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*WIJ B R E N G E N ONlüER DE A A N D A C H T
Statistisch materiaal
Wij laten de prae*adviezen: van de
Vereniging voor Armenzorg en Weidas
digheid even rusten, wijl wij enige aan*
dacht wensen te schenken aan de rijke
inhoud van het pasverschenen Decem*
ber*nummer van het Maandschrift Van
het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Op blz. 2107 licht het ons in omtrent
het verloop van de indexcijfers van de
prijzen van bouwmateriaal, December
1939, naar de volgende onderverdeling:
1. Grond voor aanvulling; 2. Steenwa*
ren; 3. Bindmiddelen; 4. IJzerwaren en
kramerijen; 5. Mastiek, lood, zink, sa*
nitair, water*, gas* en lichtleiding; 6.
Glas, verf en behang.
Het totale indexscijfer, dat voor mid*
den 1936 is gesteld op 100, liep van
Januari 1939 (123.3) en Juli 1939 (125.1)
op tot 155.1, 154.5 en 155.3 over de
maanden October, November en De*
cember.
Het is maar gelukkig, dat onderschei*
dene organisaties en instanties zeer
diligent te dezer zake zijn, als de Na*
tionale Woningraad, de vier Vakcen*
tralen, de Bedrijfsraden uit het Bouw*
bedrijf en dgl.
l l en heeft ook indexcijfers weten te
berekenen van lonen volgens collec*
tieve arbeidsovereenkomsten, waarbij
voor de periode 1926—1930 een index*
cijfer van 100 is aangenomen. Daarna
heeft zich een ononderbroken daling
voltrokken tot 84.2 over 1936. Sindsdien
gaat het weer geleidelijk omhoog:
1937 86.0
1938 88.7
1939 89.9*)
De collectieve arbeidsovereenkomsten,
welke bij deze berekeningen in aanmer*
king zijn genomen zijn die in:
1. Typografie.
2. Chemigrafie.
3. Lithografie.
4. Boekbindersbedrij f.
5. Burgerlijke en utiliteitsbouw.
6. Schildersbedrijf.
7. Loodgietersbedrijf.
8. Verwarmingsindustrie.
9. Stucadoorsbedrijf.
10. Steenhouwersbedrij f.
11. Baggerbedrijf.
12. Houtbedrijf Amsterdam.
13. Meubileringsindustrie.
14. Herenkledingbedrijf.
*) Ie halfj. 88.9 2e halfj. 91.0.

15. Bakkersbedrij f 's*Gravenhage.
16. Bierbrouwerijen Amsterdam, 's*Gra*
venhage en Rotterdam.
17. Sigarenindustrie.
18. Aardappelmeelindustrie Veendam
en omgeving.
19. Strocartonindustrie Oude Pekela
en omgeving.
20. Mijnindustrie.
21. Waalsteenindustrie.
22. Veenbedrijf Amsterdam, Rotterd.
23. Koopvaardij Amsterdam, Rotterd.
24. Expeditiebedrijf N. V. Van Gend
en Loos.
Men kent sinds enkele kwartalen
ook indexcijfers uitgekeerd loonbedrag
(loonsom*index). Voor het derde kwar*
taal 1939, waarin de mobilisatie zulk
een grote rol heeft gespeeld, zien wij
een zeer geringe stijging van 105.4 tot
105.8.
In de bouwbedrijven werden tengevolge
van versterkte wegenbouw hogere loon*
sommen uitgekeerd. Het hiervoor bere*
kende index*cijfer steeg n.l. van 116.5
tot 123.3.

dan 128 adviezen uitgebracht, waarvan
de overgrote meerderheid door de
regering kon worden aanvaard.
Sinds December 1937 treffen wij on*
der de uitgebrachte adviezen vele ver*
bindendverklaringen aan (in totaal zelfs
24):
1. C.A.O. Schoenindustrie, Ie half j.'38.
2. C.A.O. Typografie, 1936—1938.
3. C.A.O. Waalsteenindustrie, 1937—
1938.
4. C.A.O. Chemigrafie, 1937—1938.
5. C.A.O. Schoenindustrie, 1938—1939.
6. C.A.O. Schildersbedrijf, 1938.
7. C.A.O. Typografie, 1938—1941.
8. C.A.O. Boekbindersbedrijf, 1938—
1941.
9. C.A.O. Stucadoorsbedrijf, 1938—'39.
10. C.A.O. Baksteenindustrie, 1938—'39.
11. C.A.O. Brabantse Steenindustrie,
1938—1940.
12. C.A.O. Steen* en houtgranietbedrijf,
1938—1939.
13. C.A.O. Westlandse kistenindustrie,
1938—1939.
14. C.A.O. Chemigrafie, 1938—1939.
15. C.A.O. Schildersbedrijf, 1939.
16. C.A.O. Bouwbedrijf, 1939—40 (bur*
V erder vinden wij in dit Maandschrift
ger* en utiliteitsbouw én water*,
een uitvoerige samenvatting uit het
spoor* en wegenbouw.
Centraal Verslag der Arbeidsinspectie
17. C.A.O. Schoenindustrie, 2e halfjaar
over 1938, alsmede een niet minder uit* '
1939.
gebreide bespreking van de inhoud der
18. C.A.O. Limburgse dakpannenindus*
Armenzorgstatistiek over het jaar 1937.
trie, 1939.
Uit de in deze statistiek verwerkte ge*
19. C.A.O. Steen* en houtgranietbedrijf,
gevens blijkt o.m., dat over 1937 weer
1939—1940.
ruim ƒ 4 millioen meer te dezer zake
20. C.A.O. Stucadoorsbedrijf, 1939—'40.
moest worden beschikbaar gesteld.
21. C.A.O. Baksteenindustrie, 1939—'40.
Over 1918 was het totaalbedrag circa
22. C.A.O. Schoenindustrie, Ie halfjaar
./' 50 millioen. Tien jaar later was het
1940.
ƒ 40 millioen meer, over 1930 weer ƒ 8 23. C.A.O. Schildersbedrijf, 1940.
millioen meer, over. 1932 sprong het van
24. C.A.O. Loodgieters* en fittersbedr.,
ƒ 98 millioen op ƒ 118 millioen (per jaar
1939—1940.
dus ƒ 5 millioen meer) en thans blijkt
Bij de Algemene Landsdrukkerij zijn
het opnieuw met ƒ11 millioen te zijn
verschillende adviezen en rapporten
gestegen.
van de Hoge Raad van Arbeid ver*
Het aandeel der overheid in de uitga*
krijgbaar gesteld. Wij noemen:
ven voor dit doel was in 1918 na een
geleidelijke stijging opgelopen tot 67%. Advies over een voorontwerp van een
Bedrij f sradenwet,
Over 1937 was dit percentage echter
Rapport inzake het vraagstuk ter ver*
niet minder dan 80.
vanging van volwassen arbeiders door
jeugdige personen,
Rapport inzake de toepassing van art.
12 der Arbeidswet en daarmee samen*
De Hoge Raad van Arbeid 20 jaar
hangende punten,
Advies inzake een voorontwerp*Perso*
-L' e Hoge Raad van Arbeid werd
twintig jaren geleden bij Koninklijk
neelfondsenwet,
Besluit ingesteld. In 1927 kwam echter
Advies betreffende wijziging Ongeval*
een wet tot stand, houdende wettelijke
lenwet*1921,
regeling van dit Hoge College.
Advies betreffende wettelijke regeling
inzake Kinderbijslagverzekering,
Hij heeft in deze periode niet minder
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Rapport inzake een onderzoek naar de
„blijvende werkloosheid" en haar be*
strijding, en
Advies betreffende wettelijke regelen
inzake verzekering tegen geldelijke ge*
volgen van werkloosheid.

l
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L/e Hoge Raad van Arbeid heeft zijn
51ste vergadering gehouden onder
leiding van zijn voorzitter, prof. mr.
P. J. M. Aalberse.
Aan het van deze vergadering in Het
Volk verschenen verslag ontlenen wij
het volgende:
Deze vergadering werd mede bijge-woond door den minister van Sociale
Zaken, dr. J. van den Tempel.
Na het openingswoord van den voor*
zitter hield dr. Van den Tempel een
rede, waarin hij deed uitkomen, hoe in
wel zeer bijzondere tijdsomstandig*
heden den nieuwen bewindsman een
moeilijke taak is toevertrouwd. De rege*
ring moet werken in de sfeer van de
geweldige moeilijkheden, waarin land
en volk verkeren. In deze omstan>
digheden is samenwerking met de ver*
tegenwoordigende kringen der bevol*
king en van het bedrijfsleven zeker ook
voor den minister van Sociale Zaken
meer dan ooit geboden. Samenwerking
in een geest van bereidheid om ver*
trouwen te geven en van verwachting,
dat vertrouwen zal worden geschonken.
De Hoge Raad van Arbeid neemt
onder de lichamen, waarmede de
minister van Sociale Zaken moet
samenwerken, wel een zeer bijzondere
plaats in. Hij is zijn algemene adviseur
bij uitnemendheid. Zo was reeds de
bedoeling van den schepper van de
Hoge Raad van Arbeid.
Uitvoerig schetste spreker de totstand<
koming van de Hoge Raad van Arbeid,
op 14 Februari 1920 door zijn grondlegger, den toenmaligen minister Aal*
berse, geïnstalleerd. De Raad zou zijn
een permanente vertegenwoordiging van
het volle sociale leven bij de organen
van de staat, al heeft den grondlegger
ongetwijfeld als verder doel voor
ogen gestaan een zodanige ontwikkeling
en samenwerking van de organisaties,
dat de overheid kan volstaan met het
verlenen van haar sanctie aan de, na
vrij overleg, tot stand gekomen rege*
lingen. Op die wijze zou een wezenlijke
sociale hervorming kunnen worden tot
stand gebracht.
Nieuwe perspectieven

Aan dit laatste heeft de feitelijke ont*
wikkeling niet geheel beantwoord. De

leiding bij de sociale wetgeving is bij
de overheid gebleven, al is de taak
van het georganiseerde bedrijfsleven
bij de uitvoering steeds gewichtiger
geworden en al openen zich bij voort*
during nieuwe perspectieven.
Sedert 1919 hebben vrijwel alle grote
problemen op het terrein van de arbeid
de Raad bezig gehouden. In totaal
werden tijdens zijn bestaan 128 advie*
zen uitgebracht. Gaarne wil spr. de
dank van de regering brengen voor
de gewichtige arbeid, welke belangc;
loos door deze keur van personen
jarenlang ten bate van het gemene
welzijn is verricht. In het bijzonder
betrekt spr. in die dank zowel den
vroegeren secretaris, mr. A. C. Jo*
sephus Jitta, als den huidigen, mr. ir.
A. W. Quint.
Een bijzondere voldoening moet deze
dag geven aan den grondlegger van de
instelling, prof. Aalberse, die thans de
vrucht van zijn daad kan beschouwen.
Onder diens bijkans zevenjarig minis*
terschap zijn belangrijke wetten tot
stand gekomen, waarvan spr. o.a.
noemt, behalve de instelling van de
Hoge Raad van Arbeid, de Arbeidswet,
de Ouderdomswet, een ingrijpende
wijziging van de Invaliditeitswet, de
Gezondheidswet, de Warenwet, de
Vleeskeuringswet, een wet op de
drinkwaterleidingen en de Werkloos*
heidsverzekeringsnoodwet.
De toenmalige bewindsman had de
wind mee, doch het is in het leven
soms een grote verdienste, de goede
gelegenheid aan te grijpen. Ervaring,
rust en tact hebben, naast de weten*
schappelijke bezonkenheid en een
warm sociaal gevoel, steeds zijn op*
treden gekenmerkt.
Moge het prof. Aalberse nog vele jaren
gegeven zijn, op de voorzittersstoel zijn
medewerking te verlenen aan de sociale
arbeid, die allen zozeer ter harte gaat.
Rede van E. Kuper;

E. Kupers sprak vervolgens namens de
gezamenlijke arbeidersvakcentrales een
woord van gelukwens.
Eén van de doeleinden van den toen*
maligen minister Aalberse was, om
door instelling van de Hoge Raad van
Arbeid de tegenstelling op sociaal ter*
rein zoveel mogelijk te overbruggen en
wanneer thans een balans wordt opge*
maakt, kan wel worden gezegd, dat de
Raad voor een belangrijk deel in zijn
werk is geslaagd.
De arbeidersvakcentrales hebben de
organisatie zo opgevat, dat gestreefd
moest worden naar samenwerking, om
te zoeken naar wat verenigt en die

goede samenwerking met de vertegen*
woordigers van de werkgevers heeft
ongetwijfeld ook een gunstige invloed
gehad buiten de Raad.
Namens
de
arbeidersvakcentrales
dankte spr. den heer Aalberse voor het
vele, wat deze gedurende zo lange
jaren ten bate van het land en vooral
ten bate van de arbeidersklasse heeft
weten te bereiken.
De heer H. P. Gelderman C. M.zn.
en mevrouw mr. C. F. baronesse
Mackay*Katz voerden eveneens het
woord.
Prof. Aalberse dankl

