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DE DAG DES MEEREN
Voor niemand van onze lezers behoeft de
beteekenis van de aan hoofde van dit artikel
geplaatste uitdrukking nadere verklaring.
Ieder betrekt deze onmiddellijk op den Zondag.
Reeds in het boek der Openbaring van
Johannes wordt over „den dag des Heeren"
gesproken, waaruit blijkt dat reeds toen een
bijzondere, van de andere dagen onderscheiden dag in eere was. En in l Cor. 16 : 2
wordt van den eersten dag der week gesproken als van een dag, waarop aan ,,de heiligen" wordt gedacht, die gebrek hebben.
Van den eersten tijd der christen-gemeenten af is het blijkbaar gewoonte geweest, dat
de eerste dag der week, de dag van Jezus'
verrijzenis, in bijzondere mate geëerbiedigd
werd, als de dag, waarop niet alleen van den
dagelijkschen arbeid, overeenkomstig de
scheppingsordinantie werd gerust, maar ook
als de dag, die in veel hoogeren zin „voor
den Heer" bestemd was,
De Heidelbergsche Catechismus spreekt
dan ook van „tot de gemeente Gods naarstig
komen" en van het doen van christelijke
handreiking.
Naar schriftuurlijke, naar christelijke opvatting, is derhalve de Zondag niet bestemd
om den dagelijkschen arbeid te verrichten,
noch om dien naar eigen goeddunken door
te brengen, maar om dezen dag den Heere
te heiligen, dat wil zeggen dezen dag zeer in
het bijzonder te besteden om de liefde tot
God in Jezus Christus en de liefde tot den
naaste te beoefenen.
De nakoming van dezen aan den christen
persoonlijk gestelden eisch - - een eisch die
voor hem niet anders dan een drang der
liefde is, waaraan hij gaarne voldoet — kan,
mag en moet door de overheid worden mogelijk gemaakt, door het treffen van zoodanige maatregelen, dat althans van harentwege geen belemmeringen daartegen rijzen.
De overheid moet dit doen, omdat ook zij

gebonden is aan Gods geboden en zij zal dit
doen, omdat zij, in de personen die de overheidsmacht uitoefenen, de Goddelijke zedewet als de norm voor gansch het leven aanvaardt. Doet zij dit laatste niet, dan heeft
zij in feite Jezus Christus en daarmede het
christendom losgelaten en dreigt in beginsel
het gevaar, dat het overheidsgezag in de
menschelijke rede zijn steun gaat vinden. Het
staat voor ons vast, dat dan van een christelijken staat geen sprake meer kan zijn, met
het gevolg, dat vroeg of laat dit overheidsgezag in ontbinding zal eindigen.
Een overheid, die den Zondag niet eert
als den dag des Heeren, bevindt zich dan
ook op een gevaarlijken weg. Reeds daarom,
omdat zij den onderdaan, die dit wel poogt
te doen, belemmert om God naar zijn geweten te dienen. Voor haar geldt ongetwijfeld
het woord van Jezus over de ergernissen en
het oordeel dat komt over dien, die „één van
deze kleinen ergert".
Intusschen mogen wij ons nooit verschuilen
achter hetgeen de overheid doet of niet doet.
De geloovige christen zal ondanks alles pogen den dag des Heeren in eere te houden.
Niet als uit dwang, maar uit liefde tot Hem,
wien te eeren de vurigste wensch van zijn
hart is.
Het komt ons gewenscht voor in deze
dagen hierop bij vernieuwing de aandacht te
vestigen. Zeer vele zijn de symptomen, dat
ook onder de christelijke arbeiders een verslapping ten aanzien van de Zondagsheiliging is ingetreden. De oorzaak daarvan was
wellicht, dat het in de laatste jaren alles zoo
gemakkelijk ging. Het sprak immers vanzelf,
dat er op Zondag niet gewerkt werd, dat de
Arbeidswet de Zondagsrust algemeen deed
zijn, dat de treinenloop en het postverkeer op
den Zondag werd ingekrompen, zoodat ambtenaren, beambten en arbeiders van hun
vrijen Zondag vrijwel algemeen, behoudens
de noodzakelijke uitzonderingen, verzekerd

waren. Wellicht heeft dit tot gevolg gehad,
dat de intense beleving van den Zondag als
rustdag en als dag des Heeren is verzwakt.
Als er geen strijd meer is en alles zoo gemakkelijk gaat, dan verdwijnt alras het besef
van de waarde van het verkregene. De vader
van schrijver dezes heeft den strijd om de
Zondagsrust in de openbare diensten medegemaakt en het heugt ons nog duidelijk, hoezeer hij eronder gebukt ging, dat hij des
Zondags diensten moest verrichten, die hij
niet strikt noodzakelijk achtte, ook al kwamen deze Zondagsdiensten in steeds geringer aantal voor.
Hebben wij, hebben onze arbeiders misschien dezen strijd verleerd? Meer dan ooit
wordt thans Zondagsarbeid gevergd, vaak
met bedreiging van ontslag, soms met bedreiging van het intrekken van arbeid of steun.
En we hebben den indruk, dat velen zonder
veel moeite zich hierbij neerleggen. Zelfs
t>emerken we, dat de aantrekkingskracht van
de hoogere belooning voor Zondagsarbeid
velen doet zwichten.
Voor allerlei opdrachten schijnt men Zondagsarbeid noodzakelijk te achten en daarom als eisch te stellen voor het verkrijgen van
een broodwinning. Ongetwijfeld komen de
arbeiders dan voor een zware beslissing te
staan. Er zijn er, Gode zij dank, die de eere
des Heeren stellen boven stoffelijk gewin.
Maar hoevelen bezwijken? En hoe weinigen
wenden zich tot hun vakorganisatie om haar
medewerking te bekomen, teneinde het onheil te weren.
Het komt ons niet toe te oordeelen, maar
uit hetgeen ons den laatsten tijd ter oore
kwam blijkt toch wel duidelijk, dat de verdieping van het geloof, dat God en Zijn Woord
boven alles stelt, in dezen tijd wel zeer noodzakelijk is. Dit geldt zoowel voor de christenarbeiders als voor tal van werkgevers en
hooge ambtenaren, die den arbeid op Zondag
niet krachtig genoeg tegengaan of zelfs bevorderen en daaraan mededoen.
De dag des Heeren blijve de dag, waarop
alle niet beslist noodzakelijke arbeid stilligt
en de gemeente van Jezus Christus zich vergadert rondom Zijn Woord.
Dit besef moge in dezen tijd tot vernieuwde verlevendiging komen.
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EEN AANVULLING
In ons nieuwjaarsartikel „De gangen der
eeuw" hebben wij zeer tot ons leedwezen
verzuimd melding te maken van het jubileum
op 2 ]anuari 1940 van vriend W. Strijbis
Pzn., die toen gedurende 25 jaar in bezoldigden dienst van den Nederlandschen Bond
van Christelijke Fabrieks- en Transportarbeiders was. Dit spijt ons te meer, waar
dit wel een zeer bijzondere gebeurtenis was.

.„ONDER EIGEN BANIER"
Ook de tweede druk van „Onder eigen
banier" is uitverkocht.
Tot 9 December 1940 bestond er gelegenheid tot het bestellen van een of meer exemplaren van den tweeden druk van ,,Onder
eigen banier", welk door ons verbond uitgegeven boek bevat 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. Op 10 December werd de oplage vastgesteld. Rekening houdend met de realiteit,
dat er altijd zijn, die niet op tijd bestellen,
hebben wij 150 exemplaren méér laten drukken, dan besteld waren.
Toen het boek in ' tweeden druk voor bestelling gereed lag, moest het feit worden
geconstateerd, dat het aantal nabestellingen
zoodanig was opgeloopen, dat niet meer aan
alle aanvragen kon worden voldaan. En ook
daarna kwamen nog regelmatig bestellingen
binnen. Op het oogenblik, dat wij dit schrijven, 17 Januari 1941, is het aantal exemplaren, dat niet meer geleverd kon worden, opgeloopen tot 50,

