
vele jaren gehoest heeft, waaraan men
niet de minste aandacht heeft geschon*
ken, doch die later de oorzaak blijkt te
zijn van een aantal infecties bij zijn
kleinkinderen, nadat hij bij zijn kin*
deren was komen inwonen.
Voorts is bekend het geval van een
tuberculeuzen verloofde, die voor ge*
zond werd aangezien en zelf ook dacht
dit te zijn, doch de veroorzaker bleek
van een tuberculeus proces bij zij.i
meisje en bij enkele van haar huis*
genoten.
Zonder uw geheugen teveel te moeten
opfrissen, mag ik in dit verband her*
inneren aan de veelbesproken en veel*
beschreven gevallen van schoolinfecties
door zich gezond wanende onder*
wijzers.
Ten slotte, van zeer recente datum, een
geval van een onderbaas in een weverij,
die, geheel onbewust, aan open tuber-
culose leed. De massadoorlichting
bracht dit aan het licht en tevens, dat
van een aantal meisjes, dat in zijn om*
geving werkte, twee een actief*tuber*
culeus proces, twee andere een dubieus*
actief proces vertoonden. Gezien de
omstandigheden, mag worden aan*
genomen, dat deze allen door hem ge*
infecteerd zijn.
Een en ander toont de grote waarde
van de massadoorlichting voor de
tuberculosebestrijding aan. Min of meer
kras uitgedrukt, zou ik willen zeggen:
Laat heel Nederland doorlichten, laat
allen, die aan tuberculose lijden, behan*
delen en ge hebt veel kans, de gevrees*
de ziekte de baas te worden.
In theorie schijnt deze kans 100 pet.,
de practijk levert nooit zulke absolute
resultaten, doch er mag verwacht wor*
den, dat deze toch zeer groot zullen
zijn. Ik meen te mogen volstaan met de
ervaring mede te delen, op dit gebied
bij het personeel van de Philips fabrie*
ken opgedaan, waar ieder lid van het
personeel op gezette tijden wordt door*
gelicht. Dit geschiedt bovendien bij
iederen nieuw aan te nemen werk*
nemer en in de laatste tijd tracht men
ook zoveel mogelijk familieleden van
de werknemers er toe te krijgen, zich
op deze wijze te doen onderzoeken.
Het resultaat van een en ander is, dat
de gemiddelde ziektedag voor tuber*
culose per hoofd per jaar in het tijd*
vak van 1932 tot 1939 gedaald is van
1,39 tot 0,4, dus tot 29 pet., terwijl
191 patiënten genezen weer in dienst
getreden zijn.
Behalve de resultaten van deze onder*
zoekingen zijn nog bekend die van de
doorlichting van grote aantallen stu*
denten, miliciens, onderwijzers en nog
anderen.



Sociale aantekeningen

uit het buitenland
In alle landen, zowel de oorlogvoe-
rende als de neutrale, ondervinden de
arbeidsverhoudingen de gevolgen van
de oorlogstoestand. In Duitsland is dat
wel in de grootste omvang het geval.
Een vorige maal hebben wij reeds
enkele mededelingen gedaan over de
arbeidslonen in Duitsland en evenzeer
over de arbeidstijden en de gezond*
heidstoestand. Thans kunnen wij aan
deze gegevens nog een interessant feit
toevoegen, namelijk de stijging van de
indexcijfers van de kosten van het
levensonderhoud. Daarbij is het index*
cijfer voor 1914 op 100 gesteld. Toen
Hitler aan het bewind kwam, in
Januari 1933, was het indexcijfer 117.4
geworden en voor November 1939 be*
droeg het reeds 126.1. Het is in de tijd
van Hitlers bewind dus met 7,4 pro*
cent gestegen. En het is sinds Novem*
ber nog verder omhoog gegaan, waar*
bij men er rekening mee moet houden,
dat onder deze cijfers geen kleding,
schoeisel e.d. valt! Overigens geeft dit
cijfer ook geen normaal beeld, want er
is hierbij geen rekening gehouden met
de kwaliteitsvermindering. En die is
op alle levensmiddelengebieden zéér
groot. Het brood is minder van kwali*
teit, het vlees is aanzienlijk minder
van kwaliteit geworden, eensdeels door
het gebrek aan krachtvoeder, ander*
deels doordat een vierde van het ge*
wicht van de koop uit beenderen moet
bestaan. Grutterswaren worden met
kaf geleverd, genotmiddelen als thee
en koffie bestaan uit minderwaardige
vervangingsmiddelen.
Een nieuwe plaag is over de Duitse
arbeiders gekomen door het invallen
van de koude. In de grote steden (uit
de kleine plaatsen ontbreken hierover
gegevens) is een groot tekort aan ko*
len ontstaan, dat zelfs leidde tot het
massaal bezetten door arbeidersgezin*
nen van de stationshallen.
Inmiddels is ook in andere landen een
aantal maatregelen genomen als ge*
volg van de oorlogstoestand. In Zwe*
den heeft het vakverbond een nieuw
mantelcontract met de centrale van
werkgevers afgesloten. Het probleem
was, een oplossing te vinden voor het
afsluiten van een overeenkomst voor
de duur van een jaar, waarbij rekening
werd gehouden met tussentijdse ver*
anderingen van de lonen in verband