De voorzitter, prof. Aalberse, dankte
voor de geuite gelukwensen.
De Hoge Raad van Arbeid is inder*
daad niet precies geworden, wat spr.
er zich aanvankelijk van had voorge*
steld. Men moet onderscheiden tussen
sociale wetgeving, het wegsnijden van
de ergste misstanden, en sociale her*
vorming. Alleen hierdoor wordt de
maatschappij zelf beter. Spr. stond
voor ogen een reorganisatie van het
bedrijfsleven zelf, waarbij datgene wat
door de staat moest worden uitge*
voerd, geleidelijk kon worden overge*
nomen door het publiekrechtelijk erkende bedrijfsleven, dat, onder de con*
tröle van de overheid, zijn eigen ver*
ordeningen zou kunnen vaststellen.
Nadat spr. nog een persoonlijk woord
van dank had gericht tot den minister
en de leden, die het woord hadden
gevoerd, nam de raad een aanvang
met de behandeling der agenda.
De raad heeft zich daarbij met grote
meerderheid (29—7 stemmen) uitge*
sproken vóór een arbeidsverbod van
14*jarige meisjes. Wat de 15*jarige
meisjes betreft, verklaarde zich een
meerderheid tegen een arbeidsverbod.
In de onderstelling echter, dat er een
verplichting tot het volgen van onder*
wijs, respectievelijk opleiding zou be*
staan, sprak zich de raad ten aanzien
van beide categorieën meisjes vóór
een arbeidsverbod uit.
De raad heeft zich verder, wat betreft
een eventueel arbeidsverbod van 14=
jarige meisjes, in overeenstemming met
het voorontwerp, uitgesproken tegen
het toestaan van uitzonderingen be*
halve voor wat betreft degenen, die
onder een leerovereenkomst werken,
als bedoeld in titel II der Nijverheids*
onderwijswet.
De raad heeft voorts uitgesproken, dat
bij eventuele invoering van een derge*
lijk arbeidsverbod rekening zou dienen
te worden gehouden met de tegen*
woordige buitengewone omstandig*
heden.
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Activiteit
aan „Sociale
Zaken'
n het orgaan van de R.K. Bond van
Handels*, Kantoor* en Winkelbe*
dienden wordt gezegd:

activiteit, hetgeen uit het hieronder
volgende overzicht klaar en duidelijk
zal kunnen blijken.

„In aanmerking nemende, dat de huidige
minister van Sociale Zaken wel in een
uiterst moeilijke en voor het nemen van
belangrijke sociale maatregelen in een zeer
ongunstige periode aan het bewind is ge*
komen, hebben wij toch de indruk, dat deze
minister zal trachten te doen, wat enigszins
mogelijk is."

De voornaamste voorstellen, mede*
delingen en toezeggingen, welke minis*
ter Van den Tempel bij de behande*
ling van zijn begroting voor 1940 in de
Tweede Kamer gedaan heeft, zijn hier*
onder kort samengevat.

Na deze verwachting te hebben uitge*
sproken, wordt melding gemaakt van de
kinderbijslagregeling en van het ont*
werp*rusttijdenbesluit voor reizigers.
Ons Beginsel, het blad van de Christe*
lijke bond, gaat iets verder en somt
wat meer voornemens van minister
Van den Tempel op, als toepassing
Arbeidswet, wettelijke vacantie, kin*
derbijslag, werkloosheidsverzekering,
ondernemingspensioenfondsen, bedien*
den in de bedrijfsraden. De schrijver
besluit dan met de typische woorden:
„Uit het hierboven weergegevene blijkt, dat
minister Van den Tempel allerlei plannen
koestert, welker verwezenlijking ook de
kantoor* en handelsbedienden interesseert.
Wij hopen, dat deze bewindsman in het
verwezenlijken van die plannen voorspoedig
moge zijn en dat de uitwerking er van
slechts zo moge zijn, dat wij ons hierover
kunnen verheugen. Hij moge hierbij niet al
te zeer worden gehinderd door zijn geest*
verwanten, die in de loop der jaren het
motiespel zo druk hebben beoefend, dat zij
het, ondanks de gewijzigde positie waarin
zij verkeren, uiterst moeilijk schijnen te
kunnen opgeven."

Nu uit de confessionele hoek dus
enigermate wordt weergegeven, wat na
enkele maanden regeren aan Sociale
Zaken zoal uit de bus kwam, lijkt het
toch wel van belang, ten deze enigs*
zins vollediger te zijn. Immers Van den
Tempel ontplooit een buitengewone

36

L Meer uitgetrokken op de begroting
voor:
a. Bestrijding
jeugdwerk*
ƒ
500.000.—
loosheid
b. Levensmiddelendistribu*
tie aan werklozen . . . . „ 3.000.000.—
800.000.—
c. Herscholing
werklozen
d. Vervroegde pensionne*
200.000.—
ring
e. Arbeid buiten de woon*
50.000.—
plaats
f. Subsidies t.b.c.*bestrij*
196.500.—
ding
g. Voor
werkverruiming
„ 20.000.000.—
(kap.«dienst)
h. Uitbreiding
Arbeidsin*
34.000.—
spectie

II. Andere punten, die reeds verwe:
zenlijkt zijn:
a. Nieuw crediet werkverruiming
ƒ 30.000.000.—.
Het is de bedoeling, het aantal te*
werkgestelde personen, dat thans
ruim 50.000 bedraagt, tot 80 a 90.000
op te voeren.
b. Een aantal wachtgeldregelingen (o.a.
in het havenbedrijf).
c. Enkele 14*daagse werkverschaffings*
kampen werden in weekkampen
omgezet, zodat de arbeiders elke
Zondag naar huis kunnen gaan.
d. Steun en werkverschaffingsionen
werden met 5 pet. verhoogd, in ver*
band met de prijsstijging.
e. Een gunstige regeling voor uitvaren*
de vissers en zeelieden ten aanzien
van wachtdagen.

Slechts in de noodzakelijkste gevallen worden overwerkvergunningen
gegeven (zie I h).

III. Goede sociale maatregelen van
andere departementen.
n. De nieuwe regeling van de kostwin*
nersvergoeding voor de gezinnen
van gemobiliseerden.
b. Opheffing van de korting op de
spoorwegpensioenen.
c. Opneming C.A.O.*arbeidsvoorwaar*
den in de bestekken voor water*
staatswerken.
IV. Toegezegd door minister Van den
Tempel:
a. Uitbreiding aantal Huisarbeidscom*
missies.
b. Wettelijke vacantieregeling. (Reeds
bij de Hoge Raad van Arbeid).
c. Ratificatie Arbeidsconventie inzake
gebruik van loodwit in verfstoffen.
Krachtige bevordering van andere
ratificaties, voor zover thans mo*
gelijk.
d. Spoediger behandeling van aanvra*
gen tot verbindendverklaring van
C.A.O.*en.
e. Regelingen van de arbeidstijd voor:
1. Magazijnen.
9 Baggerbedrijf.
3. Klein*transportbedrijf.
4. Handelsreizigers (reeds bij Hoge
Raad van Arbeid).
5. Verplegend personeel rusthuizen.
6. Landbouw (ook voor volwassen
mannen).
7. Groente* en fruitveilingen.
8. Niet*technisch
bioscooppersoneel.
9. Gecondens.*melkfabrieken. (Af*
schaffing drie*ploegenstelsel.)
10. Binnenvaart.
ƒ. Minister staat ten volle open voor
voorstellen van het georganiseerde
bedrijfsleven, om werktijd verder
te verkorten.
g. Wettelijke regeling ondernemings*
pensioenfondsen.
h. Toepassing Veiligheidswet op land*
arbeid,
i. Opneming in ongevallenverzekering
van huispersoneel.
./'. Opneming in ziekteverzekering
van: 1. Huispersoneel, 2. Uien*
rooiers, 3. Musici.
k. Opneming in invaliditeitsverzeke*
ring van: 1. Uienrooiers, 2. Musici.
/. Wettelijke regeling werkloosheids*
verzekering.
m. Indien begroot bedrag voor spaar*
regeling onvoldoende blijkt, zal meer
worden aangevraagd.

n. Registratie werkloze jeugd bij spe*
ciale afdelingen van de arbeidsbeurs
zen. Inschakeling van beroepskeuze
en psychotechnische bureaux. Ver*
hoging subsidie kampwerk van 75
tot 85 pet. Meer „vak"*kampen.
(Zie I a.)
0. Met Contact=Commissie uit vak*
centralen zal reëler overleg omtrent
steun en werkverschaffing worden
gepleegd. Er komt bovendien spe*
ciale contactsinstantie voor landar*
beiders.
p. Staatscommissie zal opneming kleine
zelfstandigen in sociale verzekering
bestuderen.
q. Er komt een regeling voor het zie*
kenfondswezen.
r. Een commissie zal op korte termijn
rapporteren over verzekering tegen
oorlogsmolest van arbeiders en
anderen.
V. In onderzoek
zijn nog:

of

in overweging

a. Mogelijkheid tot verbetering der ar*
beidsbemiddeling.
b. Herziening arbeidsvoorwaarden bij
de werkverruiming.
c. Steun aan kleine zelfstandigen en
inkrimping aantal steunklassen (Gom*
missiesFockema*Andreae).
d. Verhoging toelatingsleeftijd invaliditeitsverzekering (thans max. 35 j.)
en doorplakken zegels tijdens werkt
loosheid.
e. Herziening Ziektewet en beperking
aantal bedrijfsverenigingen.
f. Opneming arbeidersvertegenwoor*
diger in Beleggingsraad.
g. De kwestie van de ouderdomsvoor*
ziening en de financiering der so*
ciale verzekeringsfondsen.
h. Rheumatiekbestrijding.
1. Opneming loon* en exportslachte*
rijen in sociale verzekering.
VI. Wat minisier Van den
niet wil:

Tempel

a. Arbeidsverbod voor 14*jarige jont
gens.
b. Arbeidsverbod voor 14—15*jarige
meisjes.
c. Arbeidsverbod voor gehuwde vrou*
wen.
d. Staatsvansdienstsboekjes.
e. Jeugdregistratie door Sociale Jeugd*
dienst.
Deze maatregelen waren door den vos
rigen minister aangekondigd en/of voor*
bereid.

Bouwbedrijf vraagt maatregeien
L-) e commissie van samenwerking uit
de bedrijfsraden in de bouwbedrijven
heeft een adres gericht tot de regering,
waarin verzocht wordt, verschillende
maatregelen te nemen, om te voorko*
men, dat in het bouwbedrijf weer zulke
ongunstige omstandigheden zullen ont*
staan, als in de oorlog van 1914/'18 het
geval is geweest. Deze commissie van
samenwerking wordt gevormd door ge*
delegeerden van de Bedrijfsraden voor
het Bouwbedrijf, Schildersbedrijf, Stu*
kadoorsbedrijf en Steen*, Kunststeen*
en Houtgranietbedrijf.
Gevraagd wordt:
a. een scherp toezicht uit te oefenen
op de prijsbeweging van de materialen;
b. de bezwaren, welke ontstaan door
de invoermoeilijkheden, waar mogelijk
te helpen verhinderen;
c. maatregelen, waardoor de nu reeds
bestaande crediet*moeilijkheden kun*
nen afnemen;
d. de betalingstermijnen in de bestek*
ken van de door de Rijksoverheid uit
te geven werken in overeenstemming
te brengen met de mogelijkheden, ver*
band houdende met deze tijd.
Niet elke prijsstijging kan voorkomen
worden, maar ongemotiveerde prijsstij*
gingen moeten worden tegengegaan. In
dit verband vestigen de adressanten
er de aandacht op, dat de prijsstijging
van het hout belangrijk wordt beïn*
vloed, doordat Defensie bij de vorde*
ring van dit materiaal ver uitging
boven de marktprijs.
Ten aanzien van invoermoeilijkheden
wordt gewezen op de eis, dat bij be*
stelling reeds onmiddellijk moet wor*
den betaald; dit geldt o.m. voor hout.
Het niet of in geringe mate geven van
crediet eist meer bedrijfskapitaal en
verstoort de normale verhoudingen.
In overweging wordt gegeven, bij over*
,heidswerk een gedeelte van de aan*
neemsom beschikbaar te stellen, ten
einde de financiële moeilijkheden te
boven te komen. Voor particuliere wer*
ken wordt de aandacht gevestigd op de
medewerking, die de Bank voor Indu*
striefinanciering zou kunnen verlenen.
Het is ook wenselijk, maatregelen te
treffen voor een vlottere kapitaalver*
strekking.
De adressanten wijzen op de algemeen
geuite klacht, dat de betalingstermijnen
bij overheidswerken te lang zijn, het*
geen in deze tijden grote moeilijkheden
veroorzaakt. Gevraagd wordt, deze be*
talingstermijnen in overeenstemming te
brengen met hetgeen het bedrijfsleven
thans vraagt,

Met het voornemen van de regering,
voort te gaan met de uitvoering van
openbare werken, wordt instemming
betuigd.
Met klem wordt er bij de regering op
aangedrongen, in het belang van de
volkshuisvesting krachtig en systema*
tisch op te treden. Gewezen wordt op
de fatale gevolgen van de woningpolis
tiek tijdens de vorige mobilisatie. Er
wordt vooral de nadruk op gelegd, dat
het verstrekken van goedkoop geld
nodig is om dragelijke huurprijzen te
handhaven. Hoewel huurstijging niet
geheel zal zijn te voorkomen, is het
toch nodig, deze binnen redelijke pro*
porties te houden.
Adressanten vestigen verder de aan*
dacht op de wenselijkheid om onder*
houdswerken te subsidiëren. Hierbij
wordt verwezen naar een rapport, dat
de Werkcommissie tot Bestrijding der
Werkloosheid op 8 Juni 1938 heeft uit*
gebracht.
Ten slotte geven adressanten de rege;
ring in overweging, een oproep te
richten tot de burgerij, opdat deze tot
uitvoering van werken, die redelijk ver*
antwoord zijn, zal overgaan.

