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„ONDER EIGEN BANIER'
De eerste oplage van het door ons 'verbond
uitgegeven boek „Onder eigen banier", bevattende een beknopt overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling der christelijke
vakbeweging in de beginperiode na de oprichting der eerste christelijke vakvereeniging
en van de geschiedenis van de oprichting van
het Christelijk Nationaal Vakverbond, is
thans uitverkocht.
Het spreekt vanzelf, dat ons bestuur zich
daarover verheugt.
Spijtig is het evenwel, dat wij een aantal
bestellingen niet meer konden uitvoeren.
Wij hebben daarom besloten een tweeden
druk ter perse te leggen. Dit zal echter slechts
dan kunnen geschieden, indien het aantal
bestellingen zoodanig oploopt, dat het drukken van een tweede oplage verantwoord is.

Tot Maandag 9 'December a.s. bestaat er
gelegenheid aan het adres van ons verbond,
Stadhouderslaan 43, een exemplaar o/ meer
exemplaren van „Onder eigen banier" te bestellen.
Den besturen der christelijke besturenbonden verzoeken wij, in aansluiting aan de
hun op 11 October jl. gezonden circulaire,
een aantal van deze boeken — voor persoonlijke rekening der bestellers - - te plaatsen.
Een zelfde verzoek doen wij aan de a[deelingsbesturen der aangesloten organisaties.
De leden kunnen ook persoonlijk bestellen.
Betaling na ontvangst. De prijs van dit
fraai uitgevoerde, fraai gebonden, 266 pag.
tellende boek bedraagt slechts één gulden,
Het dagelijksch bestuur van het
Christelijk Nationaal Vakverbond.

NAAR CORPORATIEVE ORDENING?
Het Verordeningsblad van 12 November
jl. bevatte een besluit van den SecretarisGeneraal van het Departement van Handel,
Nijverheid en Scheepvaart, betreffende den
opbouw van een zelfstandige organisatie ter
ontwikkeling van het bedrijfsleven.
Artikel l van dit besluit bepaalt, dat de
secretaris-generaal van het genoemde depar-.
tement de voorschriften uitvaardigt en de
maatregelen treft, welke voor den opbouw
van een zelfstandige organisatie ter ontwikkeling van het bedrijfsleven noodig zijn.
Voor zoover tot dit doel bedrijfsorganisaties worden opgericht, erkend, ontbonden of
vereenigd en het daarbij organisaties van
ondernemingen betreft, waarvoor het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart niet of niet uitsluitend bevoegd is,
neemt de Secretaris-Generaal van Handel
Nijverheid en Scheepvaart zijn maatregelen
in overeenstemming met den secretaris-generaal van het bevoegde departement.

De Secretaris-Generaal van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart
kan zijn uit lid l voortvloeiende bevoegdheden overdragen.
De Staatscourant van 12 November jl. bevatte met betrekking tot deze verordening een
tweetal uitvoeringsvo -rschriften.
In het eerste uitvoeringsvoorschrift wordt
bepaald, dat voor den opbouw van een zelfstandige organisatie ter ontwikkeling van het
bedrijfsleven, uit de kringen van het bedrijfsleven een organisatie-commissie wordt ingesteld.
Tot leden dier commissie zijn door den
Secretaris-Generaal van het Departement van
Handel, Nijverheid en Scheepvaart, benoemd:
Mr. H. L. Woltersom, directeur van de
Rotterdamsche Bankvereeniging te 's-Gravenhage, voorzitter; H. C. van Maasdijk, directeur van de N.V. Nederlandsche Bankinstelling, lid, tevens secretaris.
Leden: F. B. J. Gips, directeur van Gips'

Houthandel N.V. te 's-Gravenhage; J. M.
Honig, directeur van Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij te Amsterdam; dr. L. P.
Krantz, directeur van de N.V. }. J. Krantz
en Zn. te Leiden; mr. K. P. van der Mandele,
voorzitter van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken te Rotterdam; W. H. de Monchy,
directeur van de Holland-Amerika-Lijn te
Rotterdam; mr. B. J. M. van Spaendonck,
secretaris van de Algemeene Katholieke
Werkgeversvereeniging te Tilburg; T. J.
Twijnstra, directeur van U. Twijnstra's Oliefabrieken N.V. te Maarssen.
Opvallend is hierbij, dat officieel, alleen
met de R.K. Werkgeversvereeniging is rekening gehouden.
Deze organisatie-commissie verkrijgt, met
betrekking tot het organiseeren van het bedrijfsleven, een bijna dictatoriale macht. Zij
heeft namelijk tot taak ,,alle voorbereidende
maatregelen te treffen, geschikt en noodig
om een zelfstandige organisatie van het bedrijfsleven op te bouwen." Zij krijgt daarvoor
met name de bevoegdheid:
a. bedrijfsorganisaties in te stellen, als uitsluitende vertegenwoordiging van de betrokken takken van bedrijf te erkennen en te bepalen, voor welk gebied van het bedrijfsleven
zij bevoegd zijn;
b. bedrijfsorganisaties te ontbinden, te vereenigen en voorschriften omtrent het beheer
en het gebruik van haar vermogen te geven;
c. het statuut van bedrijfsorganisaties te
wijzigen en aan te vullen;
d. voorzitters en directeuren, alsmede andere functionnarissen van bedrijfsorganisaties aan te stellen en te ontslaan;
e. voor ondernemers en ondernemingen
het lidmaatschap van een bedrijfsorganisatie
verplicht te stellen;
f. overeenkomstige maatregelen voor andere organisaties van het bedrijfsleven te
treffen.
Het uitvoeringsbesluit omschrijft vervolgens
wat onder bedrijfsorganisaties moeten worden verstaan: „Bedrijfsorganisaties zijn die
organisaties en vereenigingen, welke de behartiging van de bedrijfsbelangen van ondernemers en ondernemingen tot taak hebben."
De organisatie-commissie, die beschikkingen van algemeenen aard, in overeenstemming met den Secretaris-Generaal van het
Departement van Handel, Nijverheid en
Scheepvaart in de Staatscourant afkondigt, is
bevoegd voor afzonderlijke takken van bedrijf, commissies in te stellen en de taak en
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bevoegdheden dezer commissies te bepalen.
Ook heeft deze organisatie-commissie de
bevoegdheid aan bedrijfsorganisaties en andere organisaties van het bedrijfsleven, opdrachten en instructies te geven, met bindende
kracht ook voor haar leden.
Het tweede uitvoeringsbesluit, geeft algemeene richtlijnen voor het instellen of erkennen van bedrijfsorganisaties.
Artikel l van dit besluit bepaalt, dat het
bedrijfsleven door de hiervoor genoemde
organisatie-commissie, in, naar den aard der
bedrijven ingestelde en erkende bedrijfsorganisaties, wordt georganiseerd.
Er worden zes hoofdbedrijfsorganisaties
gevormd, namelijk:
1. De industrie (waaronder begrepen de
krach tbedrijven).
2. Het ambacht.
3. De handel (waaronder begrepen het
hotel-, café-, restaurant- en pensionbedrij f ) .
4. Het bankwezen.
5. Het verzekeringswezen.
6. Het verkeerswezen.
Bepaald is verder, dat elk dezer centrale
organisaties wordt onderverdeeld in hoofdgroepen en zoo noodig in vakgroepen.
De centrale organisaties kunnen plaatselijke afdeelingen instellen, terwijl de hoofden vakgroepen der centrale organisaties
plaatselijke en gewestelijke afdeelingen kunnen instellen.
Van groot belang is ook het bepaalde in
artikel 3:
1. De organisatie-commissie bepaalt bij
algemeene beschikking, in overeenstemming
met den Secretaris-Generaal van Handel,
Nijverheid en Scheepvaart, indeeling en
grenzen yan het gebied van het bedrijfsleven,
waarvoor de bedrijfsorganisaties bevoegd
zijn. Door zoodanige beschikking worden ondernemers en ondernemingen (natuurlijke en
rechtspersonen), die op het betrokken gebied
van het bedrijfsleven werkzaam zijn, dan wel
zoodanige werkzaamheid aanvangen, bij de
bevoegde centrale organisatie aangesloten.
Onder ondernemingen worden ook de bedrijven van publiekrechtelijke lichamen verstaan.
2. De verdeeling van de leden over de
lagere organisaties geschiedt door de centrale
organisatie. Is een onderneming werkzaam op
het gebied van meer dan één bedrijfsorganisatie, dan wordt zij als hoofdlid in die bedrijfsorganisatie ingedeeld, op het terrein
waarvan het voornaamste deel van haar
werkzaamheid ligt. In andere organisaties
wordt zij als vaklid of, in geval van onbelangrijke, slechts in hulpbedrijf plaatsvindende werkzaamheid, als niet-betalend bijzonder lid ingedeeld.
Het doel is, gelijk uit het hiervoor medegedeelde blijkt, heel het bedrijfsleven in verplichte corporaties of bedrijfsorganisaties
samen te vatten, namelijk in een zestal centrale organisaties, die weer onderverdeeld
kunnen worden in hoofd- en vakgroepen.
Vroeger is over een dergelijken corporatieven opbouw veel gediscussieerd. In onzen
kring is steeds bepleit „groei van onderen
op". Geen oplegging van een dergelijk systeem door den Staat. Het staat intusschen
wel vast, dat dan de verwezenlijking der bedrijfsorganisatie nog vele jaren op zich had
laten wachten.
Ook is het de vraag, of zonder wettelijke
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maatregelen een behoorlijke bedrij fsafbakening en bedrij f sindeeling zou zijn verkregen.
Ook is vaak op het bezwaar gewezen, dat
verordenende bevoegdheid geven aan de bedrijfsraden uiterst moeilijk was, zoolang een
publiekrechtelijke indeeling der bedrijven niet
had plaats gevonden.
Thans zal een commissie al die moeilijkheden oplossen. De organisatie-commissie
gaat bedrijfsorganisaties stichten. Door deze
stichting worden ondernemers en ondernemingen automatisch bij deze bedrijfsorganisaties aangesloten. De afbakening der grenzen, de indeeling in bedrijfsgroepen, geschiedt
eveneens door de organisatie-commissie.
Het doel dezer bedrijfsorganisaties is het
behartigen van de bedrijfsbelangen van ondernemers en ondernemingen. Zij hebben dus
niet een sociale, maar een economische taak.
Het voornaamste doel is nog duidelijker
uiteengezet in een bijeenkomst van Duitsche
en Nederlandsche industriëelen, Vrijdag 15
November jl. te Amsterdam gehouden.
In zijn openingsrede is er door minister
dr. H. Fischböck op gewezen, dat met de
dezer dagen voorgenomen organisatie van
het Nederlandsche bedrijfsleven, een nieuwe
episode in de samenwerking tusschen Nederland en Duitschland is ingetreden.
Dr. Fischböck wees op de taak der Duitsche industrie, die absoluut beschikbaar moet
zijn voor het Duitsche oorlogsapparaat. Maar
binnen dit kader wil men vriendschappelijk
samenwerken met het Nederlandsche bedrijfsleven. Voor het voldoen aan de eischen,
die het heden aan de Nederlandsche industrie stelt, zijn de bestaande organisaties
niet voldoende. Het organisatie-comité dat
thans is opgericht, zal goed doen, wegen en
middelen te vinden, aldus dr. Fischböck,
nieuwe organisaties op te richten, welke overeenkomen met de door den Staat geleide
economie. Een gevolg hiervan zal zijn, dat
het bedrijfsleven in Nederland meer dan tot
dusverre het geval was, in staat zal zijn naar
buiten als eenheid op te treden.
Ten aanzien van de toekomst verklaarde
de minister, dat het zijn overtuiging was dat
• het er om gaat, dat het Nederlandsche bedrijfsleven zijn taak vindt, om zich een plaats
te verzekeren in de nieuwe orde die straks in
Europa zal bestaan.
General-direktor W. Zangen, de leider
van de Duitsche industrie, wees op deze bijeenkomst met nadruk op de noodzakelijkheid
dat een overeenkomst wordt verkregen over
de wijze waarop een levering van goederen
binnen het kader van het Europeesche blok
tot stand zal komen. En wil men deze taak
met succes ten uitvoer leggen, aldus zette
spr. uiteen, dan is hiervoor noodig een tot
onderhandelen bevoegde organisatie. Hij beval met klem aan een alles-omvattend verband. In Duitschland is dit reeds ten aanzien
van verschillende industrietakken het geval.
Aan den eenen kant kunnen dwangorganisaties natuurlijk wel onaangenaam zijn voor
een idividueelen deelnemer, maar aan den
anderen kant schept een dusdanige organisatie toch de mogelijkheid van een interne
vereffening.
Spr. beval met nadruk aan de vertegenwoordigers van de verschillende in de
bijeenkomst aanwezige organisaties aan, thans
reeds een grondslag te leggen voor een
vruchtbare samenwerking.

