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GEZINSLOON.

INLEIDING.
Het vraagstuk van gezinsloon dringt zich in dezen tijd met
zijn tali-ykc salarisacties met klem aan ons op. Het feit, dat deeene strijd om loonsvcrhooging, nauweljjks gewonnen zynde,
reeds bijna onmiddollijk door een tweedengevolgd wordt, brengt
onwillekeurig de vi'aag op de lippen: schuilt in die nicu.we
loonregeling niet aireede de kiem des verderfs, doordat ze op
^ erkeerdcn grondslag is opgebouwd ? Nieuwe loonen, prijsverliooging, nieuwe loonen is do vicieuze cirkel, welkcnmcn niet
ontloopen kan.
Niet te ontkennen valt immers, dat de enorme liooge levensstandaard der laatste jaren, zonder den invloed van andere
factoren, als jarenlange kapitaalvernietiging

e. d., over het

hoofd te zien, mee te danken is aan de lioog opgejaagde loonen.
D r . I r . T h . v a n d e r W a o r d e n moest zelfs in zyn brochure Loonsvcrhooging,

prijsstijging

en socialisatie i) tot de

erkentenis komen:
„En één ding Ls vooral klaar: dat wij bij voortgang van
„loonsvcrhooging enz. er niet kunnen komen. Ja, dat wij or ons
„op die manier steeds dieper inwerken".
Nu moge die opmerking in de eerste plaats het

duurte

vraagstuk betreffen, van het standpunt der loonpolitiek is zij
") Amsterdiam, iiirtgave N. V. Boeklhamidel en Uitgeversmaatschappij „Ontwikkeling", 1919, bk. 8.
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ook niet bepaald een verheerlijking der gevolgde gedragslijn.
Inderdaad wordt ook door de zich telkens herhalende loonsverhoogingen in den toestand der gezinnen niet altyd verbetering gebracht. Een herziening van de w\jze, waarop de factoren, welke het loon moeten bepalen, in den tegenwoordigen
loonstandaard verweritt zijn, is daarom zeer urgent.
In binnen- en buitenland, zoowel bij loonregelingen van het
Overheidspersoneel als b\j het afsluiten van collectieve contracten, wordt de kwestie van gezinsloon dan ook telkenmale
aan de orde gesteld. Hierin wordt dan gezien het middel oin
aan de moeilijkheden, welke iedere loonsverhooging onvermijdelijk met zich meebrengt, te ontkomen.
Geen instituut op loongebied wordt eenerzijds met meer
enthousiasme als het eenige ,,rechtvaardige loon" bepleit, maar
t)ok geen loonregeling wordt anderzijds met meer A-erachting
verworpen dan juist dit gezinsloon.
We stellen ons voor achtereenvolgens na te gaan, wat onder
dit instituut verstaan moet worden en hoe het zich reeds ontwikkeld leeft, vervolgens welke plaats het inneemt in de verschillende loontheorieën, om ten slotte in het dcidc en vierde
Hoofdstuk de aangevoerde bezwaren onder het oog te zien en
onze houding tegenover het instituut zelve te bepalen.

HOOFDSTIK I.

I. BEGRIP EN GESCHIEDENIS VAN HET INSTITUUT.

Het vraagstuk van gtezinsloon behoort tot de moeilijkste,
niet het minst hierom, omdat er zooveel verwarring heerscht
omtrent het begrip. Bij een zoo bij uitstek practisch onderwerp
als dit, dat telltenmale ter sprake komt in Raadszitting en
's Lands vergaderzaal, blijkt iedercn keer weer uit de debatten,
welke averechtsche voorstellingen zich over deze kwestie postgevat hebben. Hoe vaak beluisteren we niet klanken, die geheel
gestemd zijn op den toonaard van eigen ideeën over het begi'ip
gezinsloon.
Toch is voor een onpartijdige beschouwing van dit onderwerp een eerste vereischte, dat uitgegaan worde van één
definitie en dat men zich niet door antipathieën tegen dezen
loonvorm ertoe laat verleiden, van het begrip een karica+uur
te maken door in het beeld, dat men ervan geen, zijn eigen
o])vattingen te laten weerspiegelen.
Voorop de erkenning dat de term gezinsloon geenszins een
bij uitstek geslaagde naam is voor het onderwer|), dat ons hier
bezighoudt. Gezinsloon wil immers letterlijk alleen uitdrukken
het totale loon, verkregen door de gezamenlijke leden van het
gezin, het loon van het gezin.
Gezinsloon, zooals wij hier de uitdrukking bezigen ziet evenwel op een zoodanig loon, hetwelk dengene, die het ontvangt,
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in staat stelt om in de behoeften van z^n gezin te kunnen voorzien, dus een loon voor het gezin.')
Alvorens hierop nader in te gaan, zullen we zien welke
onjuiste opvattingen omtrent het gezinsloon de ronde doen.
Er zijn er die gezinsloon op één lijn stellen met den eisch,
dat het loon berekend moet worden naar de talrükheid van
een gezin. Ware dit zoo, dan zou er inderdaad mee volstaan
kunnen worden aan den arbeider uit te keeren, wat h\j voor
de opvoeding van zijn kinderen noodig heeft en zou men
verder de arbeidsprestatie en de soort van het werk geheel en
al kunnen laten rusten. In gezinsloon zou volgens deze opvatting
liggen opgesloten een streven om door middel van kiiidcrtoclagcn het Neo-Malthusianisme te bestrijden. -)
Voorwaar een slecht middel voor een goed doel. Niet ontkend
kan worden, dat er zijn, die het instituut van gezinsloon aanhangen, omdat zij er heil van verwachten by de bc«tri,idiiig van
genoemd kwaad. Maar hieruit mag men nog niet concludeeren,
dat de gezinsloonregeling nu aan gemeld streven haar ontstaan
te danken heeft. Deze gedachte behoort geenszins tot het wezen
van het gezinsloon.
Tegen een gelijkstelling van het rechtvaardige minimum-loon
met de theorie van het natuurlijke loon van vele oconomistcn
dient verder gewaarschuwd. Op drieërlei verschil wordt door
P r o f . A e n g e n e n t ' ^ ) in zijn praeadvies gewezen.
In de eerste plaats eiseht de tlicorie van het gezinsloon in
') cf. C h. A n t o i j i e Cours d'écovomic sodrile, 5e cliuk. Paris Libmirie FéKx AUcan, 1914, blz. 6€i5.
•') cf. De artikelen van P r o f . M r. D. P. D. F a b i u s in Studiën
en Schetsen, Maai^t 1919, No. 1, waarin van .,veelkinderenloon" ge^
sproken wondt.
') cf. Praeadvies A e n i g e n e n i t , Vereendginig voov de Staathuishoudlkunde en de Statistiek. Leiden, 1913, Mz. 15.
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luiar geheelen om\ang meer dan dat minimum. Ze veronderstelt
niet, dat een loon, hetwelk den arbeider in staat stelt in zijn
onderlioud te voorzien, steeds rechtvaardig is, maar alleen,
dat het zeker niet rechtvaardig is, wanneer het daar beneden
daalt.
In de tweede plaats is er bij de liberale economisten alleen
sprake van een „minimum facti" d. w. z. de feitelijke gi'ootte
van het loon, terwijl de theorie van het gezinsloon bedoelt een
„minimum juris", een reclitelijk minimum.
Tenslotte omvat de uitdruklving „levensonderhoud" meer
tlan hetgeen noodig is om zicli te voeden en te kleeden. Daartoe
liehoort ook „dat de arbeider iets kan wegleggen voor de dagen
A an ziekte, ouderdom, invaliditeit en gedwongen werkeloosheid ".
Van een derde zijde wordt het zoo A'oorgesteld, alsof het
])leit gevoerd wordt voor een toegift, Avaarop de arbeider boven
liet door zi,jn ai4)eid verdiende loon, krachtens de rechtvaardigheid, recht heeft met het oog op de grootte van zijn gezin. ^)
Al dadelijk rijst de vraag op w'clken grond en van wien de
arbeider die toegift zou kunnen vorderen. Van zijn patroon?
il aar is liet dan rechtvaardig, dat de patroon gehouden is aan
zijn ondergeschikte meer uit te keeren dan diens arbeid
waard is?
Dat wij de verhouding tusschen patroon en arbeider ons
anders denken dan die van kooper en verkooper van de waar
arbeid zal uit het volgende blijken, maar om op de schouders
Aan den werkgever lasten te leggen, die niet uit het arbeidscontract voortvloeien en dus niet door hem behoeven getorst
te worden, zouden we niet kunnen verantwoorden.