Waf biedt de
sociale verzekering ?
Per jaar wordt uitbetaald:
aan of ten behoeve van door een
ongeval getroffen personen en
hun nagelaten betrekkingen:
(Industriële OW.) ƒ 15.000.000.—
(Land: en Tuin:
bouw OW.) .... „ 1.800.000.—
aan zieken (Ziek:
tewet)
„ 13.000.000.—
aan personen van
65 jaar en ouder „ 18.500.000.—
aan invaliden .... „ 8.200.000.—
aan weduwen en
wezen
„ 8.250.000 —
kosten van verple:
ging in sanatoria,
enz. (Invalid.wet) „ 1.250.000.—
Als ge een rentekaart hebt, moet
ge bij verhuizing niet alleen aan
het bevolkingsregister van die
verhuizing mededeling doen, doch
óók aan de Raad van Arbeid en
vooral hierbij Uw rentenummer
niet vergeten te vermelden.
Wilt U meer weten omtrent de
sociale verzekering, koopt dan
voor f 0.10 het boekje „De Kleine
Gids", verkrijgbaar bij alle Raden
van Arbeid.
Kalender Ver. Raden van Arbeid.
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IRONIE uit Zweden
Stalin steekt zijn „helpende hand" naar Finland uit.

.H et maandblad Kommunal Arbetaren
(De Gemeentearbeider) van de Zweed*
se moderne bond van gemeentewerk*
lieden bevat in elk nummer een inte*
ressante bijdrage onder het opschrift
„Ute och hemma", welke titel, gelet
op het daaronder geschrevene, in
enigszins vrije vertaling kan worden
weergegeven met „Uit buiten* en bin*
nenland". Kostelijk is de ironische
wijze, waarop de schrijver, die onder*
tekent met het pseudoniem „Non
plus", zich bij z'n buitenlandse be*
schouwingen uitlaat over fascisme en
communisme en beider capriolen.
Uit het nummer van December 1939
' nemen wij het volgende over:
Deze wonderlijke oorlog wordt voort*
gezet, zoals hij is begonnen. Hij richt
zich steeds verder, en in toenemende
mate, tegen de neutralen. Het is bui*
tengewoon gemakkelijk voor de oor*
logvoerenden, de neutralen aan te val*
len, want deze laatsten hebben niet de
vrijheid, krachtens een of andere con*
ventie, van terug te mogen slaan. Dat
is in deze oorlog hun enige privilege.
Tot dusver is de grootste slag uitge*
vochten te München. Meer nauwkeurig
aangeduid: de „Bürgerbraukeller". Een
aantal doden en gewonden bedekte de
kampplaats. De veldheren, met een
reine, bovennatuurlijke gave der voor*
zienigheid, hadden zich te juister tijd
teruggetrokken. „Gods hand", zeggen
de gelovigen. Een ander deel, minder
gelovig, zegt precies het omgekeerde.
En zegt nog heel wat meer, wat wij niet
in druk mogen weergeven, want dan komt
de politie, legt beslag op dit tijdschrift
en sluit den verantwoordelijken uit*
gever achter de tralies. Hetgeen niet
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bepaald gezond en heilzaam kan wor*
den geacht.
Wij wachten nu in elk geval met een
zekere spanning op het beloofde pro*
ces tegen den wegens de aanslag te
München in hechtenis genomen Eiser.
Het zal zeer interessant worden, diens
bekentenis te vernemen. Een duivelse
kerel moet hij zijn, die gedurende drie
maanden een huis in en uit kon lopen,
dat geen gewoon huis is, maar een hei*
ligdom. En dat niet alleen. Hij haalde
een pilaar omver, plaatste daarin een
geniaal geconstrueerde helse machine,
metselde het gemaakte gat weer dicht,
zonder dat ook maar iemand kwam te
vermoeden, waarmee deze man zich
bezig hield. En toen hij eindelijk geheel
gereed was met zijn arbeid, trok hij
over de grens, ten einde zich in veilig*
heid te stellen. Hetgeen kloek gehan*
deld was. Zo zou een elk, wie dan ook,
in zijn plaats hebben gehandeld. Maar
Eiser was daarmee niet voldaan. Als
gewetensvol man, zoals hij duidelijk
blijkt te zijn, reisde hij naar München
terug, om nog eenmaal zijn werk te
controleren. Hij bezocht opnieuw de
bekende bierkelder, ging naar boven
naar de zolder en luisterde. En hoort,
het uurwerk tikte. Dat had stellig geen
enkele van de zorgvuldig uitgekozen
Gestapo*mannen gehoord, maar Eiser
schijnt, behalve alle andere eigenschap*
pen, ook een buitengewoon scherp ge*
hoor te bezitten.
Op de vastgestelde tijd sprong de
helse machine met donder en geweld
uiteen. En Eiser liet zich arresteren —
Li et Noorse parlementscomitévoor de
Nobelprijs heeft besloten, dit jaar geen
Nobelprijs voor de vrede toe te ken*
nen.
Het besluit komt niet geheel onver*
wacht en het comité heeft stellig geen
zelfverwijt te overwinnen gehad, toen
het besloot, de gelden voor de dit jaar
uit te reiken prijs bij een bank te depo*
neren en rustiger tijden af te wachten.
Wij zelven, aldus Non Plus, die ons
toch in 't algemeen gemakkelijk een
oordeel vormen over allerlei zaken en
kwesties, zouden stellig in verlegenheid
geraken, als het Nobelprijs*comité zich
tot ons wendde en ons om raad ver*
zocht. Het is duidelijk, dat wij met zo'n

raad te geven zelf enig risico zouden
lopen. En beter kan men dan wellicht
met behoedzaamheid en bedachtzaam*
heid de zaak één of twee jaren slepen*
de houden.
Maar indien wij nu afzien van onszelf
en van onze naaste vredige omgeving
en gaan dwalen op het gebied der hoge
politiek, zo ondermijnd als thans de
grote zee, dan kunnen wij ons wel enige
candidaten voor de Nobel*vredesprijs
denken. Eerst en vooral gaan dan onze
gedachten uit naar onzen ouden vriend
Mussolini. Hij heeft ongetwijfeld be=
paalde kwaliteiten. Wij denken nu niet
aan zijn veldtochten in Abessinië en in
Albanië, welke wij hem zeker niet ver*
geven hebben. Maar men spreke niet
over sneeuw, in een vorig seizoen ge*
vallen. Neen, het afdoende voor ons is,
dat hij in het voor zijn as*broeders
meest kritieke ogenblik dezen niet heeft
gevolgd. Dat was stellig in de ogen van
velen een verraad, maar dan toch een
zo sympathiek verraad, dat het op een
of andere wijze beloond moet worden,
het Nobelprijs*comité echter, dat een
voornaam en waardig instituut is, kan
vanzelfsprekend niet van een dergelijke
in bepaald opzicht immorele opvatting
uitgaan, waarom dus Mussolini van de
dagorde wordt afgevoerd.
Een naam, welke wij verwachtten, dat
stellig het dagblad Ny Dag naar voren
zou brengen, is die van Stalin. Door een
stoutmoedige en beroemde tegenaanval
verhinderde hij zijn krijgsmakker Hit*
Ier, Polen verder dan slechts voor een
gedeelte aan zich te onderwerpen. Vol*
gens de allernieuwste geschiedschrij*
ving zou dit het meest vredelievende
geweest zijn, wat zich in 's werelds his*
torie heeft afgespeeld sedert Alexan*
der de Grote de Gordiaanse knoop in
plaats van iemands schedel doorhakte.
Stalin heeft sedertdien, zoals bekend,
zijn vredesstreven voortgezet op een
tot heden volslagen onbekende wijze.
Hij is zuiver universeel en opzienba*
rend in zijn arbeid voor de vrede. Dat
Stalin niet de vredesprijs krijgt, kan op
niets anders berusten dan op het feit,
dat het Noorse Comité, alsmede de
Finse en Zweedse regeringen zijn ver*
strikt in de netten van dien lelijken
visser Chamberlain.
W. LUBERTI.
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Overleg werknemersvakcentralen

Het Zweedse Vakverbond
J. Jet Documentatiebureau van het N.V.V. ontleent aan het jaarverslag van het Zweedse Vakverbond o.a. het volgende:
Het ledental steeg in 1938 van 840.234 tot
897.947 of met 6,9%. Het aantal bij het Zweedse
Vakverbond aangesloten bonden, het aantal afdelingen en het ledental bedroegen:
Dec.
1919
1929
1935
1937
1938

Bonden Afdelingen
31
2.652
36
4.546
42
6.318
41
7.054
42
7.407

Leden
258.996
508.107
701.186
840.234
897.947

Met ingang van 1 Januari 1939 traden twee
nieuwe bonden toe en ging één der aangesloten
bonden een fusie met een tot nu toe niet aangesloten organisatie aan.
In de school van het Vakverbond werden 19
cursussen, alsmede een cursus voor Franse vakverenigingsleden gehouden, gedurende in totaal
48 weken. Het aantal deelnemers bedroeg 906.
Lessen werden gegeven over vakverenigingskennis, economie, Zweedse sociale politiek,
boekhouden, sociologie, socialisme en arbeidersbeweging in het buitenland, voedingsgeografie,
Internationale
Arbeidsorganisatie,
statistiek,
Zweedse taal en geschiedenis van de Zweedse
arbeidersbeweging.

Esperanto is goed!

r

E/ speranto is nodig als middel voor actieve
bestuurders der internationale arbeidersbeweging, het is beslist nodig voor personen, behorende tot een klein volk, welks taal in 't buitenland slechts weinig gebruikt wordt. Dit is mijn
ondervinding van meer dan 30 jaren in de
Zweedse arbeidersbeweging. Een leider van de
arbeidersvakorganisatie is en moet zijn arbeider
voor zijn vakgroep. Maar een eenvoudig arbeider is slechts zijn moedertaal machtig. De grote,
wijde wereld buiten zijn landsgrenzen is hem
veelal onbekend. Doch hoe moet men rechtstreekse informaties uit deze landen ontvangen?
Voor studie in vreemde talen had de arbeider
in zijn jeugd noch tijd noch geld. En als functionaris in de vakbeweging met zijn veelzijdige
.arbeid ontbreekt hem nog meer de tijd voor
iaalstudie. Voor hem is Esperanto wegens zijn
eenvoudige grammatica en gemakkelijke buigzaamheid het middel, daar dit met veel minder moeite te lezen is dan een andere vreemde
taal. En met behulp van Esperanto kan men veel
beter corresponderen met collega's in verschillende landen. Het is ook veel eenvoudiger, om
iemand te vinden die uit Esperanto vertaalt, en
dit meestal duidelijker doet, dan iemand die
een vreemde taal machtig is. Dit heb ik zelf
ondervonden tijdens mijn buitenlandse reizen en
ik moet bekennen, dat ik zeer zelden bestuurders van vakorganisaties in andere landen ontmoette, die Esperanto reeds goed machtig waren.
Maar bijna overal kwam ik zulke oprechte, eenvoudige geestverwanten tegen, die wel Esperanto kenden, zodat ik zeer tevreden ben over
de ervaring omtrent de kennis van deze gemakkelijk (eerbare taal.
Ernesto Eriksson, Stockholm, voorzitter
der Zweedse Spoorwegorganisatie. Uit het
Esperanto vertaald uit Sennaciu/o van Dec.
1939 door S. Westra, Wirdum (Friesland).