Men heeft de keus tusschen:
a. zelfstandig te blijven en zich door den
Staat te laten leiden; of
b. zich een eigen organisatie te scheppen.
De rijke en groote ervaringen van Duitschland worden geheel en al in dienst van Nederland gesteld. Er is geen sprake van, dat
wij ons willen opdringen, aldus verklaarde
de heer Zangen met den meesten nadruk.
Spr. streeft naar een vrijwilligen, gemeenschappelijken arbeid.
Ook werd op deze bijeenkomst het woord
gevoerd door dr. H. L. Woltersom, den voorzitter van de pas ingestelde Nederlandsche
organisatie-commissie.
Deze zeide o.m, dat hem de laatste twee
dagen, reeds vele vragen gesteld zijn, over
de organisatie van het Nederlandsche bedrijfsleven.
De meest belangrijkste vraag in dit verband was wel de kwestie, of men hier in
Nederland van plan was een zoodanige organisatie op te bouwen die een natuurgetrouwe
copie is van hetgeen reeds in Duitschland
bestaat.
Spreker gaf hierop met den meesten nadruk een ontkennend antwoord. Voor zoover
het slechts eenigszins mogelijk is zal de
nieuwe organisatie geheel en al rekening houden met specifiek Nederlandsche omstandigheden. Men zal terdege rekening houden met
de historische ontwikkeling van het bedrijfsleven in Nederland.
Voor de toekomst zullen twee mogelijkheden bestaan:
1. zichzelf aaneen te sluiten;
2. wachten tot de Staat dit doet.
Bij een beoordeeling van de geographische
situatie van ons land, moeten twee feiten voor
oogen worden gehouden:
a. een internationale taak berustende op de
overzeesche relaties;
b. een Europeesche taak die nauw verband houdt met het Europeesche achterland.
Uit hetgeen wij citeerden uit de redevoeringen van dr. Fischböck, general-director
Zangen en dr. Woltersom, blijkt duidelijk,
dat voorop staat een planmatige ordening der
economie, binnen het raam van het te scheppen Europeesch „Wirtschaftsraum".
Een zeer prijzenswaardig doel.
Hoe men dit precies bereiken wil door de
in te stellen bedrijfsorganisaties, is ons nog
niet duidelijk. Maar dat zal straks, als deze
plannen tot uitvoering komen, wel blijken.
Wij maken nog twee opmerkingen.
Ten eerste deze: de in te stellen of te erkennen bedrijfsorganisaties krijgen, als wij
het goed zien, een min of meer publiekrechtelijk karakter. Elke ondernemer of onderneming is van rechtswege bij de voor het
betreffende bedrijf ingestelde of erkende bedrijfsorganisatie aangesloten. Daartegen hebben wij geen bezwaar. Ook de door ons voorgestane publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties
zouden alle bedrijfsbeoefenaren moeten omvatten.
De opbouw der bedrijfsorganisaties wordt
echter anders. Wij hebben steeds bepleit:
bedrij fscorporaties opgebouwd op de bestaande vakorganisaties van werkgevers en
arbeiders. Al kunnen bestaande organisaties
erkend worden, toch schijnt de richting die
thans wordt ingeslagen een andere te zijn.
Wij hebben daar vrede mee. Maar wij blijven
van oordeel, dat ook de bestaande werkgeversorganisaties, binnen het raam der op

te bouwen bedrijfsorganisaties, een belangrijke taak kunnen blijven behouden.
En ten tweede: de bedrijfsorganisatie zooals wij die steeds hebben gepropageerd, omvatte niet alleen de werkgevers, maar ook de
arbeiders. Zij had niet alleen een economische, maar ook een sociale taak. In ons
geschrift „De sociale wetgeving" hebben wij
dat breedvoerig uiteengezet. Bedrij f s-econo-

mische maatregelen kunnen voor de sociale
bedrijfsverhoudingen van groote beteekenis
zijn.
Wij spreken daarom de verwachting uit,
dat bij den verderen opbouw der bedrijfsorganisatie, ook het arbeiderselement, daarin vertegenwoordigd worde en in de toekomst ook
de sociale ordening als taak aan de bedrijfsorganisatie zal worden opgedragen.
A.

ONZE DUITSCHE REIS OP UITNOODIGING
VAN HET DUITSCHE ARBEIDSFRONT
Op uitnoodiginq van het Duitsche Arbeidsfront te Berlijn hebben een twaalftal vertegenwoordigers der Nederlandsche vakbeweging, alsmede 2 persvertegenwoordigers en
l persfotograaf een reis door Duitschland
gemaakt. Van het C.N.V. namen aan deze
reis deel de vrienden Stapelkamp, Schaafsma
en Fuykschot.
Op Zaterdagmorgen 9 November vertrokken, keerde deze delegatie Woensdagavond
20 November in Nederland terug, na een
vermoeiende reis, die ons dwars door Duitschland voerde, eerst naar Berlijn, daarna naar
Nürnberg, München, Keulen en Dusseldorf.
In al deze steden werd de delegatie verwelkomd en ontvangen door vertegenwoordigers van partij en Arbeidsfront. Het was
ons van vroeger bekend, dat de Duitschers
charmante gastheeren kunnen zijn; zij hebben
tijdens deze reis dit opnieuw bewezen.
De organisatie van de reis, die door den
heer Bötticher te Berlijn was voorbereid en
onder leiding van dezen heer en den heer
Strathmann, van de Dienststelle dr. Helwich, Den Haag, stond, liet weinig of niets
te wenschen over. Alles klopte nauwkeurig,
maar alles sloot dan ook zoo precies in elkaar, dat bij wijze van spreken ieder uur van
den dag van 's morgens vroeg tot 's avonds
laat was bezet door officieele ontvangsten,
bezichtigingen, redevoeringen, uitvoeringen
en wat dies meer zij.
De hoofdschotel van het menu vormde het
bezoek in Berlijn. Niet minder dan drie
groote fabrieken werden door de delegatie
bezocht, waaronder het groote fabriekscomplex van Siemens in Berlin-Siemensstadt,
waar 80.000 arbeiders werken, waarvan
20.000 in de naaste omgeving woonachtig
zijn. Bij deze laatste werden vooral de sociale
instellingen bezichtigd. De beide andere ondernemingen waren kleiner en behoorden tot
de z.g. „Muster-betriebe". Hieronder verstaat men ondernemingen, wier fabrieksinrichting en sociale voorzieningen als voorbeeld voor andere bedrijven kunnen dienen.
Het is het streven van het Duitsche Arbeidsfront, aldus deelde men ons mede, geleidelijk
alle ondernemingen zoodanig te reorganiseeren, dat zij op gelijke hoogte komen als deze
Muster-betriebe. In den voorgevel, naast de
deur van deze ondernemingen, wordt een
koperen plaat bevestigd, waarop staat vermeld, dat dit een Musterbetrieb is. De bezichtigde bedrijven deden niet onder voor de
beste Nederlandsche ondernemingen.
Wat direct opvalt is, dat zoovele vrouwen
in de fabrieken werkzaam zijn. Men deelde
ons mede, dat dit een oorlogsverschijnsel is.
Men heeft deze arbeidskrachten noodig en
men accepteert dit feit. Tegelijkertijd tracht

