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WAT ALLE WERKERS SAMENBINDT
OP DEN WEG NAAR DE EENHEID VAN ORGANISATIE

V ele zaken, die ontzaglijk gecompliceerd en
ingewikkeld schijnen, zijn in den grond
hoogst eenvoudig. Problemen zijn het alleen
daarom geworden, omdat men in jarenlang
redeneeren, zich ging verdiepen in bijzaken,

en tenslotte de groote hoofdzaak uit het oog verloor.
Daartoe behoort ook het veelbesproken, vaak beschreven
en nog meer bestreden punt van de eenheid der vakorga-
nisatie, en de weg, die moet worden afgelegd alvorens
deze eenheid, die talloozen als ideaal voor oogen staat,
zal kunnen worden bereikt.
Wie de zaak eenvoudig beziet, komt tot de conclusie, dat
het slechts gaat om de organisatie van werkende men-
schen, werkende Nederlanders, die allen iets bijdragen aan
de instandhouding van de Nederlandsche volksgemeen-
schap.
Wij werken naast elkaar, man voor man en vrouw voor
vrouw. Wij staan naast elkaar in de bedrijven: Samen in
de fabriek, samen in de mijngangen, samen op het land
en samen achter de bureaux van de kantoren. Wij hebben
met elkaar te maken, omdat wij onze taak in den arbeid
slechts kunnen vervullen in nauwe samenwerking met al
die anderen, die een ander stukje van denzelfden arbeid
te verrichten hebben. Wij vragen niet aan onzen mede-
arbeider, mede-bediende of mede-ambtenaar, wat hij in
zijn persoonlijk leven doet. Wij vragen niet, hoe hij denkt
over godsdienstige of politieke vraagstukken. Wij vragen
slechts van hem hetzelfde wat wij onszelf opleggen: Zijn
taak te verrichten voor de arbeidsgemeenschap, de taak,
die de vervulling inhoudt van de opgave, die ons het
leven stelt.
Wij, die werken in dezelfde bedrijven, hebben gemeen-
schappelijke arbeidsbelangen: Er zijn zaken, die ons allen
aangaan, omdat wij samen werken moeten. Er zijn proble-
men, die ons allen bezig houden, omdat ons materieel
bestaan nauw verbonden is aan dat van zoovele van onze
mede-arbeiders. Het zijn aangelegenheden, die we alleen
kunnen behandelen met elkaar en voor elkaar, die we uit-
zoeken en doorzetten door middel van organisaties, ge-
meenschapsverbanden, die we zelf in het leven hebben
geroepen, omdat we de noodzakelijkheid en het nut daar-
van hebben leeren inzien.
Zie, dat alles is doodeenvoudig. Hier ligt immers de grond-
slag voor de volkomen eenheid van alle werkers: Eenheid,
gebaseerd op gelijk gerichte belangen en behoefteneen-
heid op grond van alles wat ons samenbindt: Onze punten
van overeenkomst, den arbeid, dien we samen verrichten,
de moeilijkheden, die we samen hebben te dragen.

Iedereen weet, dat eenheid kracht betekent. Daarom moet
ook iedereen het nuttelooze inzien van een krachtsverspil-
ling, een versnippering in kleinere groepjes, die in het
leven werd geroepen, omdat bij-motieven een rol gingen
spelen, omdat zaken in het geding werden gebracht, die
met ons werk niets te maken hebben, en hoogstens een
rol kunnen spelen in het persoonlijk leven van ieder van
ons, en dan nog ieder naar eigen verkiezing.
Wij vragen nog slechts: Wordt het geen tijd om al deze
bij-motieven uit te schakelen? Wordt het geen tijd, de
kracht van onze organisatie in eenheid op te voeren?
Moeten nog langer kunstmatige scheidslijnen ons van
elkaar houden?

Een andere tijd begint door te breken. Een tijd, die ons
brengt in een omwenteling.
Wie de geschiedenis van onze samenleving in grooter ver-
band ziet, moet tot de conclusie komen, dat deze omwen-
teling noodzakelijkerwijze komen moest. In een vorige
eeuw heeft het eerste deel daarvan zich reeds voltrokken.
Want de overgang naar het tijdperk der gemechaniseerde
productie beteekende een omwenteling: Voor de fabri-
kanten, voor de aandeelhouders der nieuw opgerichte,
groote maatschappijen, voor het kapitaal. Maar het wer-
kende Volk zelf heeft tientallen jaren lang deze omwen-
teling grootendeels langs zich heen zien gaan. Al werden
daarvan zijdelings dan ook de gevolgen ondervonden,
door een stijging van het algemeene levenspeil op grond
van de grootere productie-mogelijkheden, toch bleef in
wezen de toestand van het volk onveranderd.
De afgeloopen eeuw is in gebreke gebleven de consequen-
ties te trekken uit de veranderingen op economisch
gebied. Consequent zijn, dat had moeten beteekenen, dat
de nieuwe economische inrichting, ook een terugslag zou
verkrijgen in de sociale inrichting en zelfs in de staats-
inrichting. Waarborgen voor de werkende menschen, die
weggevallen zijn, hadden moeten worden vervangen door
andere waarborgen, die niet zouden zijn uit te schakelen.
Levensbelangen, die in het gedrang kwamen, hadden langs
andere wegen moeten worden beschermd.
Dat alles is niet geschied. Het kan nu eindelijk geschie-
den, omdat het vervolg van de omwenteling van een
vorige eeuw thans op sociaal terrein groeiende is. Eén van
de kenteekenen daarvan is de noodzakelijkheid van een
„vrije-tijd-organisatie" als „Vreugde en Arbeid".
Tal van zaken, voortgekomen uit menschelijk vernuft en
menschelijke ondernemingsgeest hebben voor de groote
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massa's der werkende menschen geen voordeelen gehad,
omdat hun economisch zwakkere positie hen niet tot het
deelnemen daaraan in staat stelde. Tal van genoegens en
aangename afwisselingen moesten hun onthouden blijven,
omdat de „omstandigheden" hun niet toestonden daarvan
gebruik te maken.
Bovendien werd aan duizenden arbeiders een werk-
methode opgelegd, die het eigen initiatief doodde, en de
vreugde van den arbeid zelf noodwendig moest .doen
verzwakken.•
De arbeider in onzen tijd heeft bij zijn arbeid behoefte
aan, en recht óp: Vreugde. Overal waar de aard van zijn
arbeid hem de vreugde in zijn arbeid onthoudt, moet
ervoor gezorgd worden, dat langs anderen weg in zijn
behoefte wordt voorzien. Want behalve een nummer in
de groote fabriek of op het groote kantoor, is hij ook, en
wel in de allereerste plaats: Mènsch. Een mensch met in
zich de hunkering naar levensvervulling en levensgeluk,
met alle behoeften en verlangens, die hem van nature
bezielen.
Als een tegemoetkoming aan deze eisenen van den
modernen tijd, staat daar thans in Nederland de stichting



van Commissaris Woudenberg, de gemeenschap „Vreugde
en Arbeid".
Het is onjuist te veronderstellen, dat het grootste arbeids-
terrein van deze gemeenschap ligt op het gebied van
muziekuitvoeringen en tooneelvoorstellingen tegen lage
prijzen. Zeker, dit is zeer belangrijk, omdat de oude, de
kapitalistische samenleving zelfs dit niet onder het bereik
van eiken werker wist te brengen. Maar een zoo mogelijk
nog grooter arbeidsveld ligt braak in die groote bedrijven,
waar de eentonige arbeid, de sloopende regelmaat en de
doodende gelijkheid van alle bewegingen, de bevrediging
van den mensch in zijn werk, en de vreugde, die hij daar-
aan moest hebben, grootendeels hebben weggenomen.
Wanneer de nieuwe productiemethode dit niet langer toe-
laat, dan moet de gemeenschap, waarvoor elke arbeider
zijn werk verricht, zorg dragen voor een deugdelijke ver-
vanging van al datgene, wat gemist wordt: Ontspanning
van geest en lichaam, het gezond houden van het lichaam,
dat door eenzijdige afstelling van het arbeidsvermogen
niet gelijkmatig wordt gebruikt. De bedrijfssport, in het
verband van de bedrijven, beoefend tusschen het werk
door, is in deze richting een bijdrage aan de gezondheid
van het werkende Volk, waarvan de beteekenis in geenen
deele mag worden onderschat.