') Zie hderover P. B. B m i m , S. J., Sodol^piscJie Begmseüen,
Hoofdstuk X § 2 No. 160, 2e drulk. Nijmegen. L. C. G. Malmberg,
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Van de gemeenschap'?') Welken rechtsgrond zou zij hebben
voor zulk een handelwijze 1 Heel wat anders is het of Overheidshulp ingeroepen mag worden, om de moeilijkheden weg te
nemen, die de doorvoering van een rechtvaardig beginsel in
tie pi'aktijk voor den individueelcn werkgever met zich zou
brengen.
Hiermee wordt de kindertoeslag nog niet losgelaten als
element van de loonregeling.
Het is dan ook volkomen onjuist, dat gezinsloon zou bestaan
uit loon naar prestatie plus toegift, voldoende om een gezin
te kunnen onderhouden.
D r. (jr u 1111 i n g gaf op de Jaarvergadering van het Nationaal Verbond van Gemeente-Ambtenaren, den 15 Juni 1920 te
Utrecht

gehouden,

waarin

hij

in

debat

met

Mevi'ouw

B o i s s e v a i n—P ij n a p p e 1 het gezinsloon verdedigde, terecht, een geheel anderen toon aan. -) D r. G u n n i n g verstaat
onder gezinsloon „een loonregeling met vast gi'ondsalaris en
periodieke verhoogingen voor allen, waarop als integreerend
deel van het loon een verhooging komt voor gehuwden en voor
ieder kind tot een zeker maximum".
Hier wordt van een integreerend deel gesproken en niet van
een toegift en dit is zeer zeker het juiste standpunt. Immers
die verhooging vloeit rechtstreeks uit het looncontract voort
en alleen op dezen grond is de arbeider gerechtigd zoodanig
loon van zijn patroon te vorderen.
') cf. Notulen Staten van N..Hollan/l. Biv.itengewone zittdng 8 Juni
1920, blz. 110, alfwtaar betoogd wordt, dat de erkenning van den zegen
van groote geainneTi iis een igemeensicKapsbeliang, heitgeen moet ledden
tot het vormiein van een gemeenisicihapsföndls. In het inistatiuut van
den kindertoeslag zouden dan de kiemen van een dergelijke opvatting aanrwezig zijn, met name waar één fonds, voor versdhiillende
bedi'ijven, opgeridht is.
•) De Gemeente-ambtencuir, 15ie Jaargang, Nas. 322 ,n 323.
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Deze behoeft alleen de waarde en niets dan de waarde van
den arbeid te betalen, maar deze is dan toch minstens het z.g.
familieloon waard. De dienstprestatie is niet een zekere functie
los van den menscli en mag dus niet los van den mensch getaxeerd worden. Het gaat hier dus om de taxatie van de waarde
van den arbeid.
In denzelfden

geest spreekt ook M r. B o m a n s in zijn

Gezinsloon en de groote gezinnen.'')
„De arbeidspraestatie is de juiste maatstaf. De vraag is nu
„maar hoe die waarde berekend moet worden." Op een andere
plaats zegt hij: „De invloed van vraag en aanbod valt niet te
„loochenen. De vraag is waar ligt de grens. De ijzeren loonwet
„van R i c a r d o en L a s s a 11 e was een kind van zijn tijd.
„Arl)eidsprestatie zegt niets als wij er niet onmiddellijk aan
„vastbinden, hoe die waar berekend moet worden".-)
We zien dus uit deze uitspraken, dat er geen sprake van
is, dat gezinsloon een tweeledig loon zou zijn, bestaande uit
een loon Aoor gepresteerden arbeid en een loon, dat den
arbeider in staat stelt zijn gezin te onderhouden. Integendeel,
biJ allen zit de gedachte voor aan één ondeelbaar loon even
onsplitsbaar als het loon naar arbeidsprestatie in zijn wezen is.
In zoover staan beide loonvormen gelijk. Alleen de schatting
van de waarde van den arbeid is verschillend.
De „alleen dienstprestatie-theorie" laat de grootte van het
loon goeddeels afhangen van de vrije werking van de wet van
vraag en aanbod, terwijl de gezinsloontheorie een minimum
aanneemt, berustend op de gezinsbehoeften.
Hierdoor krijgt het loon dus niet een karakter van bedeeling,
') Haarlem, N, V. Drrkikerij De Spaamestad, 1919, blz. 6. Eveneens P. B. B r u i n , S. J., t.p^p., Hoofdstaik X § 2, No. 159,
') t.ajp., bOiz. 7.
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maar terdege moet er de aandacht op gevestigd worden, dat
op deze toelagen rechtens aanspraak kan gemaakt worden.
Dat ze dus geen charitas beteekenen maar eenvoudig loon zyn.')
De naam „kindertoeslag" wettigt wel eenigszins een dergelijke vei'onderstclling, maar bij gebreke van een ander wbord,
dat Ijctcr de bedoeling weergeeft, blijve de uitdrukking toeslag
maar goliandhaafd. In ieder geval is zij veel beter dan de
vaak voorkomende term „kindcrsuppletieloon",-) welke veel
eer de gedachte aan ondersteuning opwekt.
Het meest aanbevelenswaardig zou misschien zijn om in
overeenstemming met periodieke veriioogingen te spreken van
„A'erhooging bij huwelijk en bij kinderbezit".
Wat dus het innerlijk verband betreft tusschen salaris en
kindertoeslagen moet men zich o. i. op het standpunt stellen,
dat deze een onderdeel van het loon zyn. Evengoed als het
rekening houden met het verschil in onderhoudskosten in de
stad en op het land een element van het loon is.
Evenzeer als men liet billijk vindt, dat de salarisregeling
geschiedt naar klassen en niet naar individueele prestatie, dat
zij automatisch stijgt overeenkomstig de dienstjaren en niet
naar

de persoonlijke diensten, zoo brengt ook een dergelijk

grondprincipe mee, dat het salaris stijge naar gelang van het
aantal kinderen.')
») cf. P r o f . M r. J. A. V e r a a r (t. De Tijd, 15 Maant 1919. M e t temm beansoht er ondei- de vooTstanders ten opzichte van, dtee
kwestie versoMl van meendng. De bekende strijdivraag in het Kath.
kamp of geains/lioan een eisoh van strikte dan wel van sociale reflhtvaaixligheid is, strekke ten bewijs.
•') cf. Notulen Stateoi Noord-Holland' buiitengewone zitting, gehiwiden op 8, 22, 29, 30 Juni. en 13 Jiuli 1920, ,bte. 43.
•') H i t a e GeburtenriickgoMg und Social reform. Ofschoon het als
een zelfstandig weric kan wordlem beschouwd, vormt het ihet derde
deel van eem drdedeelig iweiflc, d a t onder den titieil van Ehe und Volksvermehrung, door J o , s e i p h M a u s i b a c i h , G e o r g S t i c k e r en
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D a a r o m zij reeds in dit \*'erband het gerei over fokpremie
v a n socialistische zyde veroordeeld. Immers al moge om practische reden het gezinsloon misschien voor een gedeelte in bijslagen uitbetaald worden, d a n mag men zich toch niet door die
uitwendige overeenstemming laten

verleiden

om

kindertoe-

lagen met premies te idcntificeeren.
Poutiel; is ten slotte de gedachte, alsof gezinsloon bedoelt het
dieiistpraestatie criterium te vervangen door dat van behoeften. Alleen de gepresteerde arbeid k a n zooals gezegd, de juiste
maatstaf

zijn,

omdat

het

loon

juist

bedoelt

te

zijn

een

C(iuiv'aleiit van dien arbeid. Maar hieruit volgt niet, d a t men
bij zijn taxecring het behoeften-element geheel moet verwaarloozen. H e t loon n a a r werk grondslag, met een laagste grens
gelegen in de gezinsbehoeften, blijve het ideaal.
Gezinsloon dient zieli d a n eigenlijk niet aan als een a p a r t e
theorie en P r o f .