men het leven van deze vrouwen zoo dragelijk mogelijk te maken. Daartoe dient o.m.,
dat in elk bedrijf, waar minstens 6 vrouwen
werkzaam zijn, een door het Arbeidsfront
aangestelde vrouw, vaak een in dienst van
de onderneming staande arbeidster, heeft te
waken voor hun goede verzorging. Terwijl
de arbeidstijd voor de mannen normaal 53 tot
56 uur per week bedraagt, is die voor vrouwen niet langer dan 48 uur.
Tot deze vrouwenbescherming behoort
ook, dat bij de groote ondernemingen een
kinderbewaarplaats is ingericht, waar de gehuwde vrouwen hun kinderen kunnen brengen, waar ze overdag worden bezig gehouden
en vanwaar ze des avonds door hun moeder,
na fabriekstijd, weer worden meegenomen.
Zelfs1 de zuigelingen vinden hier in goedgeluchte vertrekken onderdak.
Bij ons bezoek aan de a f deeling Vrouwenarbeid van het D.A.F. (Duitsche Arbeidsfront) werden ons nog uitvoerige mededeelingen over dezen vrouwenarbeid en de opvattingen ter zake van het Duitsche nationaal-socialisme gedaan. Men streeft er naar
een ander „vrouwentype" te kweeken en
men rekent ermee, aldus werd ons gezegd,
dat een verordening zal verschijnen, waarin
de verplichting voor elke vrouw is opgenomen, een beroep te leeren, evenals de man.
Van belang is ook de leerlingopleiding in
de fabriek. Bij Siemens is er, na den schoolplichtigen leeftijd een theoretische en een
practische opleiding in de werkplaats, die
3 a 3J/2 jaar duurt. Van de Ambachtschool
maken de groote ondernemingen geen gebruik, evenmin als ten onzent b.v. Philips.
Deze hebben geheel hun eigen methode van
opleiding, die voor het bedrijf van belang is.
Een zoo groote onderneming als Siemens
kan natuurlijk ook op sociaal gebied veel tot
stand brengen. Behalve het kindertehuis,
zagen we turnzalen, conversatie- en gezelligheidszalen, kegelbanen, enz.
Bij de ondernemingen, die we bezochten
(behalve drie te Berlijn, ook de Persilfabrieken te Dusseldorf) waren ook volledige keukens ingericht, waar het personeel goedkoope
maaltijden kan verkrijgen. Als we ons goed
herinneren was de prijs voor een warmen
maaltijd overal 35 tot 45 pfenning. Met het
oog op de vaak op verren afstand gelegen
woningen is dit voor het personeel een groot
gemak.
De delegatie bezocht een kamp voor arbeiders in een der voorsteden van Berlijn. In dit
kamp waren niet minder dan 11 nationaliteiten ondergebracht, waaronder ook een
aantal Nederlandsche arbeiders. Wij zochten deze op hun werk op, maar werden
eenigszins teleurgesteld, toen bleek dat deze

eebe-taak !
Zeer veel is er den laatsten tijd,
Trots prediking van klassenstrijd,
Verdwenen of vervangen;
En wie (met zuiv're visie dan!)
d'Historiebladen lezen kan,
Speurt zeker wond're gangen.
Voor 't stakingswapen, dat gewis,
Te onpas vaak gebezigd is,
Ontstonden scheidsgerechten.
Het collectief contract bracht mee,
Dat bij geschil men liefst in vree
Verzoenend ging beslechten.
Juist ónze vakbeweging heeft
Mét die der roomschen, steeds gestreefd
Naar vree door recht, wijl beide
Het stakingswapen bovendien
Als laatste middel wilden zien,
Uit kracht van haar belijden.
Dit pogen vond slechts smaad en nijd
Bij 't heir dat leeft van klassenstrijd,
Ofschoon het al die jaren
Den zegen op dit werk kon zien,
Wat méér zegt: (ongewild misschien)
Die zélf óók mocht ervaren.
Wel pijnlijk, dat men daarvandaan
Een aanval doet op ons bestaan,
Thans, in bezette tijden. Zij 't ons een eer (God make sterk!)
In 't christ'lijk sociale werk
Te kunnen, mógen strijden!
(Nadruk verboden.)

JAN WILNA.

Het „drukkersduiveltje" heeft ons willen plagen. In het vorige vers, vierden regel van boven, viel helaas een woord weg,
waardoor het metrum werd verstoord. De
lezer zal hebben begrepen, dat na het
woord „koken" had moeten volgen het
woordje „ook".
J. W.