Commissaris Woudenberg heeft de Nederlandsche arbei-
ders, georganiseerd in hun vakorganisaties, de gelegenheid
geboden, aan dit werk mede te bouwen. Hij heeft daar-
door de fundamenten benut, die onze ouders in hun jaren-
langen strijd voor een hechte organisatie hebben gelegd.
Hij heeft daarmee ook bewerkt, dat de nieuwe tijd voor
de werkende Nederlanders hun behoeften kan vervullen,
door het gebruik van eigen krachten. Hij heeft de vak-
organisatie den weg gewezen naar een uitbreiding van



haar arbeid tot het terrein dat door de sociale omwen-
teling plotseling open is komen te liggen. Deze weg leidt
mede naar de voltooiing van de revolutie in de samen-
leving die in de 19e eeuw haar eerste begin heef t gevonden.

De eenheid, die voor een deugdelijk werk van de vak-
organisaties zoo broodnoodig is, wordt door de stichting
van „Vreugde en Arbeid" een belangrijken stap vooruit-
gebracht. De erkenning, dat de nieuwe omstandigheden
op vorm en werkterrein van de organisaties Van grooten
invloed zijn, levert tegelijk een nieuwe uitwerking van de
hierboven reeds aangeduide, hoogst eenvoudige, nood-
zakelijkheid, de eenheid te zoeken op alle onderdeden
van ons leven in de arbeidsgemeenschap, die voor ons
allen gemeenschappelijk gelden.
Wanneer wij vroeger alleen samen werkten, zullen wij
thans ook samen de vreugde kunnen genieten, en de licha-
melijke ontwikkeling kunnen volgen, die ons toekomt op
grond van de nieuwe economische omstandigheden van de
vorige eeuw, die thans hun sociale consequenties beginnen
te verkrijgen. Het zou waanzin zijn, om bij dit werk
opnieuw de beruchte scheidslijnen te gaan trekken. Men
behoeft, om dit in te zien, slechts even te denken aan de
onwaarschijnlijkheid van een groote fabriek, waar hon-
derden arbeiders zich in de middagpauze in groepen van
politieke gezindheid of godsdienstige overtuiging gaan
splitsen, om op streng ommuurde terreinen bedrijfssport
te gaan beoefenen.
„Vreugde en Arbeid" kan voor ons allen veel doen -
„Vreugde en Arbeid" kan ons ook geweldig veel leeren.
In de eerste plaats een beter begrip voor de eenvoud van
de eenheid, waarover sinds jaren gepraat is, zonder dat
men de kern wist ie raken om tot daden te komen!

FB.
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SOLIDARITEIT IN DE ONDERNEMING:

GRONDSLAG VOOR DE EENHEID!

EENHEID!
Het is voor sommigen iets als een tooverwoord, waardoor alle moeilijkheden met

één slag kunnen worden opgelost. Dat zijn dan de optimisten. Voor anderen heeft

het slechts dezelfde beteekenis als een |ata=morgana, een luchtspiegeling die nim^

mer werkelijkheid kan worden en waarover dus niet verder geredeneerd wordt.

Dat zijn de pessimisten.

Tusschen optimisten en pessimisten in, staan de menschen van de werkelijkheid:

Zij zien in de eenheid het openen van de mogel;jkheid om door gezamenlijken,

ingespannen arbeid iets beters tot stand te brengen dan datgene wat we nu hebben.

Zij zoeken die eenheid omdat zij de kracht hebben leeren onderkennen, die daaruit

moet voortvloeien, zij gelooven eraan, omdat zij vertrouwen hebben in den gezas

menlijken wil van alle betrokkenen om een gemeenschappelijk doel, een goed en

rechtvaardig geordende samenleving te bereiken.

De eenheid, waarop een nieuwe arbeidsgemeenschap moet worden gebouwd, kan

alleen van onderen af beginnen. Voor het samenleven van alle werkende menschen

beteekent dat het in de eerste plaats doorvoeren van een algemeene solidariteit

in de ondernemingen.

Het is niet voldoende, om alle werkers in een bepaalde bedrijfsgroep, verspreid

over ;.allooze ondernemingen door het geheele land, in één verband bij elkaar te

brengen. Het is hoofdeisch, dat in elke onderneming, waar deze zich ook bevindt,

een eensgezindheid wordt geboren van allen die in deze onderneming hun arbeid

verrichten, die dus stuk voor stuk aan elkaar verbonden zijn door een gemeen*

schappelijk levenslot.

De mannen, die naast elkaar staan in den arbeid, aan dezelfde machine, achter
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dezelfde werkbank, aan hetzelfde bureau, moeten ieder voor zich beseffen, dat hun

eerste belang een samenwerking is met elkaar! Zij moeten ook weten, dat hun

werkgever, hun afdeelingschef of voorman, evenzeer lotsverbonden is met hen, dat

ook diens levensbelangen in eenzelfde richting gaan.

Misschien zal dat in den eersten tijd nog moeilijk gaan. Misschien zal nog al te

zeer de herinnering knagen aan een tijdperk van rechteloosheid voor den een,

dat slechts den strijd tegen alle anderen teweeg kon brengen. Maar dat alles kan

en mag slechts van voorbijgaanden aard zijn. Na al wat geschied is in het verleden

moet nu eindelijk een tijd kunnen aanbreken van recht voor ieder, waardeering

van ieders arbeid en verzekering van zijn materieel bestaan.

In de ondernemingen wordt daartoe de grondslag gelegd. De arbeiders in elke

onderneming hebben belangen, die zich zuiver bepalen tot hun eigen leven in ver?

band met het bedrijf waar zij werken. Waar de grootte van een bedrijf het directe

contact met den werkgever in de practijk onmogelijk maakt, moet hiervoor een

vervanging worden gezocht, in den vorm van een vertrouwensman, een voorman,

die het vertrouwen der arbeiders geniet, en die tezamen met den bedrijfschef alle

zaken kan overleggen en bespreken. De bedrijfschef op zijn beurt, moet een open

oog hebben voor de sociale behoeften van de arbeiders, en moet tegelijk ook

rekening houden met de bijzondere eischen die het bedrijf stelt, in verband met de

verhoudingen tot de buitenwereld.

Op deze wijze kan in de onderneming in het klein een soortgelijke samenwerking

worden opgebouwd, als die welke de arbeidsgemeenschap in haar geheel ook zal

moeten kenmerken. Daardoor wordt een organische opbouw verkregen van gelijk*

gerichte deelen, die alle bezield worden door denzelfden geest van solidariteit,

gemeenschapszin en verantwoordelijkheid.