L-yén dezer dagen heeft wederom een .ver*
gadering der arbeiders=vakcentralen plaats
gevonden, waarop een aantal urgente zaken,
verband houdende met de huidige tijdsom*
standigheden, is besproken.
Met voldoening werd vastgesteld, dat de
Opperbevelhebber van Land* en Zeemacht
in zijn verordening, op grond waarvan in*
woners van elke gemeente des Rijks kunnen
worden opgeroepen of aangewezen tot het
verrichten van persoonlijke diensten voor
hulp bij militaire werkzaamheden, wel heeft
willen bepalen, dat voor de beloning van
deze werkzaamheden zullen gelden de loon*
normen, welke voor overeenkomstige arbeid
ter plaatse gangbaar zijn.
Onderzocht zal worden, of geen nadere
(wettelijke) voorzieningen moeten worden
getroffen voor z.g. mobilisatiesslachtoffers.
Verslag werd uitgebracht van een gehou*
den bespreking op het departement van
Defensie inzake de kostwinnersvergoeding
van hen, die op het tijdstip van hun op*
roeping onder de wapenen in de werkver*
schaffing waren tewerkgesteld. Voor deze
mensen is bepleit, bij de vaststelling van de
kostwinnersvergoeding alsnog rekening te
willen houden met de verstrekking van
goedkope levensmiddelen en brandstoffen*
toeslag, gelijk zulks reeds geschiedt bij hen,
die in de steunregeling waren opgenomen
ten tijde van hun oproeping.
Voorts is bepleit, voor de bouwvakarbeiders
op een of andere wijze rekening te willen
houden met de vacantie* en feestdagenbon*
nen, die aan deze arbeiders in het bedrijfs*
leven worden verstrekt als loonreservering
voor de feestdagen en de vacantieweek in
het bouwbedrijf.
Reeds is verkregen, dat de 5% duurtetoe*
slag, die aan de gesteunden is toegekend,
ook zal gelden voor de gesteunde werk*
lozen, die thans gemobiliseerd zijn. Zulks
is ook verkregen voor de z.g. Kerstgave.
Over een regeling van vergoeding voor
ongehuwde militairen is nog overleg met
het departement van Defensie gaande.
Kennis werd genomen van een brief van
den minister van Economische Zaken, waar*
in deze bewindsman in antwoord op een
adres der vakcentralen mededeelt, dat hij
aanleiding heeft gevonden, geen bezwaar te
moeten maken tegen een verhoging van de
prijs van Wales*anthraciet met 25 cent per
H.L. en van Belgische anthraciet met 10
cent per H.L. op grond van de enigermate
gestegen kostprijs voor de detailhandelaren.
In verband met een tot den minister ge*
richt verzoek, om ook de prijs van Nederlandse anthraciet met 10 cent per H.L. te
verhogen, wordt een uitgebreid accountants*
onderzoek ingesteld. „Het prijspeil van
brandstoffen zal door mij met de grootste
aandacht worden gevolgd in verband met

de belangen, die hiermede voor alle lagen
van de Nederlandse bevolking verbonden
zijn", aldus besluit de minister zijn brief.
Besloten werd, bij de aangesloten vak*
bonden te informeren, of er in de resp. be*
drijfstakken aanleiding bestaat tot het be*
vorderen van het op groter schaal instellen
van wachtgeldregelingen voor arbeiders, die
ten gevolge van de huidige bijzondere tijds*
omstandigheden tijdelijk werkloos worden.
Het is bekend, dat de Overheid bereid is,
deze wachtgeldregelingen in belangrijke
mate te subsidiëren.
Een studiecommissie uit de vakcentralen
is ingesteld ter bestudering van de vraag,
wat er dient te geschieden om stagnatie in
de volkswoningbouw in mobilisatietijd zo*
veel mogelijk te voorkomen.

Bedrijfsraden
J7l et instituut der bedrijfsraden geniet
in de kringen der moderne vakbewe*
ging grote belangstelling. Ten behoeve
van de lezers van De Vakbeweging
laten wij hieronder een overzichtje vol*
gen van de 18 thans bestaande bedrijfs*
raden.
Bedrijfsklasse U. Bedrijfsraad in de
Diamantindustrie.
Bedrijfsklasse HL Bedrijfsraden in het
Boekdrukkers* en Rasterdiepdrukbe*
drijf; in het Chemigrafisch bedrijf; in
het Lithografisch bedrijf.
Bedrijfsklasse IV. Bedrijfsraden in het
Bouwbedrijf; in het Schildersbedrijf;
in het Stucadoorsbedrijf; in het Steen*
en Houtgranietbedrijf.
Bedrijfsklasse VI. Bedrijfsraad in de
Klompenindustrie.
Bedrijfsklasse IX. Bedrijfsraad in de
Schoenindustrie.
Bedrijfsklasse XI. Bedrijfsraad in het
Loodgietersbedrijf.
Bedrijfsklasse XVII. Bedrijfsraad in de
Sigarenindustrie.
Bedrijfsklasse XVIII. Bedrijfsraad in
het Kappersbedrij f.
Bedrijfsklasse Landbouw. Bedrijfsraden
in het Landbouwbedrijf in Oostelijk
Zeeuws* Vlaanderen; in het Land*
bouwbedrijf in Westelijk Noord*
Brabant; in het Tuinbouwbedrijf in
Noord=Holland; in het Tuinbouwbe*
drijf in Zuid=Holland; in het Bloem*
bollenbedrijf.
Wij stellen ons voor, in de toekomst
de totstandkoming van nieuwe bedrijfs*
raden in ons blad te vermelden.
J.
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Algemeen verbindend verklaren van
collectieve

RECHT

IV'

arbeidsovereenkomsten

HET ALGEMEEN VERBINDEND EN
HET ONVERBINDEND VERKLAREN
VAN BEPALINGEN VAN COLLECT1EVE*ARBEIDSOVEREENKOMSTEN
DOOM

Mr. Dr. S. Mok. Het algemeen
verbindend en het onverbin:
dend verklaren van bepalingen
van collectieve arbeidsovereenkomsten. Haarlem 1939.
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et het onderwerp van dit
proefschrift heeft de schrijver
een gelukkige keuze gedaan.
Actualiteit en belangrijkheid
waarborgen een meer algemene belang
stelling dan in de regel aan academi*
sche proefschriften ten deel valt.
Actueel is de zaak geworden door de
invoering van de wet van 25 Mei 1937,
S. 801, op l October 1937. Het geldt
hier niet een kortstondige actualiteit,
maar de langzaam maar zeker aan*
groeiende reeks van algemeen verbin*
dend verklaarde collectieve arbeids*
overeenkomsten geeft aan het onder*
werp een steeds groter betekenis.
Ongetwijfeld was het onderwerp geens-zins nieuw te noemen. Reeds dadelijk,
toen in het begin van deze eeuw de
collectieve arbeidsovereenkomst de
aandacht vroeg van de juristen en van
hen, die zich met de sociale politiek
bezig hielden, werd de algemeen ver*
bindendverklaring gezien als de conse*
quentie van de ontwikkeling van clit
instituut. In een beknopt, maar helder
overzicht geeft de schrijver een beeld
van de juridische en economische strijd,
die over dit denkbeeld in de loop van
ongeveer dertig jaren hier te lande in
woord en geschrift is gevoerd.
De schrijver heeft aan zijn werk een
in verschillende opzichten beperkte op*
zet gegeven.
Een zuiver theoretische behandeling
werd noodzakelijk door het feit, dat de
wet ten onzent nog zo goed als geen
toepassing had gevonden op het ogen*
blik, dat dr. Mok de bewerking van
het beschikbare materiaal moest be*
eindigen.
Voorts beperkte hij zich strikt tot het
eigenlijke gebied van het arbeidsrecht.
De sociaal*economische, maar ook de
toch ongetwijfeld belangrijke staats*
rechtelijke zijde van het onderwerp liet
hij uit beginsel buiten beschouwing.
Men kan betreuren, dat daardoor ver*
schillende interessante aspecten van
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het vraagstuk niet belicht zijn, daar*
tegenover moet men erkennen, dat het
boek door deze werkwijze meer een
gesloten geheel is geworden dan
anders het geval zou zijn geweest.
Het heeft de grote verdienste, een
duidelijke en bruikbare samenvatting te
geven van al het materiaal, dat voor
de toepassing van deze wet aanwezig
was op het ogenblik, dat zij haar weg
in de werkelijkheid aanving.
Niettegenstaande deze bij uitstek op
de practijk der wetstoepassing gerichte
werkwijze is de schrijver aan de meer
algemene, theoretische gezichtspunten
niet met stilzwijgen voorbijgegaan. Een
bespreking van het rechtskarakter van
de algemeen verbindendverklaring gaat
aan de meer in bijzonderheden tredende gedeelten van het boek vooraf
(hoofdstuk III, § 2) en het ligt voor
de hand, dat de belangstelling van den
jurist in het bijzonder naar dit deel
van de beschouwingen uitgaat.
Immers, van de drie doelstellingen, die
de schrijver op blz. 40 voor de alge*
meen verbindendverklaring aangeeft,
is de laatste zeker wel van het meest
principiële belang.
Drieërlei doel
Hij verklaart daar, dat men vóór 1914
met de algemeen verbindend verklaring
tweeërlei beoogde: zij zou het middel
zijn om de c.a.o. uit te breiden tot
allen, die krachtens hun sociaal=econo*
mische positie tot de invloedssfeer van
de c.a.o. behoren, en zij zou de c.a.o.
beschermen tegen concurrentie van
buitenstaanders.
Later kwam de gedachte van decentralisatie van de arbeidswetgeving
meer op de voorgrond te staan en deze
is in de tegenwoordige tijd één van de
belangrijkste elementen in de ontwikke*
ling van het arbeidsrecht geworden. De
betekenis van de algemeen verbindend
verklaarde c.a.o. als nieuwe rechtsbron
is het dus wel in de eerste plaats, die
onze aandacht mag trekken.
Bij de behandeling van deze algemene
vragen sluit de schrijver, zich uit de
aard der zaak nauw aan bij de Duitse
wetenschap. De Tarifvertragsverord;
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nung, die van 27 December 1918 tot
l Mei 1934 in Duitsland heeft gegol*
den, heeft een zo grote invloed op de
ontwikkeling van het denkbeeld van
de algemeen verbindendverklaring ini
Nederland gehad, dat onze wet niet te
begrijpen is zonder terug te grijpen op
de Duitse wetenschap en de Duitse
practijk in dat tijdvak.
In overeenstemming met de in Duits*
land heersende mening beantwoordt
de schrijver de vraag naar het rechts*
karakter van de algemeen verbindend*
verklaring met de stelling: De algemeen
verbindendverklaring is een daad van
wetgeving. En wanneer dan in aan*
sluiting daaraan gevraagd wordt, wie
dan wel die daad van wetgeving ver*
richt, dan luidt zijn antwoord zonder
aarzeling en alweer in overeenstem*
ming met de indertijd heersende Duitse
theorie: de minister van Sociale
Zaken.1)
Daarover moge hier een enkele opmer*
king een plaats vinden.
Betekenis der vakverenigingen
Het schijnt mij vooralsnog toe, dat op
dit punt een belangrijk verschil bestaat
tussen het vroegere Duitse en het
tegenwoordige Nederlandse recht en
wel in die zin, dat naar ons recht aan
de organisaties van arbeiders en werk=
x

) blz. 41: „De minister, die een c.a.o. al*

gemeen verbindend verklaart, schept, daar»
toe gemachtigd door den wetgever, objectief
recht
"
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gevers, in onderlinge overeenstemming
handelende, groter betekenis toekomt
voor de totstandkoming van de alge-meen verbindende bepalingen.
Het formele recht belicht het mate*
riële. De bepaling, dat de weigering
der algemeen verbindendverklaring
met redenen omkleed moet zijn, terwijl
de algemeen verbindendverklaring zélf
alleen dan gemotiveerd wordt, wanneer
daartegen door belanghebbenden be*
zwaren zijn ingebracht, is een aanwij*
zing, dat aan den minister op dit ge*
bied slechts een bescheiden rol is toe*
gedacht.
Kan men die rol nog wel omschrijven,
door den minister zelf den wetgever te
noemen?
De schrijver wijst er op, dat de verbin*
dend verklaarde bepalingen voor alle
daarbij betrokken arbeiders en werk*
gevers, ook voor de georganiseerden,
de kracht van dwingend recht hebben.
Dat is zonder twijfel juist en geldt
ook voor de organisaties, die de
collectieve arbeidsovereenkomst hebben in het leven geroepen. De wet
sluit uit, dat zij de collectieve arbeids*
overeenkomst gedurende de algemeen
verbindende werking daarvan wijzigen
of herroepen. Alleen de minister kan
de algemeen verbindendverklaring in*
trekken en op die wijze aan de organi*
saties, die de collectieve arbeidsover*
eenkomst hebben gesloten, gelegenheid
geven om de algemeen verbindende be*
palingen te wijzigen.
Maar op zich zelf is dit met de stelling,
dat de organisaties hier het eigenlijke
wetgevende orgaan zouden vormen,
niet onverenigbaar. Ook het preven*
tieve toezicht van de Kroon op de be*
lastingverordening strekt zich mede uit
tot het wijzigen en afschaffen van
plaatselijke verordeningen. Toch kan
men niet zeggen, dat de Kroon plaat*
selijk belastingwetgever zou zijn.
Men kan opmerken, zoals de schrijver
ook doet, dat de minister van Sociale
Zaken ten slotte volkomen vrij kan
beslissen, of hij bepalingen van een
collectieve arbeidsovereenkomst al dan
niet algemeen verbindend wil ver*
klaren.
Ook dit sluit niet uit, dat de organisa*
ties, en niet de minister, de eigenlijke
wetgevende instantie zouden vormen.
Ook hier zou men zich kunnen beroe*
pen op het voorbeeld van de plaatselijke belastingverordeningen. Ook daar
zien wij een preventief toezicht, dat in
hoogste instantie over de goedkeuring
of niet*goedkeuring beslist. Toch
spreekt men daar niet van de Kroon,
maar van de gemeenteraad als wet*
gever.