arbeiders naar een ander bouwwerk waren
vertrokken. Toch kregen wij nog eenige arbeiders te spreken, onder wie zelfs een lid
der christelijke vakbeweging, die zeer tevreden bleek te zijn in Duitschland werk te
hebben gevonden. Na eenige maanden van
werkloosheid in Nederland was hij nu weer
in staat zijn eigen kost te verdienen en zelfs
geld over te sturen. De verzorging in het
kamp was naar wensch. In slaapkamers voor
6 of 8 personen werd overnacht en in een
grootere zaal worden de maaltijden gebruikt;
in laatstbedoelde zaal was ook gelegenheid
voor ontspanning en gezelligheid.
Indien in andere „Arbeitslager" de verhoudingen gelijksoortig zijn, dan kan van
een goede behandeling der in Duitschland
werkende Nederlandsche arbeiders worden
gesproken, voorzoover deze in kampen zijn
ondergebracht.
Over de structuur van het Duitsche Arbeidsfront zullen wij een volgend maal nog
iets mededeelen.
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DE UITVOERING
VAN CUTUUR-TECHNISCHE
Door ir. J. Th. Westhoff werd onlangs
voor de Vara een lezing gehouden over de
bestrijding der werkloosheid in ons land. Den
tekst dezer lezing vonden wij in het weekblad Landbouw en Maatschappij van 7 November jl. Gaarne brengen wij den inhoud
dezer rede ook onder de oogen onzer lezers:
„\Vij leven hier in Nederland in een volkshuishouding, welke ernstig gestoord is. Hiermede bedoel ik een toestand waarbij een
groot gedeelte van de bevolking niet aan de
productie deelneemt en daardoor tot werkloosheid gedoemd is. Wij zien dus, dat het
eene gedeelte van de bevolking werkt en het
andere gedeelte niet produceert, maar wel
consumeert.
Deze toestand vindt zijn aanvang in het
najaar van 1930. Zij verergerde steeds, om
haar hoogtepunt te bereiken in het jaar 1936,
toen het gemiddeld aantal ingeschreven werkloozen ruim 400.000 bedroeg. Van af dat jaar
is er een verbetering ingetreden, die zich
voortzette tot op den dag van heden. Maar
desondanks is de werkloosheid nu nog zeer
omvangrijk. Het aantal ingeschreven werkzoekenden loopt nog steeds om de 200.000.
Telt men hierbij de gezinsleden, dan worden
toch nog altijd pl.m. 1.000.000 personen
rechtstreeks door de werkloosheid getroffen.
Het is duidelijk, dat een dergelijke situatie
groote gevaren meebrengt voor de stoffelijke
en geestelijke volkskracht. Onbestaanbaar is
toch de toestand, dat men blijft consumeeren
zonder te produceeren. Dat moet noodwendig leiden tot intering van reserves, dus tot
verarming. Dit is de stoffelijke kant.
De geestelijke kant vormt echter een veel
en veel grootere bedreiging. Een volk, dat
een groot deel van zijn leden uitstoot - - d e
werklooze is een uitgestootene — ondergraaft
zichzelf. Het is mij steeds onbegrijpelijk geweest, dat niet een veel en veel grooter deel
van ons volk dit heeft kunnen inzien. Wel
sprak en schreef men veel óver de werkloosheid, ook trof men wel een aantal maatregelen, maar dit alles was onvoldoende om
het kwaad te overwinnen en toch gingen
velen nog rustig slapen en dit laatste juist
was de fout.
Wil men den toestand, zooals wij dien
hebben in ons land, opheffen, dan is daarvoor noodig een krachtige wil. Dit is niets
nieuws; als kind zei men immers al tegen
ons: „Waar een wil is, is een weg."
Voor dien wil is echter noodzakelijk éénheid. Eenheid in dien zin, dat weer geleefd
wordt naar het woord: ,,Ik ben mijns broeders
hoeder." In een gezin waar eenheid is, voelen
alle leden zich verantwoordelijk voor elkaar
en zij allen werken mede, dat ieder lid de
voorwaarden voor zijn bestaan krijgt. Zoo is
het ook bij een volk. In deze dagen beleven
wij dezen drang tot eenheid. Deze drang is
niet te keeren, al aarzelen er nog velen.
Deze eenheid is ook daarom noodzakelijk,
omdat één van de oorzaken van de groote
werkloosheid in de afgeloopen 10 jaren ligt
in de ontzaglijke technische ontwikkeling van
het productie-apparaat. Het geheel vrijlaten
van den ondernemer in het vaststellen van
zijn prijzen en de mate van uitbreiding en
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inkrimping van zijn fabriek, maakten het
mogelijk dat producten werden vervaardigd,
waaraan soms niet dé minste behoefte bestond en waarvan het gevolg was, dat de
eene fabriek de andere doodconcurreerde.
Men zal dus gezamenlijk stelling moeten
nemen tegenover de ongebreidelde mogelijkheden van de techniek. Wij zullen deze moeten leiden in het belang van het geheele volk.
Hiervoor is noodig een gemeenschappelijk
doel en besef van volksverbondenheid. Willen
wij onze volksgemeenschap weer herstellen,
dan moeten er offers gebracht worden zoowel door personen als door organisaties.
Zoo zal de landbezitter tot het besef moeten komen, dat het bezit van grond plichten
meebrengt in dien zin, dat hij in het belang
van de volksgemeenschap zijn grond zoo goed
mogelijk moet beheeren en zelfs in bepaalde
gevallen afstand van zijn grond moeten doen,
indien hij in de onmogelijkheid verkeert, deze
gronden tot grooter productievermogen te
brengen, b.v. in het geval hij z.g. woeste
gronden bezit, waarvan ontginning voor hem
persoonlijk geen noodzaak is.
Algemeen zal het besef moeten doordringen, dat de Nederlandsche bodem niet beschouwd mag worden als eigendom en winstobject van eenige honderdduizenden landbezitters, maar als het nationaal bezit van de
Nederlandsche volksgemeenschap. Omgekeerd zal het niet-agrarische deel der bevolking begrip moeten krijgen voor de waarde
van een gezonden boerenstand. Zij zal moeten beseffen, dat de boerenstand het fundament is van onze volksgemeenschap. Ons
doel moet nu zijn onze volkshuishouding te
herstellen en zorg te dragen, dat zij geen
werkloozen meer voortbrengt. Hiervoor is tijd
eni studie noodig. Zoo moet er in de eerste
plaats gemaakt worden een overzicht van de
bestaande situatie, d.w.z. nauwkeurig moet
de toestand van alle bedrijven worden nagegaan: dus de loonen en het aantal daarin
werkzame arbeiders en de werkloosheid in
deze verschillende bedrijfstakken. Ten tweede, welke veranderingen er noodig zijn opdat
de bedrijven zich aan de gewijzigde omstandigheden kunnen aanpassen en zoo dit niet
mogelijk is maatregelen te beramen, die dit
wel mogelijk maken. Op grond van dit onderzoek kan ik mij b.v. voorstellen, dat men voor
den landbouw tot de conclusie komt, dat het
gewenscht is een groot gedeelte van het gras
niet meer door de zon tot hooi te laten worden, maar kunstmatig te drogen. Onderzoekingen hebben uitgewezen, dat hoe jonger
men het gras maait, hoe voedzamer het is
voor het vee. Dit jonge gras bevat echter te
veel vocht en wil daardoor niet tot hooi worden. Men is nu op het idee gekomen, om dit
gras door middel van heete lucht kunstmatig
te drogen. Komt men nu tot de conclusie, dat
deze methode juist is en dat 10 pet. van het
grasland kunstmatig gedroogd moet worden,
dan zou dat een meerdere rendabele loonuitgave met zich meebrengen van ƒ 10.000.000.—
's jaars, d.w.z. een extra-werkgelegenheid
gedurende een half jaar voor 25000 arbeiders.
Maar zooals ik reeds zeide, dit onderzoek
naar de maatregelen, welke noodig zijn om

onze volkshuishouding te herstellen, kost tijd.
Eenige jaren zijn hier zeker mee gemoeid en
hierop kunnen de werkloozen niet wachten
of naar een bekende zegswijze: „Zij kunnen
niet wachten, geen dag en geen nacht."
Zoo bedraagt het aantal werkzoekenden
boven de 18 jaar nog 200.000. Hiervan zijn
in den steun opgenomen 60.000, verder trekken uit de werkloozenkassen 28.000 personen.
Thans reeds zijn te werk gesteld in de werkverschaffing 44.000, terwijl 10.000 man belast zijn met puinopruimen, terwijl ook een
gedeelte van deze ingeschrevenen is ingedeeld bij den Opbouwdienst. Directe bestrijding door uitvoering van allerlei werk is dus
noodzakelijk. Werken dus, welke oogenblikkelijk kunnen worden aangevangen en aan
een groot aantal werk verschaffen en daarbij
liefst objecten, die een blijvende werkverruiming ten gevolge hebben.
Aan deze voorwaarde voldoen de z.g. cultuur-technische werken. Deze toch zijn loonintensief, d.w.z. zij bestaan hoofdzakelijk uit
loon en weinig materialen zijn er voor noodig.
Verder eischen de voorbereidingen in de
meeste gevallen weinig tijd. Immers, de voorbereiding om tot ontginning te komen van
1000 ha met een loonbedrag van ƒ 1.000.000
kan in l middag geschieden. Vergelijk dit
eens met de voorbereiding voor den bouw
van een stadhuis met een zelfde loonbedrag,
daarover doet men jaren.
Bij de uitvoering van cultuur-technische
werken doen zich veel mogelijkheden voor,
ofschoon hier natuurlijk ook moeilijkheden
zijn.
In de eerste plaats de mogelijkheden. Ontginnen kunnen wij nog een oppervlakte ter
grootte van de provincie Groningen. Een
zelfde oppervlakte wacht nog op inpoldering
en droogmaking. Daarnaast is de oppervlakte, waarvan de ontwatering, d.i. de regeling van den waterstand van de bestaande
cultuurgronden in groote deelen van ons
land noj slecht. Deze oppervlakte bedraagt
zelfs tweemaal de provincie Groningen; terwijl ten slotte de verkaveling van meer dan
Y^ van den cultuurbodem, dat is de indeeling
in perceelen, eveneens zeer veel te wenschen
overlaat. Ook moet men niet vergeten, dat
veel ontgonnen land vroeger in een vloek
en een zucht tot stand is gekomen. Men is
er met een slechten ploeg overheen gegaan en
meende daarmede den grond ontgonnen te
hebben. Aan egaliseeren — dus aan het aanvullen van hoogten en laagten, aan het verwijderen van ondoorlatende lagen, werd niet
gedacht. Deze gronden moeten dus opnieuw
ontgonnen worden. Het aantal ha, dat hiervoor in aanmerking komt, bedraagt meer dan
eenige honderdduizenden ha.
Voorbeelden van reeds in cultuur zijnde
gronden, waaraan nog vrijwel alles ontbreekt, vinden wij b.v. in Friesland. Zoo bevindt zich daar in de omgeving van Heerenveen een oppervlakte van 20.000 ha
goeden grond, welke wel bemalen worden,
dus die geen last hebben van overstrooming,
maar verder heeft men niets gedaan. De verkaveling is slecht en wegen ontbreken vrijwel geheel. Wanneer men deze gronden opnieuw zou gaan verkavelen en van een wegennet zou gaan voorzien, dan zullen hier 500
boerderijen kunnen verrijzen. Dit zelfde geldt
voor het vruchtbare gebied tusschen de
rivieren Maas en Waal. Ook deze gronden
worden goed bemalen, maar verder ontbreekt