Deze gang van zaken is geen droombeeld en geen luchtspiegeling. Het is een

rechte weg naar de toekomst, die elders, met name in Duitschland bewezen heeft

dat het de eenig juiste weg is. Het Duitsche Arbeidsfront, waar enkele weken

geleden een aantal Nederlandsche vakvereenigingsleiders op bezoek is geweest,

het Duitsche Arbeidsfront is langzaam maar zeker gegroeid uit de bestaande

organisaties van werkgevers en werknemers, en omvat thans vrijwel alle Duitschers

die aan den nationalen arbeid in Duitschland deelnemen: hoofdarbeiders en hands

arbeiders, werkgevers, chefs en al het andere personeel. Het is een vastaaneenge*

sloten blok geworden, dat ieder zijn recht en zijn bestaan waarborgt, en dat ieder

de erkenning schenkt, die hij krachtens zijn arbeidsprestaties waard is.
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DE KINDERBIJSLAGWET

Een nieuwe schakel in de keten der sociale wetgeving

Bij de a.s. jaarwisseling voltrekt zich
voor de arbeiders een belangrijke ge-
beurtenis.... op l Januari 1941 treedt
de Kinderbijslagwet in werking.
Op dit oogenblik is echter niet vol-
komen duidelijk, wat deze wet precies
zal omvatten, omdat nog verschillende
Uitvoeringsbesluiten het Departement
van Sociale Zaken moeten verlaten.
Men zou derhalve de vraag kunnen
stellen, of het niet voorbarig is reeds
nu een beschouwing aan deze wet te
wijden. Wij meenen echter, dat deze
vraag ontkennend moet worden beant-
woord, omdat:
Ie. de rechten en plichten der arbei-

ders voldoende uit de reeds afge-
kondigde Uitvoeringsbesluiten blij-
ken;

2e. reeds nu begonnen wordt met de
administratieve voorbereiding van
de uitvoering der wet;

3e. de arbeiders zelf bij de administra-
tieve voorbereiding een belangrijk
aandeel kunnen hebben.

Zoo gezien is een behandeling op dit
oogenblik volkomen op zijn plaats.

Het begrip „arbeiders"
Art. 2, eerste lid, van de Kinderbijslag-
wet bepaalt, dat arbeiders zijn:

Alle personen in dienst van een
onderneming
Deze, op het eerste gezicht zeer sim-
pele aanduiding, vereischt nog eenige
toelichting.
In de eerste plaats blijkt, dat, in tegen-
stelling met de ziektewet, in dit geval
ook arbeiders, die meer dan ƒ 3000.—
per jaar verdienen, onder de wet vallen
en dus, met inachtneming van nadere
bepalingen, recht hebben op kinderbij-
slag.
Ook zeelieden vallen binnen de bepa-
lingen van deze wet.
Verder geeft de wet nog aan, dat be-
paalde categorieën van arbeiders, hoe-
wel niet in dienst van een onder-

neming, toch onder de wet vallen.
Deze bepaling komt in het kort hierop
neer, dat'practisch alle arbeiders onder
de wet vallen.
Bovendien is de wet ook van toepas-
sing op de gehuwde vrouw.
Het huispersoneel echter, reeds lang
het zwarte schaap in de familie, is ook
in dit geval weer uitgesloten. Zij heb-
ben geen recht op kinderbijslag.

Welke arbeiders hebben recht op
kinderbijslag ?
Niet alle arbeiders in den zin der wet,
zooals hiervoor omschreven, hebben
recht op kinderbijslag. Recht op kin-
derbijslag heeft de arbeider, die:
a. in Nederland woont;
b. meer dan twee eigen kinderen of

voorkinderen van zijn vrouw heeft,
op l October van het jaar, dat
voorafgegaan is aan het jaar, waar-
in de uitkering wordt gegeven.
Pleegkinderen, aangenomen kinde-
ren etc. tellen dus niet mee.

Waarop heeft de arbeider recht ?

De rechthebbende arbeider heeft recht
op een kinderbijslag voor ieder kind,
dat hij heeft boven het getal van twee
beneden den leeftijd van 15 jaar. Een
arbeider met 4 kinderen onder de 15
jaar krijgt dus bijslag over 2 kinderen;
een arbeider met 2 kinderen onder de
15 jaar krijgt geen kinderbijslag.
Bij de bepaling van het aantal kinderen
is de gezinssterkte op l October van
een zeker jaar beslissend voor het ge-
heele volgende jaar. Als de man dus
op 5 October vader is geworden van
een tweeling, dan speelt die tweeling
gedurende het gansche jaar 1941 niet
mee.



De arbeider ontvangt kinderbijslag
over iederen dag, dien hij gewerkt
heeft of loon heeft ontvangen.

Hoe groot is de kinderbijslag?

De kinderbijslag bedraagt voor arbei-
ders met een loon per dag:

van ƒ4.—• of minder: 10 cent per dag;
van ƒ4.— tot ƒ6.—: 15 cent per dag;
van ƒ6.— tot ƒ8.—: 20 cent per dag;
boven ƒ 8.— : 25 cent per dag.

De arbeider, die dus 4 kinderen heeft
onder de vijftien jaar ontvangt dus:
20, 30, 40 of 50 cent per dag, al naar
gelang zijn loon.

Samenvattend kunnen wij dus zeggen,
dat, om de kinderbijslag over de uit-
keeringsperiode (dat is een kwartaal)
te kunnen vaststellen, wij drie dingen
moeten weten, n.l.:

Ie. is de arbeider gerechtigd en hoe-
veel kinderen heeft hij of zij;

2e. hoeveel dagen heeft de arbeider in
het kalenderkwartaal gewerkt;

3e. in welke loonklasse valt de arbei-
der.

Welke arbeiders gerechtigd zijn en hoe
de gezinssterkte wordt vastgesteld,
hebben wij reeds in het voorafgaande
behandeld.
Het aantal dagen, dat de arbeider ge-
werkt heeft, is nogal eenvoudig te be-
palen, n.l. de dagen, waarop hij inder-
daad gewerkt heeft of zonder te wer-
ken loon heeft ontvangen. Deze regel
kent echter één uitzondering en wel
deze: over een kalenderkwartaal wordt
over ten hoogste zooveel dagen kinder-
bijslag uitgekeerd als het bedrag van
ƒ 1.50 ten volle is begrepen in het door
den arbeider in dat kwartaal aan loon

ontvangen bedrag. Wij zullen dit met
eenige voorbeelden verduidelijken:

Voorbeeld 1:
De man heeft in het kwartaal 78 dagen
gewerkt en in dat kwartaal ƒ 360.—
aan loon ontvangen. 360 :1.50 = 240.
240 is meer dan 78: hij krijgt dus over
78 dagen uitkeering.

Voorbeeld 2:
De man heeft in het kwartaal 50 dagen
gewerkt en ƒ 79.— aan loon ontvangen.
79 : 1.50 = 52. 52 is meer dan 50: hij
krijgt dus over 50'dagen uitkeering.

Voorbeeld 3:
De man heeft in het kwartaal 40 dagen
gewerkt en ƒ 45.— aan loon ontvangen.
45 :1.50 = 30. 30 is minder dan 40, dus
krijgt hij over 30 dagen uitkeering.

Deze correctie is aangebracht om te
voorkomen, dat er kinderbijslag zou
worden gegeven, die meer zou bedra-
gen dan het loon van den arbeider.
Wij willen daarvan een overdreven
voorbeeld geven:

Voorbeeld 4:
De man heeft 7 kinderen beneden de
15 jaar. Hij heeft in het kwartaal 78
dagen gewerkt en ƒ 7.80 verdiend. Zon-
der correctie zou de man ƒ 39.— aan
kinderbijslag krijgen. Thans bedraagt
de kinderbijslag 7.80 : 1.50 = 5 dagen.
5 dagen X 5 X 10 centen = ƒ 2.50.