NIEUWE BELASTINGEN
Terwijl iedereen zich afvroeg hoe de lasten, die sedert het voorjaar van 1940 op ons
land drukken, gedekt zouden moeten worden,
was men blijkbaar aan de departementen druk
doende naar het zoeken van middelen tot
dekking.
In de tweede helft van December is reeds
een en ander losgekomen, waaruit eenigszins valt op te maken, waar de slagen zullen
neerkomen. Wie gehoopt had, dat de belastingdruk van de indirecte, naar de directe
heffingen zou worden verlegd, is intusschen
bedrogen uitgekomen.
Er is namelijk aan de omzetbelasting een
begripsuitbreiding gegeven, waardoor van
l Januari 1941 af deze belasting wordt geheven bij het leveren van roerende goederen
en het verrichten van diensten door ondernemers. Aan het begrip leveren is een ruime
beteekenis toegekend. Hieronder valt niet
alleen de afgifte van goederen, die een zekere
bewerking hebben ondergaan, gelijk tot dusver het geval was, maar -- en hier volgt de
officieele toelichting: „afgifte van goederen
ingevolge een overeenkomst van huurkoop,
eigendomsoverdracht wegens vordering door
de overheid, oplevering van een werk in roe-
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ter, advocaat, enz.) en door de inkrimping
van het aantal goederen, dat van deze belasting werd vrijgesteld, een hoogere opbrengst
Vriend Strijbis behoort tot een der eerste en dus een zwaarder druk te verwachten.
Artikelen voor dagelijksch levensonderbezoldigde bestuurders der christelijke vakhoud
waren tot heden vrijgesteld, maar zulbeweging en zijn staat van dienst is dan ook
len
nu
worden belast, zooals brood ( l %
ongeëvenaard. Voor zijn bond en voor heel resp. 2 %},
melk, eieren, aardappelen, fruit,
de christelijke vakbeweging is zijn jubileum versche, gezouten,
gedroogde en gekoelde
een reden tot groote blijdschap geweest.
groenten, in plaats van 2]/2 % l % en in
In den stroom van zegeningen, dien God
plaats van 5 % 3j/> %• Wel is waar is de
ons in 1940 gaf, mag deze vermelding zeker belasting
niet door den verbruiker, maar door
niet ontbreken.
den leverenden ondernemer verschuldigd,
doch dat een prijsverhooging hiervan het gevolg zal zijn, is vanzelfsprekend.
Daarmede zullen dus de kosten van levensonderhoud stijgen, al zal moeilijk zijn aan te
wijzen, dat de omzetbelasting daarvan de
Ons bestuur besloot daarom een derden oorzaak is. Maar de opbrengst dezer belasdruk van ,,Onder eigen banier" ter perse te ting zal immers „uit de lengte of uit de
leggen. Dit echter onder beding, dat vooraf breedte" moeten komen!
Behalve deze indirecte heffing, is ook de
een zoodanig aantal exemplaren wordt besteld, dat het doen verschijnen van een der- directe heffing verhoogd.
De tot l Januari bestaande inkomstenbeden druk verantwoord is.
lasting wordt opgeheven. Daarvoor in de
Tot WOENSDAG 12 FEBRUARI a.s. plaats is de loonbelasting gekomen en daarbestaat daarvoor gelegenheid aan het adres naast zal straks een gewijzigde inkomstenvan ons verbond: Stadhouderslaan
43. belasting in aanzijn komen. De laatste zal
Utrecht.
dan echter de loontrekkenden ongemoeid
laten.
Wij verzoeken den besturen der christeOver de loonbelasting zullen wij niet veel
lijke besturenbonden, voor zoover zij dat nog zeggen. In dagblad en vakblad is er over de
niet deden, een aantal dezer boeken -- voor onderdeden reeds voldoende licht verspreid.
persoonlijke rekening der bestellers
te
Het systeem van deze belasting, zoowel als
plaatsen en ons daarvan mededeeling te de wijze van heffing beteekent een radicale
doen. Een zelfde verzoek richten wij tot de wijziging van ons belastingstelsel. Hiermede
af deeling sbesturen der aangesloten organi- doet de belastingheffing „aan de bron" haar
saties. Ook kunnen de leden persoonlijk een intrede, gelijk ook in Mei 1939 door den toenexemplaar bij ons bestellen.
maligen Minister van Financiën, mr. J. A.
Betaling na ontvangst. De prijs van dit d<> Wilde, werd voorgesteld in zijn „Natiofraai uitgevoerde, fraai gebonden, 266 nale Inkomsten- en Winstbelasting".
pagina's tellende boek bedraagt slechts één
Deze loonbelasting wordt door dezelfde
gulden.
gedachten gedragen. En ook thans gaat de
loonbelasting gepaard met de invoering van
Het dagelijksch bestuur van het
Christelijk Nationaal Vakverbond. een winstbelasting.
Loon en winst, de twee belangrijkste inkomstenuronnen worden dus door de nieuwe
belastingen getroffen. Daarnaast past nog
een belasting op inkomsten uit andere bronnen. Daarvoor zien we nog een gewijzigde
inkomstenbelasting tegemoet.
De perceptie van deze belastingen zal aan
renden staat door den fabrikant van dat
werk, het beschikken over goederen ten be- de belastingadministratie wel een groote verhoeve van een onroerend goed, waarvan zij lichting geven. Immers zijn alle werkgevers
deel gaan uitmaken en het voor bedrijfsdoel- thans tot onbezoldigde belastingambtenaren
einden beschikken over zelf vervaardigde gepromoveerd, die de administratie incluis
goederen, anders dan als grondstof ten be- voor den belastingdienst verzorgen.
De loonbelasting beteekent voor velen een
hoeve van de eigen onderneming, zoomede
het beschikken over goederen ten behoeve verhooging van het tot nu toe betaalde bevan een ondernemer persoonlijk of ten be- drag. Alleen de groote gezinnen, zelfs die
hoeve van zijn gezin." Kortom, alle leverin- met betrekkelijk hooge inkomsten, zien hun
gen, zoowel van goederen als van diensten belasting verminderen. Wij waardeeren
Indien een bepaald goed door den fabri- dezen socialen inslag van deze belasting. De
kant aan den grossier, door den grossier aan kleine gezinnen en de ongehuwden moeten
den kleinhandelaar wordt geleverd, dan moet echter belangrijk meer betalen. Want ten
telkens de omzetbelasting in rekening wor- slotte is het de bedoeling meer inkomsten
den gebracht. Worden bij de levering tus- voor de schatkist te verwerven.
De winstbelasting komt in de plaats van
schenpersonen uitgeschakeld en zou dus het
goed rechtstreeks door den fabrikant aan den de dividend- en tantièmebelasting. Zij wordt
verbruiker worden geleverd, dan wordt toch tot 30 % opgevoerd en zal 25 % bedragen
geacht, dat het goed door elk van de onder- voor ondernemingen, die minder dan 8 %
winst maken. Ook deze belasting wordt genemers is geleverd.
Hoewel het tarief van de belasting in het makkelijker betaald, nu de heffing geschiedt
algemeen is teruggebracht op 2]/2 %, is toch bij de bron, dat is bij de onderneming zelf.
Alles bijeengenomen zal de opbrengst
door de uitbreiding, die aan het begrip
„leveren" wordt gegeven (daartoe behoort dezer belastingen wel belangrijk boven de
namelijk ook elke dienstverrichting, waarbij huidige opbrengsten uitgaan. Hoeveel dit zal
dus geen goederen te pas komen, arts, dok- zijn valt nog niet te zeggen. We zijn hier-

mede echter reeds gekomen in het stadium,
waarover wij vroeger reeds schreven, namelijk van opvoering der belastingen ten koste
van het verbruik. Het verbruik wordt aan
twee kanten ingeperkt; ten eerste door de
distributiemaatregelen, ten tweede door de
vermindering der inkomsten. En we staan nog
maar aan het begin. De ontwrichte staatsfinanciën en de inkrimping onzer goederenvoorraden eischen maatregelen, die zelfs den

meest verwoeden aanhanger van de z.g.
,,nieuwe economie" niet als onnoodig kan
aanmerken.
Dit is het begin, want zoolang aan de uitgaven geen halt kan worden toegeroepen en
ons economische leven niet op vredesbasis
kan worden ingericht, blijft er een lek, dat
noch door belastingverhooging, noch door
staatsleeningen te stoppen is.

VERBETERING VAN DE VAKOPLEIDING
De vakopleiding in het typografisch bedrijf, die hoofdzakelijk beheerscht wordt door
de leerlingenregeling krachtens de Nijverheidsonderwijswet, wordt nog regelmatig
verbeterd en uitgebreid.
Bij de toepassing van de wet en het verleenen van subsidie moest het aanvullend
theoretisch vakonderwijs uitgebreid worden.
Er was een behoorlijk aantal cursussen, maar
vanwege de omstandigheid, dat dit vak in
een zeer groot aantal. gemeenten werd uitgeoefend, konden nog niet alle leerlingen aan
dit aanvullend onderwijs deelnemen. De door
de overheid te verleenen subsidie en de betaling van leergelden, gaf de Centrale Leerlingen-Commissie de gelegenheid een reisfonds te stichten, waaruit aan de leerlingen,
die groote afstanden per spoor of bus hadden
af te leggen, suppletie kon worden verleend.
Sinds eenige jaren is het aanvullend theoretisch vakonderwijs voor zetters- en drukkersleerlingen geregeld en elke jongeman, op
welke afgelegen plaats hij moge wonen,
verkreeg, naast de practijk-opleiding in de
werkplaats, de theoretische opleiding op de
gecentraliseerde vakcursussen.
Er bleef echter nog een categorie van leerlingen over, die buiten deze opleiding viel,
nl. de machinezetters. Wel werden jonge
zetters in de werkplaatsen tot machinezetters
opgeleid, hoewel deze opleiding niet onder
de wet viel, maar de theoretische opleiding
was niet geheel geregeld. Het aantal was
voor het organiseeren van mondelinge cursussen te gering, terwijl de leerlingen bovendien over het geheele land verspreid waren.
De Centrale Leerlingen-Commissie, die
dit tekort aan theoretische vakopleiding zeer
betreurde, heeft op verschillende manieren
geprobeerd, dit euvel weg te nemen. Thans
is ze daarin geslaagd, door het theoretisch
onderricht schriftelijk te doen geven. Een