aan deze gronden ook alles. Geen wegen,
geen boerderen, geen detailontwatering en
zoo zou ik door kunnen gaan, maar ik zal
het bij deze voorbeelden laten.
Momenteel zijn bij de cultuur-technische
v/erken een 45000 man werkzaam. Opvoering
van dit aantal stuit echter op een aantal bezwaren. Het meerendeel van deze objecten
bevindt zich buiten de centra van de werkloosheid. Zij liggen nl. voornamelijk buiten de
provincies Noord- en Zuid-Holland. Zoo bevinden zich in deze 2 provincies ongeveer
van de 60.000 gesteunden, die ons land kent,
alleen al 40.000. Het is dus noodzakelijk, dat
een tijdelijke overplaatsing van arbeiders uit
het Westen naar het Oosten, Noorden en
Zuiden plaats vindt. Zij moeten dus tijdelijk
worden gehuisvest in de omgeving van het
werk, want de afstand is te groot voor het
dagelijksch vervoer. Voor huisvesting komen
in de eerste plaats in aanmerking werkkampen. Momenteel worden er in kampen ondergebracht rond 5000 man. Aanbesteed en in
uitvoering is een plan, dat deze weken zijn
voltooiing nadert, een uitbreiding tot 10.000
.man. Daarnaast wordt getracht een aantal
arbeiders onder te brengen bij particulieren,
die genegen zijn kost en inwoning aan deze
Westerlingen te verschaffen. Deze laatste
maatregel is nog maar in het begin van zijn
uitvoering, dus omtrent resultaten kan nog
niet veel worden meegedeeld. Tot dusver is
het reeds gelukt ongeveer 1000 arbeiders op
deze wijze onder te brengen. Ook wordt getracht jeugdhuizen, fabrieken en werkplaatsen uit te rusten voor tijdelijke onderbrenging van arbeiders en verder wordt gestaag
gewerkt aan de uitbreiding van de reeds genoemde werkkampen, maar hier doet zich het
gebrek aan materialen gevoelen.
Een andere moeilijkheid doet zich voor
doordat een aantal gemeentebesturen vreest,
dat een groot aantal arbeiders niet geschikt is
voor deze cultuur-technische werkzaamheden.
Dit standpunt is echter gebaseerd op gebrek
aan voldoende gegevens. Men heeft nl. te
weinig kennis van de physieke gesteldheid
van de betrokkenen, terwijl daarnaast ook
onbekendheid bestaat in zake de eischen, die
gesteld moeten worden, terwijl omgekeerd de
werkleiding slechts over onvoldoende gegevens van de arbeiders kan beschikken.
Men voelt dat op dit gebied de schoen
v/ringt; het is dus noodzakelijk, dat op dit gebied nadere richtlijnen en bevoegdheden
moeten worden vastgesteld. Ten slotte zeiden
wij al, dat de meerderheid der objecten buiten Noord- en Zuid-Holland ligt, hetgeen
geenszins wil zeggen, dat in deze provincies
geen objecten aanwezig zouden zijn. In het
bijzonder in Zuid-Holland liggen o.i. nog
vele objecten op uitvoering te wachten. Maar
hier vormt o.a. de conservatieve instelling
van de plattelandsbevolking in de huidige
omstandigheden nog een rem om tot oogenblikkelijke uitvoering te geraken.Deze geschetste moeilijkheden zijn m.i.
echter alle te overwinnen. Immers, de mogelijkheden zijn er, het gaat er slechts om of
er een waarachtige wil aanwezig is.
Deze wil om de werkloosheid te overwinnen zal dus gesterkt, gestaald en gericht
moeten worden en dient zijn oorsprong te
vinden in de reeds aangehaalde woorden;
„Ik ben mijns broeders hoeder". Wanneer
deze woorden door het geheele Nederlandsche volk worden beleefd, dan zal blijken,

dat de wegen gevonden zullen worden om
aan de werkloosheid een einde te maken."

Met genoegen hebben wij van deze uiteenzetting van den heer Westhoff kennis genomen. Een enkele zin in zijn betoog, betreffende den drang naar eenheid die niet te
keeren is, zou misverstand kunnen wekken.
Maar het betoog dat daarop volgt, en dat de
noodzakelijkheid van die, door den heer
Westhoff bedoelde eenheid aanwijst, kunnen
wij geheel onderschrijven.
Het is goed, dat de heer Westhoff allerlei
zakelijke gegevens heeft verstrekt. Er zijn nu
ongeveer 45.000 arbeiders werkzaam bij de
uitvoering van cultuur-technische werken.
Men heeft hier en daar de opmerking kunnen

beluisteren, dat in tegenstelling daarmede,
het vroegere plutocratische, demo-liberale
systeem, de tewerkstelling bij deze werken
reeds had opgevoerd tot meer dan 70.000 man
en dat het voornemen bestond dit aantal te
brengen op 90.000. Een dergelijke opmerking
getuigt van groote oppervlakkigheid. Daarom deed de heer Westhoff goed aan te geven
op welke bezwaren opvoering van het aantal
van 45.000 afstuit. Ook het nieuwe systeem,
dat de heer Westhoff typeert met het woord:
,,Ik ben mijns broeders hoeder", kan geen
ijzer met handen breken. Maar gedaan wordt
wat kan worden gedaan.
Daar zijn — de heer Westhoff bewijst het
— nog werkobjecten voldoende. Het werk is
er dus. Wel zijn er vele moeilijkheden, maar
met den heer Westhoff zeggen wij: waar een
wil is, is een weg.
A.

WAT MEN DIENT TE WETEN
VIII.
In verband met het afloopen van de z.g.
zomerregeling voor het vervoer van arbeiders naar en van de werkvevruimingsobjecten op 16 November is het volgende
bepaald:
Voor het tijdvak van 17 November 1940
tot 30 Maart 1941 zal voor het dagelijksch
vervoer van de arbeiders voor afstanden
minder dan 2 x 10 K.M. geen vergoeding
worden gegeven. Arbeiders, die dagelijks
een afstand van 10 tot 15 K.M. hebben af

te leggen, ontvangen een vergoeding van 50
cent per week. Bedraagt de afstand 15 tot
20 K.M., dan zal een vergoeding van ƒ 1.—
per man per week worden uitgekeerd. Voor
afstanden van 20 tot en met 25 K.M. wordt
eveneens een vergoeding van één gulden per
man per week betaald, maar worden de betrokkenen in de gelegenheid gesteld den afstand boven 20 K.M. in werktijd af te leggen; in dit geval wordt per dag tweemaal
een half uur vergoed, berekend naar het
basisuurloon.

UITVOERING DER KINDERBIJSLAGWET
De Federatie van Bedrijfsvereenigingen
voor Ziekengeldverzekering en de Vereeniging van Raden van Arbeid verzoeken om
publicatie van het navolgende, waaraan wij
gaarne voldoen:
Op l Januari 1941 zal de Kinderbijslagwet
in werking treden. De verzekering ingevolge
deze wet zal door de Bedrijfsvereeniging voor
Ziekengeldverzekering
en de Raden van
Arbeid (Het Rijkskinderbijslagfonds) worden uitgevoerd. De werkgever, die voor de
uitvoering der Ziektewet op l Januari a.s. is
aangesloten bij een bedrij f svereeniging of
Raad van Arbeid, is automatisch bij dat zelfde
uitvoeringsorgaan voor de uitvoering der
Kinderbijslagwet aangesloten.
Laten wij thans enkele vragen aansnijden,
die voor werkgevers en werknemers, die met
de uitvoering van de wet te maken krijgen,
van belang zijn.

Wie zijn werkgevers in den zin der
Kinderbijslagwet?
Allen, die werkgever zijn in den zin deiZiektewet en bovendien:
a. Werkgevers, die in dienst hebben uitsluitend arbeiders, wier overeengekomen vast
loon in geld, verdiend in loondienst van een
of meer ondernemingen, meer bedraagt dan
3000 gulden per jaar.
b. Werkgevers, die in dienst hebben uitsluitend arbeiders, die deel uitmaken van de
bemanning van een schip, dat de zee bevaart
en buiten het gezicht der Nederlandsche kust
pleegt te gaan, of ingevolge de wet van 14

Juni 1930, Staatsblad no. 240, schepeling zijn
en krachtens artikel 415 dier wet aanspraak
hebben op uitkeering, indien zij ziek zijn.
c. Werkgevers, aangesloten bij de zg. invaliditeitscoöperaties.

Welke zijn de verplichtingen der werkgevers?
a. ledere werkgever, onverschillig of hij al
of niet tot kinderbijslag gerechtigde arbeiders
in zijn dienst heeft, is verplicht premie te betalen over het totaal door hem uitgekeerde
loon. (De berekening van het loon vindt voor
de premiebetaling op dezelfde wijze plaats als
voor de Ziektewet, met dien verstande, dat
voor arbeiders, die meer dan ƒ 3000.—
's jaars verdienen, door den werkgever premie moet betaald worden naar een dagloon
van ƒ 8.—). Deze premie zal voor het jaar
1941 bedragen voor de Raden van Arbeid
l pet. van het loon, zijnde 0.94 pet., als bijdrage voor de verzekering en 0.06 pet. als
opslag voor de administratiekosten. De bedrijfsvereenigingen zullen dezelfde premie
heffen, met dien verstande, dat zij als opslag
voor administratiekosten meer of minder dan
0.06 pet. van het loon mogen vragen.