Om te bepalen in welke loonklasse de
arbeider valt, moet het loon, dat de
arbeider in het kalenderkwartaal heeft
ontvangen, gedeeld worden door het
aantal gewerkte dagen. Dus een arbei-
der, die ƒ 360.— verdiend heeft in 78
dagen, valt in de loonklasse van ƒ 4.—
tot ƒ 6.— per dag.

De gehuwde vrouw

De gehuwde vrouw heeft alleen recht
op kinderbijslag over zooveel dagen als
de man minder recht heeft dan 78 da-
gen. Man en vrouw kunnen dus gerust
samen op denzelfden dag gaan werken.

Voorbeeld 1:
Man 78 dagen gewerkt, vrouw ook 78
dagen. De vrouw krijgt derhalve geen
kinderbijslag.

Voorbeeld 2: .
Man 70 dagen gewerkt, vrouw 14 da-
gen. De vrouw krijgt derhalve over 8
dagen kinderbijslag.

Voorbeeld 3:
Man heeft 70 dagen gewerkt, de vrouw
4 dagen. De man krijgt derhalve over
70 dagen, de vrouw over 4 dagen kin-
derbijslag.

Administratie voor de berekening
van den kinderbijslag

Vóór 8 December moeten de arbeiders,
die op l October 1940 meer dan 2 kin-
deren beneden 15 jaar hebben, hun
aanvrage voor een kinderbijslagboekje
indienen. De formulieren worden hun
toegezonden ofwel door den werkgever
overhandigd. Een model van een inge-
vulde aanvrage laten wij hieronder vol-
gen. (Zie afb. 1.)

De aanvrage moet ingediend worden
aan de bedrijfsvereeniging of den Raad
van Arbeid, die in het hoofd van het
formulier is vermeld. Het geheele uit-
keeringsjaar 1941 heeft de arbeider al-
leen en uitsluitend te maken met de
genoemde bedrijfsvereeniging of den
Raad van Arbeid, ongeacht of hij tus-
schentijds van werkgever verandert.
Wel is het mogelijk, dat hij bij veran- Foto's

A.P.-Archief
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AANVRAGE OM EEN KINDERBIJSLAGBOEKJE.

De ondergetekende ') Fie ter.. Jaaaear.

-J geboren !) 7 Jfpvepiber 1Q01.

— adres3) Hbordersrtraa t A .

a woonplaats Amsterdam-C

erkzaam bij '} de H J. J_. Pieterae ' 3 Mataa te Amsterdam

verzoekt om toezending van een kinderbijslagboekje. Hij ontvangt geen kinderbijslag ingevolge een kindei
f; bijslagregeling, welke als bijzondere regeling in den zin der Kinderbijslagwet is erkend. Het gezin van ondei
•o gcteekendc telde op i October 1940 de na te noemen kinderen, welke op dien datum den leeftijd va.
J vijftien jaar nog niet bereikt hadden:

ï n

S Gerarda Jansen

£ Nicolaas Jansen.
E Elizabeth Jansen

l Ad ri arme .Tanfipn.

g-Vam-n lï y .Taminvi ig

6 April 19-

26 September 19

26 Aoril 19

11 October iq

g
1

1
g

De ondergeteekende is gehuwd met °) —Eliaabeth ven ^

Te —Amsterdam _, den . 7_H«c«Bubei 194 O.

Het aantal kinderen beneden den leeftijd van 15 jaar
op l Ocrober 1940 bedroeg derhalve

Geverifieerd:

1. (Onder kind wordt verslaan een wettig of gewettigd kinJ v

i echtgenoot. Alken in te vullen, indien de uibeider' een gchu

arbeider of van dt(n)

Afbeelding 1

Naam Jansen.
Voornamen Piet er.

Echtgenoote van

Adres Noorderstraat 4-
Woonplaats Amat erdam. C.
Geboortedatum 7 November 1901. Kindertal') 5

L J

De ondergeteekende verzoekt kinderbijslag over het 1ste kwartaal 1941. Hii/zij
verklaart, dat de vermelde gegevens naar waarheid zijn ingevuld.

Amsterdam,C. den 31 Maart 1941

Het gironummer van belanghebbende is:

Indien belanghebbende niet meer woont op het boven aangegeven adres, moet
hieronder het nieuwe adres worden vermeld

Indien belanghebbende een gehuwde vrouw is en haar echtgenoot eveneens een
kinderbijsiagboekje heeft ontvangen, moet hieronder worden vermeld van welken
Raad van Arbeid of welke bedrijfsvereeniging haar echtgenoot het kinderbijslag-
boekje heeft ontvangen

Deze kinderbijslaglijst moet binnen zeven dagen na
afloop van het kwartaal worden ingezonden aan:

') Aantal kinderen beneden den leeftijd van 15 jaar per l October 1940.

Afbeelding 2

dering van werkgever zijn bijslag ont-
vangt van een andere bedrijfsvereeni-
ging of Raad van Arbeid, doch klach-
ten, vragen etc. over uitkeering moeten
het geheele jaar blijven loopen over de
bedrijfsvereeniging of Raad van Ar-
beid, waarbij de arbeider aan het begin
van het jaar zijn aanvrage voor een
kinderbijslagboekje heeft ingediend.
Vóór l Januari 1941 ontvangt de arbei-
der het door hem gevraagde kinder-
bijslagboekje. Op de daarvoor aange-
geven lijst (Ie, 2e, 3e of 4e kwartaal)
moet de arbeider zelf invullen:

Ie. Naam en adres van den werkgever,
waar hij gewerkt heeft;

2e. de dagen, waarop hij bij den werk-
gever gewerkt heeft;

3e. het verdiende loon over het aantal
gewerkte dagen voor lederen werk-
gever afzonderlijk;

4e. het antwoorden op de verschillen-
de vragen, welke voor zichzelf
spreken.

Ten einde ook hierbij de arbeiders van
voorlichting te dienen, geven wij hier-
onder een ingevuld model van een kin-
derbijslaglijst. (zie afb. 2.)

Aan het eind van het kwartaal moet
de arbeider de kinderbijslaglijst aan de
bedrijfsvereeniging of den Raad van
Arbeid inzenden. Dit kan echter ook
door den werkgever namens hem ge-
beuren. Zoo spoedig mogelijk ontvangt
de arbeider na inzending van zijn lijst
de kinderbijslag over het afgeloopen
kwartaal door middel van postchèque,
giro of anderszins.

De premie

De premie voor den kinderbijslag moet
in haar geheel door den werkgever
worden betaald. In dit verband willen
wij opmerken, dat deze bepaling geheel
afwijkt van de Ziektewet, waarbij n.l.
wordt aangegeven, dat de werkgever
de premie voor de helft kan laten be-
talen door den arbeider.

Slotwoord

Wij meenen in het bovenstaande een
kort overzicht te hebben gegeven van
dat gedeelte van de kinderbijslagwet,
hetwelk voor de arbeiders van het
grootste belang is.
De kinderbijslagregeling als zoodanig
en de uitwerking van de principes in
de wet heeft niet onze algeheele in-
stemming. Waar naar onze meening
echter deze wet onder de huidige om-
standigheden gezien moet worden als
een begin van de definitieve verbete-
ring van de rechtspositie van den ar-
beider, zullen wij bepaalde critiek
achterwege laten.
Den arbeiders willen wij adviseeren,
dit artikel te bewaren. Het zal in de
toekomst een gids zijn voor de admini-
stratie, welke door hun gevoerd moet
worden en een raadgeefster voor de
vragen, welke bij de toepassing nog
zullen rijzen.