V e r r ij n S t u a r t

had het dus op de

Vergadering van de Vereeniging voor Staathuishoudkunde en
S t a t i s t i e k ' ) aan het juiste eind, toen hij er aan twijfelde, of
gezinsloon wel een a p a r t e theorie was. I n d e r d a a d het heeft ook
nooit de pretensie aangenomen dit te zijn. H e t staat alleen
tusschen beide i n en wil .slechts u i t d r u k k e n , d a t er niet één
bepaalde loonformule is waarin alle oorzaken, die op den stand

F r a n z H i t z e is udtgegervern. Heit eerste deeü, dat als ondertitel
voert Ehe und Khidersegen, is van Da-. M a u s b a c h , en behandelt
het vraag|S<tuk van het standpunt der Christelijke moraal. Het tweede
handelt over Geslachtsleben und Fortpflanzung van medisch standpunt en is /geschreven door G e o r g S t i c k e r. Het derde deeil is
van de hand van D r. H i t z e en ibasöhouwt het vraagstuk onder sociologisch opzicht.
•Zie voor de be:teekenis van het werk van H i t z e Kath. Soc.
Weekbl. 1918, Nos. 34. 35, 36.
') cf. Verslag van de Alg. Veiig. der Vereenigiing voor de StaatJiuishoudkunde en der Statistiek, 1913. Leiden, blz. 10.
2
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der loonen inwerken, samengevoegd kunnen worden.')

De

dienstprestatie eenerzijds als hoofdvoorwaarde der loonbepaling, maar anderzijds daaniaast de factor van het noodzakelijk
levensonderhoud, die naar gelang van plaats en tijd en omstandigheden verschillen zal.
Wij zouden dus het begrip aldus kunnen definieeren:
Gezinsloon is een zoodanige loonvorm, welke bij de waardeering van den arbeid niet dien arbeid op zichzelf beschouwt,.
maar den arbeider en diens menschelijke rechten, speciaal het
recht van gezinsvorming, geen oogenblik uit het oog verliest.
Verwarrend lijkt het ons zooals P r o f . A e n g e n e n t -)
doet, tweeërlei maatstaf

een directen en indirecten aan te

nemen. De eigenlijke maatstaf is dan de waarde van de diensten, die de arbeider aan den patroon bewijst, terwijl de hulpmaatstaf ligt in de behoeften van dengene, die den arbeid
verricht.
Het ])ezwaar van deze methode is, dat zoodoende de tegenstelling tusschen behoefte

en i)i'estatie verscherpt

wordt.

Wanneer beantwoordt nu een loon aan de norm gezinsloon?
Er doen zich drie vormen voor en wel relatief, collectief en
absoluut gezinsloon, maar aan alle drie ligt toch het zelfde
begrip ten grondslag, n. 1. arbeid en behoefte beide element
bij loonsbepaling. Bij deneeneuvorm moge het eene element
gi'ooter plaats innemen dan bij deuandereadoeh Inj alle vormen
zijn beide elementen onmiskenbaar aanwezig.
Wat wordt dan alzoo onder die drie vormen verstaan?'
Allereerst relatief gezinsloon.

Prof.

A e ng e n e n t om-

schrijft het als „een loon, dat in staat is een gezin te onder') cf. D r . H. L i n d e m a i n i n in Arbeiterpolitik und
•pfege in den deutsehen Stadte-Verivaltung I, p. 381.
-) cf. Praeadvies, t.a.p., blz. 18.

Wirtschaft.s-
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houden, onverschillig hoc groot het ook zij " ') een omschrijving
welke D r . S c h o k k i n g in zijn referaat op het tweede
Christelijk-sociaal Congres, 13 Maart 1919 te Amsterdam gehouden, terecht minder juist vindt en wenscht te vervangen
door een loon dat geregeld wordt overeenkomstig de grootte
van het gezin, ,,dat alzoo rijst en daalt met het aantal
kinderen." ^)
Ten opzichte van collectief gezinsloon loopen de omschrijvingen zeer uiteen. P r o f . A e n g e n e n t verstaat er onder:
„een loon, dat in staat is om een gezin te onderhouden, doch
„dat is samengesteld uit verschillende deelen, vooreerst uit een
„vast gedeelte, hetwelk door het hoofd des gezins verdiend
„wordt en dat de patroon verplicht is te betalen krachtens
„strikte rechtvaardigheid, omdat dit het equivalent is van de
„waarde van den gepresteerden arbeid en ten tweede uit een
„beweeglijk of veranderlijk gedeelte, hetwelk bestaat

in de

„eerste plaats uit hetgeen de andere leden van het gezin ver
„dienen en vervolgens uit de verschillende tegemoetkomingen,
„die de patroons geven in de wisselende behoeften

hunner

„arbeiders".')
Zoo vindt men bij A. N u y e n s *) een definitie ontleend aan
D o m . J a n s s e 11 s. Benedictijn van Maredsous, van dezen
inhoud: „Het loon van het arbeidei-sgezin moet voorzien in de
„behoeften van het arbeidersgezin of wil men aan deze eollecti„viteit een hrccderen zin geven, dan zegge men: het loon van

') Praaadwieis, t.a.p., blz. 29.
••') Procesverbaal van het Tweede Chr. Soc. Congres, Amisterdiam
1919, blz. 241, nooit ö.
") Praeadvieisv t.a.p., blz. 30.
') Wat is een rechtvaardig den arbeider toekomend loon?. ME. 16,
aangehaald bij S c h o k k a n g, t.ajp. blz. 241 noot 4.
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„de arbeidersklasse moet voorzien in de behoeften A^an de
„arbeidersklasse''.
Schokking')

zegt t . a . p . :

„Onder

collectief

gezins-

,,loon wordt verstaan een loon, dat samengesteld is uit verschil„lende deelen: uit de loonen A'an het hoofd A'an het gezin, A'an
,,de vrouAv en de kinderen, welke biJ elkander gevoegd in staat
„moeten stellen om het gansche gezin te onderhouden".
Uit deze definities volgt, dat hier slechts in oneigenlijken zin
Aan loon gesproken kan worden, aangezien de omschrijving
gegeven wordt van een arbeidersinkomen,

niet

van een

arbeidersloon.
Aanbeveling verdient het dan ook de uitdrukking „collectief gezinsloon" zooveel mogelijk te vermijden, aangezien dat
begrip in deze materie niet thuis hoort.
Absoluut familieloon is een loon, dat aan den arbeider moet
worden uitgekeerd onverschillig of hij gehuwd is of niet, of hiJ
geliUAvd zijnde kinderen heeft of niet, maar dat A'oldoende is
om een gezin te onderhouden. Volgens sommigen is dat een
gezin met een maximum aantal kinderen zonder dat blijkt hoe
groot dat maximum is, volgens anderen met een gemiddeld
aantal kinderen, door P r o f. A e n g e n e n t gesteld op vier
of vijf. -)
Tusschen relatief en absoluut gezinsloon bestaat o. i. slechts
een A'erschil in graad. Foutief is althans om uit deze schijnbare oneenigheid, die er in de gelederen der voorstanders A^an
gezinslfwn heerscht omtrent de toepassing, te concludeeren tot
eenige onvastheid van beginsel. ^) Beide vormen gaan uit van
') Procesverbaal Tweede Chr. Sociaal Congres, t.a.p., blz. 241.
-') Praeadvies, t.a.p-, bte. 30.
") cf. Notulen Staten van NooaxlL|Holiland, t.a.p., blz. 75, alwaar
D r . v a n d e r W i a e r d e / n door citaten uit Prof. v a n A k e n .
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een arbeidseriterium, dat aangevuld moet Avorden door een
behoeften-maatstaf.
De verdediging van P r o f . A e n g e n e n t van het absolute
gezinsloon op grond, dat het relatieve familieloon uitgaat \'an
de gedachte, dat het loon geëvenredigd moet zijii aan de
„behoel'ten van den arbeider" is dan ook onjuist.')
Verwarrend

is het allereerst een tegenstelling te maken

tusschen de waarde van den arbeid en de behoeften van don
werkman. Wanneer men zich op het standpunt stelt, dat het
loon in slaat moet stellen om in het onderhoud A-aii een gezin
te voorzien, dan wordt in de beoordeeling A'an de waarde A'an
den arbeid een element opgenomen, dat aan de behoeften van
een gezin wordt ontleend. -)
Bovendien is ook b^ het systeem A'an kindertoeslag het hoofdcriterium de gepresteerde arbeid. In de verschillende salarisregelingen A'an de Vereeniging A'an ouders en gezinshoofden,
Avaarin het pleit gevoerd Avordt voor kindertoeslag, Avordt
steeds uitgegaan A-an een vast grondsalaris, benistende op den
arbeid. Zoo wordt in een schema A^aii een Salarisregeling voor
de Rijks (gemeente) ambtenaren samengesteld namens bovengenoemde vereeniging gesproken van een „aanvangs- en eind.,salaris met periodieke veriioogingen A'oor eiken rang en dienst„tak. Deze salarissen en deze veriioogingen dienen in overeen„stomming te zijn met de dienstvoorwaarden

