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IN DE ECONOMISCHE BRANDING

Er wordt van allerlei kant gesproken en
geschreven over den nieuwen tijd, die wij
zijn ingegaan en die met ons meegesleurd
worden in den oorlog tusschen de groots
Europeesche naties zou zijn begonnen.
Anderen houden vol, dat er van het intreden van een nieuwen tijd geen sprake is,
maar dat bij het terugkeeren van den vredestoestand op de oude wijze zal kunnen worden
voortgebouwd.
Om te weten wat er waar is van de bewering, dat we een. nieuwen tijd zijn binnengetreden, moeten we ons rekenschap geven
van de economische verhoudingen in het tijdperk, dat op den wereldoorlog van 19H-1918
is gevolgd. Die wereldoorlog, en meer nog
de vrede, die daarop is gevolgd, heeft in
Europa een stand van zaken in het leven geroepen, die uit economisch oogpunt verre van
gezond kon worden genoemd. De uiteenrijting van landen, die door een langdurig
groeiproces economisch een geheel vormden
had vaak jammerlijke gevolgen. Men vergete toch niet, dat industrieën zich vormen
daar waar arbeidskrachten en grondstoffen
voorhanden zijn of waar de aanvoer van
grondstoffen en materialen, evenals trouwens
de afzet van producten, door aan- en afvoerwegen verzekerd zijn, en dat ook landsgrenzen daarbij een groote rol spelen.
De reusachtige industrieele ontwikkeling
van Duitschland houdt mede verband met de
aanwezigheid van kolen en erts in den
bodem. Wanneer nu een voornaam deel van
dat kolen- of ertsgebied van het rijk wordt
afgesneden, dan beteekent dat, dat deze
grondstoffen en hulpstoffen een andere richting nemen, nl. de richting, die de nieuwe
eigenaars aanwijzen. De industrie, die daarop berustte, kan deze grondstoffen niet meer
krijgen of tegen zwaardere voorwaarden,
waardoor de industrie gaat kwijnen en de
werkloosheid haar intrede doet.
Omtrent de onderlinge gebondenheid van
de economische factoren mogen we verwijzen
naar een artikel, dat we in dit nummer van
ons blad uit De Katholieke Werkgever overnemen en waaruit zoo duidelijk blijkt, dat
drijfkracht, toe- en afvoeringen, vindplaatsen

van grondstoffen, en afzetgebieden tezamen
den opbloei van een land mogelijk maken.
Heel dit fijne raderwerk van het economisch leven is in en na den vorigen oorlog
door de politieke gebeurtenissen grondig ver-nield. Men moest als 't ware geheel opnieuw
beginnen. Oostenrijk-Hongarije werd gesplitst, de Balkanstaten werden gedeeltelijk
gesmaldeeld, gedeeltelijk ten koste van de
anderen verrijkt. \Ve zullen nu niet herhalen, wat wij vroeger wel over de economische
gevolgen van den vrede van 1918 hebben
gezegd en geschreven. Alleen vestigen wij nu
de aandacht op het feit, dat het na 1918 ontstane ,,nieuwe Europa" een uitermate zware
taak had om opnieuw eenige welvaart te
scheppen.
Is men daarin geslaagd?
In het algemeen moet deze vraag ontkennend worden beantwoord. Sommige landen
hadden een betrekkelijke welvaart terug gekregen, zooals bij voorbeeld de landen, die
aan den oorlog niet hadden deelgenomen,
Maar uit de na 1930 sterk toegenomen werkloosheid blijkt wel het zeer betrekkelijke van
die welvaart.
Dat het in een periode van zegge 20 jaar
niet is gelukt de eens verworven, maar, door
de dwaasheid van den oorlog, weer verloren
welvaart, terug te winnen, heeft ongetwijfeld
tal van oorzaken. Onmogelijk zou dit niet
geweest zijn, indien de juiste middelen zouden zijn toegepast, met name indien algemeen
de wensch aanwezig was geweest om in
onderlinge goede verstandhouding naar oplossing van de moeilijkheden te zoeken.
Wel hadden de volkeren het pad van de
handelsverdragen betreden, maar de tariefmuren, die afsluiting in plaats van toenadering beteekenden, bleven opgericht en achter
deze tariefmuren trachtte elk volk zijn edgen
bedrijfsleven weer op te bouwen. Maak eiger>
economische huishouding in orde, desnoods
ten koste van de anderen, was de algemeen
toegepaste leuze. Op die basis is dan later
wel een internationale overeenkomst te bereiken.
Zoo trokken de meeste landen zich, vaak
ook noodgedwongen, op eigen erf terug. Al-