A. VERMEULEN.
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ij zien en beleven ganiscne
ij^; als een levend lichaam. Maf kurtnen riiet gedoogen,

dat èènig deel van dit organismp wordt afgeborilln van

clifbloedbaan van het geheel A^ged^emd wordt om een-
zaam en in stilte af te sterven! H. J. WOUDENBERG



D E VROUW
in de arbeidsgemeenschap

Niet „gelijk maar „gelijkwaardig

Foto: A.P.-Archief

De tijd, die achter ons ligt en ons een
„rijke" erfenis aan problemen heeft
nagelaten, heeft zeer zeker ook zelf
getracht sommige dezer vraagstukken
tot oplossing te brengen.
Toen het kapitalisme den arbeid ont-
waardigde, den arbeider degradeerde
en zijn recht aan internationale belan-
gen opofferde, kon het niet anders, of
ook de vrouw —• en dan vooral de
vrouw van den arbeider — moest
hiervan den nadeeligen invloed onder-
vinden.
Wij beweren niet, dat voordien geen
vrouwenprobleem bestond, dat eigen-
lijk reeds sinds lange eeuwen de
positie der vrouw ontworteld was,
want wij behooren niet tot hen, die
gaarne over „den goeden ouden tijd"
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mijmeren, zoolang in onszelf jeugdig
geloof en kracht huizen.
Maar het probleem werd acuut, toen
de ontwrichting in de maatschappij de
vrouw nog verder van haar plaats
drong. Toen de arbeidersvrouw in haar
gezin, mede door de sociale ellende
onderging, toen de alleenstaande of
alleenblijvende vrouw, wilde zij zich
handhaven, verplicht werd, zich te
werpen in den strijd van allen tegen
allen, een strijd, die dikwijls haar ziel
geweld deed, die haar vaak deed door-
dringen op plaatsen, waar zij schijn-
baar succes had, maar waar dit succes
maar al te vaak slechts veroverd werd,
ten koste van ware vrouwelijke eigen-
schappen.
Toch waren het niet de minst vrouwe-
lijke vrouwen, die zich als eersten op-
maakten om de „emancipatie" der
vrouw te bevechten. De doelstelling
was echter verkeerd, wat haar in den
tijd waarin zij leefden gemakkelijk te
vergeven is. Was emancipatie, bevrij-
ding, de inzet, al spoedig bleek het
doel te zijn „de gelijkheid met den
man".
„Gelijkheid" toch was het groote slag-
woord van dat tijdperk, een gelijkheid,
die in het gemeenschapsleven met zijn
schrijnende tegenstellingen al zeer
slecht tot uiting kwam, doch die den
mensch van dien tijd toch steeds als
lichtend ideaal werd voorgehouden.
Deze valsche gelijkheidsgedachte ging
den strijd der vrouw kenmerken. Toe-
gang tot alle manlijke ambten en be-
roepen - - gelukkig was het hier de
vrouwelijke natuur, die ten opzichte
van de valsche leer voor de ergste
gevallen voorkomend werkte —- vrou-
wenkiesrecht, co-educatie, waren de
eischen, die spoedig in vervulling zou-
den gaan, en een periode van ongekend
geluk voor de vrouw moesten inluiden.
Maar het groote vraagstuk, de ontwik-
keling der maatschappij, en daarmede
de verschuiving van de plaats der
vrouw, bleef onaangeroerd, omdat zij
die dit vraagstuk moesten aansnijden,
het stelsel voor zichzelf nog zoo slecht
niet vonden.
Nu staan wij aan het begin van een
tijdperk, dat met nieuwe middelen,
waarvan de kracht aan oude waarden
is ontleend, de erfenis der onopgeloste
problemen heeft aanvaard, met de
zekerheid, dat het deze zal weten op
te lossen. En zoo is dan ook aan de
orde:
„De plaats en de taak van de Vrouw
in de Nieuwe Volksgemeenschap".
Er zijn er — weer de mijmeraars over
den goeden ouden tijd — die, in naam
van het zich baanbrekende nieuwe, het



liefst de vrouw naar de plaats zouden
willen terugdringen, die zij honderd
en meer jaar geleden innam. Als
trouwe en gehoorzame echtgenoote on-
opvallend haar leventje leven, of wel
als een niet door het lot met een echt-
genoot gezegende, eveneens bescheiden
en onopvallend meer of minder sloofs
haar levensweg te gaan.

Dit wijzen wij uitdrukkelijk

van de hand

Wij zullen bij de oplossing van dit
vraagstuk uit moeten gaan van de
vraag welke plaats de vrouw in een
gezonde, d.w.z. in een niet met inter-
nationale utopieën, maar volgens eigen
geaardheid opgebouwde gemeenschap
moet innemen.
Wij dienen dan na te gaan welke
plaats de vrouw in de Germaansche
wereld inneemt. Zij is daar niet de
slaafsche volgelinge of favoriete zooals
in het Oosten, zij is niet de als moeder
der kinderen gedulde, maar zij is het
middelpunt van het gezin.
Het moge dan zoo zijn, dat „Der Mann
muss hinaus ins feindliche Leben" let-
terlijk of figuurlijk, waarheid bevat,
maar om haar gaat de micro-samen-
leving die gezin heet. Zij voedt op, zij
vormt den jongen mensch tot een zijn
plichten tegenover deze kleinste ge-
meenschap bewust individu, zij staat
als een gelijkwaardige naast haar man,
en doet haar taak zelfbewust en doel-
bewust. Wij weten wel, dat niet iedere
vrouw ertoe kan komen, zoodoende het
stralend middelpunt van een gemeen-
schap te zijn, en de vraag rijst: Wat
zullen deze moeten worden? Niet drin-
gend genoeg kan herhaald worden, dat
wij geen stap terug willen naar een
overwonnen, overleefde ideologie.
Ook deze vraag zal dus tot een op-
lossing moeten komen, die gegrond is
op den waren aard der dingen en zich
dus aanpast bij het wezen van de
vrouw. Dan zijn er nog beroepen en
werkkringen te over, waarbij de vrouw
niet zichzelf geweld zal behoeven aan
te doen om haar plaats in het leven te
veroveren en te behouden. Eerst in
werk, waarbij zij haar vrouwelijke in-
tuïtie en gevoel noodig heeft, waar zij
toch als vrouw tot haar recht zal ko-
men, zal zij zich gelukkig kunnen voe-
len, maar dan niet als de gelijke van
den man, maar wel als de gelijkwaar-
dige. Dan zal zij staan in den nieuwen
tijd, niet als een achteruitgezet of
een zichzelf voorbijstrevend mensch,
doch als een mede-opbouwster aan
het gestelde ideaal.