met de stijgende kosten van het Ie*
vensonderhoud. Dientengevolge is men
gekomen tot een afspraak, waarbij aan
de verenigingen van werkgevers en
werknemers zal worden geadviseerd,
contracten met een looptijd van een
jaar af te sluiten en daarin een duurte*
clausule op te nemen. Deze loonclau*
sule luidt: wanneer de indexcijfers van
de kosten van het levensonderhoud op
l April 1940 ten minste zes punten
hoger zijn dan die van l Januari, moe*
ten de lonen op l Mei in verhouding
tot die verhoging worden verbeterd.
De zelfde procedure zal worden toe*
gepast op l Juli en l September. Deze
regeling geldt voor alle contracten,
welke in 1940 zullen worden afgeslo*
ten.
De indexcijfers in Zweden bewegen

zich echter slechts langzaam op*
waarts. In October—November en No*
vember—December zijn de detailprij*
zen met ongeveer 1,4 procent geste*
gen, waarbij echter rekening gehou*
den moet worden met het feit, dat de
helft hiervan voor rekening komt van
de verhoging van de belasting op tabak
en koffie. Van de levensmiddelen zijn
grutterijen, brood en specerijen ietwat
gestegen. Kleding steeg met 1,7 pro*
cent, meubelen en andere huishoude*
lijke artikelen met l procent. Verdere
stijging zal echter ongetwijfeld volgen,
want de groothandelsprijzen zijn sinds
het uitbreken van de oorlog met 8,6
(September), 6,6 (October) en 4,7 (No=
vember), dus in totaal met 19,9 pro*
cent gestegen.
Voor de mijnindustrie in Engeland is
een duurteclausule aanvaard, waar*
door om de drie maanden het loon
zal worden herzien. Om te beginnen
werd met ingang van l Januari het
loon voor de volwassenen met vijf stui*
vers (sixpence) verhoogd en dat voor
de jongeren met twee en een halve
stuiver. L. J. v. L.

Voor de gesteunde werklozen

LJ e gezinnen met de kleinste inko*
mens, in het bijzonder die der onder*
steunde werklozen en werkverschaf*
Hngsarbeiders, worden het laatste half*
jaar wel zwaar getroffen!
Eerst waren het de oorlogsomstandig*
heden, die de kosten van het levens*
onderhoud — vooral de prijzen der
voedingsmiddelen belangrijk ver*
hoogden. Nadat een duurtetoeslag van
5 pCt. hierin enigermate tegemoet
kwam, was het de strenge winter, die
extra uitgaven met zich mee bracht,
welke echter de werkloze arbeiders
niet konden dragen. Ook deze nieuwe
beproeving in de gezinnen werd door
enige maatregelen van minister Van
den Tempel weer ten dele opgeheven.
In de eerste plaats verzond de minister
een circulaire aan de gemeentebcstu*
ren, waarin werd goedgekeurd, dat -
in verband met de hevige en aanhou*
dende koude -- over de week van 22
tot 27 Januari voor brandstoffentoeslag
in plaats van ƒ 1.30, een bedrag van
ƒ 1.70 zou worden uitgekeerd. Voor de
daarop volgende twee weken werd dit
eveneens toegestaan.
Voorts besloten de ministers van
Sociale Zaken en van Economische Za*
ken, goed te keuren, dat gedurende drie
weken een extra hoeveelheid goed*
kope margarine en goedkoop bak* en
braadvet wordt verstrekt, een en ander