aan eiken rang

,en diensttak verbonden en voldoende voor den ambtenaar of
„beambte in ongehuAvden staat, overeenkomstig de levens,,cischen van dien rang en diensttak".')
Tii.n sociale studiën voor KcUlioli^ke iverkgevers en. uiit de encycliek
van Leo XIII traciht te bewijzen dat de kindertoeslag het tegendeel is van de Roomsch-Kath. loontheorie.
') Praeadvieis, t.a.p., bJz. 31.
•") cf. Procesverbaal Tweede Chr. Sociaal Congres, t.ap., bte. 243.
••') cf. Nieuw.Nederland, 15 Ma^art 1918.
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Ook een onvei-dacht getuige als de heer F eb e r AV e e, redacteur van Nieuw Nederland, het orgaan van bovengenoemde
V. O. E. G., welke bond zich op het standpunt der relatieve
gezinsloontheorie stelt, verklaarde in de mondelinge toelichting
der V. O. E.G.-wensehen voor de Staatscommissie-Stork, dat
„ook de bond van gevoelen is, dat er ook met de arbeidspres„tatie rekening moet gehouden worden". .
Ook de heer R o m a n s scheen nopens de toelichting op zijn
motie van 31 Mei 1918, het principieele onderscheid tusschen
beide vormen niet van zooveel gewicht te achten, dat de tijd
niet eenige toenadering zou kunnen brengen.
Immers hocAvel zijn motie, luidende: ,,De Kamer van oordeel,
„dat bij de bezoldiging der rijksambtenaren mede rekening
„moet gehouden worden met de groote gezinnen, gaat over tot
„de orde van den dag", geheel beheerscht werd door de gedachte van absoluut gezinsloon, laat zijn toelichting ruimte
open voor de andere opvatting. Daarin toch heet het: „De
„grootte van een gezdii in den meest absoluten zin moge later
„meer dan nu factor A'an loonsbepaling worden, thans wil ik
„slechts een lans breken voor de groote gezinnen".'-)
Deze stemmen uit de kringen van A'oorstanders van absoluut
en relatief gezinsloon beide doen dus zien hoe er van principieel onderscheid geen sprake is.') In het relatief gezinsloon
komt meer tot uiting een meerdere specificcering der gezinsbehoeften zonder ook maar een enkel oogenblik het criterium
van den geleverden arbeid uit het oog te verliezen, terwijl de
voorstanders van absoluut gezinsloon op dit laatste juist eerst
') cf. Nieuiv.Nederland, 15 Juli 1918.
') cf. Nieuw-Nederland, 21 AAjgpstos 1918.
') Notulen buitengeAVone ziititing Staten van Noord-Holland, t.a.p.,
Hz. 75 en 111.
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allen nadruk leggen maar aan het einde van hun betoog op
deze redeneering een restrictie maken, welke hen in de behoeften
een minimum maatstaf doet aanleggen.
Maar toch worden in beide A'ormen zoowel arbeid als behoeften als noodzakelijke maatstaven beschouwd. Daarom is het ook
louter een practische kwestie of men aanhanger is van absoluut
dan Avel van relatief gezinsloon.
Evenzeer als in de uitwerking kan men in den omvang van
het begrip verschillen. Zoo maakt C a t h r e i n ' ) in zijn omschrijving een voorbehoud, welke Z w i e d i n e c k ' ) niet kent.
De eerste maakt ten opzichte der gezinsvoorziening de reserve,
dat de arbeider in zijn jeugd heeft te sparen, eer liy aan het
gezinsvormen gaat.
Bij andere auteurs treffen we het voorbehoud aan, dat de
verdien.ste, die een huismoeder kan bijbrengen, mede in rekening
behoort gebracht te woixien biJ de begrooting van het rechtA'aardige minimum.')
Ten aanzien \'an den persoon, wien het recht toekomt, heeft
P. B. B r u i n * ) een man op het oog, „die ziJn stand waardig
„vertegeiiAvoordigt, die als het type van zijn stand kan door„gaan". Dan behoeft ook zyn dagelijksch loon niet zijn dagelijksche kosten te dekken, maar buiten bijzondere ongelukken
moej hij overeenkomstig zijn stand kunnen leven, zonder dat
hij ter Aoorkoming A'an ellende, de liefdadigheid behoeft in te
roepen.
') Cahrein Moralphüosophie, dl. II, afl. 1, Bk. V, Art. 3 § 1,
blz. 314.
') D r . O t t o v o n Z w i e d i n e c k - S ü d e n h o r s t, Lohnpolitik
und Lohntheorie
mit besonderer Berücksichtigung des Minimal.
•lohnes. Leipzig, Duncker en Huimlblot 1900, blz. 11.
•') cf. P. B r u d n , t.a,p., his.. 296.
') t.a.p., blz. 296. Evetieemis Pnaeadivies Aengenemt, blz. 18.
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A e n g e n e n t laat den algemeenen regel alleen gelden voor
normale arbeiders, die hun volle kracht aan de industrie geven.
Meei'dere schrijvers maken ook een uitzondering voor het
geval, dat een algemeene malaise intreedt.')
Of men hiermee aecoord gaat, zal wellicht afhangen van het
karakter, dat men aan het gezinsloon geeft. Stelt men zich op
net standpunt, dat gezinsloon loon blijft, dan is genoemt uitzonderingsgeval alleszins consequent.

BeschouAvt men den

kindertoeslag als een steun, dan is ze juist in het gegeven
geval onontbeerlijk.
De idee van gezinsloon heeft tot nu toe in Nederland veel
tegenstand ondervonden. Practische en principieele bczAvaren
worden van verschillende zijden gehoord. Niettemin wint deze
loonvorm, zij het dan ook schoorvoetend, voortdurend terrein.
Van een algemeene toepassing is nog Avel geen sprake, maar
de achterstand, dien ons land op dit punt, bij het buitenland
vergeleken, had, wordt toch steeds kleiner. Het buitenland
toch Avas ons reeds lang voor. Zeer veel loonregelingen aldaar
msten reeds op het gezinsloonprincipe.
Be eerste staat, waar een salarisregeling is ingevoerd, Avelke
rekening houdt met de mogelijkheid tot gezinsvorming eu gezinsonderhoud, is Zweden. -)

,

In 1916 Aïdst de oud-onderwijzer F r i d t j u f B e r g , minister van onderAvijs, de goedkeuring van het parlement te krijgen
over de volgende salarisregeling voor het onderwijspersoneel.
Ongehuwden ontvangen buiten een dienstwoning 'n aaiiA^angsalaris, eenige malen periodiek verhoogd. GehuAvde onderAvijzer?
') cf. B r u i n, t.a.ip., blz. 296.
Eveneens p r a e a d v i e s A e n g e n e n t t.a.p. blz. 17.
•') cf. Nieuir-Nederla-nd,
15 M a a r t 1918.
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krijgen lietzelfde salaris met een familietoelage daarnevens en
voor elk kind weer een kindertoelage.
I n Denemarken

is door den onderwijzersbond een zelfde sa-

larisregeling voorgesteld.
In

Oostenrijk

worden

aan

ambtenaren en Averklieden in

Overheidsdienst kindertoelagen verstrekt van 1200 kronen per
jaar.')
I n Hongarije

-) werd de kindertoeslag ingevoerd bij de Avet

A'an 20 J u l i 1912; voor ambtenaren met één kind op 400, met
drie of meer op 600 kronen, terwijl voor beambten de toeslag
de helft van deze sommen bedroeg. A m b t e n a r e n ontvangen den
toeslag, totdat liet kind 24 j a a r , beambten totdat het 16 j a a r
Avordt.

Onder

het

communistisch

bewind

l.leef

de

toeslag

in eere.
I n Zwitserland

^) begint de idee eveneens veld te Avinnen.