J. J. H.

HET BEDRIJFSLEVEN
IN NEDERLAND

De nieuwe uitgave „Welvaart
en industrie" van de Neder-
landsche Stichting voor Sta-
tistiek bevat een uitgebreide

beschouwing over het bedrijfsleven in
Nederland, waaraan wij het volgende
ontleenen:
De welvaart in Nederland berust op
verschillende bedrijfstakken, welke tot
grooten bloei gekomen zijn. Het bezit
van de overzeesche gebieden is verder
van groote en algemeene beteekenis
voor de welvaart hier te lande. Men
heeft geraamd, dat in de jaren van
hoogconjunctuur ongeveer 10 % van
de in Nederland werkzame bevolking
haar bestaan direct of indirect aan
Nederlandsch-Indië dankte. Daarnaast
biedt Nederlandsch-Indië een ruim ar-
beidsveld aan Nederlandschen arbeid
en Nederlandsch kapitaal.
Het is niet eenvoudig aan te geven,
welk gedeelte van onze welvaart aan
de industrie is toe te schrijven — men
zou daartoe moeten nagaan, hoe de
toestand zonder industrie zou zijn en
deze toestand is voor de Nederland-
sche volkshuishouding moeilijk denk-
baar. Het is daarom niet mogelijk de
volledige economische beteekenis van
de industrie in cijfers uit te drukken.
Wel echter kan men aangeven, hoe de
nu bestaande welvaart verdeeld is over
hen, die arbeid of kapitaal aanwenden
in elk der takken van bedrijf. Wat den
arbeid betreft, is het in de eerste
plaats belangrijk na te gaan, hoeveel
personen er werkzaam zijn in de ver-
schillende bedrijfstakken.
In Nederland zijn van alle personen,
die een beroep uitoefenen, werk-
zaam in:
Nijverheid 1.240.000
Landbouw 640.000
Visscherij 20.000
Handel 400.000
Verkeer 290.000
Bank- en verzeker.wezen . . 50.000
Overheid en onderwijs . . . . 150.000
Huiselijke diensten 240.000
Overigen 150.000
Hieronder volgt een vergelijking met
eenige andere landen:
Van de 100 personen, die een beroep
uitoefenen, zijn werkzaam in:

Nederland . .
Duitschland
België
Denemarken

. . 1930

. . 1933

. . 1930

. . 1930

u

Z

39
40
48
32

L
an

d
b
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i

20
29
17
35

H
an

d
el

ve
rk

ee
i

23
18

19

Het beeld van het aantal personen, dat
in de verschillende bedrijfstakken
werkzaam is, is -- hoe belangrijk ook
—• alleen niet voldoende om de betee-
kenis van een bepaalden bedrijfstak
aan te geven.
Om een nader inzicht te krijgen in de
waarde van iederen bedrijfstak voor de
welvaart hier te lande, is het van be-
lang na te gaan, hoe groot het bedrag
van de gezamenlijke inkomens is, dat
in eiken tak van bedrijf in den vorm
van uitbetaalde loonen en salarissen,
interesten en dividenden, uitgekeerde
winsten, huren en pachten (netto) en
ondernemersinkomens verdiend wordt.
Het totaal aan deze bedragen voor
alle bedrijfstakken tezamen wordt het
nationale inkomen van een land ge-
noemd. In 1938 bedroeg het nationale
inkomen van Nederland ruim 5 mil-
liard gulden. De verdeeling van dit be-
drag naar de voornaamste bedrijfstak-
ken is als volgt in millioenen guldens:
Overheid 600
Landbouw 600
Handel en verkeer 1200
Industrie 1500
Overige bedrijfstakken 900
Inkomsten uit het buitenland .. 300
Van de verdeeling van het inkomen
zijn vooral de bedragen aan loonen en
salarissen, welke in de verschillende
bedrijfstakken verdiend worden, van
groote beteekenis. Het grootste deel
van de bevolking ontleent hieraan
zijn welvaart.
Loonen en salarissen in millioenen
guldens:
Industrie 910
Land- en tuinbouw 137
Zeevaart en visscherij 33
Handel en verkeer, bankw. enz. 570
Overheid incl. onderwijs 286
Huishoudelijk personeel 150
Overige beroepen 50
Uitkeering sociale verzekering,
pensioenen enz 260

Totaal 2396
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HET BEDRIJFSLEVEN IN NEDERLAND

Van het totaal van alle in Nederland
uitbetaalde loonen en salarissen wordt
dus rond 38 % in de Nederlandsche
industrie verdiend. In de opsomming
is niet het bedrag begrepen, in den
vorm van werkloozensteun uitbetaald;
in 1938 beliep dit rond 135 millioen
gulden.
De industrie is van groote beteekenis
voor de behoeftevoorziening van den
mensch. De uitgaven van het gezin aan
industrieele producten toonen dit dui-
delijk aan. Hieronder is van de gemid-
delde jaarlijksche gezinsuitgaven van
ƒ 2200.—, verdeeld in eenige hoofd-
groepen, aangegeven, welk gedeelte
hiervan aan industrieele producten
wordt besteed.

Bedrijfsklassen en groepen 1899 1938

Boek-, handels- en courantdrukkerijen 11.177 26.300
Fotografische inrichtingen 1.074 4.600
Chemische nijverheid 10.585 24,200
Kappers- en haarbewerkingsinrichtingen 5.402 23.700
Steenkolenmijnen 2.484 34.000
Metaalnijverheid, scheeps- en rijtuigbouw, w.o.: 90.223 250.000

Machinefabrieken 10.647 29.800
Scheepswerven 16.031 27.100
Rijwiel-, auto- en motorrijwielfabrieken 1.258 21.800
Electro-technische fabrieken en installatie-inrichtingen 958 42.100
Gloei- en radiolampenfabrieken 267 7.000
Uzer- en metaalgieterijen 3.218 14.200

Papierindustrie 6.989 22.800
Tricotagefabrieken en -breierijen 2.434 12.000
Gas- en electriciteitsfabrieken, w.o.: 4.485 16.300

Electriciteitsfabrieken 259 9.000
Voedings- en genotmiddelenindustrie, w.o.: 114.342 215.000

Boter-, kaas- en melkproductenfabrieken 5.478 24.100
Sigaren-, sigaretten- en tabaksfabrieken 23.684 32.000
Cacao-, chocolade- en suikerwerkfabrieken 3.242 11.800
Waterleidingbedrijven 841 3.600
Limonade- en mineraalwaterfabrieken 460 2.000

Totaal 249.195 628.900

Waarvan gedeelte
Totaal in industrie*

producten

Voedings- en genotmiddelen
Huishuur
Verwarming, verlichting, water . . .
Woninginrichting, huisraad, reiniging, huishoude-
lijke hulp
Kleeding en schoeisel
Belasting en verzekering
Verkeer, ontspanning, maatschappelijke behoeften

ƒ

»>

650.—
275
125 —

200.—
200 —
275 —
475.—

ƒ

"

400.—
50 —

125 —

125.—
200 —
50 —
75.—

ƒ 2200.— ƒ 1025.—

Nederland is een der dichtstbevolkte
landen van de wereld, met een nog
steeds snel toenemende bevolking. Zij
zal binnenkort de negen millioen
zielen overschrijden. In de laatste
decennia is de Nederlandsche bevol-
king iedere tien jaar met ruim één mil-
lioen zielen toegenomen. Dat wil zeg-
gen, dat iedere tien jaar voor ongeveer
400.000 personen werkgelegenheid in
Nederland (of elders) moest worden
gevonden. Dit probleem stelt bijzonder
zware eischen aan de leiding van
het Nederlandsch economisch leven,
vooral omdat in de toekomst tevens
werk gevonden moet worden voor de
velen, die nog werkloos zijn.
De hieronder gegeven staat laat de
toeneming van de werkgelegenheid in
verschillende bedrijfsgroepen zien.