ingaande met de week van 5 Februari.
De extra verstrekking omvat aan al*
leenwonenden (dus geen kostgangers):
een pakje bak* en braadvet van ï kg.
per week en aan kostwinners een pakje
margarine van \ kg. en een pakje bak*
en braadvet van \ kg. per week. Gelijk
bekend, betalen de werklozen en de
werkverschaffingsarbeiders voor elk
pakje heffingsvrije margarine en vet,
dus ook voor deze extra*verstrekking,
elf cent.
Volledigheidshalve voegen wij hier
nog aan toe, dat het departement van
Sociale Zaken door tussenkomst van
de gemeentebesturen ten behoeve van
werklozen en armlastigen goedkope
blikgroenten (snijbonen) beschikbaar
stelt. Een en ander is bedoeld als een
aanvulling op de verstrekking van
verse groenten, voor zover de beschik*
bare voorraden verse en stapelgroenten
niet toereikend zijn.
In overweging is nog de mogelijke ver*
strekking van gezouten groenten uit
het vat (snijbonen en andere).
Wij merken hierbij op, dat de verstrek*
king van goedkope groenten geen
nieuwe maatregel is, die echter in de
wintermaanden uiteraard wat grotere
moeilijkheden oplevert. Alleen de tijde*
lijke verhoging van de brandstoffentoe*
slag en de ruimere verstrekking van
margarine en vet houden verband met
de strenge winter.
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Eerste kaderschool

Jeugdraad N.V.V.

g 3 en Zondag 4 Februari j.l.
werd de eerste kaderschool van de
Jeugdraad van het N.V.V. met een
examenles gesloten. Op Zondagmiddag
vond de sluitingsplechtigheid plaats,
waarbij tegenwoordig waren: een aan-
tal Jeugdraadsleden, S. de la Bella,
2e voorzitter van het N.V.V., en het
dagelijks bestuur van de Jeugdraad.
De voorzitter van het schoolbestuur,
H. Lindeman, sprak de aanwezigen too
en releveerde verschillende moeilijk*
heden, die overwonnen moesten wor*
den. Tot slot kon hij constateren, dat
de school een succes is geworden en
dat het geleerde nu in de onderschei*
den jeugdgroepen van toepassing moet
worden gebracht.
De voorzitter van het schoolbestuur,
J. Landman, merkte op, dat de leer*
lingen bij het begin van de examenles
reeds waren toegesproken. Hij hert
haalde thans bij deze officiële sluiting,
dat twee personen heel veel voor de
kaderschool hebben gedaan, n.l. de
secretaris van de Jeugdraad, A. de
Ruijter, en de schooldirecteur, Ru
Mulder. Een woord van warme dank
werd aan deze personen gebracht na-
mens schoolbestuur en leerlingen.
Daarnaast paste een woord van erken»
telijkheid voor den oud*voorzitter van
het schoolbestuur, C. Jacobsen, die met
energie de zaak aanvatte, maar moest
terugtreden vanwege zijn vele andere
werkzaamheden.
Ook werd niet vergeten, de leraren in
het dankwoord te betrekken, evenals
de Jeugdraad en het dagelijks bestuur
van het N.V.V., die ten slotte een
krachtige steun verleenden, waardoor
het schoolbestuur het programma heeft
kunnen afwerken.
Enkele leerlingen spraken met een bc*
wogen gemoed woorden van dank en
van. waardering voor de wijze, waarop
allen, die aan de school hadden mede*

gewerkt, hun taak hebben verricht.
Deze schoolperiode is voorbij. De ver-
wachtingen, die het schoolbestuur van
deze periode heeft, zullen nu tastbare
resultaten moeten gaan afwerpen.
Vast staat, dat het jeugdwerk in de
groepen op een steviger basis komt te
staan, waardoor het jeugdwerk in be*
tekenis zal stijgen. De school bedoelde
te zijn hulpmiddel bij de opvoeding der
jongeren in de jeugdgroepen, of m.a.w.
opvoedend te werken.
Vanzelfsprekend moesten leiding en
leerlingen nog veel leren alvorens hè:
organisatorisch apparaat behoorlijk
werkte. Te dien opzichte moge Krieck
geciteerd worden, n.l.