De Kroon beslist

De Kroon beslist, zal men wellicht zeg*
gen, wel in hoogste instantie maar niet
„volkomen vrij". Zij is gebonden aan
het algemeen belang. Of men daar*
onder nu het algemeen plaatselijk be*
lang mede begrijpt, of men de vaag*
heid van het begrip accentueert, dat
alles neemt niet weg, dat de Kroon de
verordening in gemoede strijdig moet
achten met het algemeen belang, en
niet zonder meer met eigen wensen.
Maar dat alles geldt ook voor den
minister van Sociale Zaken, wanneer
hij over de algemeen verbindendverkla*
ring moet beslissen.
Terecht verwerpt de schrijver de op*
vatting, dat de algemeen verbindend*
verklaring alleen dan zou mogen wor*
den uitgesproken, als het algemeen
landsbelang dat in het bijzondere geval
vordert. Voldoende is, dat het alge*
meen belang zich niet tegen de alge*
meen verbindendverklaring verzet.
Gaat men hiervan uit, dan blijft van
de tegenstelling tussen wetgeving door
belanghebbenden en algemeen verbin*
dendverklaring niet veel meer over dan
een vormkwestie: de minister „ver*
klaart algemeen verbindend", de Kroon
„keurt goed".
Men kan, zoals een in Duitsland ook
wel verdedigde, hoewel minder ver*
breide theorie deed, van gezamenlijke
wetgeving van de organisaties en den
minister spreken, of zelfs, verder gaan=
de, de organisaties zelf als onder hoger
toezicht wetgevende instantie beschou*
wen, in beide gevallen laat men het
eigenaardige, nieuwe, in deze wijze van
rechtsvorming wellicht helderder naar
voren springen dan door de door den
schrijver verdedigde uitdrukkingswijze.
Het formele verschil — afgezien van de
betekenis, die men daaraan wil hechten
voor de aan het instituut toe te kennen
naam —, kan echter niet verbergen, dat
we hier te doen hebben met een zeer
belangrijke stap in de richting van
decentralisatie van de wetgeving.
Reeds vele jaren geleden is de nood*
zakelijkheid daarvan door prof. Krabbe
betoogd.
Met vooruitziende blik wees hij er op,
dat deze ontwikkeling ook voor het
georganiseerde bedrijfsleven zelf ge*
volgen moest hebben, doordat de be*
langengemeenschappen tot rechtsge*
meenschappen werden gevormd. Niet
slechts macht zonder meer, maar macht
tot rechtsvorming zou de drijvende
kracht in het organisatieleven worden.
Mr. J. MANNOURY.

Veranderende opvattingen
JL- en neutrale buitenlander, die voor zaken
Duitsland bezocht, heeft in de Neue Vorwarfs
van 14 Januari j.l. een belangwekkend verslag
van zijn reisindrukken gegeven. Uit dit verslag
nemen wij enkele gedeelten over van gesprekken, welke deze buitenlandse zakenman met
den onderdirecteur van een west-Duitse grote
bank en met twee oudere metaalbewerkers
heeft gevoerd.
De aangevoerde bedenkingen, dat het DuitsRussische bondgenootschap het bolsjewisme
naar Duitsland zou kunnen overbrengen, werden
als „typisch westers" aangemerkt. De onderdirecteur meende: „Men onderschat de ijzeren
machtsmiddelen van het regime voor het geval
van een gevaarlijke doorkruising der nat.-socialistische politiek door bolsjewistische tendenzen in
de massa. Om te zorgen, dat zoiets niet voorkomt, is dr. Ley er, en voor het overige moet
de Gestapo zorgen." De onderdirecteur sprak
zich in alle politieke vraagstukken pro-nationaalsocialistisch uit, klaagde echter bitter over de
economische bestuurspractijk van het regime:
„Op de belangrijkste posten zitten jongelieden,
die van de behoeften der
afzonderlijke
industrieën niets begrijpen en die voor alle
mogelijke invloeden openstaan. Dit geeft aanleiding tot een toenemende benadeling der
middelgrote en kleine ondernemingen. Nog
erger is de overlading met betalingsmiddelen,
die ook voor de banken steeds moeilijker op
te nemen en te controleren zijn." De onderdirecteur vreest een nieuwe inflatie. Zijn critiek
op de economische toestanden van het Derde
Rijk staat in een merkwaardige tegenstelling tot
zijn nationaal-socialistische geloofsbelijdenis.
Hier volgt het oordeel over de beide metaalbewerkers: „Ik vond slechts mijn waarneming
bevestigd, dat de mensen van de arbeid in
Duitsland, die aan zoveel beproevingen blootstaan, zich met hun speciale belangen en ondervindingen bewust van de overige wereld afzonderen. Het nationaal-socialisme beweert
weliswaar, de „klassen" door de „volksgemeenschap" te hebben vervangen, in werkelijkheid
bestonden er in de republiek nimmer zulke
scherpe maatschappelijke grenzen als thans, en
het kwam mij voor, dat juist de in de oppositie
stand gehouden elementen der arbeidersklasse
er op aansturen, deze afzondering en ondoorzichtigheid te bevorderen. Uiterlijk wordt aan
alles deelgenomen. Bij elke demonstratie is men
aanwezig en neemt men de voorgeschreven
ceremoniën in acht. Maar onder de arbeiders,
die elkaar vertrouwen, bestaat reeds lang een
geheime code voor „juist handelen". Ik vroeg
een der beide Westfaalse arbeiders, of men in
de fabrieken veel met elkaar discussieerde,
met name thans over Rusland. Het antwoord
luidde: „Wij wachten af!" Dit werd op zulk een
toon gezegd, dat het mij duidelijk werd, welk
een explosie-stof zich achter de voorgevel van
loyale trouw aan het systeem heeft opgehoopt."
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Voorzitter van het Curatorium
der Troelstra-School, bepleit
de oprichtingj/an

In deze wereld vol verwarring en
dreiging, in deze periode van steeds
groeiende spanning, die reeds enige
jaren het Europese leven beklemt, zijn
kennis en inzicht van het hoogste gewicht. Zij alleen kunnen de macht der
misleidende leuzen, die in deze zorgvolle tijden zo licht aanhang vinden,
breken, zij alleen kunnen de weg wijzen
uit de „bezefen wereld", waarin wij
leven.
Daartoe is vóór alles inzicht nodig in
de problemen van staat en maatschappij.
Wetenschap kan ons helpen, vooral
thans.
Het woord van den ouden Grieksen wijsgeer mogen wij indachtig zijn: „Wetenschap is een sieraad in de gelukkige
dagen van voorspoed, zij is in tegenspoed een toevluchtsoord".
In dit toevluchtsoord zult gij u deze vijf
weken terugtrekken. En in de loop van
het volgend jaar, tussen de gewone
bezigheden door van elke dag, zult ge
telkens weer daar een aantal uren vertoeven, om er u te sterken voor de
komende arbeid en strijd in meer gunstige tijden. Dit zal toewijding van u
vragen, werkkracht en zelfbeheersing.
Hier wordt van u geëist ingespannen
luisteren, nadenken, verwerken. Want, om
tot deze kennis te geraken, heeft men
niet genoeg aan een redevoering, met
hoeveel pathos en overtuiging ook uitgesproken; hiervoor kunnen geen losse
cursussen dienen van één of twee avonden, geen weekend, waarop wereldproblemen in een notedop worden opgediend. Misschien dat deze de belangstelling der massa even kunnen wekken.
Maar hun waarde is zeker gering, als
zij niet de inleiding kunnen worden tot
verdere studie, liefst onder
goede
leiding. Het gehoorde vervliegt, of laat
slechts een flauwe herinnering achter.
Vóór alles is grondige kennis nodig voor
hen, die leiding moeten geven aan de
arbeidersbeweging, aan het kader. Een
goed geschoold kader is voor onze beweging een eerste vereiste. Als zij daarvoor niet zou zorgen, zou aanwinst in
macht en invloed meer te vrezen zijn
dan te waarderen. Met de groeiende
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IEUGDSCHOLEN
2 Januari vond de opening plaats van de tiende cursus van de TroelstraSchool. Doordat de militaire autoriteiten eind December beslag hadden
gelegd op het Troelstra-Oord te Beekbergen, moest de school verplaatst
worden naar Avegoor.
Dit was niet het enige nadeel, dat van de bijzondere omstandigheden
ondervonden werd. Door de mobilisatie van deze nazomer was het aantal
candidaten voor de eerste klasse geringer dan in andere jaren en van de
toegelaten leerlingen konden de gemobiliseerden geen studieverlof krijgen.
De eerste klasse telt dit jaar daardoor slechts 11 deelnemers.
Ook de andere klassen zijn door deze omstandigheid gedund, zodat de
2de slechts uit 11, de 3de uit 10 en de 4de uit 11 leerlingen bestaat.
Enkele leerlingen van vorige cursusjaren zijn niet bevorderd, wegens het
maken van onvoldoende taken. Zij vormen gelukkig een uitzondering. Er
is in 't algemeen met animo gewerkt. Niet minder dan 3694 taken werden
ingeleverd en door de docenten gecorrigeerd.
Zoals elk jaar, hield de voorzitter van het Curatorium een openingsrede.
Dit geschiedde voor het eerst door den heer A. Reitsma, directeur van
de Gemeentelijke Kweekschool te Rotterdam, die dr. J. Hemelrijk deze
zomer als presidenttcurator opvolgde.
Van de rede, welke Reitsma gehouden heeft, geven wij hierbij verslag.
Red. „De Vakbeweging".