leen de onmisbare invoeren en de onder den
druk der afweermaatregelen nog mogelijke
uitvoeren, hielden het internationale verkee •
in stand.
Is men er toen in eigen land in geslaagd,
de economische huishouding in orde te brengen?
Ook hier moet het antwoord ontkennend
luiden. Men is daarin niet geslaagd, noch in
de landen waar de overheid met minder of
met meer kracht in het bedrijfsleven ingreep,
noch daar waar de bedrijfsvrijheid in beginsel bleef bestaan.
Laten we ons eigen land nemen.
Afgezien van de maatregelen der regeering
om door in- en uitvoerrechten, uitvoerverboden en exportpremies, contingenteering of
handelsverdragen, de in- en uitvoer te regelen, bleet de bedrijfsvrijheid tot zekerr
hoogte bestaan.
We hadden dus eenerzijds het optreden
van de overheid om de productie te regelen
naar de afzetmogelijkheden en die afzetmogelijkheden door handelspolitieke maatregelen te vergrooten, anderzijds het vrije
bedrijfsleven, dat poogde met handhaving
van de rentabiliteit der onderneming, de productie zoo groot mogelijk te doen zijn.,
Ongetwijfeld greep de overheid het diepst
en het verst in bij land- en tuinbouw, waar
productieregelingen, crisisheffingen, richtprijzen, menggeboden e.d. maatregelen dienden om de bedrijven staande te houden en in
de volksbehoeften zoo goed mogelijk te voorzien.
Minder diep was het overheidsingrijpen in
de industrie. Ten opzichte van de productie
bleef men vrij zelf de middelen te zoeken om
de rentabiliteit in de onderneming te bewaren. Soms werd dit gezocht in uitbreiding
van de productie. Want door hoogere productie met vermindering van den kostprijs
per eenheid, hoopten vele ondernemers den
afzet te kunnen vergroo.ten en de onderneming in stand te houden. Van een rentabiliteitsstandpunt uit, was dit veelal goed bekeken, maar gewoonlijk was loonsverlaging
daarbij niet te ontgaan, hetgeen tot vermindering van koopkracht leidde en dus den
verkoop der producten schaadde. Indien de
afzet naar het buitenland had kunnen plaats
vinden, zou dit gevolg allicht niet zoo sterk
zijn gevoeld, maar ondanks de handelspolitieke maatregelen slaagde dat veelal niet;
het buitenland stond immers ook in afweer
houding.
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Andere ondernemers zagen zich genoodzaakt de productie in te krimpen en arbeiders
te ontslaan, hetgeen de werkloosheid vermeerderde en de koopkracht verminderde,
Ten slotte trad als gevolg van de inkrimping ook in de productiemiddelenindustrie (fabrieksbouw, machinebouw, enz.)
een terugslag in, die eveneens de werkloosheid deed toenemen, terwijl ook de vervoerscapaciteit nadeelig werd beïnvloed met
hetzelfde gevolg. Er was een steeds afnemende behoefte aan deze productie-middelen, omdat vernieuwingen uitbleven. En de
daarvoor in het product ingecalculeerde bedragen bleven renteloos liggen en veroorzaakten een geldruimte, die menig eenvoudige deed zeggen: ,,er is geld genoeg". Dat
dit bespaarde geld noodig was om bij de
eerste opleving de productie van kapitaalgoederen weer op gang te brengen, ontging
velen.
Bijna 10 jaar hebben wij in ons land tegen
de neerdrukkende tendenzen in het economisch leven geworsteld. In andere landen
nog langer. Er zijn ongetwijfeld resultaten
bereikt, maar de economische afgeslotenheid
der volkeren bleef voortduren. De juiste verhouding tusschen productie en behoefte kon
niet worden teruggevonden. In ons land niet
en elders niet. Waar de bewapening het
sterkst werd opgevoerd en de legers groeiden kon aan de werkloosheid een halt worden toegeroepen. Geheel verdwijnen kon zij
niet.
En nu zitten we midden in een nieuwen
oorlog. De verwoestingen zijn grooter en
over een uitgestrekter gebied dan in den
vorigen oorlog. Vele, vele jaren zullen noodiq
zijn om weer op te bouwen wat nu vernietigd
is. Oppervlakkig gezien beteekent dit, dat
dan de werkloosheid zal afnemen. Maar wi?
wat verder ziet zal beseffen, dat het resultaat geen verbetering, maar verergering van
den economischen toestand zal zijn.
Ongeveer 20 jaar heeft Europa, heeft de
wereld, gezwoegd en gezucht onder de pogingen, om de economische gevolgen van den
vorigen oorlog te boven te komen. Geheel
geslaagd is men daarin nergens, maar toch
heeft het bedrijfsleven en heeft het handelsverkeer nieuwe aanknoopingspunten en
nieuwe afzetgebieden gevonden. Afgestorven
is — zij het onder veel smarten —• wat in de
nieuwe situatie geen levensvatbaarheid meer
had. Nieuwe industrieën en nieuwe productie-wegen zijn gevonden. Was er staatkundig rust gekomen, dan zou het economisch
leven, mede met behulp van de regeeringen
en mogelijk door internationale samenwerking langzaam den weg naar omhoog hebben
gevonden.
In plaats daarvan is al jaren lang het
staatkundig leven in groote deining. Voor
een deel is ongedaan gemaakt, wat de oo.czaak van de economische ontreddering was.
Maar dit kan helaas niet beteekenen, dat
daarmede ook de gevolgen zijn weggenomen.
Integendeel. Want in de 20 jaren na 191S
zijn die gevolgen door doeltreffende maatregelen van het bedrijfsleven en van de
regeeringen voor een deel reeds verzacht. Nu
komt een nieuwe schok en gooit opnieuw het
economisch servies in gruzelementen, zoodat
het lijmen en krammen na dezen oorlog van
voren af aan zal moeten beginnnen.
Zullen de strijdenden dan een betere basis
vinden om vrede te sluiten?
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Wij hopen, maar met vreeze.
Maar zelfs wanneer een vrede tot stand
komt, die waarlijk een vrede is en die een
rustige ontwikkeling waarborgt, zelfs dan
zal de vraag tot ons komen of wij denzelfden
weg moeten gaan bewandelen, die wij nu
minstens 10 jaren bewandeld hebben.
Met andere woorden, zal aan het bedrijfsleven dezelfde vrijheid gegund kunnen worden, die het, ondanks alles, de laatste jaren
nog had? Zal het zoeken naar de rentabiliteit der onderneming aan de bedrijfsleiders
overgelaten kunnen worden? Zal het mogelijk
zijn, dat het nieuwe economische evenwicht
na de geweldige schokken van twee oorlogen
tijdens één generatie, gevonden wordt zonder dat de regeeringen meer dan tot dusver
het economisch leven leiden?
In dezen zin aanvaarden wij, dat een
nieuwe tijd bezig is zich baan te breken. Een
tijd, waarin met groote trouw, met groote
plichtsbetrachting, in nauwe onderlinge
samenwerking tusschen regeering, werkgevers en werknemers naar wegen en
methoden moet worden gezocht om een economische catastrophe na den oorlog te voor
komen.
We zijn in dit opzicht niet optimistisch,
maar ook zonder optimisme, doch met werkelijkheidszin, ja juist met werkelijkheidszin,
moeten straks de nieuwe vragen worden beantwoord, de nieuwe taak worden aangevat.
Een nieuwe tijd breekt baan.
Dat beteekent voor ons, dat wij een hechte
aaneensluiting in het bedrijfsleven nastreven,
waarin het oude gepraat over de scheiding
van het economische en sociale niet meer
mag worden gehoord. Er zullen groote offers, ook en voornamelijk van de arbeiders
gevraagd moeten worden. Maar dan ook
moeten deze offerbrengende arbeiders volledige medezeggenschap ontvangen, niet
slechts in sociale, maar ook in economische

aangelegenheden. Zij moeten weten, waarvoor zij offers brengen en zij moeten mede
de verantwoordelijkheid gevoelen in den
strijd voor het overwinnen van de economische chaos.
Nauwe samenwerking, meer en beter dan
tot dusver werd bereikt, moet in de naaste
toekomst werkelijkheid worden, zoowel op
sociaal als op economisch terrein.
De bedrijfsorganisatie opent daartoe demogelijkheid. Als het bedrijf tot een eenheid
wordt saamgesmeed, dan kan ook de overheid op deskundige voorlichting rekenen. En
als dezelfde bedrijfsorganisatie ook over de
grenzen wordt toegepast, dan is naar onze
meening beter dan door algemeene internationale overeenkomsten, een voortdurende
en regelmatige uitwisseling van gegevens,
een kennis van de behoeften der verschillende landen mogelijk, die aan het onderlinge besef van saamhoorigheid ten goede
zal komen.
De nieuwe tijd stelt de oude eischen, die
nog nimmer in voldoende mate zijn vervuld,
die al te zeer schouderophalend en onbegrepen zijn voorbijgeloopen: de eischen van
onderling begrip, van rechtvaardige sociale
verhoudingen, van wederzijdsche waardeering, van naastenliefde, die alleen uit de liefde tot God ontspringt.
Men spreekt veel over de eereplaats, die
in den nieuwen tijd aan den arbeid toekomt.
W^elnu, in de bedrijfsorganisatie krijgt de
arbeid zijn eereplaats. Die plaats is hem nog
nimmer toebedeeld. Zelfs nu nog verstaan
tal van werkgevers en overheidspersonen
niet, dat de arbeid op het terrein van het
sociaal-economisch leven rechten heeft.
Als de nieuwe tijd ook bij dezen tot resultaat heeft, dat men dit waarlijk gaat verstaan, dan zal een jarenlange wensch der
christelijke vakbeweging in vervulling gaan

NIEUWE REGELING DER
ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSKEUZE
Bij besluit van den Secretaris-Generaal van
het Departement van Sociale Zaken is een
verordening verschenen, waarbij de Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en
Arbeidsbemiddeling wordt opgeheven en zijn
rechten en verplichtingen overgaan op een
Rijksarbeidsbureau. Dit laatste zal bestaan
uit een hoofdbureau en gewestelijke arbeidsbureaux.
Daarmede wordt dus gebroken met'het tot
dusver bestaan hebbende stelsel van gemeentelijke organen, districtsorganen en een
centraal rijksorgaan. In het kort komt dit
neer op grootere centralisatie bij de arbeidsbemiddeling. De secretaris-generaal verkrijgt
namelijk de bevoegdheid het aantal gewestelijke arbeidsbureaux, alsmede het gebied,
waarover deze zich uitstrekken, te bepalen.
Zeer belangrijk is, dat aan elk gewestelijk
bureau een afdeeling voor voorlichting bij
beroepskeuze zal worden verbonden.
Bij wijze van overgangsmaatregel zullen de
thans bestaande organen der openbare
arbeidsbemiddeling hun functie blijven uitoefenen, zij het onder directie van den Directeur-Generaal van het Rijksarbeidsbureau.
Zoolang geen afdeeling voor beroepskeuze is
ingesteld, kan van bestaande gemeentelijke

of andere bureaux voor voorlichting worden
gebruik gemaakt,
In de verordening wordt niet gesproken
over de noodzakelijke psychotechnische keuringen, die bij de beroepskeuze-voorlichting
niet gemist kunnen worden. Ligt deze regeling wellicht in een verder verschiet? Men
kan nu eenmaal laboratoria maar niet uit den
grond stampen, zoodat het inderdaad gewenscht kan zijn deze materie nog niet bij
verordening te regelen.
Hoe de secretaris-generaal zich overigens
de organisatie indenkt, is niet heelemaal duidelijk. Komt er ook een afzonderlijke jeugdbemiddeling? De voorlichting bij beroepskeuze
is uiteraard voor jeugdigen bestemd. Ook de
arbeidsbemiddeling voor jeugdigen stelt haar
speciale eischen, omdat in de periode van intrede in het beroep, meer het belang van den
jeugdige dan het belang van het bedrijfsleven
op den voorgrond dient te staan.
Over de wenschelijkheid van speciale
jeugdbemiddeling schreven wij in ons praeadvies voor de Vereeniging van Nederlandsche Arbeidsbeurzen (zie tijdschift van
den Nederlandschen Werkloosheidsraad Mei
1940) het volgende:

..Arbeidsbemiddeling aan jeugdige perso- bedrijfsleven eener- en met de school andernen dient een ander karakter te dragen dan zijds zal zijn, wordt nog niet beantwoord.
die aan volwassenen. Bij volwassenen staat Veel zal vermoedelijk afhangen van den kijk,
vast (dient althans vast te staan en zal bij die de te benoemen directeur-generaal van het
een goede voorlichting en opleiding ook rijksarbeidsbureau daarop zal hebben.
inderdaad steeds meer komen vast te staan)
Daarom halen wij hier het gedeelte aan uit
voor welk beroep moet worden bemiddeld. meergenoemd prae-advies, dat hierover een
Bij de jeugdbemiddeling worden andere meening gaf:
eischen gesteld.
„Volgens de Statistiek van de VoorlichAls wij zeggen, dat een afdeeling voor
jeugdbemiddeling aan deze arbeidsbeurzen ting bij Beroepskeuze 19382) waren er in dat
moet worden verbonden, dan bedoelen wij jaar 31 werkende bureaux of commissies voor
daarmede, dat de jeugdbemiddeling geheel beroepskeuze, waarvan 9 gemeentelijke en 22
zelfstandig dient te staan, onder eigen lei- particuliere. Van de laatste commissies waren
ding, en in eigen gebouw of gedeelte van 7 r.k. en 3 prot.-christelijk, die wel is waar
gebouw, maar dat de scheiding niet ten volle geen onderscheid maken bij het geven van
dient te worden doorgevoerd. Wanneer de adviezen, maar die toch geboren zijn uit de
jeugdbemiddeling loopt tot 21 jaar, dan die- overtuiging, dat de voorlichting aan de
nen als regel 1 ) op dien leeftijd, de gegevens ouders en hun kinderen geen neutrale aanbetreffende den ingeschrevene, overgebracht gelegenheid, doch een onderdeel van de opte worden naar de arbeidsbeurs voor vol- voeding is en daarom ten nauwste verband
houdt met de geloofsovertuiging van de
wassenen.
Ten opzichte van de uitwisseling der ge- ouders.
Deze opvatting in zake de voorlichting,
gevens is er dus contact en samenwerking
noodzakelijk, maar overigens is het naar mijn zoo duidelijk tot uiting komend in het bemeening gewenscht, dat de jeugdbemiddeling staan van een drietal nationale organisaties
op dit gebied, kan en mag niet worden geop zichzelf staat.
Dit is daarom gewenscht, omdat de ar- negeerd.
Zou men dit doen, dan zou daarvan het
beidsbemiddeling voor de jeugd met factoren
moet rekening houden, waarmede die voor gevolg zijn, dat een groot aantal ouders
volwassenen geen rekening behoeft te hou- weerhouden zou worden van de voorlichting
den. Heeft de arbeidsbeurs voor een vol- gebruik te maken.
Bovendien getuigt het steeds van wijs bewassene bemiddeld, dan is haar taak afgeleid, als de overheid bij haar maatregelen
loopen.
Gaat men echter over tot het geven van rekening houdt met hetgeen uit het vrije
voorlichting bij de beroepskeuze, dan is het maatschappelijke leven is opgekomen. Op het
wenschelijk, dat gestreefd wordt naar plaat- gebied van de beroepskeuze-voorlichting besing in het geadviseerde beroep. Niet altijd teekent dit, dat de arbeid van de reeds jaren
is dit direct mogelijk. Het kan zijn dat de bestaande nationale vereenigingen op dit geouders zitten te wachten op de verdiensten bied niet alleen mogelijk moet blijven, maar
van den knaap of het meisje en dat daarom door den steun van de overheid verder moet
tijdelijke plaatsing in een ander beroep of worden uitgebouwd.
In deze vereenigingen, evenals in de door
in een „baantje" moet geschieden. Dan is de
taak van de beurs echter niet afgeloopen. In- haar gestichte commissies voor beroepskeuzetegendeel, er zal dan naar gestreefd moeten voorlichting, zijn de instanties bij elkaar geworden zoo spoedig mogelijk de jeugdige bracht, die bij het beroepsadvies geïnteresingeschrevene in het aangewezen beroep te seerd zijn, namelijk de school, de vakorganisaties van werkgevers, werknemers en midplaatsen.
Een andere mogelijkheid is, dat een be- denstanders (dus het bedrijfsleven), de
paalde jongen of meisje naar de meening van jeugdorganisaties, de psychologen en medici:
den beroepsadviseur in een bepaalde om- Elk dezer instanties draagt er toe bij, dat het
geving het best zal slagen. Een aanteekening beroepsadvies theoretisch en practisch verop de kaart van den ingeschrevene wijst daar- antwoord is en zoowel voor den jeugdige perop en de jeugd-bemiddelaar zal daarop spe- soonlijk als voor het bedrijfsleven de beste
resultaten waarborgt.
ciaal letten.
Met name van de bestaande of nog op te
Hier komt ook de kwestie van de „nazorg"
aan de orde. Een kwestie, die de voorlichting richten commissies make de overheid een
raakt, maar waarbij de jeugdbemiddeling uit- dankbaar gebruik en wel op basis van de
Punten van samenwerking, genoemd in de
nemende diensten kan bewijzen.
Zeer besliste scheiding tusschen de be- bekende richtlijnen van het Centraal Comité
middeling voor de volwassenen en voor de van Samenwerking in zake voorlichting bij
beroepskeuze, die aldus luiden:
jeugd achten wij dus noodzakelijk.
„Bij de analyse van het geheel der voorDit maakt ook nauw contact met de beroepskeuze-voorlichting gemakkelijker. De lichting meent het Centraal Comité de volervaring heeft geleerd, dat de ouders, die gende noodzakelijke factoren te moeten
voor hun kinderen voorlichting voor het te onderscheiden:
kiezen beroep verlangen, hoogen prijs stellen'
1. lokaliteit, waarbij vuur, licht, schoonop het tegelijkertijd verleenen van bemiddemaak, onderhoud, bewaking;
ling bij de plaatsing in dat beroep."
2. studie-lectimr, boeken, bladen, tijdschriften;
Ook de vraag hoe het contact van de
3. uitleen-lectuur;
bureaux voor beroepskeuze, die in de voor4. alle informaties over beroepen en opleimelde verordening afdeelingen van het gedingen, die gedrukt verkrijgbaar zijn of
westelijk arbeidsbureau zullen zijn, met het
door eigen aanteekening schriftelijk zijn
vast te leggen;
^) Er kunnen uitzonderingen zijn, bijvoorbeeld als
door bijzondere oorzaken de 21-jarige verder moet
worden voortgeholpen.

-) Uitgave Centraal Bureau voor de Statistiek.

Meer dan ooit klinkt -thans een roepen,
Ook op 't vakverbondsterrein:
„Laat ons toch elkaar verdragen,
Voortaan meer een eenheid zijn." —
Als men met dit eenheidsstreven
Nu voor de gedachte pleit:
Daar, waar moog'lijk saam te werken
In den socialen strijd,
Meen ik, dat de Christen-werker
Deze roepstem niet negeert,
Mits men slechts zijn overtuiging
Maar eerbiedigt, respecteert.
Neen, hij eischt niet te aanvaarden,
Dat, wat hij belijden mag,
(Schoon hij zeker dit aanvaarden
Van die zijde gaarne zag).
Maar hij vraagt alléén: Eerbiedig
Mijn beginsel, evenzeer
Als ook ik uw overtuiging,
Naar bekend is, respecteer.
Minder kan, mag hij niet vragen!
En is 't een onbillijkheid '
Dit verzoek om wederkeerig
Oef'nen van verdraagzaamheid?
(Nadruk verboden.)
JAN WILNA,

5. eventueel materiaal voor psycho-technisch onderzoek;
6. het medisch onderzoek;
7. het psycho-technisch onderzoek.