„dat alle mensen levenslang elkaar opvoe*
den, waarbij vergeten wordt, dat de paeda*
gogische verhouding wel een bilaterale
(wederzijdse) is, maar geen conversibele
(omkeerbare); wie opgevoed wordt, staat
tegenover hem die opvoedt, altijd als de
onrijpe tegenover den (relatief) rijpe."

Ging het dan bij de school over de
opvoeding of over de opleiding? Dit is
een vraag, die in dit verband wel past.
Bij het eerste — de opvoeding — denkt

Hef examen

men in 't algemeen aan de zedelijke
persoonlijkheid bij de mens, terwijl
men bij het tweede - - de opleiding
- zich meer richt tot de „bruikbare",

met andere woorden de practische
mens. Opvoeding is datgene, waarop
de mens als individuele persoonlijkheid
recht heeft, en opleiding is meer te
zien in het verband als datgene, waar*
op de maatschappij recht heeft.
In wezen was het doel der school twee*
ledig, zoals in bovenstaande begrippen
is aangegeven. Het was niet gemakke*
lijk, in de school de juiste verhouding
te vinden, omdat nu eenmaal de geeste*
lijke gesteldheid der leerlingen niet
gelijkvormig was. Naar het oordeel
van het schoolbestuur is het daarin
goed geslaagd.
Ook in de jeugdgroepen bij de jonge*
ren zijn deze factoren aanwezig. Van*
daar dat bij de opvoeding van indivi*
duen de verschillende milieu*invloederi
een belangrijke rol spelen. In het werk
der jeugdgroepen zal de leiding be*
paalde richtlijnen moeten aangeven,
waardoor gezocht wordt naar het
evenwicht der krachten en de gemeen*
schapsgedachte als nuttig verschijnsel
in de maatschappelijke verhoudingen
bevorderd wordt.
De opvoedingsmiddelen, die den op-
voeder ten dienste staan, zijn onder*
geschikt aan zijn persoonlijkheid. Van*
daar dat hij er steeds op bedacht moet
zijn, dat hij zelf niet volmaakt is en
zich zelf nog steeds moet ontwikkelen
tot groter volmaaktheid.
Het was deze gedachtegang, die het
schoolbestuur aan de leerlingen bij het
afscheid van de school voorhield. Daar*
naast werd de verwachting uitgespro*
ken, dat met kracht en élan deze ge*
dachte levendig zal worden gehouden
ook na deze schooljaren, in het belang
van het jeugdwerk van de moderne
vakbeweging.
Zo zij het! J. L.



E. S/'noo

I n het eerste Januarinummer van
de thans begonnen jaargang van
De Vakbeweging behandelden wij
het eerste deel van het rapport van