macht moet een uitbreiding van een
sterk, kundig kader gepaard gaan, of
men zou op de duur eigen opstuwende
kracht niet beheersen.
Daarom werd tien jaren geleden op initiatief van de Centrale Arbeidersverzekerings- en Depositobank de Nederlandse
arbeidersbeweging een eigen opleiding
voor het kader geschonken, de tegenwoordige Troelstra-School, waaraan later
als vooropleiding de Plaatselijke Kaderscholen en de Centrale Kaderschool werden toegevoegd, terwijl het Instituut voor
Arbeidersontwikkeling door zijn Arbsidersavondscholen op nog eenvoudiger
trap aan de voorbereiding medewerkt.
Hoezeer de kaderschool gezien werd als
te voorzien in een behoefte, blijkt uit het
woord, bij haar oprichting gesproken
door den vertegenwoordiger der arbeidersbeweging. Hij zei: „Indien we morgen aan de dag de macht kregen om de
socialisatie door te voeren, zouden we
met de handen in het haar zitten. Want
we zouden niet weten, waar we de bevoegde en deskundige mensen vandaan
moeten halen".
Is thans na tien jaren een belangrijke
verbetering gekomen? Wel is in menig
opzicht de invloed der arbeidersbeweging toegenomen. Haar politieke macht
is belangrijk vergroot. Zij heeft haar vertegenwoordigers thans in de regering des

lands, in het bestuur der grootste steden,
zowel als in dorpen en op het platteland.
Bestuursarbeid
Op elk gebied van ons nationaal leven
heeft zij meer en meer een stem in het
kapittel gekregen en wordt van haar
practische
bestuursarbeid
gevraagd,
waarvoor kennis nodig is. Hiervoor is
kaderopleiding noodzakelijk. Wordt dit
voldoende ingezien?
Toen Theo Thijssen een dezer dagen aftrad als bestuurder van de Bond van
Nederlandse Onderwijzers heeft hij een
belangrijke rede uitgesproken. De toestand van ons Nederlands onderwijs behandelend, zeide hij o.a.: ,,Er is in ons
land een grote gaping tussen de verantwoordelijkheden, die de staat eiken
burger oplegt, en de wijze, waarop die
burger door onderwijs op die verantwoordelijkheden wordt voorbereid."
Wij zouden dit gezegde kunnen toepassen op de voorbereiding, die in het algemeen aan ons kader geschonken
wordt voor de verantwoordelijke taak,
die het zich op de schouders ziet gelegd.
Ook hier is een gaping, deels, 't is waar,
voortvloeiend uit het
onvoldoende
onderricht, dat de staat zijn aanstaande
burgers biedt. Maar daarachter mogen
wij ons niet verschuilen, daarmee is de

arbeidersbeweging er niet van af. Waar
zij de mensen roept op belangrijke
plaatsen, daar is het haar plicht, ook haar
schouders te zetten onder de opleiding,
die hen voor deze verantwoordelijkheden voorbereidt. Dit kan niet aan den
arbeider zelf worden overgelaten.
Ik weet, dat er onder de leiders der
arbeidersbeweging, ook op de meest
vooraanstaande plaatsen, zijn, die de belangwekkende, eerbiedwaardige kennis,
waarover zij beschikken, zich zelf hebben eigen gemaakt. Het zijn er vooral
van de oudere garde, stammend uit de
tijd, toen in een wereld met ontstellende
arbeidstoestanden, het socialisme als esn
blijde boodschap werd verkondigd. Aangegrepen door dit heerlijk ideaal, hebben zij, die hierin de uitweg tot lotsverbetering van de massa zagen, zich
op de studie er van geworpen. Het was
een sterke drang naar verlossing, die
hen dreef en hen de grootste moeilijkheden deed overwinnen op de vaak
lange, omslachtige weg.
De tijden zijn sedertdien veranderd. De
sterke arbeidersbeweging heeft belangrijke verbeteringen gebracht, de arbeidstijd verkort, lonen verbeterd, dus betere
voorwaarden voor studie geschapen.
Maar is de noodzaak, de drang, die de
ouderen stuwde, daardoor wellicht niet
verminderd? Bovendien, doordat de beweging, door haar groter aanzien, in het
practische leven der maatschappij een
rol is gaan spelen, zijn de problemen,
waarvoor zij thans staat, minder theoretisch, maar vol verwarrende details en
van groter gecompliceerdheid. Ook dit
maakt het minder gemakkelijk, een begin

met de studie te maken. Waar aan te
vangen in die veelheid? Hier is leiding
nodig. En zo grijpt men naar het eenvoudige middel, de krant, die, bestemd
voor een massapubliek, niet bepaald tot
verdere studie prikkelt.
Bij de geringe drang tot studie, komend
uit de mensen zelf, is hef onmogelijk,
voor de ontwikkeling van het kader met
zelfstudie genoegen te nemen.
Kaderopleiding noodzakelijk
Daarom is kaderopleiding, zoals zij tien
jaren geleden reeds werd ingesteld, een
noodzakelijkheid. Maar dan zal de beweging er krachtig achter moeten staan

en zelfs dan nog is het de vraag, of zij
wel een voldoend aantal mensen levert,
om er een goede keus uit te kunnen
doen. Kan men deze opleiding van
Arbeidersavondschool totTroelstra-School
wel tot de ouderen blijven beperken,
tot de 20 tot 30-jarigen?
Wij betwijfelen het op grond van de
opgedane ervaringen. Er zal een deugdelijker, ruimer basis gevonden moeten
worden.
Pestalozzi vergeleek het onderwijs van
zijn dagen, omstreeks 1800, met een
huis, waarvan de bovenste verdieping,
in casu het hoger onderwijs, alleen goed
was, maar waarvan de benedenverdiepingen slechten bouwvallig waren. Hetvolksonderwijs deugde r>iet. Onze TroelstraSchool, onze Plaatselijke Kaderscholen
zijn zeker voortreffelijk in menig opzicht,
maar de voorscholen leveren te weinig
goede krachten, om de gezonde ontwikkeling dezer instellingen op den duur
te verzekeren.
Wat kan de oplossing zijn?
Wij geloven, dat dr. J. Hemelrijk in zijn
openingsrede in 1938 deze aanwees,
toen hij zeide: „Ten slofte blijft het de
wens van het Curatorium, te komen tot
jeugdscholen voor 16 tot 20-jarigen, zonder welke scholen het hele systeem van
het kaderonderwijs op den duur op losse
schroeven zou komen te staan".
Hier is, dit geloven we, met Hemelrijk
en het Curatorium, de weg te vinden.
Wij wezen er zoeven op, hoe Thijssen
ons lager onderwijs absoluut onvoldoende acht. Welnu, ruim 70 pCt. van de
Nederlandse kinderen ontvangt na de
leerplichtige leeftijd geen onderwijs
meer, in welke vorm ook. Tot die 70 pCt.
behoren in de eerste plaats zeker de
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meeste arbeiderskinderen.
Deze geringe schoolkennis vervliegt in
een zeer snel tempo. Wie wel eens les
gegeven heeft aan een Arbeidersavondschool, kan hierover meepraten. Terecht
zei Hemelrijk in zijn rede in 1937: „Men
wordt niet straffeloos 20 jaar zonder
voortgezet onderwijs gehad te hebben".
Zo is het inderdaad. De schoolkennis is
dan voor een goed deel verdwenen en
het is uiterst moeilijk, de zo lang geleden afgebroken draad weer op te vatten. Zeer zeker is dit ook een der belangrijkste oorzaken, dat ouderen niet
gemakkelijk fof verdere studie komen.
Dit bezwaar zal minder gelden, als men
eerder met voortgezet onderwijs kan beginnen, b.v. op 16-jarige leeftijd. Of zou
deze rijpere jeugd niet rijp zijn, om er
toe over te gaan?
Frederik van Eeden heeft in zijn Kleine
Johannes eens op schone, symbolische
wijze de ontwikkelingsgang van den
jongen mens beschreven. Hij onderscheidde daarbij perioden, elk door een
bepaalde figuur aangeduid. Op de fantastische leeftijd van het kind met zijn
stoute, ongeremde verbeelding, op het
onbezorgd rondwandelen aan de hand
van het elfje Windek/nd, volgt het tijdperk, waarin de kleine, scherpe demon
W/stik beslag legt op den knaap. Hoe
goed geeft die naam van den geleider
het karakter aan van die leeftijd van
15 a 16 jaar!
Wistik! Het is immers de tijd van de
brandende nieuwsgierigheid, het verlangen naar weten op elk terrein. Hoeveel
vragen komen op den jongen mens niet
aanstormen van alle kanten? En hij meent
ze alle te kunnen omvatten. Maar het
leven in de gedaante van den onmee-
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dogenden, cynischen Pluizer grijpt den
begerige aan en plaatst hem voor de
harde werkelijkheden, die zijn overmoed
fnuiken en hem kleinmoedig stemmen.
Dan is het, dat hij bij Dr. Cijfer komt en,
geleid door dien geleerde, op beperkt
terrein door objectieve studie en nauwkeurig kennisnemen der feiten, tracht,
althans op dit kleine gebied, iets te doorgronden.
Zo toegerust, door het leven en de
studie, kan de jonge mens de grote
wereld ingaan en er zijn plaats innemen
naast anderen, als hun gelijke met hen
samenwerkend. Uit het egoïste jagen der
jeugd en de hoge overmoed is gegroeid
een bereidheid, zich aan de mensheid
te geven en met bescheiden krachten
haar te dienen.
Kan deze schone symboliek ons niet iets
leren?
Als wij de begerige jonge geest op de
Wistik-leeftijd eens de hand reikten?
Naast spel en dans, zang en natuurgenot, naast fakkeloptochten en vlaggendemonstraties heeft de ernstige jongen,
het flinke meisje, behoefte aan iets
anders, dat zijn of haar leven een sterkere, meer blijvende inhoud geeft en
perspectieven opent. Het is onverantwoordelijk, deze kans ongebruikt te
laten. Juist thans, in deze tijd van
malaise en druk, zou deze degelijker stof,
aansluitend bij deze levensperiode, aan
de besten, die het meest onder de spanning lijden, een steun kunnen geven.
Jeugdschool
Zouden A.J.C., Vakbondsjeugd, Instituut
en Arbeidersbeweging hier niet eens de
handen ineen kunnen slaan en een Jeugd-

school kunnen stichten? Als op 16-jarige
leeftijd voor de flinksten deze school,
veel gelijkend op de Arbeidersavondschool, begon, zou er tijd ook zijn, om
het onderwijs in een taal op het programma te plaatsen. En na een jaar of
drie zouden de besfen dezer scholieren,
die één avond per week de lessen 'hadden gevolgd en pi.m. twee avonden aan
huiswerk hadden besteed, de Plaatselijke
Kaderschool of de Centrale Kaderschool
kunnen gaan bezoeken. Tijd genoeg
bleef dan in die drie jonge jaren nog
over voor vrije ontspanning, voor organisatiewerk. Wij zouden hierdoor ook
bereiken, dat op jongere leeftijd dan
thans de hoogste kaderopleiding zou
kunnen beginnen, die op een beperkt,
scherp afgebakend programma, de aandacht van den jongen man of de jonge
vrouw zou bepalen. Dit zou de periode
van Dr. Cijfer zijn. Als harde, onmeedogende Pluizer, die den jongen mens
brengt tot zelfkennis en bescheidenheid,
werkt voor den jeugdigen arbeider het
harde, onverbiddelijke leven zelf, de
beste leerschool voor zijn vorming. Zo
zal hij innerlijk gegroeid en door goede
kennis gesteund tot de grote samenleving komen en er zijn plaats onder de
anderen kunnen innemen. Juist het voortdurend contact met zijn mede-arbeiders
in fabriek en werkplaats behoedt hem
voor intellectuele eenzijdigheid. Het is
niet waar, dat deze opleiding hem van
de beweging zou doen vervreemden.
Een enkele blik op de lijst van onze
kaderscholieren bewijst, hoe studie en
organisatorisch werk kunnen samengaan.
Van de 65 leerlingen, die in 1939 de
Troelstra-School bezochten, waren er
twee leden van een gemeenteraad, vijf
secretaris van een partij-afdeling, twee
voorzitter, vier penningmeester en acht
gewone bestuurders, terwijl negen als
groepshoofd fungeerden. Eén was lid
van de Partijraad der S.D.A,P.
En wat de vakbonden betreft, niet minder dan 52 leerlingen bekleedden daar
functies. Wie hier een optelsom maakt,
komt tot de conclusie, dat verschillende
dezer werkers zelfs meer dan één taak
voor hun rekening hadden genomen. Zo
blijft contact met de arbeidersbeweging
bestaan. En dat is goed, want de kaderopleiding moet ten nauwste met de beweging blijven samengaan, zij moet er
een sterk onderdeel van uitmaken. Daarom moet alles worden gedaan, om het
aantal, dat er aan deelneemt, op elke
trap zo groot mogelijk te doen zijn,
zonder dat de studie zelf er haar zakelijk,
degelijk karakter door verliest. Waarachtige kundigheid, grondige kennis moet
op de voorgrond blijven staan, vooral
aan de top.