Al het achter deze 7 punten genoemde valt
onder de mogelijkheid van samenwerking.
Wel zal b.v. in de bibliotheek ook nog plaats
moeten zijn voor werken, die vooral of althans in de eerste plaats voor een speciale
richting van belang zijn.
Buiten de samenwerking kunnen blijven:
8. de eigenlijke bespreking met ouders en
jongelieden;
9. de informaties aangaande den jongen
of het meisje, al zal het zeer wenschelijk
zijn om bij het inwinnen van deze informaties gebruik te maken van dezelfde
formulieren, al of niet ruimte latende
voor vragen, die een enkele groep voor
haar advies van belang acht;
10. het paedagogisch-psychologisch advies;
11. geheel of gedeeltelijk de plaatsing;
12. de nazorg."
Bij de toepassing dezer richtlijnen is het
mogelijk, aan het streekbureau voor jeugdbemiddeling een streekbureau voor beroepskeuze te verbinden, met een eigen adviseur
voor elk der richtingen, met verschillende
spreekuren, maar in dezelfde lokaliteit en met
gebruik van dezelfde hulpmiddelen.
Dit streekbureau moet staan onder leiding
van een administrateur, een uitnemende
outillage bezitten met zooveel hulpkrachten
als noodig blijkt voor een goede functionneering. Wanneer het territoir van voldoenden
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omvang is, dan kan tegen de daaraan verbonden, uitgave geen overwegend bezwaar
bestaan in het licht van de bezuiniging, die
daardoor op ander gebied wordt verkregen.
Elke commissie verkrijgt het recht een
voordracht bij de overheid in te dienen voor
de benoeming van een eigen beroepskundiq
adviseur. In dit opzicht moet, naar wij mecnen, worden afgeweken van de „richtlijnen
voor samenwerking", waar de beroepskundige
adviseur naast een adviseur van de betreffende richting een taak zou hebben. De erva-

ring leert, dat het beroepsadvies het best kan
worden vastgesteld na een onderhoud onder
vier oogen met den beroepscandidaat. Het is
niet aan te bevelen, dat, naast den adviseur
en den candidaat, als regel een derde persoon
aanwezig is.
Dit wil natuurlijk geenszins zeggen, dat
aan elk bureau van elke richting een eigen
adviseur moet zijn. Dit zal afhangen van de
samenstelling 'der bevolking in die streek
en
van de daarmee verband houdende
activiteit der centrales in die streek."

BIJ HET AFSCHEID VAN HERMANS EN KUIPER
In Herstel, het weekblad van het R.K.
\Verkliedenverbond van 4 October, worden
zoowel door den verbondsvoorzitter De Bruin
als den verbondssecretaris Schutte, woorden
van afscheid gewijd aan de heengaande verbondsbestuurders Henri Hermans en C. J.
Kuiper. Door deze beide bestuurders worden
in hetzelfde nummer van Herstel, woorden
van afscheid tot de roomsch-katholieke arbeidersbeweging gericht.Hermans en Kuiper gaan heen in verband
met den door hen bereikten leeftijd, teneinde
plaats te maken voor jongeren. Hermans werd
geboren 14 Augustus 1874 en Kuiper 3 Mei
1875.
Beiden, Hermans en Kuiper, mogen terugblikken op een veeljarigen en door God gezegenden staat van dienst in de roomschkatholieke arbeidersbeweging.
Meer direct persoonlijk zijn wij met deze
beide veteranen eerst in aanraking gekomen
na onze intrede in de Tweede Kamer in 1931.
Maar ook daarvoor waren zij ons niet onbekend.
Hermans was ,,Secretaris van den Arbeid'
te Maastricht. Hij was redacteur van Het
Katholieke Volk, een weekblad dat wij ter
lezing ontvingen van een roomsch-katholiek
kameraad, die naast ons stond in de weverij.
Uit dit blad leerden wij Hermans kennen en
waardeeren.
Nog grooter waardeering voor zijn persoon
en werk is bij ons ontstaan door de lezing en
bestudeering van zijn „Handboek voor de
moderne vakbeweging", door hem „opgedragen aan de christelijke vakbeweging van
Nederland". Dit, dn 1908 verschenen boek, is
ons bij onzen arbeid in de vakbeweging
van grooten dienst geweest. Na een inleiding
over de moderne vakbeweging (modern zonder aanhalingsteekens, modern bedoeld als
een vakbeweging van den modernen tijd),
handelt het eerste hoofdstuk van Hermans'
boek over wezen en doel der vakbeweging.
Aangetoond wordt de noodzakelijkheid der
christelijke vakbeweging. Het tweede hoofdstuk (dat loopt van pag. 50 tot pag. 256),
behandelt het program van actie der christelijke vakbeweging. Het derde hoofdstuk beschrijft de taktiek en de practijk der vakbeweging.
Wij hebben ook dit boek, toen wij cursussen gaven voor de christelijke besturenbonden, zoowel voor de behandeling van de taak
der christelijke vakbeweging, als voor de behandeling der practijk, als bron gebruikt. Bij
de lessen b.v. die wij over de taak van den
voorzitter, den secretaris en den penning-
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meester eener plaatselijke afdeeling hielden,
hadden wij het boek van Hermans als bron
voor ons.
Nu, bij zijn afscheid willen wij Hermans
gaarne danken voor den arbeid dien hij vele,
vele jaren lang voor het arbeidende volk en
voor de roomsch-katholieke en christelijke
vakbeweging heeft verricht.
Ook Kuiper kenden wij reeds vele jaren.
Maar de meer persoonlijke aanraking dateert
van 1931, toen wij hem meer dagelijksch in
de Tweede Kamer ontmoetten. Daarnaast
hebben wij nu reeds vele jaren samen met
hem zitting in de niet onbelangrijke commissie uit den economischen raad.
Wij hebben ook Kuiper in die jaren leeren
kennen en waardeeren, en het is ons een
voorrecht hem als onzen vriend Kuiper te
mogen aanspreken.

Aanvankelijk was Kuiper - - hij heeft dit
ons persoonlijk wel eens medegedeeld — lid
van de afdeeling Haarlem van den modernen
metaalbewerkersbond. Van 1899 tot 1903
was hij lid en later bestuurslid dezer afdeeling, waarvan onze vriend, de Patrimoniumman, M. de Braal, voorzitter was. Maar
Kuiper had daar ten slotte toch geen vrede
bij. Er kwam een breuk in zijn overtuiging.
Hij begon te beseffen, dat neutraliteit in de
vakbeweging onhoudbaar was. En na de
spoorweg- en algemeene staking van 1903
sloot hij zich aan bij de roomsch-katholieke
vakbeweging. In hetzelfde jaar werd hij nog
voorzitter der afdeeling Haarlem van de
roomsch-katholieke
metaalbewerkersorganisatie. En sindsdien is het met Kuiper steeds
crescendo gegaan.
Kuiper is een bedachtzaam man. Maar een
principieel man; een man ook, die weet wat
hij wil. En hij is een man met een -warm hart
voor de sociaal verdrukten.
Wat ons bovenal in Kuiper heeft getroffen,
is zijn onwankelbaar vertrouwen op God.
Kuiper is een geloovig man. Zijn geloof is
zijn kracht. Ook onder de moeilijkste omstandigheden blijft dat geloof hem leiden. En hij
weet, dat wie op God betrouwt, nooit beschaamd zal uitkomen.
Aan beide werkers, Hermans en Kuiper,
nu zij zich uit den direct actieven dienst
terugtrekken, onzen dank voor den velen
arbeid, door hen, voor het arbeidende volk en
voor de confessioneele vakbeweging, in een
lang tijdsbestek, verricht.
Moge God de Heere hen nog eenen langen
en gezegenden levensavond schenken.
A.