I n Duitschland^)

werd den 28en A p r i l 1920 in de National-

versammlung een wet aangenomen, w a a r i n de salarieering van
het Overheidspersoneel in de Duitsche Republiek op den grondslag A'an gezinsloon

geregeld is. I n bijna alle staten en ge-

meenten was reeds gezinsloon
AToeger ingevoerd,

zoodat

men

voor

het

gerust

overheidspersoneel
k a n zeggen, dat op

't oogenblik een gezinsregeling overal in Duitschland bestaat.

') cf. Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek,
15e Jaangang, afl. 5, Iblz. 773.
•) cf. De Economische Kroniek van P r o f . D i e p e n h o r s t in
Stemmen des tijds, 9e Jaaiigang, 1920, III, blz. 83.
•'') cf. Schiveizerische Lehrer.Zeitung vau 9 en 16 Februari 1918,
waarin P r o f . T h . B e r n e t aandringt op toeipassing van het beginsel bij de salarisregeling der predikanten.
«f. F r . H o f fimianm Le corps enseignant, Weber en Co., Neuchatel, aangeboden aan de Alg. Vei;g. van de Socdété Pedagogique
te Colombier.
') cf. Nieuw-Nederland, 11 Maart 1920.
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Volgens de nieuwe wet bestaat nu het inkomen uit a. grondsalaris -|- h. plaatselijke toelagen -j- c. duurtetoeslag -|- d. kindertoelagen. Het inkomen onder a., b. en c. is gelijk A'oor gehuwden
en ongehuwden. Voor elk kind wordt tot het 18e jaar temninste
40 en ten hoogste 50 Mark per maand uitgekeerd.
In Frankrijk ') heeft de Kamer den lOen en Hen Juli 1919
een nieuAve salarisregeling voor de onderwijzers aangenomen,
waaruit we het volgende overnemen. Allen ontvangen buiten
het salaris nog Avoninggeld, dat afhankelijk is van de grootte
van het gezin. Ongehuwden moeten een woning A'an minstens
drie kamers hebben. Ben gezin daarentegen: 4 kamers - j - één
kamer \'oor elk kind of 2 kinderen van hetzelfde geslacht. Verder Avordt het salaris verlioogd met 360 fr. per jaar voor het
le en 2e kind en van 480 fr. \-oor het 3e en volgende kinderen.
In den nieuAven staat Polen -) bestaat het inkomen der
ambtenaren en onderwijzers uit: a. grondsalaris, b. ouderdomsverhoogingen, c. toelage A'oor de vrouAv, d. toelage voor de kinderen, e. woningtoeslag, ƒ. (tijdelijke) duurtetoeslagen.
Alle ambtenaare worden in 15 salarisklassen

verdeeld.

De üuderdomsverhooging bedraagt 2 % van het gi-ondsalaris A'oor elk jaar. De toelage voor de vrouw is '/,.
A'an

het

grondsalaris

A'oor

elk

kind

is

de

-|-

'/^

der

verhooging

ouderdomsverhooging;
'/,„

grondsalaris -}-

^/jo der ouderdomsverhooging.
In Nieuw Zuid-Wales

is een wetsontwerp') door de AVet-

gevende Vergadering goedgekeurd, ter verzekering van een
voldoend loon aan de minst bezoldigde arbeiders. De BoaJ-d of
^) Nieuw.Nederland, 11 Maart 1920.
•') cf. Allgemeine Deutsche Lehrer Zeitung van 25 Seipt. 1919.
'•') cf. Handelsblad van 1 November 1919.
cf. Maandschrift Statistiek, t.a.p., 15e Jaargang, afl. 1, Mz. 213.
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Trade zal nl. de leA'enskosten vaststellen voor man,

AI'OUW

en

kinderen.
Wat er nu aan het verdiende loon ontbreekt om te komen tot
het A'oor het gezinsonderhoud vastgestelde bedrag, zal Avorden
bi.jT)etaald uit een fonds, gevormd uit de bijdragen der AvcrkgCA'ors naar gelang van liet aantal arbeiders, dat ieder werkgever in dienst heeft. In de praktijk zal de maatregel allen
arbeiders ten goede komen, die minder dan 100 p. st. A'erdienen. In geval van staking beliocven de werkgevers den kinderbijslag niet uit te betalen.
Op 23 Febr. 1920 besloot de Belgische regeering de kindertoeslagen te verhoogen tot 100 fr. per jaar voor elk kind.
Meer en meer Avordt ook door de particuliere

Averkgevers

in naA'olging A'an den Staat aan hun arbeiders een kindertoeslag gegeven.') In Frankrijk

heeft de Minister van Arbeid

onderzocht in welke mate deze reeds zijn ingevoerd. In de
eerste plaats wendde liij zich hiertoe tot de bestaande kinderfondsen. Deze fondsen opgericht door de Averkgevers onderling
in een bepaald bedrijf of in alle industrieën,, keeren aan de
Averklieden der aangesloten leden een toeslag uit. De inkomsten
der fondsen bestaan uit door de werkgevers te betalen
bijdragen, Avelke verband houden met het totaal door hen uitbetaalde loonbedrag of met het totaal aantal Averklieden, dat
bij hen m dienst is. Hierbij wordt geen enkel onderecheid gemaakt tusschen den werkman met kinderen en den ongehuAvden arbeider. De te storten bijdrage blijft voor den AA'ei-kgever dezelfde of hiJ gehuwden dan welk ongehuwden in dienst
neemt, hij heeft er dus geen belang bij zooA'eel mogelijk personen zonder kinderen of ongehuAA'den aan te nemen.
') cf. Maandschrift van het Centraal Bureau, voor de
15e Jaarganig, @M. 10, Mz. 1549.

Statistiek,
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Uit een onderzoek bij de openbare diensten, de spoorwegen
en de bovenbedoelde fondsen is gebleken, dat op 1 Juni 1920
reeds 20 fondsen bestonden; 9 hiervan zijn door werkgevers
in een bepaald bedrijf gesticht, terwijl 11 A'oor de Averkgevers
in alle industrieën openstaan. In verschillende deelen van het
land is de oprichting van fondsen in voorbereiding..
Kon der eersten die het beginsel in Val des Bois lieeft toeI>a.st, was Leon Harmei.
Op het oogenblik zijn bij de Overlieid of particuliere werkgevers, welke een kindertoaslag toekennen, meer dan 2 milliocn
arbeiders in dienst. Neemt men in aanmerking, dat het geven
van dergelijke toeslagen eerst van omstreeks 1917 dateert dan
blijkt, dat deze vorm van steun aan de gezinnen snelle A'orderingen heeft gemaakt.
Voor de ontwikkeling van de kindertoeslagen bij het particuliere bedrijf in üuitsc}iland

zy slechts herinnerd aan het

looncontract der „Rheinische Textielindustrie"') van 15 Mei
1919 en aan dat der bonden van aangestelden met het ,,ZechenA'erband" van^22 Juli 1919, Avaarin ook kindertoeslagen zijn
opgenomen. En nog onlangs ziJn deze in de Berlijnsche metaalindustrie en bij het Rijnsch Westfaalsche miJnAvezen-) ingevoerd.
Ook Averden zo aangetroffen bij de Zuid-Afrikaansche spoorwegmaatschappij.
Zoover als in het buitenland

is ons land nog lang niet.

Sedert 2 December 1916 bestaat de Nederlandsche Vereeniging van Ouders en Gezinshoofden.
Maar de op 23 Februari 1917 in Den Haag uitgesproken
rede: Salarisregeling en Katholieke Sociologie door den Zeer*) cf. Vorivarts van 12 Febliuari 1920.
-') cf. Vorwarts van 20 Februari 1918.
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eerwaarden