tweetal deskundigen uit het bedrijf hebben
zich bereid verklaard de lessen op te stellen.
De leerlingen zijn verplicht dit onderwijs te
volgen.
Voor vier groepen van leerlingen zijn lessen opgesteld, in verband met het feit, dat
de zetmachine op vierderlei wijze in het vak
wordt gebruikt. Er is een cursus voor leerling-machinezetters aan de inter- en linotype,
voor gieters aan de monotype-machine, voor
bewerkers van het toetsenbord der monotype
en voor leerlingen aan de typograph-zetmachine.
Het aantal lessen bedraagt 40. Elke veertien dagen wordt den leerlingen een les gezonden, zoodat zij binnen den duur der opleiding, als regel anderhalf jaar, de reeks
lessen kunnen afwerken. De leerlingen
moeten het schriftelijk werk, uit de bestudeering der lessen voortspruitend, regelmatig en
op tijd inzenden. De Centrale LeerlingenCommissie corrigeert dit schriftelijk werk en
heeft daardoor een behoorlijk overzicht van
de opleiding, terwijl de bedrij f sinstanties en
de controleurs de practijkopleiding onder hun
toezicht hebben.
De bedrijfsorganisatie in de typografie
heeft op deze wijze een hiaat in de opleiding
weggenomen. Ieder, die thans als leerling in
het vak wordt geplaatst, heeft thans de mogelijkheid een goed vakarbeider te worden.
Mits hij die mogelijkheid benut. Dank zij de
samenwerking tusschen patroons en arbeiders
door de vakorganisatie is het grafisch bedrijf
een geordend bedrijf geworden. Terwijl vroeger de jongens-exploitatie welig tierde is het
thans, ook wat de opleiding betreft, een
model-bedrijf geworden. Dat blijkt ook uit
het product, dat het grafisch bedrijf aan de
markt brengt. Het kan met het beste uit het
buitenland concurreeren,
J. SCHIPPER.

EENHEIDSVAKBEWEGING IN BELGIË
Eenige weken geleden brachten de dagbladen het bericht, dat in België de eenheidsvakbeweging was tot stand gekomen.
Het socialistisch Belgisch Vakverbond, het
Algemeen Christelijk Vakverbond, het Liberale Syndicaat en ,,Arbeidsorde" zijn gefusionneerd. Deze vier centralen - - van de
twee laatstgenoemde hadden wij nog nimmer
gehoord - - hebben besloten, samen te vormen, de Belgische ,,Unie voor Hand- en
Geestesarbeiders",
Verder werd bericht, dat deze nieuwe
organisatie zich voorloopig onder de gemengde leiding had gesteld van een comité
van acht personen, dat gevormd wordt door

twee ,,jongeren" uit elk der vier vroegere
organisaties.
Dat ,,jongeren" moet men met een korreltje zout nemen. Van het vroegere A.C.V.
van België hebben in het comité zitting genomen Roscam en Cool. Nu behoort Cool
inderdaad nog niet tot de ouderen. Maar
Roscam is reeds enkele malen grootvader!
Het is wel een voorrecht desniettegenstaande toch nog tot de jongeren te worden gerekend!
Het A.C.V. stemde voor een motie, waarin
het de fusie aanvaardde. In die motie wordt
o.m. gezegd, dat het A.C.V. garanties heeft
verkregen, dat vrije organisaties zich in de

niet.
Vergeet het niét, vergeet het nooit
Hoe eens de vlag hier werd ontplooid
Der christenwerkers-schare.
Schoon zich aan onvermoeiden strijd
Nog misverstand en lauwigheid
In eigen kring kwam paren.
Vergeet het niét, vergeet het nooit,
Dat, hóe ons volk ook was verstrooid,
De pioniers zich weerden.
En wat hen ook mocht tegenstaan,
Zij in 't geloof zijn voortgegaan,
Zoodat 't getij zich keerde.
Vergeet het niét, vergeet het nooit,
Als gij u zonder schromen tooit
Met d' eernaam: ,,christenwerker",
Dat eens, in den beginselstrijd,
Uw broeder laster trof en nijd,
Gestraft werd met den kerker!
Vergeet het niét, vergeet het nooit,
Dat, als g' uw trouw en liefde ooit
Door woord en daad moest toonen,
Het toch wel is in dézen tijd.
Toon dan uw trouw, toon dat gij zijt
Der pionieren zonen!
(Nadruk verboden.)
JAN WILNA.
toekomst zullen kunnen bezig houden met de
godsdienstige en moreele vorming der arbeiders en dat de nu gevormde eenheidsvakbeweging „met de Belgische autoriteiten zal
onderhandelen, zich zal beperken tot een
zuivere beroepsactiviteit, zich buiten elke
politiek zal houden en den arbeiders de vrijheid van organisatie van godsdienstige en
moreele actie zal laten."
Dat beteekent dus, dat de christelijke arbeiders, geen eigen christelijke vakbeweging
meer zullen hebben, doch dat hen gewaarborgd wordt, het vormen van christelijke
arbeidersorganisaties, zooals wij die kennen
in onze algemeene christelijk-sociale bonden
als Patrimonium en den Christelijk Nationalen Werkmansbond.
Volgens Leering en Leiding van December
1940, het tijdschrift van het R.K.W., zal de
taak der nieuwe eenheidsvakorganisatie in
België de volgende zijn:
1. Medewerking aan het opstellen en uitvaardigen van officieele besluiten in zake
sociale politiek;
2. vertegenwoordiging in zelfstandige organismen betreffende sociale verzekering en
voorzorg;
3. regeling van loon- en arbeidsvoorwaarden, wellicht in paritaire commissies, waarbij eventueel goedkeuring van den staat voor
bepaalde kwesties verplichtend is, bij voorbeeld loonsverhoogingen;
4. raadgevingen aan de leden in juridische
vraagstukken, die betrekking hebben op den
arbeid en het sociaal verzekeringswezen,
tevens vertegenwoordiging der leden bij de
bevoegde instanties;
5. medewerking aan de vakkundige vorming en voorlichting bij beroepskeuze;
6. verleenen van bijzondere vergoeding aan
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de leden, bij voorbeeld bij ouderdom, bij
werkongevallen, enz.;
7. uitgeven van vakbladen in de Vlaamsche en Fransche taal.
Leering en Leiding merkt over de vorming
dezer eenheidsvakbeweging nog het volgende op:

den door een eenheidsorganisatie, die los van
alle vroegere vakvereenigingen, alle partijpolitiek uitsluit en door een rechtvaardige sociale politiek den klassenstrijd uitschakelt.
Het klinkt alles heel goed. Den klassenstrijd uitschakelen, een rechtvaardige sociale
politiek voeren, met uitsluiting van alle
partijpolitiek; maar wie dit alles overweegt
en daarbij het hierboven gegeven "werkplan
insluit, zal moeilijk kunnen begrijpen waarom
daartoe een eenheidsorganisatie noodig is.
Dat werkplan hebben wij hier in Nederland reeds tientallen jaren lang in uitvoering
en dit met resultaten, die door geen enkele
eenheidsorganisatie te verbeteren zijn.
Vandaar dat met dit eenheidsgebazel naar
ons oordeel geen enkel arbeidersbelang gediend is."