de Commissie voor Vakopleiding
en Leerlingenregeling. Dit handelt in
hoofdzaak over leerlingenregeling en
is te beschouwen als een aanvulling van
de landelijke collectieve arbeidsover*
eenkomst. Voor het vaststellen van
loonnormen naar leeftijd en het toelaat*
bare aantal jeugdigen in verhouding
tot de volwaardige arbeiders mogen de
vertegenwoordigers van werkgevers en
werknemers in het bedrijf alleszins
competent worden geacht. Anders staat
het met de in het tweede deel behan*
delde materie, n.l. de vakopleiding.
Het vraagstuk van de vakopleiding is
veel moeilijker, omdat daarbij veel kan
worden getheoretiseerd en men ern*
stig rekening moet houden met de mo*
gelijkheden, welke worden geboden in
en buiten het bedrijf, alsmede met de
behoeften van het bedrijf. Wat de be*
hoefte betreft, heeft de commissie zich
eerst de vraag gesteld, of het aantal
jeugdigen, dat thans in het bedrijf
werkzaam is, en het aantal dat op am*
bachtsscholen is geplaatst, groot genoeg
is, om een volledige bezetting in de
toekomst te garanderen. Zij komt tot
de conclusie, dat bij de tegenwoordige
verhoudingen het aantal leerlingen en
het aantal ambachtsscholieren zeker
voldoende moet worden geacht.
In 1939 vinden wij op 24.409 metse*
laars 2.1997 jeugdigen van 14 tot 17
jaar, dat is 9 pCt. Op 62.405 timmer*
lieden ontmoeten wij 7801 jeugdigen
van 14 tot 17 jaar, dit is 12,2 pCt.
Het aantal is geruststellend,, temeer
daar in de toekomst gerekend moet
worden met een vermindering van be*
hoefte aan geschoolde timmerlieden en
metselaars tengevolge van de toepas*
sing van betonbouw en staalconstruc*
tie, maar ook en vooral, omdat het
werk zeer wordt vereenvoudigd en
bijna geheel machinaal wordt vervaar*
digd. Oppervlakkig geoordeeld zou
men -kunnen zeggen, dat als er jeug*
digen in voldoend aantal aanwezig
zijn en ook het aantal leerlingen van
ambachtsscholen voldoende is, alles
ook in orde is, maar zo is het niet. De
duur van de opleiding in de ambachts*
school, thans twee jaren, is te kort.
De commissie erkent het belang van
de avondambachtsscholen en teken*
scholen, aanvaardt ook de opleiding
volgens het leerlingenstelsel, maar stelt
de dagambachtsscholen primair. Zij

V a k o p l e i d i n g en leerl ingreg
vindt het een ramp, dat de jongens
reeds na twee jaren worden losgelaten,
om in het bedrijf zich te bekwamen.
Haar grootste bezwaar is, dat de jon*
gens de ambachtsscholen moeten ver*
laten juist op de leeftijd, waarop zij
bekwaam beginnen te worden, theorie
en practijk op elkaar van toepassing te
brengen. Voor een ambacht is niet al*
leen kennis, maar ook bedrevenheid
nodig. De vaardigheid om de gereed*
schappen te hanteren, kan men een
kind niet bijbrengen, daarvoor is een
krachtiger arm nodig; hamer en beitel
horen in een volle vuist.
De commissie deelt niet de bezwaren,
welke vaak worden geuit, als zou het
ambachtsonderwijs te theoretisch zijn,
althans zij laat zich daarover niet uit.
Voor wat de leerstof betreft, stelt zij
vertrouwen in de personen, die met het
toezicht op en de uitoefening van het

onderwijs zijn belast. Wel acht zij meer
contact gewenst met personen uit het
bedrijf, reden waarom zij er op aan*
dringt, dat de vertegenwoordigers van
werkgevers en werknemersorganisaties
ter plaatse in verbinding trachten te
komen met de ambachtsschoolbestu*
ren.
Wanneer de burgerwinkel met zijn
klantenwerk nog bloeide evenals vroe*
gei1, dan zou het niet zo erg zijn, maar
deze is bijna geheel verdwenen en voor
zover hij nog bestaat, is hij geheel van
karakter veranderd. Ook in de klanten*
winkel staan tegenwoordig machines,
die het leerzame werk uit de hand
nemen.
Een patroon, die het goed meent met
de leerjongens, kan niet meer garan*
deren, dat hij in zijn zaak de jongens
een goede opleiding kan geven. Toch
moeten er heden nog goede, alleszins
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bekwame vaklieden ten dienste staan.
Men drijft op de bekwaamheden van
de oudere generatie.
Leven wij thans in crisis of zijn de
verschijnselen, welke wij nu waarne*
men, van blijvende aard? Mogen wij
verwachten, dat in normale tijden de
werk* en leergelegenheid voor jeugdige
arbeiders zich zal herstellen? Wij we*
ten het niet, maar een feit is, dat een
jongen na het verlaten van de am*
bachtsschool wel ergens een plaatsje
vindt, doch maar zelden voor zijn volt
tooiing een geschikte plaats.
Als zij de mannelijke leeftijd hebben
bereikt, is veel van wat zij op de am*
bachtsschool hebben geleerd, vervaagd
en zij hebben er in de regel niet veel
bijgeleerd. Om te voorkomen, dat alle
zorgen en kosten voor hun eerste op*
leiding tevergeefs worden besteed,
doet de commissie een middel aan de
hand. Zij wil, dat plaatsingsvoorkeur
zal worden gegeven aan jongens, die
met diploma ambachtsschool zijn toet
gerust en verder blijk van bekwaam*
heid kunnen geven. In het systeem van
werkboekjes, dat (tussen twee haakjes)
door de werkgevers, voorlopig althans,
niet is aanvaard, past het, om aanteke*
ning te houden van de vorderingen van
de rijpere leerlingen. Daarvoor wenst
men jaarlijks proeven te doen afleggen.
Hier wil ik wel zeggen, dat de organi*
saties in het bouwbedrijf voor dit werk
mij nog niet rijp schijnen te zijn, maar
dat het er toch wel van zal moeten
komen. Er moet echter, nu, wij leven