De premie mag, anders dan bij de Ziektewet, noch geheel noch gedeeltelijk op den
arbeider verhaald worden.
b. De werkgever moet ten spoedigste aan
de bedrijfsvereeniging of den Raad van Arbeid, waarbij hij op l Januari a.s. zal aangesloten zijn, opgeven hoeveel arbeiders hij
per 5 December 1940 waarschijnlijk in zijn
dienst zal hebben, die voor het jaar 1941 voor
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kinderbijslag in aanmerking zullen komen.
c. De werkgever moet de aanvraagformuleden om een kinderbijslagboekje, die hij
naar aanleiding van zijn onder b bedoelde
opgave ontvangt, op 5 December 1940 uitreiken aan de onder b bedoelde arbeiders.
(Het zal aanbeveling verdienen, indien hij
zoo noodig die arbeiders behulpzaam is bij
het invullen en opsturen van het aanvraagformulier).
d. Wanneer de werkgever na 5 December
arbeiders in zijn dienst krijgt, die nog geen
aanvraagformulier om een kinderbijslagboekje
hebben ingediend, c.q. nog geen boekje hebben ontvangen, laat hij hem zoo spoedig mogelijk een dergelijk biljet invullen. (Deze
verplichting van den werkgever zal licht in
het vergeetboek raken; het zal dus dienstig
zijn, dat de arbeider hem daaraan herinnert).
e. Ieder tot kinderbijslag gerechtigde arbeider is in het bezit van 4 kwartaalskinderbijslaglijsten. ledere lijst heeft vier bladzijden,
de voorste bevat eenige algemeene gegevens,
de inhoud der drie volgende bevat de gegevens voor de bepaling van den kinderbijslag van iedere maand van het kwartaal. Op
de kinderbijslaglijst vult de arbeider in den
naam en het adres van eiken werkgever, in
wiens dienst hij in het desbetreffende kalenderkwartaal gewerkt heeft, de dagen waarop
hij bij den werkgever arbeid heeft verricht,
of waarover hij, zonder te hebben gearbeid,
loon heeft ontvangen, alsmede het in dienst
van den werkgever aan loon ontvangen bedrag. Al deze gegevens worden door den
\verkgever voor accoord geteekend, terwijl hij
voorts op de kinderbijslaglijst invult zijn bedrijfsnummer ingevolge de Ongevallenwet
1921 of de Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922, wanneer hij bij een Raad van Arbeid is aangesloten of zijn ledennummer,
v/anneer hij lid is van een bedrijfsvereeniging,
alsmede in beide gevallen den naam van
Raad van Arbeid of bedrijfsvereeniging,
waarbij hij is aangesloten. Bij arbeiders in
maandloon geschiedt deze invulling en voor
accoordteekening door den werkgever éénmaal per maand, voor arbeiders in weekloon
kan men de verklaring of éénmaal per maand
of na iedere loonbetaling stellen. Voor. losse
arbeiders zal men dit ongetwijfeld na iedere
loonbetaling moeten doen. Het is van het
grootste belang, dat de werkgever inderdaad
de opgave van zijn arbeider controleert.
Voor onjuiste opgaven der arbeiders is hij
door zijn accoordverklaring mede aansprakelijk. Ook bij het invullen van dat gedeelte der
kinderbijslaglijst, dat aan de zorg van de
arbeiders is toevertrouwd, zal het zeker gedurende den eersten tijd na de inwerkingtreding der wet van het grootste belang zijn
dat de werkgever den arbeider zoo noodig de
behulpzame hand biedt.
Is het mogelijk dat de werkgever door de aan
zijn onderneming verbonden afdeelingskas of
als eigen risicodrager de wet uitvoert?
Dit is niet mogelijk. De wet kent deze vormen van aansluiting bij een bedrijfsvereeniging niet. In het algemeen zal de betaling van
den kinderbijslag niet via den werkgever
geschieden.
Wie zijn arbeiders in den zin der
Kinderbijslagwet?
Arbeiders in den zin der Kinderbijslagwet
zijn allen, die verplicht verzekerd zijn inge-
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volge de Ziektewet en bovendien zij, die
a. in loondienst meer dan 3000 gulden
's jaars verdienen;
b. deel uitmaken van de bemanning van
een schip, dat de zee bevaart en buiten het
gezicht der Nederlandsche kust pleegt te
gaan, of ingevolge de wet van 14 Juni 1930,
Staatsblad no. 240, schepeling zijn en krachtens art. 415 dier wet aanspraak hebben op
uitkeering, indien zij ziek zijn;
c. arbeiders in dienst van werkgevers,
aangesloten bij de zg. invaliditeitscoöperaties.
Welke arbeiders in den zin der Kinderbijslagwet hebben recht op kinderbijslag?
De (naar schatting 160.000) arbeiders in
den zin der wet, die
a. in Nederland hun woonplaats hebben;
b. op l October 1940 een gezin hebben van
meer dan twee kinderen beneden de vijftien
jaar.
De gezinssamenstelling op l October 1940
is voor het geheele jaar 1941 beslissend (de
gezinssamenstelling op l October 1941 voor
het geheele jaar 1942, enz.). Het is dus voor
de uitkeering van den kinderbijslag over het
jaar 1941 van geen belang of na l October
1940 kinderen geboren worden, overlijden, of
ouder dan vijftien jaar worden.
Heeft ook de gehuwde vrouw met meer dan
twee kinderen beneden de vijftien jaar recht
op kinderbijslag?
Ja, mits zij aan dezelfde voorwaarden als
hierboven voor den man gesteld, voldoet.
Wat is een kind in den zin der wet?
Een kind in den zin der wet is:
a. het wettige kind van den arbeider;
b. het gewettigde kind van den arbeider;
c. het wettige (voor)kind van de echtgenoote van den arbeider;
d. het gewettigde (voor)kind van de echtgenoote van den arbeider.
Pleegkinderen, aangenomen kinderen, enz.
zijn dus geen kinderen in den zin der wet.
Waarop heeft de arbeider, die een recht aan
de wet ontleent, recht?
Hij heeft recht op een kinderbijslag voor
ieder kind, dat hij heeft boven het getal van
twee en over iederen dag, waarop hij gewerkt heeft of waarover hij loon heeft ontvangen.
Hoe groot is een kinderbijslag?
Voor arbeiders met een loon per dag van
ƒ 4.— of minder ƒ 0.10, van meer dan ƒ 4.—
tot en met ƒ 6.— ƒ 0.15, van meer dan ƒ 6.—
tot en met ƒ 8.— ƒ 0.20, van meer dan f 8.—
ƒ 0.25.
Een arbeider, die drie kinderen beneden
den leeftijd van 15 jaar heeft en geen enkelen
dag in een kwartaal gewerkt heeft en ook
geen loon over niet gewerkte dagen heeft
verdiend, heeft dus recht op niets.
Een arbeider, die drie kinderen beneden
de vijftien jaar heeft, 14 dagen in een kwartaal heeft gewerkt en ƒ 50.— heeft verdiend,
heeft dus recht op l X 14 X ƒ 0.10 = ƒ 1.40
kinderbijslag in dat kwartaal.
Een arbeider, die tien kinderen heeft beneden de vijftien jaar, 75 dagen in een kwartaal heeft gewerkt en ƒ 638.— verdiend heeft,
heeft dus recht op 8 X 75 X ƒ 0.25 =
ƒ 150.— kinderbijslag in dat kwartaal.

Hoe wordt het aantal dagen, waarop de
arbeider gewerkt heeft, berekend?
In het algemeen moet men aannemen, dat
het aantal dagen, waarop de arbeider in het
kalenderkwartaal werkelijk arbeid heeft verricht of, waarover hij zonder te werken loon
heeft ontvangen, gewerkte dagen in den zin
der wet zijn. Deze algemeene regel kent evenwel één uitzondering en wel deze:
Over een kalenderkwartaal wordt over ten
hoogste zooveel dagen kinderbijslag uitgekeerd als het bedrag van ƒ 1.50 ten volle
begrepen is in het door den arbeider in dat
kwartaal aan loon ontvangen bedrag en nooit
meer dan over 78 dagen.
Hieronder volgen eenige voorbeelden:
I. De arbeider heeft in het kwartaal 78
dagen gewerkt en in het kwartaal aan loon
ontvangen ƒ 360.—; - — = 240; 240 is meer
dan 78, hij krijgt dus over 78 dagen uitkeering.
II. De arbeider heeft in het kwartaal 50
dagen gewerkt en in het kwartaal aan loon
79
ontvangen ƒ 79.—; —=- = 52. Volgens den
algemeenen regel heeft hij dus recht op 50
dagen (op 50 dagen heeft hij gearbeid). Zijn
maximumgrens is volgens de uitzondering 52
dagen. Maar aan die grens komt hij niet toe,
dus krijgt hij over 50 dagen kinderbijslag.
III. De arbeider heeft in het kwartaal 40
dagen gewerkt en in het kwartaal aan loon
45
ontvangen ƒ 45.—; —— =: 30. Volgens den
algemeenen regel heeft hij recht op 40 dagen
(op 40 dagen heeft hij gearbeid). Volgens
de uitzondering is zijn maximumgrens echter
30 dagen. Dus krijgt hij over 30 dagen kinderbijslag.
Deze uitzonderingsregel heeft de bedoeling
om te voorkomen, dat er kinderbijslagen zouden gegeven worden, die onevenredig groot
zijn ten opzichte van het verdiende loon.
Hoe wordt de loonklasse, waarin de arbeider
valt, berekend?
De loonklasse waarin de arbeider valt,
wordt berekend door het loon, dat de gerechtigde in een kalenderkwartaal heeft ontvangen, te deelen door het aantal uitkeeringsdagen. De wet spreekt over het loon,
dat de arbeider in het kalenderkwartaal heeft
ontvangen, niet over het loon, dat hij over
het kalenderkwartaal heeft verdiend.
Dit beteekent dus, dat de arbeider, die de
laatste week van het eerste kwartaal werkt,
maar zijn loon over die laatste week pas in
het tweede kwartaal ontvangt, dat loon in
aanmerking ziet komen voor zijn klasseberekening voor het tweede kwartaal en niet voor
het eerste kwartaal. Dat beteekent voorts, dat
met tantième, stukloonen, accoorden, provisie, enz. rekening wordt gehouden in het
kwartaal, waarin zij zijn ontvangen.
Zijn de rechten op kinderbijslag van de tot
kinderbij'slaggerechtigde
gehuwde
vrouw
dezelfde als die van den man?
Neen. De gehuwde vrouw ontvangt over
een kalenderkwartaal slechts uitkeering over
ten hoogste zooveel dagen, als haar echtgenoot over dat kwartaal minder dan 78 dagen
recht op kinderbijslag heeft.
Voorbeeld 1. De man heeft 78 dagen in
het kwartaal gewerkt en de vrouw heeft