Men moet er niet gering over denken, dat
huisvaders voor zeer langen tijd hun gezin
gaan verlaten en in den vreemde trekken. Zij
doen dit slechts uit hooge noodzaak. En
daarom is het wenschelijk, dat het hun in
alle opzichten zoo gemakkelijk mogelijk wordt
gemaakt, dezen stap te doen. Dat is niet
slechts in het belang van die arbeiders, maar
„Volgens mededeelingen in de dagbladook in het belang van die werkgevers en van
pers, hebben de leiders der vakbonden de
het Duitsche economische leven.
stichting dezer nieuwe organisatie gemotiNu wordt in het geciteerde stuk vermeld,
veerd met de gezamenlijke verklaring, dat de
dat sommige arbeiders hun arbeidscontract
tijdsomstandigheden bijzondere behartiging
verbreken en ongemotiveerd, dat is zonder
der belangen van hand- en geestesarbeiders,
verlof, naar huis terugkeeren of ook, met
alsmede van hun gezinnen, dringend noodig
verlof zijnde, zonder opzegging het arbeidsmaken,
contract verbreken, door niet terug te keeren.
Daar is zonder eenig voorbehoud mee in te
Wanneer dit zonder noodzaak geschiedt,
stemmen, doch de verdere motiveering is in
keuren wij dit af; wie zijn woord heeft gehooge mate aanvechtbaar.
geven, moet dit gestand doen, zoolang hij
Zij laten er namelijk op volgen, dat deze
Deze conclusie wordt door ons geheel daartoe in staat is. Als een grondig ondertaak alleen doeltreffend vervuld kan wor- onderschreven,
A. zoek door de arbeidsbeurs naar de reden van
dit verlaten van het werk wordt ingesteld,
dan kan dit niet anders dan wenschelijk worden genoemd. Nederlandsche arbeiders, voorGEEN DEUGDELIJK MIDDEL
al als zij christen zijn, zijn evengoed als hun
woord. Men moet op hen aankunnen.
Intusschen dient zulk een onderzoek met
In het tijdschrift De Arbeidsmarkt lezen ten aanmelden; daar zal de reden van terug- omzichtigheid en wijsheid te geschieden. De
wij het volgende:
keer worden onderzocht en zoo noodig wor- afstanden zijn groot en de toestanden anders
den bevorderd, dat de arbeider weer naar zijn dan hier. Het zal niet gemakkelijk vallen een
„Duitschland.
vroegeren werkgever terugkeert. De arbei- billijk oordeel te vellen. Zelfs is het de vraag
De vraag naar arbeidskrachten voor aller- ders, die na hun terugkeer zich niet op de of het onderzoek altijd kan geschieden met
lei soorten van werk in Duitschland bleef in arbeidsbeurzen aanmelden, zullen niet in het de zekerheid, dat een juist inzicht in de oorNovember aanhouden. Van 6 December tot bezit mogen worden gesteld van de distri- zaken van het vertrek wordt verkregen. Wie
na Nieuwjaar zullen in verband met de a.s. butiestamkaart en distributiebons.
iets afweet Van het arbeidsrecht en zijn toeUit het onderzoek, door ambtenaren van passing, wie de moeilijkheden kent, waarfeestdagen en de vacanties de z.g. groote
transporten van arbeiders tijdelijk worden het Rijksarbeidsbureau onder Nederlandsche mede de kantonrechters in ons land altijd te
stopgezet. Evenwel blijft de plaatsing van arbeiders in Duitschland ingesteld, blijkt, dat worstelen hadden om naar recht en billijkheid
landarbeiders en van grensarbeiders op de het gedrag in- en buitenshuis van sommige te oordeelen, omdat zoowel de werkgever als
arbeiders te wenschen overlaat. De zindelijk- de werknemer hun optreden op eigen wijze
gewone wijze voortgaan.
Inmiddels wordt de bemiddeling van groote heid en de orde in de cantines en slaap- uitleggen en uit eigen gezichtshoek bekijken,
groepen Nederlandsche arbeiders naar plaatsen laat dikwijls veel te wenschen over, die heeft wel geleerd met zijn oordeel niet
Duitschland in het a.s. voorjaar verder voor- terwijl soms wegens kleinigheden het werk a priori gereed te zijn. Daarbij komt in dit
bereid. In de eerste plaats is er werkgelegen- wordt neergelegd. Anderzijds hebben de geval het taalverschil, waardoor werkgever
heid voor groote groepen landarbeiders en ambtenaren voor de nazorg kunnen bereiken, en arbeider elkaar licht misverstaan. Kwesverder voor geschoolde arbeidskrachten in de dat moeilijkheden, welke hier en daar waren ties van voeding, huisvesting en behandeling
ontstaan, uit den weg konden worden geruimd. spelen hier bovendien een groote rol, evenals
metaalindustrie, in de bouwvakken, enz.
Er is een nieuwe regeling verschenen om- onbekendheid met de arbeidswetgeving in
Voor de arbeiders, die gedurende den winter in Duitschland werken, is van veel belang trent het overmaken van loonen door Neder- het vreemde land.
de invoering van een vergoeding voor ver- landsche arbeiders. Deze loontransfer kan
Om al deze redenen is de grootste omzuim wegens slecht weer (vorst, sneeuw, zoowel rechtstreeks over de clearing, als via zichtigheid
geboden om niet onrechtvaardig
regen, enz.). Deze regeling voorziet in een den Rijksconsulent voor Sociale Zaken ge- en onbillijk tegenover de arbeiders te worden.
vergoeding van 60 pet. van het loon voor schieden.
Uit deze overweging lijkt ons het middel
Aan de gezinshoofden en kostwinners, die
dagen waarop wegens de weersomstandigom
de arbeiders, die zich na hun terugkeer
heden niet kan worden gewerkt.
voortaan naar Duitschland gaan werken, zal
niet
op de arbeidsbeurzen melden, niet in het
Verder is voor de Nederlandsche arbeiders een verklaring ter onderteekening worden
een regeling getroffen, welke voorziet in de voorgelegd, dat de werkgever gemachtigd bezit te stellen van de distributiestamkaart
uitbetaling van ziekengeld aan arbeiders, die wordt, om ten minste 60 pet. van het loon- en distributiebons, voor het doel niet geschikt.
wegens ziekte naar huis moeten terugkeeren, overschot via den Rijksconsulent voornoemd Als men eenerzijds alles doet, om het den
alsmede ten aanzien van geneeskundige be- naar het achtergelaten gezin in Nederland arbeiders zoo gemakkelijk en aantrekkelijk
handeling, verpleging, ziekenhuisbehandeling, over te maken. Slechts op deze wijze is het mogelijk te maken arbeid in Duitschland te
niet alleen voor de arbeiders zelf, maar ook mogelijk, dat de groote bedragen, welke aanvaarden, dan moet men niet anderzijds
voor vrouw en kinderen van deze arbeiders thans als voorschotten op het loon worden een maatregel toepassen, die de arbeiders
daarvoor slechts kopschuw kan maken.
hier te lande. Voor dit doel is een speciaal verstrekt, worden verrekend."
Het wil ons voorkomen, dat dit middel
ziekenkasbureau in Nederland opgericht, dat
niet
met voldoenden ernst tegenover „het
Uit deze mededeelingen blijkt, dat er in
voor de afwikkeling van de zaken hier te
lande zorg draagt.
Duitschland nog altijd een groote vraag is misdrijf" is afgewogen. Bovendien leidt dit er
Een euvel vormt nog steeds het verbreken naar Nederlandsche arbeiders en dat met toe, dat de arbeiders, die niet weten wat hun
van de arbeidscontracten door Nederlandsche name in het voorjaar landarbeiders, metaal- in Duitschland wacht en dus huiverig zijn
arbeiders en het ongemotiveerd terugkeeren bewerkers en bouwvakarbeiders noodig zijn. dezen arbeid te aanvaarden, uit vrees voor
Ten einde dit te bevorderen, zijn voor het de fatale gevolgen van een mogelijk als onnaar huis (zonder verlof). Ook keeren er
arbeiders, die met verlof gaan, niet naar hun overmaken van het loon en voor de uitbe- gemotiveerd beschouwden terugkeer, zich niet
werkgever terug, hoewel wettelijke opzegging taling van ziekengeld aan de arbeiders en meer bij de arbeidsbeurs laten inschrijven.
van het contract niet is geschied. Hiertegen hun gezinnen, alsmede voor geneeskundige
Daarom wordt noch het Duitsche econozal voortaan nog strenger worden opgetre- behandeling, verpleging en ziekenhuisbehan- mische leven, noch de arbeider, noch de
den. De arbeiders, die terugkeeren, zullen deling, bepaalde maatregelen getroffen, die arbeidsbeurs met een dergelijken maatregel
zich bij de arbeidsbeurzen in Nederland moe- wij zeer toejuichen.
gediend.
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KOSTEN LEVENSONDERHOUD
In verband met de verhooging van salaris
en van den kindertoeslag voor het personeel
in rijksdienst, voor zoover hun inkomen de
grens van f 1900,— niet overschrijdt, terwijl
de gemeentebesturen en vermoedelijk ook de
Nederlandsche Spoorwegen voor het in hun
dienst zijnde personeel een gelijksoortige
verhooging zullen toepassen, hebben wij ons
opnieuw tot den waarnemend SecretarisGeneraal, waarnemend Hoofd van het Departement van Sociale Zaken gewend, met
een brief van den volgenden inhoud:
22 Januari 1941.
Prijsverhooging
stijging kosten levensonderhoud.
Aan den waarn. Secretaris-Generaal,
waarn. Hoofd van het Departement
van Sociale Zaken, te 's~Gravenhage.
Weledelgestrenge Heer,
Sinds wij U op 10 Januari 1941 hebben
herinnerd aan ons herhaald verzoek tot verhooging van den duurtetoeslag voor diegenen
die arbeiden in de werkverschaffing, of in de
steunregeling zijn opgenomen, werd van
overheidswege een verhooging van salaris
toegekend aan het personeel in rijksdienst,
voor zoover zij een bepaald jaarsalaris verdienen. Daarnaast werd de kindertoelage
voor alle rijkspersoneel verhoogd. Als gevolg
var. dezen maatregel zullen ook de gemeentebesturen een soortgelijke verhooging van de
jaarwedden toekennen aan de daarvoor in
aanmerking komende personen in gemeentedienst. Terwijl ten. slotte ook op het spoorwegpersoneel deze verbetering in toepassing
zal worden gebracht.