Een vergelijking van het aantal perso-
nen, werkzaam in takken van nijver-
heid, die in deze eeuw bijzonder snel
gegroeid zijn, is voor de jaren 1899 en
1938 in de tabel rechts boven gegeven.
De ontwikkeling van het recente ver-
leden toont aan, dat in de industrie
een snel toenemende werkgelegenheid
werd gevonden, terwijl het gedeelte
van hen, die een beroep uitoefenen,
dat in den landbouw en veeteelt werk-
zaam is, daalde van 30 % in 1899 tot
19 % in 1938. Toch is er onder invloed
van de gewijzigde omstandigheden een
neiging, om de oplossing van het pro-
bleem der werkgelegenheid in de
eerste plaats in de richting van den
land- en tuinbouw te zoeken. En dat
is te verklaren: Nederland heeft op
dat gebied een uitstekende reputatie

1899 1930 1938

Nijverheid 650.000 1.250.000 1.350.000
Handel, verkeer, crediet en bankwezen, ver-
zekeringswezen 350.000 750.000 850.000
Landbouw, visscherij en jacht 600.000 650.000 700.000
Overheid, huiselijke diensten, onderwijs en
andere beroepen 350.000 550.000 600.000

en de voedselvoorziening is in de
laatste tijden bijzonder in de belang-
stelling gekomen. Afzet van groote hoe-
veelheden land-, tuinbouw- en veeteelt-
producten is, gezien de ontwikkeling
in Europa, in de toekomst in binnen-
en buitenland verzekerd. De uitbrei-
dingsmogelijkheden van den land- en
t-iinbouw zijn echter beperkt, terwijl
sommige takken van veeteelt voorlopig
zullen moeten worden ingekrompen.
Door landaanwinning en ontginning
van woeste gronden kunnen naar
schatting de cultuurgronden weliswaar
met pl.m. 500.000 ha. worden uitge-
breid, doch dit werk vordert ten
minste 15 jaar. Belangrijke verbetering
van de opbrengsten is ook te verwach-
ten van ver doorgevoerde ruilverkave-
ling; het zal echter dringend noodig
zijn, om hieruit de mogelijkheid van
verhooging van het te lage inkomens-
peil van den landarbeider te putten.
De ontginningswerkzaamheden zullen
tijdelijke uitbreiding der werkgelegen-
heid tengevolge hebben; in den land-
bouw en de teeveelt mag ten hoogste
verwacht worden, dat in de toekomst
de uitbreiding der werkgelegenheid de
thans reeds bestaande overbevolking
op het platteland zal kunnen op-
vangen.
Het gedeelte van de bevolking, Werk-
zaam in handel en verkeer, is in ver-
gelijking met andere landen van
Europa reeds hoog te noemen; het is
dan ook niet te verwachten, dat dit
procentueel nog zal kunnen toenemen.
Gunstig mag reeds genoemd worden,
als de werkgelegenheid in handel en
verkeer, na het beëindigen van den
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Diamanten
en overzeesche landen

W ij lezen onder boven-
staand opschrift de
volgende belangrijke
beschouwing over de

diamantindustrie in het weekblad „Das
Reich":
Wel niet toevallig treft het uittreden
van de Belgische Congo en van Portu-
geesch Angola uit het wereld-diamant-
syndicaat, hetwelk door de Engelsche
De Beers-groep wordt beheerscht, sa-
men met de ijverige pogingen van
New York om daar een nieuw en
toonaangevend middelpunt van de
diamantwereld te vestigen.
Er valt heden ten dage een wedren
van de ruwe-diamant-maatschappijen
uit de geheele wereld naar New York
waar te nemen, met het doel om aan
den directen afzet van diamant in de
meest beduidende diamant verbrui-
kende landen deel te kunnen hebben.
Dat ook die maatschappijen meedoen,
die tot het, nu in hoofdzaak nog de
diamantexploitatie van het Britsche
Imperium omvattende, rompsyndicaat
behooren, doet zien, dat deze laatste
zich niet sterk genoeg voelt om de
Noordamerikaanse pogingen open-

lijk tegemoet te treden, maar naar een
verstandhouding uitziet, die uit een
nauwe samenwerking van Londen en
New York zou kunnen resulteeren.
Het laatste woord hierover zal nauwe-
lijks voor afloop van den oorlog ge-
sproken worden en van den toestand
op dit tijdstip afhankelijk zijn. De
kracht van de Vereenigde Staten ligt
in het feit, dat zij verreweg het groot-
ste aandeel aan den diamantafzet van
de wereld hebben. Dit geldt zoowel
voor de waardevolle sierdiamanten als
voor de onontbeerlijke industriedia-
manten.
Bij een wereldproductie van rond
11 millioen karaat (elk van 0.2 gram)
diamanten, in het jaar 1939, werden
in de Vereenigde Staten, die zelf geen
diamanten delven, ingevoerd 160.000
karaat ruwe sierdiamanten, 488.000
karaat geslepen sierdiamanten, 3.569
millioen karaat industriediamanten,
samen 4.217 millioen karaat = 38.3 %
van de wereldproductie.
In het jaar 1940 valt tot op heden een
verdere stijging van de Noordame-
rikaansche diamantinvoer waar te
nemen. Voor de naaste toekomst
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oorlog, weer spoedig het peil van 1938
zou bereiken en verder evenredig zou
stijgen met de bevolkingstoeneming.
Uit het voorafgaande blijkt, dat om den
werkloozen werk te verschaffen en de
toeneming van de bevolking op te
vangen, niet alleen handhaving van de
Nederlandsche industrie, doch zelfs
uitbreiding ervan noodig is.
Door de toenemende bevolking zal
een grootere verzorgingsindustrie noo-
dig zijn. Een evenwichtige opbouw van
de Nederlandsche volkshuishouding zal
uitbreiding vereischen van die indu-
strieele bedrijven, welke samenhangen
met andere bedrijfstakken, die in om-
vang toenemen. Een stijgende werk-
gelegenheid in land- en tuinbouw geeft
werk aan een evenredig aantal am-

bachtslieden; aan de scheepvaart zul-
len hooge eischen worden gesteld en
hierdoor is groote drukte voor den
belangrijken Nederlandschen scheeps-
bouw te verwachten; het toenemend
verkeer zal vestiging van nieuwe repa-
ratiebedrijven mogelijk maken.
De uitbreiding van de Nederlandsche
industrie zal verder hoofdzakelijk
moeten worden gezocht op het gebied
der veredelingsindustrie. Bij voorkeur
zal de vervaardiging van die produc-
ten ter hand genomen moeten worden,
waarin de arbeidsfactor een over-
wegende rol speelt.
Tenslotte zal de winning van de
grondstoffen van eigen bodem op een
zoo hoog mogelijk peil moeten wor-
den gebracht.