eveneens 78 dagen in het kwartaal gewerkt.
De man krijgt over 78 dagen kinderbijslag,
de vrouw .krijgt geen kinderbijslag.
Voorbeeld 2. De man heeft 70 dagen gewerkt en de vrouw 14 dagen. De man krijgt
over 70 dagen kinderbijslag, de vrouw over
8 dagen.
Voorbeeld 3. De man heeft 70 dagen gewerkt en de vrouw 4 dagen. De man krijgt
over 70 dagen kinderbijslag, de vrouw over
4 dagen.
Voorbeeld 4. De man heeft geen kinderbijslagboekje of hij heeft O dagen in het
kwartaal gewerkt en de vrouw heeft 78 dagen gewerkt. De man krijgt niets, de vrouw
krijgt kinderbijslag over 78 dagen.
Hoe komt de tot kinderbijslag gerechtigde
arbeider aan zijn kinderbijslag?
De tot kinderbijslag gerechtigde arbeider
ontvangt een kinderbijslagboekje, dat is een
omslag met vier kwartaalskinderbijslaglijsten.
Op iedere kwartaalskinderbijslaglijst staat
het adres van de bedrij f svereeniging of Raad
van Arbeid, aan wie de arbeider zijn lijst
moet inzenden. Hij moet dit doen zoo spoedig mogelijk na het verstrijken van het kwartaal. Binnen 3 maanden na inzending van de
lijst ontvangt hij het hem toekomende bedrag.
In den loop van het kwartaal vult hij zijn
kinderbijslaglijst in. Op iederen dag, dat hij
loon heeft ontvangen, zet hij in de voor dien
dag bestemde kolom een kruisje. Voor iederen werkgever bij wien hij werkt, gebruikt
hij een nieuwen regel op de lijst. Hij vult den
naam van dien werkgever in de daarvoor bestemde kolom in. Als hij loon beurt, vult hij
in de daarvoor bestemde kolom het ontvangen loon in en laat hij de lijst door zijn •werkgever afteekenen.
Verandert het adres van den arbeider, dan
vermeldt hij dat op de voorzijde van de kinderbijslaglijst. Het behoeft geen betoog, dat
het nauwkeurig invullen der lijsten van direct
financieel belang voor den arbeider is. Daartegenover staat, dat hij zich bij valsche opgave schuldig maakt aan een strafbare
handeling.
Hoe komt de tot kinderbijslag gerechtigde
arbeider aan zijn kinderbijslagboekje?
Op 5 December 1940 kan hij van zijn
werkgever krijgen een formulier „Aanvrage
om een kinderbijslagboekje" (is hij op 5 December 1940 niet in loondienst, dan vraagt
hij een dergelijk formulier aan den eersten
den besten werkgever bij wien hij in dienst
treedt). Dit moet hij onmiddellijk invullen en
opsturen aan het adres dat bovenaan het formulier vermeld is. (Op het formulier staat
rechts onderaan een hokje met het opschrift:
,,In te vullen door het gemeentebestuur."
Hiervan behoeft de arbeider zich niets aan te
trekken. Hij ga vooral niet met het formulier
naar het gemeentebestuur van zijn woonplaats.) Hij ontvangt dan van de bedrijfsvereeniging of den Raad van Arbeid, aan welke
hij het aanvraagformulier heeft opgezonden,
vóór l Januari 1941 de eerste kwartaalskinderbijslaglijst en zoo spoedig mogelijk daarna
het boekje met de drie overige lijsten.
Het boekje is .zoodanig van omvang, dat
daarin tevens de rentekaart kan bewaard
worden.

Kan de tot kinderbijslag gerechtigde arbeider
zijn recht op kinderbijslag verspelen?
Ja, indien hij geen redelijke medewerking
verleent tot het verkrijgen van de inlichtingen, die voor een juiste beoordeeling van het
recht op kinderbijslag noodig zijn.
Heeft de arbeider recht op beroep, wanneer
hij z.i. niet den kinderbijslag krijgt, die hem
toekomt?
Ja, hij heeft beroep bij dezelfde colleges,
waarbij hij in beroep kan gaan ten aanzien
van de Ziektewet.
Verliest de arbeider, die krachtens individueele of collectieve
arbeidsovereenkomst
recht heeft op een kinderbijslag, door de invoering der Kinderbijslagwet dit recht?
Dit recht verliest hij niet, tenzij de arbeidsovereenkomst gewijzigd wordt.

Anke, door Foka van Loon. - - Uitgave
Bosch & Keuning N.V., Baarn.
„Anke" is de roman, waarmede de jaargang 1940—1941 der Opgang-serie opent.
Prachtig uitgevoerd is dit boek een sieraad
voor de boekenkast. Maar wat veel meer
zegt: Foka van Loon gaf een roman, die
een groote aanwinst beteekent voor onze
literatuur.
Hoe fijn wordt de levensgang van Anke,
van haar schooljaren af tot aan haar eerste
huwelijksjaar, geteekend. Soms doet het
verhaal wat fragmentarisch aan. Maar desondanks vormt het een schoon geheel. Het
is een roman, die herhaaldelijk ontroert. A.
Een heilige van Poplar, door William
H. Lax.
Uitgave: Bosch G Keuning
N.V., Baarn.
Dit boek ontvangen de abonnees van De
Opgang-serie, als „wijde-wereld-boek", tegelijk met „Anke". In 't geheel ontvangt men
als abonnee zes boeken, waarvan vier Nederlandsche romans en twee vertaalde buitenlandsche. In totaal betaalt men voor deze zes
fraai uitgevoerde boeken ƒ 6.60 (ƒ 1.65 per
kwartaal). Dat is dus ƒ 1.10 per boek. Goedkooper kan het, dunkt ons, niet.
In „Een heilige van Poplar" (Poplar is de
bekende Londensche arbeiderswijk) wordt
ons geteekend het leven van juffrouw Benger,
de populaire bloemenvrouw van Covent
Garden. Ds. Lax van de Zendingskerk, laat
het leven van deze waarlijk christenvrouw
als een film aan uw oog voorbijgaan. Deze
vrouw heeft, volgens haar verklaring, werkelijk Jezus gezien. Maar ze heeft ook gevochten met den duivel. Velen zullen over haar
mededeelingen de schouders ophalen. Maar
dat zulke dingen realiteit kunnen zijn, staat
voor ons vast. Moge dit boek door velen
worden gelezen.
A.
Que Vadimus, door prof. dr. H. Kramer.
- Uitgave van G. F. Callenbach N.V.,
Nijkerk.
Deze 24 pagina's tellende klein formaat
brochure, is no. 5 der eerste serie, die wordt

uitgegeven onder den algemeenen titel: „Ons
Schild ende Betrouwen". Het bevat een
klemmend betoog ook in dezen „nieuwen
tijd", in getrouwheid aan den Koning der
Kerk voort te zetten.
De prijs bedraagt 15 cent per exemplaar.
Bij getallen goedkooper.
„Rotterdam in de literatuur."
Binnen enkele dagen zal een belangwekkende uitgave verschijnen, getiteld: „Rotterdam in de literatuur", een bloemlezing van
oorspronkelijk en reeds gepubliceerd werk
van Nederlandsche auteurs over de oude
Rotterdamsche binnenstad. Het boek wordt
geïllustreerd met vele foto's op kunstdrukpapier door Jan Retel.
„Rotterdam in de literatuur" werd samengesteld en ingeleid door P. J. G. Huincks.
hoofdredacteur van het maandblad voor de
Nederlandsche jeugd Contact, zelf geboren
Rotterdammer.
In „Rotterdam in de literatuur" zijn proza
en poëzie afgedrukt van Jan Prins, Bordewijk, Stroman, Anthonie Donker, Leopold,
Haspels, Schürmann, Johan de Meester,
Speenhoff, Brusse, Kortebrant, Dirk Smits
en anderen.
48 kerstboekjes, uitgave van N. V. A, Voor.
hoeve te Rotterdam.
Getroffen door de ramp, die Rotterdam in
Mei van dit jaar overkwam, is deze uitgever
niet bij de pakken gaan neerzitten, maar
heeft onmiddellijk de voortzetting van zijn
bedrijf ter hand genomen. 48 kerstboekjes
zijn thans herdrukt en zijn voor de bekende
lage prijzen beschikbaar.
Fondscatalogus, van de N.V. A. Voorhoeve te Rotterdam.
Een keur van oude en nieuwe werken is
in deze catalogus vermeld, waaronder boeken voor ouden en jongen, voor ontspanning en studie. Ook op het gebied van
plaatwerk is deze uitgever ruimschoots voorzien, zoowel voor huisgebruik, als voor de
Zondagsschool.
Men late niet na deze catalogus aan te
vragen.
„Rebel", door Herman Steggerda. Uitgave
van N. V. Gebr. Zomer en Keuning's Uitg.Mij. te Wageningen.
Het leven van Bert Kampaard begint in de
werkplaats voor schoenreparatie van zijn
vader, waar de mannen uit de buurt gewoon
zijn op luiden toon hun critiek op de maatschappelijke toestanden te uiten. Dat biedt
hem een klankbodem voor zijn toekomstige
ontwikkeling. Bert is sterk en heeft een goed
verstand, maar de maatschappelijke toestand
van zijn ouders staat hem niet toe het metaalvak ten volle te leeren. Van het eene baantje
in het andere vallend, telkens met lange tusschenperioden van werkloosheid, groeit in
hem het verzet. Hij kent zijn toestand wel.
„Alle duivels, die de menschen in hun hart
hebben, zijn in mij gevaren; nou zijn het allemaal engelen geworden en ik een duivel."
De gesprekken met Zeeman, die christen is,
temperen wel zijn drift, brengen hem tot nadenken, maar dooden in hem niet den geest
van den rebel.
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Sterk gevoelt men den ontwikkelingsgang
bij dezen jongen man, die zich verzet tegen
de in hem bruisende krachten, maar er niet
in slaagt ze ten onder te brengen.
In het tweede deel weet Zeeman hem te
plaatsen bij „N.V. Wildorst Staalbouw- en
Constructiewerkplaats, Holland". „De oude
\Vildorst is een felle kerel, met een wil van
dezelfde structuur als het materiaal waar hij
dagelijks mee omgaat: staal." Hier zien wij
den ouden Wildorst wijken voor het jongere
geslacht, dat met de stop-watch de fabriek
denkt te regeeren. Wij maken het groeiende
verzet mede, den steeds stijgenden invloed
van het communisme, de bezetting van de
fabriek door het personeel. Bert doet mee,
maar niet van harte. Het gaat hem toch veel
te ver. Hij blijft de scherp-denkende rebel,
die gevoelt dat het zoo niet goed gaat en die
ten slotte door zijn eigen bloed het algemeene
verzet breekt.
Dit boek is vol spanning. Want als de ingehouden kracht van den rebel telkens dreigt
uit te slaan, dan slaat de verschrikking, de
ondergang voor de deur. Maar God houdt
dezen mensch vast. Het einde is geen oplossing van de moeilijkheden, maar een blik omhoog.
Realistisch is dit boek in hooge mate. De
rauwheid van het leven springt er ons uit
tegen, maar als een lichtstraal uit donkeren
hemel schiet telkens Gods genade er doorheen.
Een boek van het leven van dezen tijd.
Een boek, dat tot ons spreekt en dat wij
meer dan eenmaal zullen lezen.
Wij bevelen het gaarne aan. De prijs is
f 2.90, maar voor de lezers van de Spiegelserie slechts f 1.40.
„De andere: helft", door John Worby, uit
het Engelsch vertaald en bewerkt door Johanna Smelik. Uitgave: De Nederlandsche
Uitgeverij, Baarn. Prijs gebonden ƒ 1.80.
„De andere helft", daartoe behooren zij die
niet door conventie en fatsoen te binden zijn;
de zwervers, die den blooten hemel verkiezen
boven het dak van een huis, die een rijk en
gemakkelijk bestaan afslaan om een leven van
ontbering te gaan, wijl de vrijheidsdrang hen
te sterk is.
Dit boek geeft een door den zwerver zelve
opgeschreven levensbeschrijving. Het is een
zeer romantische beschrijving, zonder opsmuk en toont ons de geneugten, de gevaren,
de ontberingen, de humor en de ellende van
het zwerversbestaan, dat de zwerver toch
niet wil opgeven, hoeveel kansen hem ook
geboden worden.
Het aantrekkelijke van dit boek is, dat we
een heel andere wereld dan de onze worden
binnengeleid. We leeren den zelfkant van het
leven kennen.
Maar daarom behoort dit boek alleen in
de handen van rijpe menschen. Het zal hen
leeren milder te oordeelen dan vaak geschiedt.