Hoewel wij op 12 April en 2 October
1940 op verhooging van den toeslag hebben
aangedrongen, omdat de regeering in December 1939 dezen vorm van verbetering in de
positie van werkverschaffingsarbeiders en
steuntrekkers toentertijd de meest gewenschte achtte, stelt ons dagelijksch bestuur
U thans voor, over te gaan tot verhooging
der steunnormen en de basisuurloonen naar
rato van de verhooging der kosten van het
levensonderhoud. Met betrekking tot de
werkverschaffingsloonen, vestigen wij er Uw
aandacht op, dat de Centrale Contact Commissie van den Rijksdienst voor de Werkveiruiming in haar vergadering van 11 November 1940 zich unaniem uitsprak voor het
vervallen van de basisuurloonen beneden 24
cent.
Ons verzoek met betrekking tot de loonen
in de werkverschaffing geschiedt uit de overweging, dat deze maatregel een tijdelijk karakter zal dragen, totdat het tijdstip aangebroken is, waarop de werkverschaffing zal
worden aangemerkt als normaal bedrijf en
waarover wij U op 18 December 1940 uitvoerig hebben geschreven.
Aangezien de toestand in de gezinnen der
steuntrekkers (en dit aantal bedraagt volgens de officieele gegevens nog ruim vijftigduizend) en der arbeiders, die in de werkverschaffing werken, wier aantal ongeveer hetzelfde is, met den dag steeds zorgelijker
wordt, dringen wij er met klem op aan, ons
verzoek tot verhooging van de steunnorm en
de basisuurloonen spoedig in te willigen.
Met de meeste hoogachting,
Namens het dagelijksch bestuur van
het C.N. V.

KORTING OP VERVOERPRIJS N.S. VOOR IN
DUITSCHLAND WERKENDE ARBEIDERS
Wij richtten voor eenigen tijd tot de directie der Nederlandsche Spoorwegen het verzoek, aan Nederlandsche arbeiders, die in
Duitschland zijn te werk gesteld, een korting
op den vervoerprijs toe te staan bij het naar
of van Duitschland reizen per Nederlandsche spoorwegen. Een dergelijke korting
wordt ook op de Duitsche spoorwegen toegestaan.

Op 4 Januari jl. ontvingen wij daarop van
de directie een afwijzend bescheid en wel
op grond van de bijzondere omstandigheden,
waarin het bedrijf verkeert.
De tot nu toe toegestane faciliteit, dat op
deze vervoeren de gezelschapstarieven werden toegepast, is om dezelfde reden thans ook
komen te vervallen, waarvan de directie ons
met leedwezen mededeeling doet.

KOSTEN LEGITIMATIEBEWIJS
Tot den Secretaris-Generaal van het
Departement van Binnenlandsche Zaken
richtten wij voor eenigen tijd het verzoek de
nieuwe identiteitsbewijzen aan de laagbezoldigde arbeiders niet of althans tegen verlaagden prijs in rekening te brengen.
Daarop ontvingen wij dd. 30 Dec. 1940
het volgende schrijven:

„In antwoord op nevenvermeld schrijven
heb ik de eer U te berichten, dat bij de
heffing van legesgelden voor persoonsbewijzen met de belangen van minder
draagkrachtige werknemers, zooveel mogelijk rekening zal worden gehouden.
De Secretaris^Generaal van het
Departement van Binne.nl. Zaken:
FREDERIKS."

OVERHEIDSPERSONEEL
Een tijdelijke toelage benevens verhooging
van het minimumbedrag van den
kinderbijslag.
Met ingang van l Januari 1936 werden bij
Koninklijk besluit de salarissen en loonen

van het rijkspersoneel en der onderwijzers
met 5 pet. verlaagd. Deze maatregel had
hetzelfde gevolg voor het personeel in dienst
der provinciën, gemeenten en andere publiekrechtelijke organen, omdat de regeering aan

de besturen dezer organen verzocht eveneens
tot een korting van 5 pet. over te gaan, welk
verzoek over het algemeen gehoorzaam werd
•ingewilligd. Het verzoek, hoe vriendelijk ook
geredigeerd, was feitelijk een bevel. Bij nietinwilliging zou ongetwijfeld een dwingen zijn
gevolgd.
Deze verlaging van 5 pet. kwam niet tot
stand op grond van de overweging, dat de
salarissen en loonen te hoog waren, maar
stond uitsluitend in verband met den toestand van 's rijks financiën. Het behoeft geen
betoog, dat de centrales van overheidspersoneel bezwaar maakten tegen deze nieuwe
verlaging, na de vele andere, die in de jaren
vóór 1936 tot stand kwamen. Zij vertolkten
de teleurstelling van het overgroote deel van
het corps, ook van hen, die bij vorige verlagingen bereid waren een offer voor de schatkist te brengen, maar een nieuwe korting van
5 pet. in strijd met de billijkheid achtten,;
In den loop van 1938 en 1939 werden door
de centrales van overheidspersoneel, welke
vertegenwoordigd zijn in de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg, herhaaldelijk pogingen aangewend om een einde te
maken aan de korting van 5 pet. De regeering wees echter dezen aandrang af. De positie van 's rijks schatkist liet een verbetering
van de bezoldiging niet toe. In plaats van een
verbetering ging zij over tot maatregelen,
die een verder gaande verslechting der salarispositie tot gevolg hadden. Het in dienst
nemen van personeel op arbeidscontract nam
grootere vormen aan. De bezoldiging van
het grootste deel dezer arbeidscontractanten
hield geen verband met overeenkomstig vast
of tijdelijk personeel. Zij werd overgelaten
aan het inzicht van hoofden van dienst. Het
is beschamend, maar de vrijheid om de salarissen en loonen der arbeidscontractanten
vast te stellen werd misbruikt. Een salaris
van ƒ 50.— a ƒ 60.— per maand voor gehuwde schrijvers was in 1939 geen zeldzaamheid. Dit was niet alleen bij het rijk het geval, maar ook in tal van gemeenten. De „salarissen" der schrijvers, controleurs en anderen
kwamen nauwelijks boven het steunbedrag,
dat betrokkenen zouden ontvangen, indien
zij werkloos waren geweest.
Deze onhoudbare toestand, gepaard aan
de ontevredenheid der vastaangestelde ambtenaren, werklieden en onderwijzers (van de
tragische gevolgen van het systeem der kweekelingen met acte nog gezwegen), was oorzaak, dat telkenmale door de centrales van
overheidspersoneel bij de regeering werd
aangedrongen op verbetering. In April 1939,
toen de kosten voor het levensonderhoud,
trots de maatregelen der regeering om
het oploopen der prijzen weerstand te bieden, toch omhooggingen, deed de regeering
de toezegging, dat, indien de kosten voor
het levensonderhoud zouden stijgen tot 10
pet. van de indexcijfers 1937—1938, een bijslag van 5 pet. op de salarissen en loonen
van het lager bezoldigd gehuwd personeel
zou worden toegekend.
De regeering meende derhalve niet te
moeten overgaan om een einde te maken aan
de sedert l Januari 1936 ingevoerde korting
van 5 pet. Dit standpunt bracht groote teleurstelling bij het rijkspersoneel en de onderwijzers, als ook bij het personeel der lagere
openbare lichamen, dat zeer terecht besefte,
dat een verbetering der salarieering eerst dan
mogelijk zou zijn, indien voor het rijksperso-
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neel een gunstige maatregel getroffen werd.
Het uitbreken van den oorlog in Mei 1940
en de daarop gevolgde bezetting van ons
land, was oorzaak, dat, hoewel de kosten voor
het levensonderhoud met sprongen omhoogliepen, geen uitvoering gegeven werd aan de
toezegging der regeering. In Augustus 1940
werd door de vertegenwoordigers der centrales van overheidspersoneel in de Centrale
Commissie voor Georganiseerd Overleg opnieuw de kwestie der verbetering der salarieering aan de orde gesteld. Daarbij werd
nogmaals aangedrongen de verbetering
\oorloopig te zoeken in het beëindigen der
korting van 5 pet. Het heeft enkele maanden
geduurd alvorens het College van Secretarissen-Generaal der Departementen van algemeen bestuur tot een besluit kwamen, niettegenstaande den nood onder het lager bezoldigd gehuwd personeel. Op 27 December
1940 eindelijk kwam de beschikking, welke
opgenomen is onder no. 10 van het Verardeningenblad 1941, no. 2, waardoor het lager
bezoldigd gehuwd personeel een tijdelijke toelage van 6 pet. wordt toegekend, met ingang
van l December 1940, terwijl het minimumbedrag van den kinderbijslag van ƒ 60.—
's jaars, ƒ1.15 per week of ƒ 5.— per maand,
wordt opgevoerd tot ƒ 75— 's jaars, f 1.45
per week of ƒ 6.25 per maand.
De tijdelijke toelage wordt toegekend aan
het gehuwde rijkspersoneel in vasten en
tijdelijken dienst of op arbeidsovereenkomst
werkzaam en bedraagt 6 pet. van de brutowedde of het bruto-loon, met dien verstande,
dat de bruto-wedde of het bruto-loon, vermeerderd met de toelage van 6 pet., een bedrag van ƒ 1900.— 's jaars niet overschrijdt.
Voorts wordt de toelage niet uitgekeerd,
wanneer, ingevolge een algemeene loonsverhooging na 31 December 1937, de wedde of
het loon is verhoogd. Deze laatste beperking
heeft betrekking op het personeel der staatsmijnen, dat na 31 December 1937 met een
algemeene salaris- en loonsverhooging werd
verblijd.
De redactie van de verordening laat aan
duidelijk veel te wenschen over, vooral ook,
omdat zij afwijkt van die in het Bezoldigingsbesluit voor Burgerlijke Rijksambtenaren. In
dit besluit is bij voorbeeld een ongehuwd
eenig kostwinner gelijkgesteld met een gehuwde. De Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg heeft reeds de aandacht
van onze regeeringsautoriteiten op deze onvolkomenheid gevestigd en er op aangedrongen de terminologie van het Bezoldigingsbesluit te volgen.
De voor het rijkspersoneel getroffen maatregel heeft vanzelfsprekend ook gevolgen
voor het personeel der provinciën, gemeenten en lagere openbare lichamen, voor de
onderwijzers alsook voor het personeel der
Spoorwegen. De directie der Nederlandsche
Spoorwegen heeft reeds overeenkomstige
maatregelen getroffen en zelfs de kinderbijslagregeling in gunstigen zin gewijzigd. De
Secretaris-Generaal van Binnenlandsche Zaken heeft in een circulaire den besturen der
gemeenten in overweging gegeven een zelfden maatregel voor het gemeentepersoneel
te treffen. Blijkens berichten in de dagbladpers hebben enkele besturen van provinciën
en gemeenten reeds daartoe een besluit genomen. Het is te verwachten, dat binnen afzienbaren tijd de andere openbare lichamen
eveneens hiertoe zullen overgaan. Wel is
waar zal dit voor het grootste deel der lagere
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openbare organen financieele moeilijkheden
brengen. Het is echter troostvol, dat ook
andere maatregelen veel geld kosten en het
verleenen van een toelage aan het personeel,
dat bijna vijf jaar een offer bracht van 5 pet.,
een goede daad is. Ongetwijfeld brengt de
toelage en de verhooging van het minimumbedrag van den kinderbijslag een verbetering
voor het lager bezoldigd gehuwd personeel.
De grens van ƒ 1900.— heeft tot gevolg, dat
een zeer groot percentage van het overheidspersoneel van de maatregelen profiteert. Een
rijksambtenaar of rijkswerkman met vier kinderen bij voorbeeld, die een salaris heeft van
ƒ 1500.—, krijgt 6 pet. tijdelijke toelage of
ƒ 90.— en 4 X ƒ 15.— verhooging van den
kinderbijslag Een totale vermeerdering dus
van ƒ 150.— per jaar of bijna ƒ 3.— per week.
Voor de lager bezoldigden, bij voorbeeld van
de arbeidscontractanten met een salaris van
ƒ 700.—, is een toeslag van ƒ 42.— echter
niet veel. Hier wreekt zich de salarispolitiek