WIJZIGING VAN DE ZIEKTEWET
Bij besluit van den Secretaris-Generaal tijdens zwangerschap en bevalling voor uitvan het Departement van Sociale Zaken zijn keering uit de ziekenkas in aanmerking komt.
eenige wijzigingen en aanvullingen in de
Destijds is in het parlement over deze
aangelegenheid uitvoerig van gedachte geZiektewet aangebracht.
wisseld en ten slotte besloten alleen de geArtikel l van dat Besluit luidt als volgt:
huwde
vrouw en moeder bij zwangerschap
Artikel 1.
en
bevalling
uitkeering te verschaffen.Thans
De Ziektewet wordt als volgt gewijzigd:
wordt
dit
zonder
discussie ongedaan ge1) Artikel 23, lid 3, wordt gelezen als
maakt.
volgt:
In een toelichting die wij lazen op deze
„3. Met ziekte worden zwangerschap wijziging heet het:
en bevalling gelijkgesteld."
„Wanneer thans de bovengenoemde be2) In de leden 4, 5 en 7 van artikel 37 paling der verordening aan dezen rechtsvervalt het woord „gehuwde". De tweede en toestand (onderscheid tusschen gehuwde en
de derde volzin in lid 7 van genoemd artikel ongehuwde moeder) een einde maakt, doordat zij aan de vrouwelijke verzekerden, zonvervallen.
3) In het eerste lid van artikel 53 wordt der onderscheid tusschen gehuwde, ongetusschen het onder ,,c" en ,.d" bepaalde in- huwde en gescheiden vrouwen, dezelfde bescherming in de ziekteverzekering biedt, dan
gevoegd:
„cfcfs. indien de ongeschiktheid tot wer- strekt deze maatregel niet slechts ten voorken het gevolg is van een ziekte, welke deel aan de volksgezondheid en aan een gehaar oorzaak vindt in een vecht, of klop- zonde nakomelingschap, doch wordt daarpartij, waaraan de verzekerde uit eigen • door tegelijkertijd de tot nu toe bestaande
discriminatie van de ongehuwde moeders,
beweging heeft deelgenomen."
welke wel alleen nog in Nederland voor4) In het zesde lid van artikel 55 vervalt kwam, uit de wereld geholpen." En iets
in den eersten volzin het woord „gehuwde" verder wordt dan nog gezegd, dat de oude,
en vervalt de tweede volzin.
„onsociale" regeling „onder druk van een
5) In het tweede lid van artikel 84 ver- bepaalde religieus-politieke parlementsfractif:
vallen de woorden „gehuwd en".
in de wet is opgenomen." De regeling was
De practische beteekenis van deze wijzi- destijds door aanneming van een amendeging is, dat voor uitkeering uit de Ziektewet ment-Aalberse c.s. in de wet gekomen."
niet alleen de gehuwde vrouw, gelijk tot dus\Vij zochten tevergeefs in een woordenver, maar voortaan ook de ongehuwde vrouw boek naar de beteekenis van het tegenwoor-

dig veel gebruikte woord ,.discriminatie' .
Als wij ons niet vergissen stamt dit vreemde
woord uit de wiskunde, waar het 't gebruik
van een bepaalde formule met uitsluiting van
een andere eigenlijk meer voor de hand liggende formule aanduidt. In ieder geval kom;
discriminatie neer op het uitsluiten van een
bepaalde soort goederen of groep van zaken,
dan wel van personen.
Discrimatie van de ongehuwde moeders in
de Ziektewet wil dus niet anders zeggen,
dan dat deze niet als normale gevallen van
ziekte moeten worden beschouwd en derhalve buiten de regeling vallen. Een volkomen vanzelfsprekende opvatting voor wie
het moederschap van de gehuwde vrouw als
normaal, maar dat van de ongehuwde vrouw
als abnormaal beschouwt. De christelijke
zede wijst hier den weg.
Wanneer in de aangehaalde toelichtinq
wordt gesuggereerd, dat Nederland in dit
opzicht achterlijk was omdat in geen enkel
ander land een dergelijke onderscheiding
wordt gemaakt en wanneer voorts wordt opgemerkt, dat „deze maatregel niet slechts ten
voordeel aan de volksgezondheid en aan een
gezonde nakomelingschap" zal strekken, dan
zijn wij zoo vrij een vraagteeken te zetten.
Men heeft den laatsten tijd herhaaldelijk
kunnen lezen, dat het geboortecijfer nergens
in Europa zoo hoog is als in Nederland en
dat de netto-toename der bevolking eveneens
in Nederland het hoogst is. Hoe komt het
toch, dat die andere landen geringer nakomelingschap hebben, terwijl zij toch, volgens
deze toelichting, niet zulk een ,,onsociale"
regeling kennen als bij ons? Zou het misschien
komen, doordat daar voor de ongehuwde
moeder ruim baan wordt gemaakt?
De andere bepalingen van voornoemd besluit luiden als volgt:
Artikel 2.
De bepaling van artikel l , onder l o en 2o,
van het Koninklijk Besluit van 10 Juli 1929
(Staatsblad no. 387) tot uitvoering van artikel 101, derde lid, der Ziektewet, wordt voor
den duur van één jaar, te rekenen van het
in werking treden van dit besluit, buiten werking gesteld.
Artikel 3.
1 l ) De leider en de leden van een orkest
vallen als werknemers in dienst van den exploitant, in wiens bedrijf of in wiens naarn
het orkest optreedt, onder de verplichte verzekering overeenkomstig de bepalingen van
de Ziektewet en de ïnvaliditeitswet, alles
voor zoover het Bestuur der Rijksverzek*;ringsbank niet beslist heeft, dat het orkest
overeenkomstig de bepalingen der Ongevallenwet 1921 als een zelfstandig bedrijf moet
worden beschouwd.
(2) Hetgeen voor de verrichting van
werkzaamheden, als bedoeld in lid l, wordt
genoten, wordt als loon in den zin van de
Ziektewet en van de ïnvaliditeitswet beschouwd. Hetgeen voor den gezamenlijk verrichten arbeid wordt genoten, wordt, voor
zoover niet blijkt van een andere verdeeling,
geacht door ieder dergenen, die den arbeid
hebben verricht, voor een gelijk deel te zijn
genoten.
Artikel 4.
Onder leerling in den zin van het tweede
lid, onder l o, van artikel 2 der Ongevallenwet 1921 wordt mede verstaan hij, die tegen

betaling van leergeld in een onderneming
werkzaam is, hij, die al of niet tegen betaling van leergeld als leerling eener instelling
van technisch onderwijs in een onderneming
ten behoeve van zijn practische vakopleiding
werkzaam is gesteld, alsmede hij, die aan een
aan een onderneming verbonden vakschool
opleiding ontvangt. In de vorenbedoelde gevallen wordt degene, in wiens onderneming
de leerling werkzaam is, of aan wiens onderneming de vakschool, aan welke de leerling
opleiding ontvangt is verbonden als de werkgever van den leerling beschouwd.
Daartoe is niet vereischt, dat door of voor
den leerling met den werkgever een arbeidsovereenkomst is gesloten.
Artikel 5.
Artikel 5 bepaalt ten slotte, dait de artikelen
l, 2, 3 op den dag van afkondiging in wer-

king treden en artikel 4 op den eersten werkdag, volgende op dien van afkondiging.
In het derde artikel worden de leider CT
de leden van een orkest onder de Ziektewet
en de ïnvaliditeitswet gebracht, voor zoover
het orkest niet reeds als een zelfstandig bedrijf wordt beschouwd.
Belangrijk is artikel 4, waarin niet slechts
in een onderneming werkende leerlingen
(dus zonder arbeidsovereenkomst) maar ook
de in een vakschool van een onderneming
geplaatste leerlingen onder de Ongevallenwet zullen vallen.
Deze bepaling juichen wij toe. Deze leerlingen werken gewoonlijk onder dezelfde
omstandigheden als de overige arbeiders,
maar aangezien zij geen arbeidsovereenkomst hadden gesloten, vielen zij buiten, de
Ongevallenwet. Dit is thans ten goede gewijzigd.