wordt in verband met de groeiende
bewapeningsuitgaven een verdere stij-
ging van de behoefte aan industrie-
diamanten verwacht. Maar volgens de
ervaring brengt elke zakelijke opleving
ook een verhooging van de vraag naar
sierdiamanten met zich mede.
Met betrekking tot de onderbreking,
welke door de Engelsche blokkade in
het leveren aan de Europeesche lan-
den is ingetreden, beteekent de deel-
neming aan de levering aan de Ver-
eenigde Staten tegenwoordig bijna een
levensvraag voor den verderen afzet
van de diamantexploitatie.
Voor de behoeftedekking van de Ver-
eenigde Staten is de productie van de
buitenstaanders rijkelijk voldoende. In
het jaar 1938 werden gedolven in
Angola 651.000 karaat, in de Belgische
Kongo 7.206.000 karaat, in Brazilië
150.000 karaat, samen 8.09 millioen
karaat, waarvan circa i = rond 2 mil-
lioen karaat als ruwe steenen voor
sieraad in aanmerking komen. Na af-
trekking van het slijpverlies gaat deze
hoeveelheid de gedachte Noordame-
rikaansche behoefte niet onbeduidend
te boven. Men zou dus de in het
machtsbereik van het diamantsyndicaat
vallende productie in het geheel niet
noodig hebben, indien niet het feit
zou bestaan, dat juist in de diamant-
mijnen van het Engelsche Zuid-Afrika
de meest waardevolle en begeerde
diamanten worden gedolven, waarop
de elite der Vereenigde Staten zoo
verzot is. Men moet echter niet over
het hoofd zien, dat de baten van den
diamanthandel bij de sierdiamanten
hooger zijn dan bij de industriediaman-
ten. De waarde van de in 1939 gedol-
ven 11 millioen karaat bedroeg rond
40 millioen dollar; hiervan komt min-
der dan een vierde op de industrie-
diamanten, die in hoeveelheid meer
dan zeven-achtsten van de totale pro-
ductie uitmaken. De De Beers-groep,
welke tot instandhouding van den
prijs voor sierdiamanten sinds lang
haar productie met 60 % en meer be-
perkt en buitendien in groten omvang
diamanten vergaart, is economisch
sterk genoeg om deze zakelijke poli-
tiek voort te zetten, tot de Amerika-
nen rijp zijn om mede te onder-
handelen.
Het zwakste punt van de Noordame-
rikaansche plannen ligt echter bij het
vraagstuk van de bewerking der direct
uit de productielanden naar New
York gekomen ruwe diamanten. Am-
sterdam en Antwerpen zijn sinds
lange tijden de hoofdzetels van de
diamantslijperij voor de overige wereld.
Zij beschikken daarom over het groot-
ste gedeelte van de geschoolde ar-
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beidskrachten, over de geschikte ma-
chines en gereedschappen en over de
noodige, slechts in een lange reeks
van jaren te verwerven bijzondere
ervaring in de techniek. In den loop
van de oorlogsgebeurtenissen in het
begin van dit jaar is het den Engelschen
weliswaar gelukt een klein gedeelte
van de geschoolde arbeidskrachten en
een deel van de geslepen, zich in be-
werking bevindende en van de ruwe
diamanten naar Engeland te ontvoe-
ren, echter niet de werkelijke fabrieks-
installaties. Zij zullen alles doen om
deze arbeidskrachten in Engeland vast
te houden en aan het werk te stellen.
Met de weinige naar New York over-
gekomen diamantslijpers is een dia-
mantbewerking voor de Noordameri-
kaansche behoefte niet uit den grond
te stampen. In de Vereenigde Staten
zelf waren vóór de overgave van Ant-
werpen en Amsterdam slechts 350
slijpers aanwezig; 95% van het Noord-
Amerikaansche verbruik aan diaman-
ten kwam in geslepen toestand uit
Amsterdam en Antwerpen. Ook in de
overige buiten Europa gelegen landen
en in Engeland was het getal der
diamantslijpers slechts gering. In het
gunstigste geval moet een reeks van
jaren verloopen, voordat men in de
Vereenigde Staten zelf ruwe diaman-
ten zal kunnen bewerken. Of een in
Noord-Amerika kunstmatig gekweekte
diamantbewerkingsindustrie na het
herstel van den vrede een concurren-
tie met de bedrijven' van het vasteland
van Europa zal kunnen uithouden is,
in aanmerking genomen den veel gun-
stiger stand van de zelfkosten van deze
laatsten, zeer de vraag. De Duitsche
autoriteiten hebben in elk geval het
hunne gedaan, om de bedrijven in Am-
sterdam en Antwerpen van ruwe dia-
manten, uit in het Duitsche machts-
bereik aanwezige voorraden te voor-
zien en hun voortzetting te verzekeren.
Er bestaat een groote mate van waar-
schijnlijkheid, dat aan het einde van
den oorlog, de Noord-Amerikanen,
graag of niet, er toe zullen moeten be-
sluiten hun onbewerkte diamantvoor-
raden ter bewerking naar Europa te
leiden om ze daar gebruiksklaar te
laten maken. Dat behoeft weliswaar
niet tot herstel van de alleenheer-
schappij van Engeland op de diamant-
markt te voeren, maar het zou toch
een duidelijke nederlaag beteekenen
van het Noordamerikaansche streven
om zich met betrekking tot het koopen
van diamanten, uit de afhankelijkheid
van Europa los te maken.

GELEIDE

VOLKS

HUISHOUDING

„De mensch beleeft zijn hoogsten

vorm van vrijheid niet in net

economische, maar in het cultu-

reele leven."

„De mensch beleeft zijn hoogsten
vorm van vrijheid niet in het econo-
mische, maar in het cultureele leven.
Tusschen dit en het economische leven
in staat echter het politieke leven, d.i.
de medewerking van den staatsburger
aan de schepping van zede en recht.
Ook daarin beleeft de mensch zijn
vrijheid, maar op een hooger peil dan
in zijn handel drijven. In het laatste
geschiedt dit nog onbewust, in het
politieke leven reeds denkend en meer
bewust. Over het economische hande-
len heen grijpt daarom het politieke en
zooals Dr. Fischböck ons herinnerde,
dit inzicht heeft dan aanleiding ge-
geven tot de leuze van het Nationaal-
Socialisme: „Politik geht vor Wirt-
schaft". Practisch beteekent dit, dat, in
zooverre de Staat, en daarmee de mo-
gelijkheid voor recht en zede, in gevaar
komt, de Staat het recht en de macht
heeft in het eigendomsproces te gaan
fungeeren als domineerende, als „óver-
grijpende" factor. Weshalve dan ook
iedere gezonde Staat meer van den ge-
meenschappelijken eigendom zal gaan
opeischen, naarmate de Staat als geheel
in grooter gevaar komt. Zelfs het laat-
ste eigendom, het bezit van eigen
lichaam en leven zal de burger voor
den Staat moeten offeren, indien dit
voor de handhaving van den Staat
noodig mocht blijken."
Aldus Ir. B. Wigersma in een artikel
ovei „Eigendom" in De Waag, Alge-
meen Nederlandsch Weekblad, d.d. 7
November 1940.
Een volstrekte voorwaarde om den
hoogsten vorm in het cultureele leven
te benaderen, is echter een geleide
volkshuishouding.
Noem dit Staatssocialisme, zoo ge wilt,
de nieuwere economie van dezen tijd
verschilt hierin van de liberalistische,
dat het „vrije spel van maatschappe-
lijke krachten" aan banden wordt ge-
legd in het belang der geheele volks-
gemeenschap.
Bijzonder leerzaam was in dit opzicht
het prae-advies, dat Mr. Dr. H. J. von
Brücken Fock uitbracht op de jongste
bijeenkomst te Amsterdam van de
Vereeniging voor Staathuishoudkunde
en Statistiek over: „Overheidcontröle
op prijzen en inkomens", dat wij als
volgt, zeer in het kort, samenvatten:
Het ongerept voortbestaan van de
volksgemeenschap, aldus de prae-advi-
seur, eischt het ondergeschikt maken
van de volkshuishouding aan de belan-
gen der volksgemeenschap en aan de
Staatspolitiek. Hierom worde de volks-
huishouding, als zijnde geen doel op
zichzelf, zóó geleid, dat zij beantwoordt
aan haar doel: rationeele voorziening
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