ERVARINGEN
VAN
CURSUSLEIDERS
L) oor het N.V.V. daartoe aangewe*
zen, werd ik belast met een ontwikke*
lingscursus te Eindhoven. Op zes
achtereenvolgende weken zou ik tel*
kens een avond spreken over diverse
onderwerpen en steeds voor dezelfde
mensen. Eerlijk gezegd, dacht ik, dat

De Propaganda>Commissie van het
N.F.F, organiseerde deze winter in
100 plaatsen cursussen voor eenvou:
dige kadervorming. Hoezeer deze
cursussen geslaagd zijn, moge blijken
uit een tweetal enthousiaste brieven,
welke wij ongevraagd ontvingen,
respectievelijk
van W. van der
Hoeven, gepensionneerd secretaris
van de Ned. Sigarenmakers: en
Tabakbewerkersbond, en J. van Driel,
hoofdbestuurder van de Bond van
Nederlandse Onderwijzers.
Red.

na een of twee avonden de belangstel*
ling wel zou zijn geluwd. Winter, kou*
de, slecht weer, verre afstanden van
huis — met de warme kachel -- naar
het vergaderlokaal, 't Zijn allemaal
factoren, die op de animo van nadelige
invloed kunnen zijn. In November be*

WAARDE MAKKERS.
Vrijdag 29 December hield ik in Hoorn mijn laatste cursus voor eenvoudige
kadervorming. De afspraak was, dat ik u zou rapporteren, welke de indruk was,
die ik van deze cursus meenam. Ik kan het mij gemakkelijk maken en zeggen
dat dit werk me volledige bevrediging heeft geschonken. En dan bedoel ik niet
in hoofdzaak, dat ik het werk zo prettig heb gevonden (al mankeerde het daar
niet aan), maar dat de cursus naar mijn mening aan zijn doel heeft beantwoord.
Verloop is er niet geweest. Behalve op één avond, dat het bezoek door duidelijk
aanwijsbare oorzaken wat minder was, zijn alle cursisten mij steeds trouw gebleven. Ze hebben naar mij geluisterd met grote belangstelling en hebben in de
discussie vragen gesteld, die bewezen, dat er pientere knapen tussen zaten. Ik
heb het geuoel, daar nuttig werk te hebben gedaan. Er zijn er, ook nog in ons
kader, die in de grond van de zaak zo bitter weinig van doel en streven van onze
beweging afweten. Het klinkt wat mal, maar het is zo. Ik hoop, daar in Hoorn
in die zes avonden drie dingen bereikt te hebben.
Ie. Hun, die reeds deel uitmaken van het kader, meer kennis te hebben bijgebracht omtrent opbouw, tactiek en doel van het N.V.V.
2e. Hen, die van dat kader nog geen deel uitmaken, in staat te hebben gesteld,
een functie in onze beweging te aanvaarden, toegerust met enige kennis van
zaken.
3e. De cursisten te hebben opgewekt, wat te gaan studeren. Ik heb er iedere
keer weer op gehamerd, dat zij nu na deze 6 avonden zich niet moesten ver*
beelden, de wijsheid in pacht te hebben. Ik heb hen gewezen op het I.v.A.
en hun een aantal boeken opgenoemd, waarin ze hun kennis omtrent verlet
den, heden en toekomst van onze strijd kunnen verrijken.
De laatste avond kwam uit de cursisten de wens naar voren, dat het N.V.V.
deze ontwikkelingsarbeid voort zou zetten. Men was zeer dankbaar voor het
gebodene. Men voelde, dat dit werk nodig was. Ik heb hen verzekerd, dat wan:
neer het N.V.V. van oordeel was, dat de serie van 100 cursussen, die deze winter
waren gehouden, bevredigende resultaten hadden afgeworpen, stellig in deze
richting verder zou worden gewerkt.
De Hoornse kameraden hebben mij een alleraardigste verrassing bereid. Aan het
eind van de cursus hebben ze me een prachtboek aangeboden (Kruisgang der
Jeugd, van Jef Last), waaraan ze allemaal hadden betaald. Er staat in geschre*
ven, dat ze mij dit boek geven in dankbare herinnering aan wat ik tijdens deze
cursus aan hen gegeven heb. Ik ben zelden met een geschenk zo blij geweest, als
met dit boek. Ik meen te mogen vaststellen, dat dit slot van de cursus meer dan
iets anders bewijst, dat het werk daar is geslaagd.
Mocht het N.V.V. meer zulke cursussen geven, dan kan men opnieuw op mij
rekenen. Het is fijn werk, dat verricht moet worden en dat mij ook veel persoon*
iijke voldoening heeft geschonken.
Met kameraadschappeliike groeten

J. VAN DRIEL.

gonnen, vond op 9 Januari de laatste
vergadering van die reeks plaats.
Tot dusverre waren de cursisten trouw
gekomen; uit de discussie bleek wel,
dat er grote interesse voor de behan*
delde stof was. Hoe zou het op de
laatste vergadering er uitzien? Die
vraag stelde ik mij, toen ik op 9 Januari
van huis af gymnastische toeren op de
spiegelgladde wegen van Amsterdam
maakte, om het Amstelstation te be*
reiken.
't Was fel koud en als het verlokkende
van de warme huiselijke haard sterker
ware geweest dan de lust, om naar de
cursus te gaan, dan zou dit verklaar*
baar zijn geweest.
Het was een openbaring: allen waren
present! Ze hadden de warme kachel
thuis in de steek gelaten. In het lokaal
heerste 'n warme, kameraadschappe*
lijke stemming en kameraad Hafken*
scheid kon dan ook terecht getuigen
van een prachtig geslaagde cursus. De
regelmatige opkomst, de ernst die het
luisteren kenmerkte, de vragen en de
discussie, dat alles wees duidelijk aan,
dat de zucht naar kennis sterker leeft
dan menigeen wel beseft. De cursisten
waren grotendeels nog jonge mensen
en deze cursus bewees, dat, wanneer
men den Brabantsen arbeider weet te
pakken, de lust tot ontwikkeling leven*
dig is. Daaraan tegemoet te zijn geko*
men, is één van de mooie dingen uit de
wintercampagne van N.V.V. en propa*
ganda*commissic.

W. VAN DER HOEVEN.

H.H. ROKERS
Ook voor U staat
de HAKA klaar!

Uw coöperatie
heeft voor U 'n
keurcollectie
HAKA-sigaren
in voorraad.

VOOR ELK
WAT WILS!
HAKA-SIROLA
10 smakelijke
sigaren in cartonnen doos

40 CENT

H. J. Meyer
Secretaris Alg. Ned. Bond
van Handels- en Kantoorbedienden

uur
w i nkei si uit in
op Zaterdag

E

nige tijd geleden heeft de Alge*
mene Nederlandse Bond van
Handels* en Kantoorbedienden
een program van actie vast*
gesteld.
Aan één der punten van dit program
willen wij in De Vakbeweging enige
aandacht schenken, omdat bij deze
actie de gehele Nederlandse burgerij
en dus ook de modern georganiseerde
arbeiders betrokken zijn. Wij hebben
het oog op het streven van de Alge*
mene naar een winkelsluiting om zes
uur op de Zaterdagen, een streven, dat
zeker voor verwezenlijking vatbaar is,
wanneer daarbij op de volledige assis*
tentie en medewerking van de arbei*
ders en (vooral) van hun vrouwen ge*
rekend mag worden.
Voorop stellen wij daarbij, dat deze
actie niet zo maar uit de lucht is ko*
men vallen, doch dat zij een fase vormt
in de sedert 1906 gevoerde strijd voor
een menswaardige arbeidstijd voor
tienduizenden klassegenoten.
Jarenlang heeft het er met de arbeids*
tijd van het verkopend personeel (en
van de meeste hunner werkgevers)
droevig voorgestaan. De ouderen onder
ons kunnen zich nog ongetij f eld de tijd
herinneren, dat de winkels alle dagen
in de week tot 10, 11 uur, ja zelfs tot
middernacht geopend waren, terwijl
het 's Zaterdags nog later werd en in
heel veel gevallen ook des Zondags
gewerkt werd.
Onmiddellijk na zijn oprichting is de
Algemene de strijd tegen deze onmens»
waardige toestanden begonnen. Hij had
daarbij te kampen tegen veel vooroor*
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deel en misverstand, vooral als gevolg
van het feit, dat de grote meerheid der
middenstanders de gedachte koesterde,
dat vervroeging van het sluitingsuur
ook vermindering van het debiet be*
tekende. Daarbij kwam nog, dat de di*
reet belanghebbende werknemers prac*
tisch aan deze strijd niet konden deel*
nemen, omdat zij pas tegen het mid*
dernachtelijk uur vrij waren.
Toch heeft men doorgezet, dikwijls
op romantische en luidruchtige wijze,
met als resultaat, dat eerst aarzelend,
doch langzamerhand in vlugger tempo,
gemeentelijke verordeningen tot stand
kwamen, welke het geopend zijn van
winkels enigermate beperkten.
Amsterdam ging voorop en bepaalde in
1910 het sluitingsuur gedurende de eer*
ste vijf werkdagen op 9 uur en des Za*
terdags o p . . . . 12 uur.
Enige jaren later brak de wereldoorlog
uit en de daaruit voortvloeiende rant*
soenering werkte sterk stimulerend in
de richting van een nog grotere beper*
king.
Congres van de Algemene

Toen onder de drang van zekere ge*
beurtenissen de Arbeidswet*1919 werd
afgekondigd, hoopten ook de verko*
pers en verkoopsters eindelijk eens van
de misère van de lange arbeidstijd ver*
lost te worden.
Zij waren nog zo naïef, te veronder*
stellen, dat de bepalingen van deze wet
nu ook wel spoedig op hen van toepas*
sing zouden worden verklaard, doch de
ervaring heeft geleerd, dat daarop elf
jaren moest worden gewacht en toen
werd niet de 48*urige werkweek afge*
kondigd, doch de 53*urige.
De in die zelfde tijd afgekondigde Win*
kelsluitingswet bepaalde het sluitings*
uur van Maandag tot en met Vrijdag
op 8 uur en op Zaterdag op 10 uur. Dit
betekent, dat in de practijk aan de
winkelbedienden iedere gelegenheid
(behoudens op Zondag) tot het bijwo*
nen van bijeenkomsten, concerten en
theatervoorstellingen wordt onthouden,
vooral omdat het werktijdenbesluit
voor winkels bepaalt, dat het personeel
de klanten, die om 8 uur (10 uur) in
de zaak zijn, ook nog mag helpen.
Hier heeft men nu een van de verkla*
ringen, waarom de Algemene sedert
enige tijd een krachtige agitatie voor
winkelsluiting om zes uur op Zaterdag
heeft ingeluid.
Maar er zijn nog meer redenen en een
der voornaamste daarvan is, dat, door*
dat een groot deel der consumenten
des Zaterdags om l uur 's middags vrij
is en het aantal dergenen, die vroeger
dan Zaterdag, het loon ontvangen,
steeds groter wordt, er geen behoefte
meer is aan een sluiting der zaken om
10 uur. In dit verband is het goed, op
te merken, dat het steeds de verbazing
van vreemdelingen opwekt, dat op de
dag, dat de overgrote massa van het
publiek 's middags om l uur vrij is, het
winkelpersoneel de langste arbeidsdag
heeft van de ganse werkweek.
En wat voor het verkopend personeel
geldt, geldt in nog sterkere mate voor
de winkeliers, die na sluiting nog aller*
hand administratieve en andere bezig'
heden hebben te verrichten.

VREDESKALENDER 1940
Zoals de lezer dus merkt, zijn de mo*
tieven voor deze actie zeer reëel. Wat
de vorm van de actie betreft, onder*
scheidt deze zich van vroegere acties,
welke er op gericht waren, door on*
middellijk ingrijpen van de Overheid
tot beperkende maatregelen te komen.
De bondsleiding van de Algemene is
er zich n.l. van bewust, dat geen maat*
regelen moeten worden getroffen, waar*
van het bedrijfsleven schade zou on*
dervinden. Daarom (en omdat hier
sprake is van een belangengemeen*
schap met de werkgevers) is besloten,
deze actie voorlopig te voeren door
middel van opvoeding van het kopend
publiek. Dit kopend publiek wordt
aangespoord, zijn koopgewoonte in
zoverre te wijzigen, dat op Zaterdag
wordt ingekocht vóór zes uur des
avonds.
Hierbij zijn de hulp en medewerking
van onze kameraden (en hun vrouwen) in
de moderne arbeidersbeweging voor ons
van onschatbare waarde. Als zij bereid
zijn, aan onze oproep gevolg te geven en
meer nog als zij bij het doen van hun inkopen aan den winkelier en diens personeel zouden willen verklaren, waarom zij
vóór zes uur kopen, dan wordt het tijdstip, waarop ook de bediende in de winkel
één vrije avond in de week zal hebben, bespoedigd.

Dit zal temeer effect hebben, nu ook
in werkgeverskringen de stemmen, die
pleiten voor een zes*uur*sluiting op Za*
terdag, steeds groter in aantal worden.
De Vereniging van Grootwerkgevers in
het Winkel* en Magazijnbedrijf heeft
haar sympathie met deze actie betuigd.
De Middenstandsbonden houden op
dit ogenblik in hun afdelingen een en*
quête over dit vraagstuk. In de pers
wordt over de zes*uur*actie niet alleen
door ons geschreven, doch ook door
anderen.
Wij vertrouwen er op, dat de kleine
ongemakken, die (in het begin) uit een
vervroegde sluiting op Zaterdag zullen
voortvloeien, onze kameraden niet zul*
len weerhouden, ons streven te steu*
nen, opdat in navolging van een aantal
landen straks ook in Nederland de
winkels op Zaterdag om zes uur geslo*
ten zullen worden.
Wij geloven een beroep te mogen doen
op alle modern georganiseerden om te
breken met de sleur, die voor hen geen
voordeel oplevert, doch die voor een
grote massa werknemers betekent: ver*
korting van de te lange arbeidstijd en
dus meer levensvreugde. Daarom:
Moeder, zuster, t0nte, buur,
Koopt Zaterdagsavonds vóór zes uur!