onder de druk van de crisis, iets anders
worden gedaan, dat een tijdelijk karak*
ter zal moeten dragen en slechts kan
worden toegepast waar de gelegenheid
zich biedt. Als de gelegenheid er is,
moet evenwel de wil er ook zijn, om in
de bedoelde richting te gaan; wij be*
doelen „het reserveren van speciale
werkstukken voor jeugdige vakarbei:
ders."
De commissie stelt zich op het stand*
punt, dat het vrije bedrijf in het alge*
meen niet in staat is, de voltooiing van
de vakopleiding in de practijk te garan*
deren; daarom moet met behulp van
de overheid een gelegenheid worden
gezocht, desnoods worden geschapen.
Staat en gemeenten zijn de grootste op*
drachtgevers voor het bouwbedrijf. Zij
zijn dus niet alleen uit sociaal inzicht
gehouden, zich met het vraagstuk te
bemoeien, maar ook als belanghebben*
den bij goed en deugdelijk werk, zich
hiervoor te interesseren. In walke vorm
kan dat nu worden gevonden?
Door een deel van het aan de markt
komende bouwwerk voor jeugdige vak-
lieden te reserveren.
Alles wat tot nu toe, zij het ook met de
beste bedoelingen, wordt gedaan om
jeugdige werklozen in centrale werk*
plaatsen bezig te houden, leidt niet tot
het vormen van vakbekwame arbei*
ders. Men kan hoogstens voor korte
tijd de zin voor de arbeidzaamheid
levendig houden, het moreel enigszins
op peil houden, maar meer ook niet.
De jonge mensen willen in het produc*

gregeling in het bouwbedrijf

tieproces worden opgenomen; zij wil*
len tonen wat ze waard zijn en voor vol
worden aangezien. Daarom is nodig,
dat zij volwaardige vakarbeid krijgen te
verrichten.
Hoe zal men nu in de practijk werk van
de markt afzonderen voor dit speciale
doel? In elke plaats van betekenis
komt het wel voor, dat een school of
een bijgebouw moet worden gezet. Wo*
ningen voor ouden van dagen en tal
van andere bouwobjecten kunnen ge*
schikt bevonden worden, om tot leer*
object te worden aangewezen.
De bedoeling is, dat dit werk dan zal
worden verricht door jeugdige vak*
arbeiders in de leeftijd van 18 tot 25
jaar. Zij zullen moeten werken onder
leiding van bekwame vaklieden. Het
werk wordt toegewezen of aanbesteed
onder bepaalde voorwaarden. Gelet zal
moeten worden op goed werk, doch het
zal er niet schools mogen toegaan.
De jongens zullen betaald worden
overeenkomstig de contractnormen in
verhouding tot hun leeftijd. Maar zij
zullen er ook moeten werken als in
het vrije bedrijf. Hij, die niet zijn best
doet, zal zich niet kunnen handhaven,
althans moeten de onwilligen en onge*
schikten verwijderd kunnen worden.
Het werk mag in geen enkel opzicht
overeenkomst vertonen met werkver*
schaffing.
Dit tweede deel van het rapport is de
linie nog niet gepasseerd, d.w.z. de or*
ganisaties van werknemers en werk*
gevers hebben zich er nog niet over
uitgesproken.In onderwijskringen wordt
het algemeen gunstig beoordeeld, maar
de naast er bij betrokkenen staan er
nog wat huiverig tegenover. Toch ge*
loof ik, dat de denkbeelden, in het
rapport vastgelegd, in de naaste toe-
komst van invloed zullen zijn.
Voor wat betreft het reserveren van
werkgelegenheid voor jeugdigen, dit
zal wel bij de leden van de werkne*
mersorganisaties bezwaar ontmoeten.
Hebben wij niet al genoeg met werk*
loosheid te kampen? Moeten die jon*
gens voorgaan en moet een huisvader
blijven stempelen?
Op zulke vragen zal het antwoord
moeten luiden, dat als wij deze jeug*
digen niet helpen, zij zullen opgroeien
tot knoeiers en loonbedervers, die het
vak omlaag halen en ten slotte een be*
derf zullen zijn voor het gehele be*
drijf.
Wij hebben het vertrouwen, dat ook
hier sociaal gevoel en verstandig in*
zicht het zullen winnen.
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Uit eigen kamp