der regeering. Door het bevorderen in een
hoogeren rang kan evenwel voor deze minimum-lijders een verbetering worden verkregen.
Ten slotte de ongehuwden. Deze vallen
buiten de hierboven bedoelde maatregelen.
Door den aftrek van 3 tot 10 pet. op hun
salaris (afgezien van de bovenbedoelde korting van 5 pet. sedert l Januari 1936) is de
toestand voor hen zeer moeilijk geworden.
De Centrale Commissie voor Georganiseerd
Overleg heeft zich daarom reeds tot onze
regeeringsautoriteiten gewend met het verzoek den aftrek op het salaris der ongehuwden af te schaffen of in gunstigen zin te
wijzigen, mede in verband met de nieuwe
loonbelasting, die van de ongehuwden een
belangrijk bedrag vordert. Er moet worden
gezorgd, dat de ongehuwden sparen kunnen
voor hun huwelijk. Dit is ook een sociale
maatregel van de eerste orde.
L. VERMEULEN.

PERS EN POLEMIEK
Confessioneele vereenigingen en
corporatieve maatschappij.
In De Volkskrant van 7 Januari jl. komt
van mr, dr. Arn. Borret S. J., een artikel onder bovenstaanden titel voor, dat is overgenomen uit Studiën en waarin hij de vraag
behandelt: „Wanneer de Nederlandsche
volksgemeenschap corporatief zal zijn ingericht, is er dan, ook binnen de corporatieve
verbanden, nog plaats voor confessioneele
vereenigingen?"
De schrijver geeft eerst een ontleding van
de begrippen: confessioneele vereeniging,
godsdienstige vereeniging en corporaties.
Bij godsdienstige vereenigingen is het kenmerk, dat het stellen van godsdienstige handelingen haar eerste en voornaamste doelstelling is.
,,De confessionele verenigingen daarentegen omvatten degenen, die eenzelfde maatschappelijke functie uitoefenen of eenzelfde,
in ruime zin genomen, cultureel doel beogen
en zich daarbij door een bepaalde, al of niet
aan een godsdienst ontleende, levens- en
wereldbeschouwing laten leiden. Zij hebben
tot rechtstreeks doel haar leden te vormen
tot volwaardige burgers overeenkomstig de,
laten we kortheidshalve mogen zeggen,
levensopvatting, welke zij zijn toegedaan.
Haar leden willen bij de uitoefening hunner
maatschappelijke taak of bij hun culturele
ontwikkeling uiting kunnen geven aan hun
levensopvatting, die immers wel niet altijd
even sterk maar toch steeds enigermate hun
optreden naar buiten beïnvloedt, en zij willen
in die uiting niet verder belemmerd worden
dan nodig is om in vrede en eendracht met
de andere confessionele verenigingen te kunnen samenwerken aan de bevordering der
volkswelvaart. Aan dergelijke eendrachtige
samenwerking staat niets in de weg, mits
men zich onthoude van het werven van adepten en niet aan anderen het naleven zijner
levensopvatting trachte op te dringen, hetgeen trouwens geenszins tot het doel der
confessionele verenigingen behoort. Men late
aan anderen de vrijheid die men voor zichzelf opeist; het willen laten domineren van
eigen levensopvatting getuigt van misken-

ning der vrijheid en der rechten van de
anderen.
In een corporatieve maatschappij predomineert de gedachte der nationale eenheid. Gelijk in het woord ligt besloten, vormt zij een
corpus, een lichaam, een op zich zelf afgerond
geheel. Men wil ermee te kennen geven, dat
al degenen die tezamen een volksgemeenschap uitmaken, in hun in- en uitwendig
leven, zich steeds hun geïncorporeerd zijn in
het grote geheel bewust moeten blijven. Zij
mogen geen verlangens koesteren, geen handelingen stellen, die getuigen van egoïstische
strevingen, waardoor zij zich buiten het
gemeenschapsstreven stellen.
Vervolgens wordt met deze benaming der
maatschappij bedoeld, dat de verschillende
handelingen die nodig zijn om het maatschappelijk leven in stand te houden en te
ontwikkelen, uitgaan van groeperingen, corporaties genaamd, die elk voor zich een bepaald gebied dezer handelingen bestrijken.
Van dergelijke corporaties geldt, mutatis mutandis, hetzelfde als boven aangaande de
corporatieve maatschappij is gezegd. Zij vormen eveneens een corpus, een lichaam, waarvan de samenstellers in al hun gedragingen
van de gemeenschapsgeest der corporatie
getuigenis moeten afleggen."
De schrijver komt dan tot deze conclusies:
„Wanneer we nu boven, de uiteengezette
begrippen van godsdienstige vereniging, van
confessionele vereniging en van corporatieve
maatschappij naast elkander leggen, dan
kunnen we ons aanstonds tot twee gevolgtrekkingen gerechtigd achten.
De eerste is, dat de godsdienstige verenigingen hoegenaamd niet met het wezen ener
corporatieve maatschappij in strijd zijn. Aan
haar voortbestaan en aan de oprichting van
nieuwe staat derhalve niets in de weg. Het
doel immers der godsdienstige verenigingen,
die op het eeuwige gericht zijn, staat naast
dat der maatschappij, die op het tijdelijke is
ingesteld. Het is van een andere, een hogere
orde, en zal daarom wel verre van er mede
in conflict te komen, eerder het tijdelijke,
voor zover net er mede in aanraking komt,
op hoger plan verheffen. Er is dan ook voor
een corporatieve maatschappij alle reden om