De toekomst wordt voorbereid door de dromers, de utopisten,
door hen, die het oog durven te vestigen op betere dingen dan
de ellendige werkelijkheid van heden.
Benjamin Franklin (1706—1790J

Voorwaarden voor een rechtvaardige vrede
Driedaagse

studieconferentie

weken geleden is in een communis
que van de afdeling Nederland van de
Wereldbond der Kerken (voor de verzoe»
ning der volken) terloops van de voorberei»
ding van een studieconferentie inzake de
opbouwactie voor een rechtvaardige vrede
mededeling gedaan.
Aangaande deze conferentie vernemen wij
nog nader, dat deze organisatorisch niet
van enige bestaande vredesorganisatie uit»
gaat, doch dat van alle belangrijke vredes»
organisaties in Nederland vooraanstaande
personen aan deze conferentie deel zullen
nemen, o.a. van Volkenbond en Vrede, de
Wereldbond der Kerken, de Internationale
Vredes*Campagne (waarbij o.a. het N.V.V.
is aangesloten), de R.K. Vredesbond, de
New Commonwealth»groep en de Oxford*
groepbeweging. Deze conferentie zal op 12,
13 en 14 April a.s. worden gehouden en ver»
moedelijk te Den Haag.
Wanneer deze conferentie zal slagen, zoals

Een winstbelasting
L/e minister van Financiën, Jhr. Mr.
De Geer, heeft bij de Tweede Kamer
ingediend een ontwerp van wet be*
treffende de heffing van een winst»
belasting. Aan de Memorie van Toe;
lichting tot dit ontwerp ontleent het
Documentatiebureau van het N.V.V.
o.a. het volgende:
Onder de naam „winstbelasting" zal
worden geheven een directe belasting,
waaraan onderworpen zullen zijn:
a. de binnen het Rijk gevestigde naam»
loze vennootschappen, commanditaire
vennootschappen op aandelen, coöpe*
ratieve verenigingen en onderlinge
verzekeringsmaatschappijen;
b. de
binnen het Rijk gevestigde verenigin*
gen, die een bedrijf of beroep uit*
oefenen.
De tot nu toe geheven dividend* en
tantièmebelasting, welke de uitgedeelde
winsten betrof, zal worden ingetrokken.
De belangrijkste vraag, welke zich bij
een winstbelasting voordoet, is: Wat
wordt onder „winst" verstaan? De
minister heeft gemeend, zich bij de
omschrijving van het winstbegrip te
moeten losmaken van de inkomsten*
belasting, terwijl hij er voorts naar
heeft gestreefd, aan de afschrijvings*
politiek van vennootschappen etc. zo
weinig mogelijk belemmeringen in de

de initiatiefnemers verwachten, hoopt men
voldoende overeenstemming te bereiken
voor de instelling van een permanent stu»
diecentrum ter nadere uitwerking van de
met de toekomstige vrede samenhangende
vraagstukken.
Van deze vraagstukken zouden de juri»
dische slechts in beperkte mate deel uit*
maken, aangezien dit terrein reeds onder»
werp is van een studiecommissie van de
Nederlandse Vereniging voor Volkenbond
en Vrede.
De samenwerking van de vredesbeweging,
die in ons land altijd nogal moeilijkheden
opleverde, is dus onder de druk van de
tijdsomstandigheden — zij het officieus tot stand gekomen. Men zou de vergelijking
kunnen trekken met de Nederlandse Anti»
Oorlogsraad, met deze vooruitgang, dat de
N.A.O.R. vrijwel uitsluitend uit individuele
personen was samengesteld, terwijl thans
door de groei van de vredesbeweging een
waarlijk representatieve vertegenwoordiging
is tot stand gekomen.

weg te leggen. Daarentegen heeft hij,
door de eis te stellen, dat de waar*
dering van de baten en de lasten van
de vennootschap overeenkomstig goed
koopmansgebruik dient te geschieden,
een waarborg geschapen tegen mis*
bruik. Wat goed koopmansgebruik is
en wat niet, zal door de jurisprudentie
moeten worden uitgemaakt.
Op grond van gemaakte berekeningen
meent de minister de totale belastbare
winst van de binnen het Rijk geves*
tigde vennootschappen enz., goede en
slechte jaren dooreengenomen, te
mogen schatten op bijna ƒ 500 millioen
'sjaars. Wordt dit geschatte bedrag
van ƒ500 millioen aangehouden, dan
zal het tarief van de winstbelasting,
ten einde een opbrengst te verkrijgen
van ƒ50 millioen, hetgeen ruim ƒ20
millioen hoger is dan die van de divi»
dend* en tantièmebelasting, op 10 pet.
moeten worden gesteld1). Voor de
heffing van opcenten, ten bate van
de gemeenten, ter schadeloosstelling
voor de vervallen opcenten op de
dividend* en tantièmebelasting, zal
binnenkort een afzonderlijk ontwerp
worden ingediend.
]

) Het tarief der dividend» en tantième»
belasting bedraagt 12,05 pet, terwijl de
opbrengst voor 1940 geraamd wordt op
ƒ 40 millioen.
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Hoofdbesturenvergadering

N.V.V.

V_y p 26 Januari j.l. vond te Utrecht een
hoofdbesturenvergadering
der bij het
N.V.V. aangesloten bonden plaats, onder
leiding van E. Kupers.
De verrichtingen van het Verbondsbestuur
over het vierde kwartaal 1939 werden goed»
gekeurd. Naar aanleiding van de in de
vorige hoofdbesturenvergadering gehouden
discussie over de uitvoering van de sociale
verzekering werd thans met grote meerder*
heid van stemmen het standpunt inge*
nomen, dat de uitvoering van de sociale
verzekering niet in handen van de bedrijfs*
raden dient te worden gelegd.
Ten aanzien van het lidmaatschap van
communisten en fascisten van de moderne
vakbeweging werd een resolutie aangeno*
men, welke hieronder in haar geheel wordt
afgedrukt.
Op voorstel van het Verbondsbestuur be»
sloot de vergadering tezamen met de
S.D.A.P. voorlopig een bedrag van ƒ 5.000,—
beschikbaar te stellen voor de zo held*
haftig strijdende Finse arbeidersbeweging.
Tevens werd besloten, uit de middelen van
het N.V.V. een bedrag van ƒ8.000— uit
te trekken voor hulpverlening aan de in*
heemse vakbeweging in Indonesië. Dit
bedrag zal in drie gedeelten, namelijk in
de jaren 1940, 1941 en 1942 worden
verstrekt.
Ten slotte werden enkele veranderingen in
het reglement voor het pensioenfonds bestuurders N.V.V. goedgekeurd.

Resolutie inzake verbod van het
lidmaatschap van moderne vakorganisaties voor leden en aanhangers van extremistische
partijen
In de op 26 Januari j.l. gehouden hoofd»
besturenvergadering van de bij het N.V.V.
aangesloten organisaties werd de volgende
resolutie aangenomen:
De vergadering van de Hoofdbesturen
der bij het N.V.V. aangesloten organisaties,
spreekt haar scherpe afkeuring uit over de
schandelijke aanval, welke Rusland op het
democratische Finland heeft gedaan, waar*
door overduidelijk is gebleken, dat er tus*
:sen de nationaal*socialistische en commu*
nistische methoden niet het minste verschil
meer te constateren valt,
Uit het feit, dat de Communistische Partij
in Nederland zelfs dit optreden van Rus»
land in elk opzicht verdedigt, blijkt op*
nieuw, dat er een onoverbrugbare kloof be*
staat tussen het doel en het streven van de
Communistische Partij Nederland en de
beginselen van de moderne vakbeweging.
De vergadering bevestigt de resolutie, die
de Hoofdbesturenvergadering van 3 Novem*
b er 1933 heeft aangenomen, waarin een
klemmend beroep wordt gedaan op de aan*
gesloten organisaties, om het lidmaatschap
van fascistische organisaties, van de Communistische Partij Nederland en van haar
iieven»organisaties onverenigbaar, te ver»

klaren met dat der moderne vakbeweging.
De vergadering is van oordeel, dat de reso»
lutie van 3 November 1933 in dien zin moet
worden uitgebreid, dat ook personen, van
wie krachtens hun optreden moet worden
aangenomen, dat zij zich geestelijk verbon*
den voelen met een fascistische of commu»
nistische partij of een harer neven»organi»
saties, geen lid kunnen zijn van een bij het
N.V.V. aangesloten organisatie.
De vergadering dringt er bij de aangesloten
organisaties op aan, aan deze resolutie uit»
voering te geven.

Naar een geleide economie
rider deze titel schreef S. de la Bella ,Tr.
voor het Instituut voor Arbeidersontwik*
keling een syllabus, welke gebruikt zal
worden voor de kadercursussen 1940. Na
uiteengezet te hebben, hoezeer vooral de
laatste tien jaren de ongebonden economie
heeft gefaald, gaat de schrijver na, in welke
mate de Overheid op het gebied van het
economisch leven heeft ingegrepen. Hierbij
wordt een opsomming gegeven van tot
stand gekomen wetten, betrekking heb»
bende op het economisch leven. Vervolgens
wordt de taak van de Overheid en van de
bedrijfsraden geschetst, waarna de nood»
zakelijkheid van het voeren van een politiek,
gericht op vergroting van de welvaart, in
het licht wordt gesteld. Deze politiek is ook
het doel van het Plan van de Arbeid, be*
toogt de la Bella.
De ontwikkeling „naar een geleide econo*
mie" zal, ook wanneer de oorlog zal zijn
geëindigd, krachtig dienen te worden be*
vorderd. Versterking van de moderne arbei»
dersbeweging, in numerieke en geestelijke
zin, is daarom dringend geboden, luidt de
conclusie.
De cursussen, waarin deze syllabus zal wor*
den behandeld, zullen worden gehouden te
Alkmaar, Haarlem, Hilversum en Middel»
burg in Februari, te Amsterdam, Arnhem,
Assen, Dordrecht, Enschede, Groningen,
Leeuwarden en Utrecht in Maart, te 's»Gra»
venhage en Rotterdam in April; de data
voor Heerlen, 's*Hertogenbosch en Zwolle
zijn nog niet vastgesteld.
Het N.V.V. acht het van groot belang, dat
deze cursussen uitstekend slagen, en wekt
daarom de hoofdbesturen der aangesloten
organisaties op, er toe mede te werken,
dat een flink aantal leden der moderne vak*
beweging deze cursussen zal bijwonen.

Afscheid F. van de Wa//e
/\an de in ons vorig nummer opgenomen
lijst van ontvangen telegrammen bij het
afscheid van F. van de Walle kan nog wor*
den toegevoegd, dat eveneens telegrammen
waren ingekomen van minister J. W. Al*
barda en van dr. L. G. Kortenhorst, voor»
zitter van de Rijkscommissie voor Werk*
verruiming.

DIT NUMMER:

DE REDACTIE publiceert een aantal cijfers
omtrent bouwmateriaalprijzen, lonen, uitkeringen voor armenzorg, zij herdenkt
het 20-jarig bestaan van de Hoge Raad
van Arbeid en wijst op de verbeteringen,
welke door minister Van den Tempel zijn
ingevoerd.
W. LUBERTI geeft enkele ironische
merkingen uit Zweden weer.

op-

MR. J. MANNOURY bespreekt de dissertatie van mr. dr. S. Mok inzake het algemeen verbindend verklaren van collectieve
contracten.
A. REITSMA geeft aanwijzingen voor kaderopleiding.
W. VAN DER HOEVEN en J. VAN DRIEL
vertellen van onze cursussen voor eenvoudige kadervorming.
H. J. MEIJER bepleit 6 uur-winkelsluiting
op Zaterdag.
UIT EIGEN KAMP vermeldt o.a. de besluiten der hoofdbesturenvergadering van
26 Januari.

Oud,
maar onafhankelijk!
Een Levensverzekering
bij de Centrale is enerzijds een geruststelling
voor Uw gezin. Anderzijds vormt U daardoor
(en nauwelijks voelbaar)
een aardig kapitaal, dat
U op Uw oude dag
o n a f h a n k e l i j k maakt.
Wendt U voor inlichtingen en tarieven tot de
Centrale, een der sterkste
en meest solide Levensverzekering- MaatschapDijen in Nederland.

LC.A. — Stukadoorsbedrij f
l n het artikel van Ant. Pontie over de
afwijzing van de verbindendverklaring der
L.C.A. Stukadoorsbedrijf, welk artikel is
opgenomen in De Vakbeweging van 18
Januari j.l., luidt de laatste zin van de
tweede alinea: Wij kunnen deze beslissing
in principieel opzicht appreciëren.
Dit moet zijn: niet appreciëren.

Arbeiders-Verzekering
Rijnstraat 28

-

Den Haag