Behandeling militaire zaken
door de vakbeweging
J.n de laatste bespreking, welke van de
zijde van de vakbeweging heeft plaats ge*
had met vertegenwoordigers van het depar*
tement van Defensie, die belast zijn met de
uitvoering van de bepalingen betreffende
de kostwinnersvergoeding, is er opnieuw op
aangedrongen, dat ook plaatselijk geregeld
overleg tot stand komt tussen de gemeen*
telijke instanties en de plaatselijke vakbe*
weging.
Het gevolg van de thans bestaande toestand
is, dat het departement een zeer groot aan*
tal beroepen in behandeling moet nemen,
waardooi' een snelle afdoening der zaken
niet wordt bevorderd.
Door het instellen van gemeentelijke in*
stanties zou het aantal beroepen bij het
departement kunnen worden verminderd.
Ook van de zijde van het departement gaf
men toe, dat op deze wijze wellicht opeen*
hoping van correspondentie zou kunnen
worden voorkomen en nam men in overwe*
ging, een circulaire te dezer zake aan de
gemeentebesturen te doen uitgaan.

Pensioenregelingen

LJ e Ned. Vereniging van Fabrieksarbei*
ders(sters) heeft een brochure in het licht
gegeven, bevattende een overzicht van
pensioenregelingen, welke op l Januari 1939
in 156 fabriekmatige bedrijven bestonden.
Ten aanzien van elk dezer regelingen
worden gegevens verstrekt omtrent het
aantal arbeiders, waarvoor de regeling geldt,
de leeftijd, waarop het pensioen ingaat, de
door de arbeiders te betalen premie, het
bedrag van het ouderdomspensioen, het
bedrag van het weduwen* en wezenpen*
sioen, samenstelling van het fondsbe*
stuur, e.d.
Ongetwijfeld vormt deze brochure een
belangrijke documentaire bijdrage ten aan*
zien van de voorlichting omtrent de in ons
land bestaande pensioenregelingen. Evenwel
had o.i. niet mogen worden nagelaten, een
samenvatting van het geheel ook in deze
brochure op te nemen, evenals verleden
jaar in het jaarverslag van de bond
geschiedde.

Reformistische voorlichting

Li et woord „reformisme" werkt op de
revolutionnaire lieden van het N.A.S. nog
altijd als een rode lap op een stier. In vrij=
wel elk nummer van De Arbeid spuwen
deze lieden hun gal — voor zover nog aan*
wezig — uit over de „verwaterde S.D.A.P."
en het „bureaucratische, reformistische
N.V.V."
Ons lust het niet, op aantijgingen van deze
kant in te gaan, al zouden wij de heren
van het N.A.S. toch gaarne een vraag