SCHIPPERSKAMPEN VAN DE „CENTRALE"
Sinds eenige weken kan over de zooge- werk uit te breiden sterk op den voorgrond
naamde opleiding voor schippers bij Rijn-, gezet. Daarbij deed zich het typische verkust- en binnenvaart in meervoud worden schijnsel voor, dat de werkloosheid ook
geschreven. Het was de Centrale voor Werk- slachtoffers maakte onder de visschersbevolloozenzorg, gesticht op initiatief van den king, die als regel buiten de seizoentijden
Raad van Nederlandsche Kerken voor Prac- geen noemenswaardige werkloosheid kende.
tisch Christendom, die reeds geruimen tijd Een aantal Scheveningsche jongens werd gegeleden in het werkkamp „Elfbergen" te animeerd om deel te nemen aan een tweede
Oude Mirdum (Gaasterland) een poging schipperskamp, dat, dank zij de aanbieding
waagde om niet slechts de gevolgen der van het Binnenvaartfonds vor de Scheepwerkloosheid te bestrijden, maar de werkloos- vaart, kon plaats hebben aan boord van de
heid zelf te bekampen, door aan werklooze Koningin Wilhelmina te Amsterdam.
Na overleg met het Departement van
jonge mannen een opleiding te geven, die
hen in staat zou stellen als schipper hun Sociale Zaken en de bevoegde instanties werd
het „kamp", dat nu, in tegenstelling met „Elfbrood te verdienen.
Er waren, dank zij het initiatief van een bergen", niet op het land, maar op het water
der arbeidsbemiddelaars, uit het kamp „Elf- kon georganiseerd worden, geopend. De dagbergen" eenige flinke kerels bij de Rijn- en bladen deden er mededeeling van, zoodat we
kustvaart geplaatst. Hoewel zij voor deze daarop niet nader ingaan.
De bedoeling zat voor om deze varensfunctie niet waren opgeleid, hebben verschillenden toch een plaats in het schippersbedrij f gezellen, die reeds heel wat jaartjes op de
kunnen veroveren. Maar meerderen konden haringvangst geweest zijn, op te leiden tot
zich niet handhaven, waarom de vraag aan kapitein op de binnenvaart, terwijl de vorm
de orde kwam of het mogelijk zou zijn eenige dezer opleiding zoo gekozen is, dat deze
opleiding te geven. In overleg met het Bin- kampdeelnemers ook voldoende kennis opnenvaartfonds werd de opleiding in handen doen voor de Rijn- en zeevaart. Van de opgegeven van de school te Lemmer en een gedane kennis, als ze niet naar de binnenbootsman in het kamp aangesteld voor aan- vaart gaan, is voldoende geprofiteerd om
vullende opleiding,
terwijl de algemeene
vorming werd opgedragen aan een
hulpleider, die tot
onderwijzer was opgeleid.
Een groot aantal
deelnemers zijn opgeleid en heeft, ondanks de ongunst
der tijden, een werkkring verkregen en
behouden, zoodat er
voor de „Centrale"
alle aanleiding was
dit werk voort te
zetten en uit te breiden. De na-oorlogsche toestand, die
een grootere werkloosheid bracht dan
vóór 10 Mei, heeft
De „Koningin Wilhelmina" wordt schoongemaakt.
de noodzaak om dit
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Lessen in splitsen en knoopen.
door verdere studie in staat te zijn een plaats
bij kust- en Rijnvaart te verwerven.
De opleiding in Amsterdam vindt plaats
op de Koningin Wilhelmina en aan de Binnenvaartschool. Om een indruk te geven hoe
het leven aan boord van dit schip is, geven
we hieronder de dagindeeling van een der
dagen, die tevens een aanwijzing is van hetgeen de jongens daar leeren.
Opstaan kwart over zes. Om tien over half
zeven wordt geïnspecteerd en vindt de ochtendgymnastiek plaats. Van zeven tot acht
wordt het schip schoongemaakt. Daarna volgt
de dagopening en het ontbijt. Van negen tot
twaalf scheepswerk en onderwijs. Om half
een de middagmaaltijd. Een uur later gaan de
jongens naar het zwembad om in de zwemkunst te worden ingewijd. Van half vier tot
half vijf de z.g. Daltonlessen. Om kwart over
zes de warme maaltijd. Daarna (het is Vrijdag) allemaal onder de douche. Verder is

Roeien op het Y te Amsterdam.
deze avond beschikbaar voor ontspanning.
Op andere avonden is er één of anderhalf
uur beschikbaar voor studie. Na dagsluiting
om 9.30 uur gaan de jongens onder de wol.
En om tien uur is het aan boord stil. Zaterdagsmiddags is er gelegenheid voor ontspanning, passagieren en excursie.
Op Maandagavond komt ds. Emous catechisatie geven. De Zondag wordt voorts op
de gebruikelijke manier doorgebracht.
De opleiding duurt zes maanden. De cursus in Amsterdam draagt nog het karakter
van een proefneming. Wij plaatsen hierbij
eenige foto's van de kampen in Gaasterland
en Amsterdam, De foto's van het kamp te
Amsterdam werden ons welwillend verstrekt
door de firma Pax-Holland te Amsterdam.
Op bovenomschreven wijze bestrijdt de
„Centrale" de jeugdwerkloosheid en haar
gevolgen.
J. SCHIPPER.

DE PRIJSVERHOOGING
In antwoord op onzen brief aan den Secretaris-Generaal'), waarin wij verzochten om
prijsregelend optreden, ontvingen wij dd.
10 October het volgende bericht:
Zie De Gids van 6 Sept. 1940.

:, m BB VSHBB -.dirtillBB

Departement van Landbouw en Visscherij.
Rijksbureau voor de voedselvoorziening in
oorlogstijd.
Afdeeling Algemeene Zaken.
's-Gravenhage, 10 October 1940.
In antwoord op Uw nevenvermeld schrij-

ven, heb ik de eer U mede te deelen, dat de
prijzen der levensmiddelen mijn volle aandacht hebben.
Een zekere stijging in de kosten van
levensonderhoud is echter onvermijdelijk,
aangezien de verschuivingen in vraag en
aanbod niet altijd zijn te voorkomen, en vele
grondstoffen voor de verwerkende industrieen duurder zijn geworden, doordat of wel
de importprijzen zijn verhoogd, of wel de in
het binnenland voortgebrachte producten met name de akkerbouw- en veehouderijproducten — vóór het uitbreken van den oorlog zoodanige lage prijzen noteerden, dat de
instandhouding van de betreffende bedrijven
een prijsverhooging dringend noodzakelijk
deed zijn.
Om echter de kosten van levensonderhoud
binnen redelijke grenzen te houden, worden
door mij, met name voor de voornaamste
levensmiddelen, prijsregelingen vanaf den
producent tot aan den consument in het leven
geroepen, -waardoor ongemotiveerde prijsverhoogingen zooveel mogelijk worden voorkomen.
De Secretaris-Generaal,
waarnemend Hoofd van het Departement
van Landbouw en Visscherij.
(volgt onderteekening).
Inmiddels wordt door ons een onderzoek
ingesteld naar de prijsstijging van de eerste
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De roeiboot krijgt een goede beurt.
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Roeilessen op het Slotermeer.

Ochtendgymnastiek in „Elfbergen",

Zwemlessen aan de Friesche meren.
levensbehoeften, met de bedoeling daarover
met de bevoegde autoriteiten nader in overleg te treden.
In dit verband zij nog medegedeeld, dat
ons verbond zich op 2 October jl. tot den
waarnemend Secretaris-Generaal, waam.
Hoofd van het Departement van Sociale
Zaken heeft gewend, met verzoek den sedert
17 December 1939 toegekende 5 pet. duurte-

toeslag op de steunuitkeering en de werkverschaf [ingsloonen, met het oog op de
voortgaai.de stijging van de kosten van het
levensonderhoud, verder te verhoogen.
De belangrijke stijging sedert Mei gaf ons
verbondsbestuur aanleiding met klem op
verhooging van den duurtebijslag voor
steuntrekkende en in de werkverruiming geplaatste arbeiders aan te dringen.