ARBEIDERS
zorgt voor onmiddellijke aangifte van
ziektegevallen!
Te late ziekmeldingen kunnen onaangenaamheden en eventueel weigering
van ziekengeld tot gevolg hebben!
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„DRAAGT ELKANDERS LASTEN".
Overzicht hulpverleeningen in de maand
October 1940.
In de maand October werden voor geheele of gedeeltelijke rekening van „D.E.L."
ter verpleging opgenomen in de na te noemen inrichtingen;
Sanatoria» enz.
Lid van Fabr.- en Transportarbeiders,
Waalwijk; San. „Zonnegloren".
Kind
van lid Fabr.- en Transportarbeiders, Asperen; Zeehospitium. -- Kind van lid Kantooren Handelsbedienden, Groningen; San.
„Sonnevanck". — Lid van Landarbeiders,
Ooster-Nijkerk; San. „Appelscha". - - Kind
van lid Landarbeiders, Ooster-Nijkerk; San.
„Appelscha". — Kind van lid Landarbeiders,
Lisse; Zeehospitium. — Echtgen. van lid Politie-ambtenaren, Utrecht; San. „Zonneglo-ren". — Kind van lid Textielarbeiders, Leiden; San. „Zonnegloren".
Ziekenhuis.

Lid van Fabr.- en Transportarbeiders, Ter
Aar. - - Lid van Landarbeiders, Eindhoven.
Rusthuis.
Echtgen. van lid Landarbeiders, Paesens.
Kolonie.
Kind van lid Fabr.- en Transportarbeiders, Groningen; „De Zulthe". -- Kind van
lid Fabr.- en Transportarbeiders, Zwijndrecht; „Onze Woning".
Andere vormen van hulp.
Huishoudelijke hulp.
Echtgen. van lid Bouwarbeiders, Ede. Echtgen. van lid Landarbeiders, Hollandsche
Veld. — Zuster van lid Landarbeiders, Eestrum. - - Echtgen. van lid Metaalbewerkers,
Hengelo. -- Echtgen. van lid Postpersoneel,
Elburg.
Extra-voeding.
Lid van Bouwarbeiders, Leeuwarden. Echtgen. van lid Bouwarbeiders, Nijverdal.
- Lid van Fabr.- en Transportarbeiders,
Sneek. — Echtgen. van lid Fabr.- en Transportarbeiders, Waalwijk. Kind van lid
Fabr.- en Transportarbeiders, Vlaardingen.
- Kind van lid Fabr.- en Transportarbeiders, Marken. — Lid van Kantoor- en Handelsbedienden, Groningen. — Lid van Landarbeiders, Hillegom. Echtgen, van lid
Landarbeiders, Axel. - - 2 kinderen van lid
Landarbeiders, Tzummarum.
Diversen,
Lid van Fabr.- en Transportarbeiders,
Axel. - - Echtgen. van lid Fabr.- en Transportarbeiders, Waalwijk. - - Kind van lid
Fabr.- en Transportarbeiders, Amsterdam.
•— Kind van lid Landarbeiders, De Lier. Lid .van Metaalbewerkers, Den Haag.
Kind van lid Metaalbewerkers, Groningen.
„Draagt Elkanders Lasten" is een hulpfonds, dat, met inschakeling van een redelijke

gezinsbijdrage, zijn deelnemers t.b.c.-patiënten, na een minimum-wachttijd van zes maanden, hulp verleent:
bij sanatoriwnverpleging, bij verpleging in
andere inrichtingen van herstel, tot pi.m. 50
pet. van de verpleegkosten;
bij, door het consultatie-bureau, in verband
met t.b.c., geadviseerde andere vormen van
hulp, als: exra-voeding, hulp in de huishouding, enz.,
tot bedragen als redelijkerwijze noodig
blijken.
De deelnemerscontributie voor „D.E.L."
bedraagt: indien de leden van een afdeeling
of bond collectief zijn toegetreden, 2 cent per
week (af te dragen gelijktijdig met de bondscontributie); of anders 10 cent per maand
(af te dragen aan de plaatselijke commissie
van „D.E.L").
Alleen de leden der christelijke vakbeweging kunnen deelnemer zijn; hetgeen inhoudt,
dat alle gezinsleden, die christelijk georganiseerd kunnen zijn, tot „D.E.L." moeten toetreden om aanspraak op de zeer uitgebreide
hulp te hebben.
(Alle gezinsleden, die niet tot een christelijke vakorganistie kunnen behooren, zijn
vrij van het deelnemerschap, doch hebben op
grond van het deelnemerschap van het gezinshoofd volledig aanspraak op hulp van
„D.E.L."; dus de huismoeders, a//e kinderen
beneden 16 jaar en alle oudere kinderen, die
studeeren, dagdienstbode zijn, enz.).
Alle leden van de christelijke vakbeweging
behooren ,,D.E.L."-deelnemer te zijn.
Het komt nog steeds voor, dat men hulp
begeert, zonder daarop aanspraak te kunnen
maken. Vergewis u er daarom van, of ge
deelnemer zijt!
Men melde zich daartoe bij de plaatselijke
commissies of rechtstreeks aan Stadhouderslaan 43-45, Utrecht.
W. DE JONG,
penningm.-beheerder „D.E.L."
Utrecht, October 1910.

VOOR EN VAN ONZE
BESTURENBONDEN
Schiedam.
Op Woensdag 20 November jl. werd door den
besturenbond een algemeene vergadering gehouden,
in het Gebouw voor Christelijk-Sociale Belangen,
onder voorzitterschap van vr. H. 'Wiekenkamp.
De secretaris, vr. W. A. J. Dalmayer, heeft het
onderwerp .,De christelijke vakbeweging, nu en
straks" ingeleid, waarna door de aanwezigen spontaan het verbondslied van het C.N.V. werd gezongen.
Verschillende vragen en opmerkingen werden door
den inleider beantwoord.

INHOUD: „Onder eigen banier". — Naar
corporatieve ordening? — Onze Duitsche reis
op uitnoodiging van het Duitsche Arbeidsfront.
— Een eere-taak! — De uitvoering van cultuur-technische werken. - - \Vat men dient te
weten. (VIII.) — Uitvoering der Kinderbijslagwet. — Boekbespreking: a. Anke; b. Een heilige van Poplar; c. Que Vadimus; d. „Rotterdam in de literatuur"; e. 48 kerstboekjes; f.
Fondscatalogus; g. „Rebel"; h. De andere
helft. — Officieel: ,,Draagt Elkanders Lasten".
- Vóór en van onze besturenbonden: Schiedam.