willen stellen. Hoe komt het toch, dat gij,
indien het N.V.V. in al zijn geledingen bij
u geen goed kan doen, plagiaat pleegt uit
ons blad, zonder daarbij de bron te ver*
melden?
Reeds verleden jaar nam De Arbeid, zonder
ook maar met één letter de bron te ver*
melden, een geheel artikel uit ons blad
letterlijk over betreffende de gebeurte*
nissen in Tsjecho*Slowakije. Ingevolge ons
verzoek werd in een later nummer van
De Arbeid de bron vermeld.
In het nummer van 19 Januari j.l. komt
een artikeltje voor van B(ouwman?) over
rationalisatie en werkloosheid. Daarin tref*
fen wij aan de cijfers, welke Van Dugteren
in zijn artikel „De werkloosheidsverzekering
als zondebok" in De Vakbeweging van 21
December 1939 heeft vermeld. De in het
artikel van Van Dugteren opgenomen cijfers
waren berekend aan de hand van de, in
het rapport van de Hoge Raad van Arbeid
inzake het onderzoek naar de blijvende
werkloosheid en haar bestrijding, vermelde
gegevens. De uit dit rapport door Van
Dugteren gemaakte berekeningen vinden
wij thans woordelijk terug in het vorenbe*
doelde artikel in De Arbeid, voorzien van
de mededeling, dat zij aan het rapport van
de Hoge Raad van Arbeid zijn ontleend.
In dit rapport zijn de door Van Dugteren
berekende cijfers echter niet te vinden.
Is men bij de N.A.S.*leiding wellicht bang,
dat — indien vermeld wordt, dat deze
gegevens aan De Vakbeweging van het
reformistische N.V.V. zijn ontleend — men
van de zijde der N.A.S.*leden geïnterpel*
leerd wordt over het gebruik maken van
de diensten van het verbureaucratiseerde
N.V.V.? G. K. J.

Propaganda voor de
openbare school
Patrimonium is het niet eens met de stei*
lingen, die wij in een beschouwing over de
onderwijspolitiek van den heer Bolkestein,
in De Vakbeweging van 4 Januari j.l. heb*
ben ontwikkeld.
Op vrij simpele wijze debatteren de christe*
lijke broeders. Wij gaven b.v. aan, waarom
o.i. de overheid, die de aangewezen behoed*
ster is van de belangen der openbare school,
daarvoor zo goed mogelijk propaganda
dient te maken. De driestarschrijver van
Patrimonium deelt mede, dat deze stelling
„ten enen male verwerpelijk" is. Van zijn
standpunt bezien is dat natuurlijk zo, want
indien men aan de overheid het propagandsi'-
recht (of, wat ons betreft, de propaganda*
pücht) ontzegt, dan zou alléén de bijzon--
dere school beschikken over een instantie,
die haar onder de aandacht der ouders
mag brengen en die haar kan aanbevelen.
Wij zijn zo vrij, de simpele „verwerpelijk"*
verklaring van Patrimonium, die overigens
door geen enkel bewijs wordt gestaafd, voor
kennisgeving aan te nemen.
Wij hebben voorts betoogd, dat de open*
bare school niet gediend kan worden door
een minister, die er krachtens zijn over*
tuiging tegenstander van is; ergo, dat het
volgens deze redenering slechts juist kan

zijn, dat een man van de parlementaire
linkerzijde de scepter zwaait op het depar--
tement van Onderwijs. Alweer verwerpelijk,
zegt de driestar*man, want de practijk hcel'r
bewezen, dat rechtse ministers de onder*
wijswetgeving „loyaal en eerlijk" kunnen
uitvoeren. Dat is — wanneer men aan de
opeenvolgende laatste Onderwijs*ministers
„van rechts" denkt - - een bewering, die
blijk geeft van een wat al te blijmoedig
vertrouwen in de mensen, maar die door
de feiten niet wordt gestaafd... .
Overigens weet Patrimonium weinig af van
de dingen, waar het op zo hautaine toon
over praat.
Want het christelijke blad meent, dat de
openbare school een school is, die van de
overheid uit dient te gaan, daar „waar de
burgerij zelve niet in voldoende mate voor
schoolstichting zorgt". En van de moderne
vakbeweging wordt heel intelligent gezegd,
dat deze zich principieel nog al eens als
„neutraal" aandient. Tegen soortgelijke
dwaasheden polemiseert men niet; men
signaleert ze slechts, om de kennis van
zaken bij Patrimonium in het juiste licht te
plaatsen L. Ph. S.

T.B.C.-fonds N W.

O P 30 November 1939 waren in ver*
pleging 76 leden, 33 echtgenoten en
61 kinderen van leden.
Aan 84 leden, 107 echtgenoten en 14
kinderen van leden werd op genoemde
datum een wekelijkse bijdrage vooi
extra voeding, huishoudelijke hulp,
huurtoeslag c.d. verleend.
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