Hooggeleerden

Heer

J. D. J.

Aengenent,

Professor aan het Groot Seminarium te Warmond, heeft de
aandaclit van zoovelen getrokken, dat wij gerust kunnen zeggen,
dat van dat oogenblik af, het stelling nemen van voor en tegen»
standere dateert. ^)
In 1918 Averd ook de Ned. R. K. Bond voor groote gezinnen
opgericht.
De gevoei-de actie is niet zonder vrucht gebleven, want in
verschillende salarisregelingen heeft de kindertoeslag zijn intrede gedaan. Zoo stelde Minister R e g o u t een regeling met
kindertoeslagen voor post- en spoorAvegpersoneel vast.
Den Hen Ai)ril 1917 werd do Staatscommissie Stork Aoor
de salarisregeling A'an burgerlijke Rijksambtenaren en beambten geïnstalleerd, ,,om te onderzoeken of, en zoo ja, in liocA'erre
liet toe te kennen salaris verband dient te houden met de
sterkte, in dit verband met de behoeften der gezinnen". Den
18en April 1918 bood de commissie het eerste deel van haar
verslag aan de Koningin aan. Hierin stelt de coniniissic zich
op het standpunt dat mannen en vrouwen, gehuAvden on ongehuAvden ])ij gelijke dienstprestatie een gelijke bezoldiging helioorcn te genieten. -)
De Regeering nam dit rapport onveranderd OA'cr in de wetsAoorstellen Avelke verschenen op 26 April 1918. De actie hiertegen zoowel in als buiten de Kamer had tot resultaat, dat op
T) Jmii 1918 de A'olgende motie-B o m a n s: „De Kamer, van
„oordeel, dat bij de bezoldiging der rijksambtenaren mede
„rekening moet Avorden gehouden met de groote gezinnen, gaat
„over tot de orde van den dag", werd aangenomen.
') cf. Notulen buitengewone zitting Staten van Noord-Holland 8
Juni 1920, blz. 44.
•') Rapport der Staatscommissie, Wa. 21 en 22.
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Naar aanleiding van enkele schriftelijke vragen van den Heer
B o m a n s betreffende uitbetaling Aan duurtetoeslag en salarisA'erhooging aan rijksambtenaren, antwoordde de Minister
van Financiën, dat voor 1919 een kinderbijslag

overwogen

werd. ^)
Bij de duurteregeling (ambtenaren) Avelke 5 Juni 1919 in
de Kamer behandeld werd, Averd dientengevolge voor elk kind
beneden 18 jaar ƒ 50 toegekend.
Bij K. B. van 23 Januari 1920 is een nieuwe regeling vastge
steld voor de bezoldiging der burgerlijke Rijksambtenaren ingaande 1 Januari 1920. -)
Bij de vaststelling van de salarissen is o. a. rekening gehouden met de gezinsbehoeften. I n verband hiermee Avorden
de aaiiA'angSAvedden van hen die 18 jaar of ouder zijn, doch
nog geen 21 jaar A'oor elk jaar tot laatstgenoemden leeftijd
met ƒ 5 0 A'erminderd. Voor ambtenaren jonger dan 18 j a a r
stelt het gezag, dat hen benoemt een .salaris vast in A'erband
met hun leeftijd en de te stellen eischen, hetwelk echter lager
moet zijn, dan het aauA'angssalaris. Aan ambtenaren, die minder verdienen dan ƒ 5000 wordt A'oor ieder kind beneden
18 jaar, dat zij bo\'en de twee kinderen bezitten een tijdelijke;
toeslag van ƒ 50 per jaar gegeven, Avelke toeslag niet voor den
pensioensgrondslag in aanmerking komt.
In de memorie van antwoord betreffende de wetsontwerpen
tot wijziging van de verschillende hoofdstukken A'an de Staatsbegrooting voor 1920 in verband met de salarisregeling der
Rijksambtenaren, deelde de Regeering mee, dat zij ten aanzien
A'an den kindertoeslag van het advies der salariscommissie voor
burgerlijke Rijksambtenaren was afgeweken.")
') cf. Maandschrift, 13e Jaarig., afl. 10, Iblz. 1132.
'-) cf. Maandschrift, t.a,p„ 14e Jaarg., afl. 10, bte. 1212.
") cf. Maandschrift Statistiek, t.a.p., 15e Jaarig., afl. 3, bllz. 362.
cf. Maandschrift, 15e Jaargang, afl. 2, blz. 256.
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Met liet toekennen van een kinderbijslag zou Avorden gehandeld overeenkomstig de motie-B o m a n s.
Blijkens het A'oorloopig verslag werden door de Eerste Kamer
drie bezwaren tegen de salarisregeling naar voren gebracht.')
Eén daarvan was gericht tegen den kinderbijslag, Avelkeraneji
niet goed geregeld en boA'endien te laag vond.
Bij de behandeling deelde de Minister van Financiën t. a, v.
den kindertoeslag o. m. mede, dat hij bereid was het denkbeeld
A'an een algemeen kinderfonds aan het oordeel van den Minister
van Arbeid te onderwerpen.
Ter tegemoetkoming aan de moeilijkheden Avelke gezinnen
met kinderen onder de toenmalige omstandigheden onderA'onden, is door de Regeering op 16 Sept. 1920 de bestcAinde
regeling van den kinderbijslag vervangen

door een

nieuwe,

A'olgens Avelke A'oor elk kind jonger dan 18 jaar een byslag
wordt gegeven A'an 2i/2 % van het bruto-salaris met een minimum van ƒ 50 en een maximum van f 200 per kind. De bijslag
wordt genoten ongeacht het bedrag der bezoldiging, zoodat
de bestaande grens Aan ƒ 5000 komt te vervallen.
Als maatstaf voor bepaling van den bijslag Avordt genomen
de bezoldiging en het aantal kinderen op 1 Januari 1920. De
nieuwe regeling zou ingaan op 1 October 1920.
Op 15 October 1920 richtte de Minister van Financiën een
schrijven aan den Voorzitter

der Tweede Kamer, -) waarin

Averd medegedeeld, dat door de Regeering besloten was aan het
Rijkspersoneel en in het bijzonder aan de gezinnen met kinderen nader de A'olgende tegemoetkomingen te A'erleenen. De
regeling van 16 September zou gehandhaafd blijven met dien
verstande, dat de kindertoeslag A'an 1 Juli 1920 af zou gelden.
^) Maandschrift Statistiek, t. a. p., 15e Jaargang, afl. 7, blz. 1036.
-) cf. Maandschrift Statistiek, t.a.p., 15e Jaang., afl. 10, blz. 1450.
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Deze bepaling was ook toepasselijk op tijdelijke ambtenaren.
Voor militairen en onderwijzers zouden soortgelijke maatregelen
worden genomen.
Op 19 en 20 October kwam de bezoldiging van het Rijkspersoneel^)

in de Tweede Kamer ter sprake bij gelegenheid

van een interpellatie van den heer v a n d e n T e m p e l , betreffende de A'erbetering van de salarieering van het Rijkspersoneel. In den loop van de beraadslaging Averden een aantal
moties ingediend, Avaarvan slechts één n.l. die van den heer
van

Rij ze w i j k

c.s. een meerderheid

kon

A'erkrijgen.

Deze motie spreekt den wensch uit dat de Regeering de
terugwei'kende la-acht der kindertoeslagen zal doen ingaan op
1 Januari 1920.
Aan dit A'erzoek Averd door de Regeering voldaan.
Aan de Memorie van Antwoord op het Yoorloopig Verslag
over Hoofdstuk

Xa'-)

(Departement A'an Arbeid der Staats-

begrooting 1921 is het volgende ontleend:
De Minister staat sympathiek tegenover het denkbeeld van
een regeling ten aanzien van kinderbijslagen op de loonen A'an
arbeiders. Indien men A'an Staatswege een oplossing A'an deze
aangelegenheid Avil zoeken, zou deze best kunnen worden
geA-onden door de oprichting van een Rijksfonds, waarin iedere
AverkgcA'cr A'erplicht is een zeker percentage van zijn per jaar
Ijetaald loon te storten en Avaaruit de toeslagen kunnen worden
betaald. Hij zou echter de indiening van een desbetreffend
Avetsvoorstel alleen dan willen bevorderen, als hij eenige kans
op welslagen daarbij mocht A'crmoeden.
Met betrekking tot het ontwerp van wet tot A'aststelling A'an
') Handelingen Tweede Kamer 19 en 20 October 1920.
•) cf. Staatsbegrocitinjg dien.sitjaar 1921, Memorie van Antwoord,
Hoofdstuk Xa, Me. 7.
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Hoofdstuk X A Staatsbegrooting 1921, diende nu de heer
H a a z e V o e t de volgende motie i n : ' )
„De Kamer van oordeel, dat de instelling van een wettelijk
„geregeld Rijkskinderfonds tot steun aan groote gezinnen ge„Avenscht is, noodigt de Regeering uit, een onderzoek te doen
„instellen naar de mogelijkheid van een zoodanige wettelijke
„regeling, op den grondslag van verplichte verzekering en —
„indien die mogelijkheid is gebleken — een desbetreffend wets„vooi"stel biJ de Staten-Generaal aanhangig te maken,
„en gaat over tot de orde van den dag".
Na een stemming, Avaarbij aangenomen Averd de motieH a a z e v o e t te splitsen, werd het eerste gedeelte van deze
motie luidende: „De Kamer van oordeel, dat de instelling
„van een Avettelijk geregeld Rijkskinderfonds

tot steun dan

„groote gezinnen gewenscht is, gaat over tot de orde A'an den
dag", in stemming gebracht en aangenomen. Het tAveede gedeelte Averd daarna met 45 tegen 33 stemmen verworpen.
Voor de werklieden

bij s'Rijks

Munt werd bij K. B. A'an

7 Juli 1920 een nieuAve loonregeling vastgesteld. -) Boven het
loon wordt voor kinderen jonger dan 18 jaar vanaf het derde
kind een tijdelijke toelage van f 1.— per week gegeven.
Het wetsontwerp

tot regeling der

onderwijzerssalarissen,')