WAT MEN DIENT TE WETEN
VI.
In zake het ontslag van de bij den Opbouwdienst geplaatste personen is het volgende bepaald:
1. Ten aanzien van alle ontslagenen wordt
de kostwinnersvergoeding doorbetaald tot en
met 19 October 1940.
2. Mocht blijken, dat de ontslagene er
niet in slaagt vóór of op 14 October 1940
loongevenden arbeid te vinden, dan wordt
de kostwinnersvergoeding doorbetaald tot
en met 26 October 1940.
3. Ten aanzien van de onderofficieren —
die tot de laatstvertrekkende groep behoo-

ren — wordt de kostwinnersvergoeding
doorbetaald tot en met 26 October 1940.
4. Onder loongevenden arbeid wordt verstaan arbeid, die een geldelijke verdienste
oplevert, ongeveer gelijk aan of hooger dan
de inkomsten, die tot grondslag hebben gediend bij het vaststellen van de kostwinnersvergoeding.
5. .Na 26 October 1940 mag ten aanzien
van hen, die in het tijdvak 9—15 October
1940 worden ontslagen, geen kostwinnersvergoeding meer worden uitbetaald. Mocht
niettemin in bepaalde gevallen behoefte aan
steun blijven bestaan, dan zal daarin op andere wijze dan door middel van kostwinner?
vergoeding worden voorzien.

STATISTIEK DER VAKBEWEGING
Totaal aantal georganiseerden.
Verschenen is het door het Centraal
Bureau voor de Statistiek bewerkte en door
de N.V. Drukkerij Albani te 's-Gravenhage
uitgegeven „Overzicht van den omvang der
vakbeweging in Nederland op l Januari
1940".
Het totaal aantal georganiseerden is in
1939 met 28.900 gestegen. Het bedroeg op
l Januari van dit jaar 798.300, tegen 769.400
op l Januari 1939. Een stijging dus met 3.75
procent.
Het topcijfer van l Januari 1933 is echter
nog niet weer bereikt. Dat topcijfer bedroeg
828.900. Begin 1933 waren er dus nog
30.600 georganiseerden méér, dan begin 1940.
Na 1933 is een daling begonnen, die in 1937

weer voor vooruitgang heeft plaats gemaakt.
Op l Januari 1937 bedroeg het totaal aantal
georganiseerden 723.600. Over 1937 bedroeg
de stijging 2^ procent; over 1938 was1 deze
3l/2 procent en over 1939, gelijk reeds werd
opgemerkt, 3% procent.
Van de vakcentralen boekte over 1939 het
N.V.V. een ledenwinst groot 12.900 of
4 procent; het C.N.V. 5.000 of 4y2 procent;
het R.K.W. 8.900 of 5 procent. De stijging
van het R.K.W. werd gunstig beïnvloed door
aansluiting van een tot dusver buiten deze
centrale staande organisatie, met 1.900 leden.
De statistiek over 1939 houdt rekening met
niet minder dan een 8-tal „vakcentralen".
Behalve de drie grootste, het NV.V., het
R.K.W. en het C.N.V., bestonden nog het
Nationaal Arbeidssecretariaat (N.A.S.); het

Nederlandsch Syndicalistisch Vakverbond
(N.S.V.); de Nederlandsche Vakcentrale
(N.V.C.); het Oud-Katholiek Vakverbond
(O.K.V.) en de Christelijk Nationale Vakcentrale (C.NV.C.). Deze laatste is 22 April
1939 opgericht en werd gevormd door den
Christelijk Nationalen Bouwvakarbeidersbond
en de Christelijk Nationale Vereeniging van
Werklieden in het Landbouw-, Tuinbouw-,
Zuivel- en Veenbedrijf te Menaldum. Deze
„vakcentrale" heeft echter reeds weer opgehouden te bestaan, wijl, naar door de dagbladen is bericht, „de bond van Menaldum"
samengesmolten is met den bij het N.V.V.
aangesloten Nederlandschen Landarbeidersbond.
Ook het 'N.A.S.. de N.V.C, en het
N.S.V. hebben opgehouden te bestaan.
Op l Januari 1940 hadden deze vakcentralen het volgende ledental:
N.A.S
N.S.V
N.V.C
O.K.V
C.N.V.C

10.300
1.600
50.750
800
2.300

Eigenaardig is, dat in den, in de Duitsche
taal gestelden Auszug, die aan het overzicht
is toegevoegd, het C.N.V. „Evangelisch"
wordt genoemd, wat juist is, en de C.N.V.C.
„Reformiert", wat minder juist is. Reformiert
bedoelt waarschijnlijk de vertaling te zijn van
„Hervormd". Maar de beide bij de C.N.V.C.
aangesloten bonden werden in stand gehouden, omdat naar de meening van de leiders
dier bonden het C.N.V. te „Gereformeerd"
was. En nu worden zij zelve als „Reformiert"
bestempeld!!
Het overzicht van het Centraal Bureau
geeft ook cijfers van de ledentallen der vakcentralen over de topjaren 1932—1933 en
het bereikte ledental op l Januari 1939. Wij
ontleenen daaraan het volgende:
Vakcentrale

N.V.V
R.K.W
C.N V

Hoogste
ledencijfer
1932/33

Ledental op
1 Jan. 1940

342.000
198.400
118.800

322 300
191.500
120 350

Meer of
minder
— 19.700
- 6.900
+ 1 550

Protestantsch-christelijk georganiseerden.
Uit het overzicht over den omvang der
vakbeweging op l Januari 1940 blijkt het
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volgende ten opzichte van het aantal protestantsch-christelijk georganiseerden (waarbij meegeteld zijn eenige kleine Israëlietische
vereenigingen):
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Aangesl. bij het C.N.V. 88.683 9.529 20.683 118.900
Niet aaugesl. vakbonden 2.279
329 11.618 14.226
Niet aangesl. nationale
_
300
300
vakvereenigingen. . .
Niet aangesl. plaatselijke
1.052
vakvereenigingen. . .
180
425
447
91.392 10.305 32.781 134.478

Uit deze cijfers - - waarbij geen rekening
is gehouden met de adspirantleden — blijkt,
dat het totaal aantal protestantsch-christelijke en confessioneel niet-katholiek georganiseerden -- meegeteld zijn de ledentallen van
eenige kleine Israëlietische vereenigingen op l januari 1940 bedroeg 134.478. Dat is
een vooruitgang over een jaar, groot 5.114
leden. Op l Januari 1939 bedroeg het aantal
prótestantsch-christelijk georganiseerden namelijk 129.364.
Het aantal prótestantsch-christelijk georganiseerden op l Januari 1940, dat niet bij het
C.N.V. was aangesloten, bedroeg 15.578,
tegen 15.479 op l Januari 1939. Een vermeerdering dus met 99.
Wij laten hier een overzicht volgen van de
niet bij ons verbond aangesloten organisaties
met hun ledentallen op l Januari 1939 en
l Januari 1940.
Ledental Ledental
1 Januari ] Januari
1939
1940

Organisaties
Chr. Nat. Bouwvakarb. bond
Chr. Nat. Ver. van Werklieden
in hetlandb.-, tuinb.-, zuivelen veenbedrijf
Unie van Chr. Onderwijzers .
Ver. van Chr. Onderwijzers .
Vereen. Chr. Onderwijzers aan
M.U.L.O.-scholen . . . .
Ver. v. Leeraren b. h. Chr. M. O.
Vereen, van Chr. Leeraren en
Leeraressen bij het N.O. .
Ver van Onderw. Pers. aan
Prot. Chr. Kweekscholen
Ned. Chr. Ver. van Leeraren
en Onderw. in licham. opv.
Ver. tot Bev. van Chr. Onderwijs aan achterlijke kinderen
Ver. van Opleidsters voor Chr.
Bewaarschoolonderwijzeressen
Ned. Ver. van Handelsreizigers
e n -agenten .
. . . .
Ver. van Chr. Land- en Tuinbouwonderwijzers . . . .
Div. plaatselijke vereenigingen
Totaal

. . .