zich over een bloeiend godsdienstig verenigingsleven te verheugen. Hoe meer de burgers opgaan in hun godsdienstig leven en
daaruit de kracht putten om in alle wederwaardigheden des levens hun burgerlijke
plichten naar behoren na te komen, des te
weliger zal de maatschappelijke samenleving
zich ontwikkelen en des te hechter zal de
nationale eenheid gegrondvest zijn.
De tweede voor de hand liggende conclusie is, dat de corporaties niet naar godsdienstige en confessionele inzichten kunnen worden ingedeeld. Noodzakelijkerwijze zullen zij
burgers van verschillende levensopvattingen
binnen haar kring moeten verenigen. Haar
doel van voorziening in een bepaald onderdeel der algemene maatschappelijke behoeften laat niet toe, dat er splitsing plaats heeft
in los van elkander staande groepen, die ieder
voor zich op de haar eigene wijze dit doel
tracht te verwezenlijken. Dit zou inderdaad
niet met de nationale eenheid in overeenstemming zijn te brengen. Ieder burger behoort
naar gelang van zijn deelneming in de verzorging der algemene welvaart in de betreffende corporatie thuis; welke levensopvatting
men is toegedaan, speelt daarbij geen beslissende rol.
Wanneer men desondanks het goed recht
op bestaan van confessionele verenigingen
binnen een corporatief ingerichte maatschappij verdedigen wil, dan zal men zijn kracht
moeten zoeken in de juiste afbakening der
grenzen tussen deze verenigingen en de corporaties. En wel: een afbakening, die op een
wezensonderscheid wijst. Met een enkel min
of meer, met een enkel gradatieverschil komt
men er niet, omdat dan de mogelijkheid bestaat van een geleidelijke overgang van de
ene in de andere, zonder dat het juiste ogenblik kan worden aangegeven, waarop de ene
ophoudt en de andere begint. Dit zou trouwens neerkomen op een kleinering der confessionele verenigingen, als was haar bestaan, uit maatschappelijk oogpunt, van minder belang.
Volgens het bekend sociaal-ethisch beginsel: finis specificat societatem, is het de doelstelling ener vereniging die haar wezen bepaalt. Het zal er dus op aankomen aan te
tonen, dat de doeleinden van corporaties en
confessionele verenigingen zodanig van elkander verschillend zijn, dat er een wezensonderscheid dezer beide soorten van lichamen uit voortvloeit.
Beide spelen zich in het maatschappelijk
verband af, beide hebben derhalve deel in
het tweeledig streven van het gemeenschapsleven: de welvaart van de samenstellende
leden en de welvaart van het geheel. Maar
dan stuiten we aanstonds op de moeilijkheid,
dat deze twee strevingen niet van elkander
te scheiden zijn, integendeel allerinnigst aan
elkander verbonden zijn. Door de voortdurende wisselwerking die er plaats heeft
tussen gemeenschap en samenstellende delen,
kan men niet voor de algemene welvaart
werkzaam zijn, zonder er zelf wel bij te
varen, en omgekeerd, kan men niet het welbegrepen eigenbelang behartigen, zonder dat
de gemeenschap er voordeel van heeft.
Het onderscheid tussen corporaties en
confessionele verenigingen kan derhalve niet
hierin gelegen zijn, dat de eerste om het algemene, de tweede om het particulier belang
zich bemoeien; de laatste zouden daardoor
zich buiten het maatschappelijk verband stel-

len en de eerste zouden een onmogelijk offer
van eigenliefde moeten brengen.
Het onderscheid kan ook niet hierin gelegen zijn, dat de corporaties zich meer op het
algemeen welzijn toeleggen en minder op
het particuliere, en de confessionele vereni-.
gingen het omgekeerde doen; dit zou slechts
een gradatieverschil zijn en is dientengevolge
onvoldoende om een wezenskenmerk uit te
maken.
Wel kan men echter zeggen, dat de corporaties primair ingesteld zijn op het algemeen
belang en de confessionele verenigingen primair op het particuliere."
Wij moeten achter hetgeen de schrijver in
laatste instantie zegt, een vraagteeken
plaatsen.
Is het juist, dat de confessioneele vereeniging primair op het particuliere belang is
ingesteld, in tegenstelling met de corporatie,
die primair het algemeen belang dient? De
schrijver heeft toch eerst gezegd: „Haar leden
willen bij de uitoefening hunner maatschappelijke taak of bij hun cultureele ontwikkeling uiting kunnen geven aan hun levensopvatting, die immers wel niet altijd even sterk,
maar toch steeds eenigermate hun optreden
naar buiten beïnvloedt
"
Wij gelooven, dat hierin inderdaad het
wezenskenmerk van de confessioneele vereeniging op maatschappelijk gebied is gelegen. Zij wil aan haar opvatting ten aanzien
van het maatschappelijk leven uiting geven.
Is daarmede haar instelling primair op het
particuliere gericht? Is het niet juist haar
bedoeling, behoort het niet tot haar wezen,
het algemeen belang te dienen door middel
van de beïnvloeding van uit haar levensopvatting. Is zij niet juist de meening toegedaan,
dat haar levensbeschouwing meer dan die
van andere het algemeen belang bevordert?
De schrijver zal dit wel toestemmen, maar
den nadruk leggen op het feit, dat de corporaties1 naar hun wezen overheidsinstellingen
zijn en dus meer dan de confessioneele ver-

eeniging rechtstreeks het dienen van het algemeen belang tot taak hebben. Dit geldt dan
echter niet alleen voor de confessioneele,
maar voor elke uit het particuliere leven opgekomen vereeniging, ook als deze zich bij
voorbeeld met den naam „algemeen" siert.
De schrijver is het daarmede, te oordeelen
uit hetgeen hij volgen laat, wel eens, maar
daarom kan het misverstand wekken hier te
spreken van confessioneele vereeniging, terwijl eigenlijk bedoeld wordt particuliere vereeniging.
Hij komt ten slotte tot de conclusie, dat
juist op grond van het wezensverschil tusschen de corporatie en een confessioneele
(particuliere) vereeniging, het bestaan van
de laatste binnen een corporatieve maatschappij mogelijk is en zelfs voor het algemeen belang zeer dienstig is.
De schrijver besluit:
„In het confessioneel verenigingsleven
immers worden de leden gevormd tot volwaardige burgers. Daar leren zij de maatschappelijke taak, die zij binnen corporatief
verband te vervullen hebben, bezien in het
licht der hun eigen levensopvatting. Hoe
dieper zij daarvan zullen doordrongen zijn,
des te vollediger zal zich hun persoonlijkheid
ontwikkelen, hetgeen aan hun lidmaatschap
der volksgemeenschap niet anders dan ten
goede kan komen.
Men moet geen gekunstelde nationale eenheid willen opbouwen door vervlakking der
levensidealen. Men kan eerst dan met hart
en ziel zich in dienst der gemeenschap stellen, wanneer men de overtuiging met zich
draagt zichzelf te kunnen blijven en zijn volle
persoonlijkheid te kunnen instellen. Daarom
is het bestaan van confessionele verenigingen in een corporatieve maatschappij van
allerhoogst maatschappelijk en individueel
belang."
Met dit laatste zijn wij het van harte eens.

WAT MEN DIENT TE WETEN
XI.
1. De Kinderbijslagwet is ook van toepassing op de arbeiders, die bij de werkverruiming zijn geplaatst. De arbeiders dienen er
op te letten, dat hun de aanvrage voor kinderbijslag, voor zoover zij daarvoor in aanmerking komen, wordt uitgereikt. Deze aanvrage vullen zij in en leveren haar weer bij
den werkgever in.
Daarna ontvangen de arbeiders de kinderbijslaglijst, die hen door het orgaan voor de
uitvoering der Kinderbijslagwet (Bedrijfsvereeniging of Raad van Arbeid) wordt toegezonden. Ook deze lijst moet dan bij de werkleiding worden ingeleverd tegen overgave
van een ontvangbewijs.
Na afloop van het kwartaal ontvangt de
arbeider de kinderbijslaglijst terug en zendt
deze de lijst weer aan het uitvoeringsorgaan.
Van deze inzending door den arbeider hangt
de betaling van den kinderbijslag af. Ieder
arbeider met minstens 3 kinderen beneden
15 jaar moet dus goed opletten, dat hij deze
verplichtingen nakomt, anders gaat de bijslag
verloren.