13 Mei 1919 in de Tweede Kamer behandeld, bevatte een toe^
slagregeling voor ieder kind beneden 18 j . van ƒ 40. Deze kinderbijslagen vonden biJ een deel der Kamer bestrijding. Met na-druk werd door .sommige leden het stelsel van gelijk salaris
aan gelijkAvaardigen arbeid bepleit. De behoeften mochten volgens hen niet als factor gelden. Een amendement-B u i t e n ,
') cf. Hamdelingen Ttveede Kamer 2 December 1920.
^) Maandschrift Statistiek, tja^p., 15e Jaaiiganig, afl. 7, blz. 1039.
^) Maandschrift Statistiek, Jaangang 1919, afl. 6, blz. 689.
3

34
later overgenomen door den heer K e t e l a a r , hetAvelk gehuwden en ongehuwden gelijk beoogde te behandelen, Averd dooiden Minister afgewezen en door de Kamer verAvorpen.
De kindertoeslagen Averden ongewijzigd d(>or de Kamcj' aan
vaard. Verworpen werd een hierop door den heer V a n d e r
' L a a r voorgesteld amendement om eerst voor elk kind b.>A en
het tweede een toelage te verstrekken, doch deze dan te verhoogen tot ƒ 200. Ter bestrijding van dit amendement Averd er door
ue i'egeering op gewezen, dat dit in bepaalde gevallen zou
leiden tot prijsgeving van het beginsel der bezoldiging naar
bekwaamheid en dat het veeleer de gezinsvermeerdering lan
een doeltreffende regeling van de onderwijzerssalari?sen o\y
het oog had.
Op 16 Nov. 1920 heeft de Minister van OnderAvijs, Kunsten
en Wetenschappen aan den Voorzitter der TAveede Kamer een
schrijven')

gericht, waarin werd medegedeeld, dat het Kabi-

net ten aanzien van de salarieering van de onderwijzers bij het
openbaar en gesubsidieerd bijzonder lager onderwijs, had besloten, dat voor zoover mogelijk de bepalingen van hel Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren — 1920, ook voer
de onderwijzers zouden gelden. Hierdoor zouden de onderAvijzers ook premievrij pensioen ontvangen en eveneens de aan
het Rijkspersoneel uit te keeren kindertoeslagen.
De Minister zei o. a. dat hij het standpunt innam, dat een
man meer moet verdienen dan een vrouw, omdat hij meestal
een gezin heeft te onderhouden.. Daar het maken A'an afzonderIgke salarisregelingen voor mannen en vrouwen voor het onderwijs bezwaren heeft (een groote catagorie van mannen b.v^

*) cf. Maandschrift

Statistiek,

Jaarg. 1920, afl. 11, blz. 1607.
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heeft een gelofte gedaan ongehuAvd te blijven) is een scheiding
gemaakt tusschen gehuAvden en ongchuAvden.')
Naar aanleiding van dezen brief, welke bij het onderwijspersoneel veel ontevredenheid heeft gewekt, werd aan den heer
Ossendorp vergunning A'crleend den Minister hierover te interpelleeren.
Naast het Ryk hebben ook reeds verscheidene

gemeenten

den kindertoeslag ingevoerd.
M r . R u t g e r s A'crkreeg, als lid van den raad van Hilversum, -) een dergelijke loonregeling voor de gemeenteAverklieden.
In Utrecht •') Avordt, zoowel aan de ambtenaren als aan de
werklieden tegen den wensch A'an de meerderheid in het georganiseerd overleg, een kindertoeslag toegekend.
Ook in 's Hertogenbosch *) is op 21 October 1919 door den
Raad als tijdelijke

maatregel een

kinderbijslagverordening

aangenomen. Daar de verordening A'oor 1921 niet meer van
kracht zal zijn, kwamen B. en W. in Juli 1920 met een
A'oorstel om de kAvestie van. den kindertoeslag van den principieelen kant te bezien en den Raad de gelegenheid te geven
zijn standpunt in deze aangelegenheid te bepalen. Tenslotte
Averden de volgende door B. en W. voorgestelde conclusies
aangenomen.
le. De kindertoeslag is geen factor A'an het loon. 2e. Om
redenen van sociale billijkheid is het echter gewenscht, dat
de Overheid als werkgeefster jegens de groote gezinnen helpend
en steunend optreedt. 3c. De kindertoeslag moet het karakter
van steun behouden en dus niet zijn een totale vergoeding van
') cf. Handelingen Tiveede Kamer 26 November 1920.
'^) cf. Nieuw-Nederlaaid 15 Maart 1918.
'') cf. Ook voor de bijisJlaigircgeling op pen.sioenen der gemeenite
Utrecht, Maandschrift Statistiek, t.a.p., afl. 1, blz. 110.
') Maandschrift Statistiek, t.a.ip., 15e J.Eiang., afl. 10, ble. 1452.
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de kosten welke aan een kind in een normaal geval ten laste
worden gelegd. 4e. De kindertoeslag moet worden verleend
A'anaf het vierde kind. 5e. De kindertoeslag moet ten nauwste
verband houden met het loon van den ambtenaar, m. a. w. de
toeslag moet zijn een bepaald percentage van het loon. 6e. De
kindertoeslag moet eindigen bij het bereiken van den 16-jarigen
leeftijd van het kind. 7e. De ambtenaren moeten in de kosten
van den toeslag bijdragen. 8e. Het is gewenscht dat de regeling A'an den kindertoeslag intercommunaal door de gemeentebesturen wordt opgezet.
Te Eindhoven')

is 20 September 1920 een nieuwe loonrege-

ling voor de gemeentewerklieden tot stand gekomen nl. A'oor
5 loonklassen resp. ƒ29, ƒ 3 1 , ƒ34, ƒ36 en ƒ38 per Aveek.
Volgens B. en W. houden deze bedragen verband met een belooning naar diensprestatie, terAvijl zij tevens voldoende geacht
worden om een gewoon gezin op behoorlijke Avijze te kunnen
onderhouden. Als een gewoon gezin is op verzoek van den Ned.
R. K. Bond van Overheidspersoneel „St. Paulus"

beschouwd

een gezin van man, A'rouw en 3 kinderen. In verband hiermee
was ook op verzoek van genoemden Bond voorgesteld voor ieder
kind jonger dan 16 jaar boAen het derde kind een toeslag te
geven van 5 % A'an het inkomen, A'oor zoover de kinderen geen
eigen inlvomsten hebben. Bij amendement is zonder dat de
grondloonen veranderd werden in overeenstemming met de
regeling voor de ambtenaren

een kindertoeslag boven het

tweede kind toegekend.
Behalve genoemde gemeenten hebben ook Bussum en 's Gravenhage salarisregelingen met kindertoeslag.