454

491

1789
1813
7852

1788
1817
7786

1001
396

1050
412

361

378

110

106

46

55

93

117

78

77

312

329

103
1071

120
1052

15479

15578

Verhouding van het aantal „confessioneel"
georganiseerden tot het totaal aantal
georganiseerden.
De ontwikkeling der getalsverhouding tusschen de ,,confessioneele" en de ,,overige"
vakorganisaties heeft zich in 1939 nog weer
iets ten gunste der confessioneele vakorganisaties gewijzigd.
Van 1926 tot 1936 kon een onafgebroken
stijging van het percentage der confessioneel
georganiseerden worden geconstateerd, met
natuurlijk een overkomstige daling van het
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percentage der overige georganiseerden. Het
jaar 1938 en nu ook weer het jaar 1939,
bracht een kleine stijging. Het percentage
„ccnfessioneelen" steeg van 43.48 op l Januari 1938 tot 43.76 op l Januari 1939; daarna
steeg het tot 43.80 op l Januari 1940.
Wij geven hier de percentages van het
totaal aantal georganiseerden van de laatste
6 jaren. Ten einde het overzicht zoo duidelijk mogelijk te doen spreken, voegen wij de
percentages der roomsch-katholieke en der
christelijke vakbeweging bijeen:
1 Januari

1935

1936

1937

1938

1939

1940

Chr. vakbew. 43.99 44.15 43.87 43.48 43.76 4380
Over. vakorg. 5601 55.85 56.13 56.52 56.24 56.20

Ten slotte laten wij hier nog volgen het
percentage der prótestantsch-christelijk georganiseerden sedert het jaar 1928:

Amsterdam.
De Plaatselijke Commissie Amsterdam van het
Fonds tot bestrijding der tuberculose „Draagt Elkanders Lasten", afdeeling van het Christelijk Nationaal
Vakverbond in Nederland, heeft ook dit jaar toestemming verkregen tot het houden eener huis- en
straafcollectc, welke D.V. zal worden gehouden op
Zaterdag 16 November a.s.
Dat het fonds' in een behoefte voorziet, blijkt wel
uit het nog steeds toenemende aantal aanvragen om
steun die inkomen.
De Plaatselijke Commissie Amsterdam roept daarom alle vrienden van ,;D.E.L.", onze oud-collectanten, alsook de leden van de christelijke vakbeweging,
de leden van de christelijk-sociale beweging en de
christelijke jeugdorganisaties op, een steentje te willen
bijdragen door: in de eerste plaats zoo mogelijk zelf
mede te collecteeren; in de tweede plaats de leden
hunner vereenigingen op te wekken aan de collecte
deel te nemen en ten derde in hun omgeving ieder
tot dit werk bereid te maken, zoodoende meehelpende
aan het doen doordringen van een lieflijke zonnestraal in de gezinnen onzer broeders en zusters, die
getroffen zijn door de gevreesde volksziekte de tuberculose. In ieders kring zullen toch allicht eenigen zijn
die zich voor deze schoone taak willen geven.
Indien wij het maanwoord van den apostel Paulus
,,Draagt Elkanders Lasten" als richtsnoer stellen, kan
het niet uitblijven dat velen hun schouder onder dit
in het verleden door den Heere onzen God zoo rijk.
gezegend werk zetten.
Zij die zich aanmelden "worden verzocht dit te doen
door opgave van juisten naam, voornaam (voluit),
ivoonplaats, geboortedatum en geboorteplaats aan
het secretariaat van „D.E.L.", Bosboom Toussaintstraat 30, telefoon 83606. Dit geldt zoowel voor onze
oud-collectanten als voor anderen. Besturen van vereenigingen hebben de gelegenheid aan ons bureau ten
behoeve van hun leden kaarten aan te vragen. Wij
hopen dat van deze gelegenheid een veelvuldig gebruik zal worden gemaakt. De collectant(e) moet
minstens 16 jaar oud zijn. A. H. v. PAREREN, secr.

Lemmer.
Onze besturenbond hield op Woensdag 25 Sept.
jl. een vergadering in het Diaconiehuis der Ned.
Hcrv. Gemeente te Lemmer, onder leiding van den
heer G. Kuiper.
Wij mochten ons verheugen in een goede opkomst.
In zijn openingswoord herdacht de voorzitter hen,
die als gevolg van den oorlogstoestand om het leven
zijn gekomen, in het bijzonder ons zeer geacht bestuurslid Jac. Leijenaar, die een zeer actieve persoonlijkheid in onze vakbeweging was en een goed voorbeeld voor ons is geweest.
God de Heere trooste de nabestaanden en geve ons
de kracht om zijn werk over te nemen en voort te
zetten, tot heil van ons allen.
Nadat de secretaris mededeeling had gedaan dat
zijn paperassen door den oorlogstoestand waren ver-

l Januari 1928
12.29 procent
l
„
1929
12.51
l
..
1930
12.94
l
„
1931 ...... 13.38
,.
l
„
1932
13.42
l
„
1933
15.34
l
„
1934
16.07
l
„
1935
16.68
l
„
1936
16.74
l
„
1937
16.85
l
„
1938
16.75
l
„
1939
16.81
l
„
1940
16.85
Het cijfer blijft de laatste jaren — eigenlijk
sedert 1935 — ongeveer stabiel.
Intusschen zijn wij in een nieuwe wereld
aangeland! Dat zal zijn invloed ook doen
gelden op het, het volgend jaar te publiceeren, overzicht van het Centraal Bureau voor
de Statistiek.

dwenen, doch dat reeds een nieuwe voorraad was
aangeschaft, werden de ingekomen stukken behandeld.
Daarna hield de voorzitter een inleiding over het
onderwerp: „Wat was, wat is en wat met een ?",
waar een vlotte bespreking op volgde.
Tevens werd besloten in October een bloempjesdag voor „D.E.L." te houden en werd de zakagenda
voor 1941 aanbevolen.
W. VERHOEFF, secr.

Rotterdam.
De Rotterd. Chr. Besturenbond verzoekt ons opname van de volgende mededeelingen.
1. Er wordt gepoogd, wederom een studieclub te
vormen, ter behandeling van sociale onderwerpen in
het a.s. winterseizoen.
Belangstellenden worden verzocht, zich aan te
melden bij den secretaris van den R.C.B., Mathencsserlaan 299.
2. In verband met den legitimatieplicht hebben de
vakcentralen aan B. én W. verzocht, aan degenen
die een klein inkomen hebben, een tegemoetkoming
te verstrekken in de kosten die zij moeten maken voor
pasfoto's. Vooral voor hen, die een gezin met groote
kinderen hebben is deze aangelegenheid van belang.
3. Het besluit van het Departement, om aan ondersteunden een kolenbon te verstrekken ten einde
hen in staat te stellen, een bescheiden hoeveelheid
brandstoffen op te doen, kon in verband met de aangekondigde distributie van brandstoffen, niet tijdiy
worden uitgevoerd. Er is nu reden om aan te nemen,
dat de verstrekking van kolengeld in de wintermaanden op de in vorige jaren gebruikelijke wijze zal
plaats vinden (elke week een vast bedrag).
4. De werkzaamheden van het Crisis-Comité
(B-steun), waarvan de geheele administratie op
14 Mei te loor ging, zullen worden overgenomen
door Maatschappelijk Hulpbetoon. Over het indienen
van aanvragen volgt nader bericht.
5. De spaarregeling, die tijdelijk moest worden stopgezet, wordt op 5 October weder in werking gesteld.
6. Het Ned. Bijbelgenootschap heeft besloten, zakbijbels beschikbaar te stellen voor hen, die in
Duitschland te werk gesteld worden. Aanvragen
hiervoor kunnen worden ingediend bij den secretaris
van den R.C.B.
Rotterdam, 30 September 1940.
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