2: Krachtens een beslissing van den waarnemend Secretaris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken zal een eventueele
uitkeering door ,,Winterhulp" aan arbeiders,
die in de steunregeling zijn opgenomen of
bij een werkverruimingsobject zijn geplaatst,
bij de vaststelling van het steunbedrag of
voor de periode van plaatsing bij de werkverruiming of bepaling van den wachttijd niet
in aanmerking worden genomen.
3. In zake den trainingsbijslag voor arbeiders bij de werkverruiming is door den Directeur van den Rijksdienst voor de Werkverruiming bepaald, dat deze bijslag zal gelden
voor alle bij een werkverruimingsobject geplaatste personen, die niet landarbeider of
grondwerker van beroep zijn, en die in het
tijdvak van twee jaren, onmiddellijk aan hun
plaatsing voorafgaande, minder dan 4 weken
landarbeid of grondwerk hebben verricht.
Deze bijslag wordt per werkuur toegekend
over de eerste, tweede en vierde week der
plaatsing en is, wat het bedrag per uur betreft, afhankelijk van het (basis)uurloon, zooals in de volgende tabel wordt aangegeven:
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l e w. 2e w. 3e w. 4e w.
Bij (basis)uurloon
t/m 24 et
7 et. 4 et. 2 et. l et.
Bij (basis)uurloon
van 25 t/m 29 et. 8 „ 5 „ 3 „ l „
Bij (basis)uurloon
van 30 t/m 34 et. 10 „ 6 „ 3 „ 2 „
Bij (basis)uurloon
van 35 t/m 39 et. 11 „ 7 „ 4 ,, 2 „
Bij (basis)uurloon
van 40 t/m 44 et. 13 „ 8 ,, 4 „ 2 „
Bij (basis)uurloon
van 45 cent ... 14 ,, 9 ,, 5 ,, 2 „
4. Ook voor de arbeiders, die uitkeering
krachtens de steunverleening ontvangen,
heeft de Kinderbijslagwet beteekenis.
Voor de toepassing van de steunregeling
zal met name voor wat betreft de artikelen 8
en 19 en de daarbij behoorende schalen, als
loon gelden, hetgeen de werklooze in het bedrijf, waartoe hij behoort, zou kunnen verdienen, vermeerderd met hetgeen hem aan
kinderbijslag zou toekomen.
5. Krachtens een verordening van den
Rijkscommissaris' voor het bezette Nederlandsche gebied zal van het Fonds voor den
Wederopbouw ,,Herstelfonds 1940" een bedrag van 10 millioen gulden worden besteed
voor hen, die door oorlogsgeweld schade
hebben geleden, echter niet voor hen, die in
militairen dienst zijnde, schade ondervonden.
Van genoemd bedrag zal 6 millioen gulden worden besteed ten behoeve van voorloopige inrichting van een nieuwe woning
door personen, die door oorlogsgeweld daartoe niet in staat zijn.
Van het resteerende wordt een bedrag besteed voor tijdelijk levensonderhoud van
kleine zelfstandigen, voor uitgaven ter voor'
koming van blijvende lichamelijke of geestelijke gevolgen ten gevolge van het oorlogsgeweld, voor steun aan hen, die door oorlogsgeweld invalide zijn gewordeji of dreigen te
worden of voor subsidie en anderen steun aan
hen, die door tijdelijke maatregelen over de
gevolgen van oorlogsgeweld kunnen worden
heengeholpen. •
Een en ander is ook van kracht voor eventueele oorlogsgevolgen na 15 Mei 1940 tot
op het tijdstip, dat de vrede gesloten wordt.
Men wende zich eventueel tot het gemeentebestuur.

„D.EX"-ZAKAGENDA 1941.
De geheele oplaag der ,,D.E.L."-zakagenda
is uitverkocht. Men gelieve dus geen bestellingen meer in te zenden, daar men toch
teleurgesteld wordt.
Hun, die echter nog onverkochte agenda's
hebben, verzoeken wij deze omgaand naar
ons bureau, Stadhouderslaan 43-45, Utrecht,
te zenden. Deze kunnen wij nog grif verkoopen en een anderen vriend bewijst men hiermede een grooten dienst.
W. DE JONG.

Voor onze vrouwen.
Het zal onze vrouwen zeker een genoegen
doen te vernemen, dat het in onze kringen
zoo bekende maandblad Wij Jonge Vrouwen
met Januari a.s. weer zal verschijnen. Aan
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de Januari-aflevering, de eerste van den
23sten jaargang, zal bijzondere zorg worden besteed. Ze zal nog vóór half Januari
verschijnen.
Men vrage bij Bosch & Keuning dit nummer aan.
„De Spiegel", Christelijk Nationaal Week'
blad. ƒ L— per kwartaal.
De voortdurende frischheid van dit geïllustreerd weekblad verbaast ons iedere
week opnieuw. Met ongeëvenaarde vindingrijkheid weet de redactie steeds nieuwe actueele onderwerpen aan de orde te stellen.
Het nummer, dat we nu voor ons hebben,
geeft onder meer in woord en illustratie een
beschrijving van het leven in Zuid-Amerikaansche Staten, waar het vleesch zoo overvloedig beschikbaar is
als bij ons de
papieren bons. Verder worden zeer wetenswaardige en voor ons onbekende dingen
over Ierland verteld, met illustraties verlucht.
Eén of twee vervolgverhalen lokken tot lezen
uit. Dezer dagen vangt de publicatie aan van
de oorlogservaringen van een onzer jongens.
De Spiegel is eiken Zondag een gaarne
geziene gast in het christelijk 'gezin.
Men neme eens een proef voor drie maanden, en men wil het blad niet meer missen.
„Op den Uitkijk", maandel. verschijnend
tijdschrift. - - Uitgave: Bureau ,,Op den
,,Llitkijk" te Wageningen. —• Prijs ƒ 3.—
per halfjaar.
Er is schier geen gebied, dat door dit tijdschrift niet wordt bestreken. Techniek, politiek, medische wetenschap, natuurkunde,
astronomie, geologie, vliegtuigindustrie en
meer, vindt men in dit tijdschrift op populaire
en interessante wijze besproken. ledere
maand wordt het beste uit buitenlandsche en
binnenlandsche bronnen den lezer voorgezet.
De hoeveelheid lectuur per maand vormt
een klein boekdeeltje, en wie met. zijn tijd
meeleeft vindt den inhoud altijd belangwekkend.
Wij bevelen een abonnement van harte
aan.
Weekblad „Arbeid". — Uitgave van het
Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen.
In ons vorige nummer hadden wij gelegenheid de verschijning van dit weekblad aan te
kondigen. Het wordt ons- thans ter recensie
toegezonden, met de mededeeling, dat het in
een oplaag van 400.000 exemplaren verschijnt, aangezien het aan alle leden van het
N. V. V. wordt toegezonden. Daarmede houdt
tevens op de verschijning van het tijdschrift
De Vakbeweging.
Ir. een „Ten geleide" deelt de heer H. J,
Woudenberg mede, dat hij den heer G. van
Overbeek, als wij ons niet vergissen een
vroegere redacteur van Het Volk, tot hoofdredacteur benoemde. Over de wijze van deze
benoeming, namelijk door de éénhoofdige leiding van het N.V.V., behoeven wij ons, gezien de wijziging in den bestuursvorm van
het N.V.V. niet te verwonderen.
De hoofdredacteur schrijft:
Arbeid zal een blad moeten zijn voor het
gehele huisgezin. Wij hopen dit te bereiken
door het brengen van een zeer verscheiden
inhoud. Ernst en luim, ontwikkelingslectuur
en ontspanningsbijdragen
En toch zal er,
bij alle verscheidenheid, in de stof een zekere
samenhang moeten zitten, opdat de invloed

van het blad zich als een gesloten geestelijke
eenheid zal kunnen doen gelden."
Welke deze geestelijke eenheid zal zijn,
wordt niet gezegd, hoewel dit bij de verschijning van een blad toch wel gewenscht zou
zijn.
Het eerste nummer bevat de volgende
rubrieken, resp. artikelen: Een verklaring en
een vraag; Vrije verkenningen; Vreugde en
arbeid; Ten geleide; 40 jaar Woningwet;
Volksgezondheid
en
werkgelegenheid;
Puzzle-rubriek; De goede anecdote; Belevenissen van een aardappel; De avonturen van
Kareltje Kraan; Het eerste fabrieksconcert in
Nederland; Boekbespreking; Feuilleton;
Sportrubriek; Voor de Vrouw; Huishoudelijke wenken; Wat de pot schaft; Denk aan
uw gezondheid; De grammofoon; Voor de
jeugd; Voor de kleintjes.
Het geheel bestaat uit 20 pagina's.
„De bloeiende wildernis." Ervaringen t>an
Nederlandsche soldaten in krijgsgevangenschap. -- Gebonden f 7.30.
Uitgave
Bosch 6 Keuning N. V. te Baarn.
Meer aanbeveling dan wat in dit opschrift
is vervat, behoeft van dit boekske eigenlijk
niet gegeven te worden. De hier bedoelde
ervaringen zijn van geestelijken aard. Als
5000 krijgsgevangenen in een groot kamp
zijn ondergebracht en in eindelooze verveling
hun dagen slijten, dan moet men spreken van
een wildernis in elk opzicht. Ver weg van
huis, zonder lectuur, zonder arbeid, zonder
afwisseling, in de eentonigheid van slapen,
opstaan, eten, wandelen, staan, zitten., weer
eten en slapen, ontstaat bij allen een onzegbare moeheid en moedeloosheid. Dat het God
behaagd heeft in dit krijgsgevangenkamp
Zijn Geest te openbaren, dat wordt ons in
de sobere mededeelingen van dit boekske
duidelijk.
Zie, als dit het eenige geestelijke resultaat
zou zijn geweest van den 5-daagschen oorlog, dan zou deze reeds niet meer tevergeefs
zijn gevoerd.
Wij bevelen dit boekje hartelijk ter lezing
aan.
Het is voorzien met een inleidend woord
van den reserve-veldprediker, ds. Joh. Gerritsen Jr.

VOOR EN VAN ONZE
BESTURENBONDEN
Rijssen.
Onze besturenbond richtte tot den raad der gemeente het verzoek, een gratis identiteitsbewijs te
verstrekken aan alle geheel en gedeeltelijk werklooze
arbeiders in de gemeente.
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