') MaandschHft

Statistiek,

ta^p., 15e Jaarg., afl. 11, blz. 1606.
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Van de gemeenten afzonderlijk is de gezinsloonregeling bezig
zich uit te breiden tot een Provinciale. De provincie Gelderland deed in dit opzidit goed werk, terwijl B. en W. van
"s-Hcrtogenbosch een reglement ontAvorpen hebben A'oor de
stichting van een kinderfonds

voor de provincie Noord-

Brabant.')
Door vertegenwoordigers van de verschillende Brabantsche gemeenten Avaren indertijd reeds besprekingen gCA'oerd met het doel
te komen tot meerdere uniformiteit in de salarieering van het
gemeentepersoneel en tot instelling A'an een intercommunaal
kindertocslagfoiids. Nadat over de principieele punten nagenoeg eenstemmigheid was verkregen, stelden

bovenbedoelde

A'crtegenwoordigers een commissie van 7 leden in, bestaande
uit burgemeesters en wethouders A'an een aantal gemeenten.
Deze commissie heeft een rapport samengesteld en zich hiermede gewend tot alle gemeenteraden A'an Noord-Brabant. -)
Ten aanzien A'an den kindertoeslag vermeldt het rapport liet
volgende. De commissie is uitgegaan van het standpunt, dat
de loonen moeten Avorden berekend A'oor epn gezin met 3 kinderen. Zij overweegt liierbij, dat het loon moet worden vastgesteld onafhankelijk van de samenstelling A'an het gezin, derhalve dat geen loonsverschil moet bestaan tusschen personen,
die eenzelfde taak moeten verrichten.
Het loon berekend naar de behoeften A'an h. v. een ongehuwd pei'soon zou te laag zijn voor een groot gezin en dat
l>erekend voor een persoon met een groot aantal kinderen te
hoog voor een ongehuwd persoon. Daar de statistiek aantoont,
dat een gemiddeld gezin bestaat uit man, vrouw en 3 kinderen^
') cf.Maandschrift Statistiek, t.ajp., 15e Jaarg., afl. 10, blz. 1452.
•) cf. Maandschrift Statistiek, t.a.p., 15e Jaaug., afl. 12, blz. 1741.
Ook Maandschrift, t.a.p., 15e Jaarg., afl. 3, ble. 368.
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is als middenweg gekozen het loon te baseeren op een dergelijk
gezin. Redenen van sociale billijkheid en christelijke rechtvaardigheid pleiten er echter voor de groote gezinnen te steunen
en wel in den vorm van een kindertoeslag. Deze toeslag moet
slechts een tegemoetkoming zijn in de onderhoudskosten van het
kind; zij moet nauw verband houden met het loon en daarom in
een percentage daarvan worden uitgedrukt (n. 1. 5 % met een
maximum van ƒ 200 per kind jonger dan 16 jaar).
Aan personen met een gezinsinkomen van minstens f 6000
moet geen toeslag worden gegeven, daar aangenomen Avordt,
dat, nu ieder zich tegenwoordig eenige beperking moet opleggen,
dit bedrag A'oldoende geacht kan Avorden om ook in de behoeften
van een groot gezin te voorzien.
Ten einde gemeenten met A'eel groote gezinnen financieel
niet te A'eel te bezwaren en ten einde te voorkomen, dat personen met groote gezinnen bij sollicitatie in een nadeelige
positie komen, moet getracht worden een intercommunaal
kinderfonds te stichten, Avaardoor tevens meerdere eenheid ten
opziclite van den kindertoeslag bevorderd wordt. De gemeenten
kunnen hunne ambtenaren en Averklieden tot liet verkrijgen
van een toeslag bij dit fonds A'crzekeren. De totaal uit te keei'en
toeslagen, berekend in verhouding tot hot loon, worden over de
gemeenten omgeslagen naar gelang A'an het aantal ambtenaren
en werklieden gegroepeerd eveneens in hun verhouding tot
hun loon.
Het gemeentebestuur A'an 's-Hertogenbosch vatte nu de koe
bij de horens en riep het Noord-Brah. kinderfonds in het IcA'cn.
Het reglement A'oor dit fonds is zoodanig ontworpen dat alle
gemeenten er aan kunnen deelnemen op welk standpunt zij
a c h t. a. V. den kindertoeslag stellen. De gemeenten zijn b. A'.
vrij te bepalen bij welk kind de toeslag zal aanvangen, of een
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hoogere of een lagere toeslag gegeven zal worden, of de toeslag
verband zal houden met het loon dan

AVCI

voor allen de uit-

keering gelijk zal zijn enz. Aan het reglement is o. m. het volgende ontleend. Het fonds, dat gevestigd zal ziJn te 's-Hertogenbosch, zal geldelijken steun verleenen aan de groote gezinnen van ambtenaren zoowel als van Averklieden in dienst A'an
bij het fonds aangesloten gemeenten. Het bestuur bestaat uit
een voorzitter en 6 leden, die ingezetenen moeten ziJn van de
proA'incie N.-Brabant en benoemd AVorden door den Commissaris der Koningin op aanbeveling van de aangesloten gemeenten. Aan de gemeenten Avordt ten laste van het fonds per jaar
voor elk kind jonger dan 18 jaar te beginnen bij het A'ierde
kind voor ecu ambtenaar met een jaardwedde van ƒ 1000—
f 1200 een toeslag van ƒ 60 uitgekeerd, voor een ambtenaar
met een jaarwedde van ƒ 1200-—ƒ 1400 ƒ 70 voor een ambtenaar van ƒ 1400—ƒ 1600 ƒ 80, enz. en ten slotte voor een ambtenaar met een jaarAvedde van meer dan ƒ 3800 een toeslag
van ƒ 200. De gemeenten dragen in de kosten A'an het fonds bij
in verhouding tot het aantal in haren dienst zijnde ambtenaren met dien Acrstande, dat A'oor een ambtenaar met een
jaarAvedde van .ƒ1200—ƒ1400 tweemaal en voor een ambtenaar met een jaarAvedde A'an ƒ 1400—ƒ 1600 driemaal de som
Avordt bijgedragen Avelke voor een ambtenaar met een jaarAvedde van ƒ 1000—f 1200 wordt geheven enz. Het bedrag der
bijdrage wordt bepaald door het bestuur; het totaal der te
heffen bijdragen mag het totaal dor kindertoeslagen, A'ermeerderd met de noodzakelijke kosten, niet belangrijk OA'ortreffen.
Gemeentelijk

kinderfonds

te Arnhem.^)

Ten einde meer

•daadwerkelijken steun te kunnen verleenen aan groote gezinnen is oen gemeentelijk kinderfonds in het leven geroepen. Het
') Maandschrift Statistiek, t.a.p., 15e Jaarg., afl. 12, blz. 1797.
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heeft ten doel de Arnhemsche werkgevers in de gelegenheid te
stellen hun arbeiders ter tegemoetkoming in de lasten van een
groot gezin een uitkeering te verzekeren. In de eerste plaats
zal de gemeente tot het fonds toetreden ten behoeve van de
Averklieden, die onder liet werklieden-reglement A'allen en Aier
of meer kinderen onder de 16 jaar tot liun last hebben. 'Hiertoe
zal bij iiet fonds een verzekering Avorden aangegaan, teneinde
voor ieder kind alsvoren bedoeld een uitkcering van 90 ets. per
Aveek te kunnen geven.
Met A'erzekering wordt bij het fonds bedoeld het stelsel der
onderlinge verzekering, zoodat de gezamenlijke kosten niet
meer en niet minder door de gezamenlijke verzekeraars Avorden
gedragen. Alle regelingen betreffende de overeenkomst van
verzekering zullen vastgelegd worden in een door het l)e.stuur
vast te stellen dienstreglement.
Het bestuur bestaat uit een voorzitter en hoogstens 8 leden,.
ingezetenen der gemeente Arnliem, Avelke allen door den Raad
op aanbeveling A'an B. en W. benoemd Avorden. Vier leden
moeten op het tijdstip hunner lienoeming leden zyii van den
Raad.
Ook biJ de particuliere

bedrijven Avordt reeds vaak in de

arbeidsA'oorwaarden rekening gehouden met de gezins-grootte.
In de wolindustrie te Tilburg bestaat een kindertoeslag-regeling.') Voorts ook biJ de mijnwerkers.-)
Op het eerste congres van den R.-K. Centralen Raad. van
Bedrijven,

dat op 9 en 10 Juli 1919 gehouden is, werd een

conclusie aangenomen van den volgenden inhoud:
„Er wordt een regeling getroffen Avaarbij door de gezamen„Igke Averkgevers aan de Averknemers met groote gezinnen een
') Maandschrift,
*) Maandschrift,

14e Jaang., afl. 7, blz. 828.
14e Jaang., aifl. 6, blz. 685.
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„toeslag op het minimumloon wordt verzekerd. Elke bedrij fs„raad doet A'oorstellen omtrent de uitAverking van dit beginsel
„in de bijzondere coUectieA'e arbeidsoA'creenkomst".
Als gevolg van deze conclusie Averd A'oor een belangrijk deel
van de textielnijverheid en in de leder- en schoenindustrie een
regeling voor kindertoeslag getroffen.
In de op 25 October 1919 gesloten collectieve arbeidsovereenkomst ') tusschen de Vereeniging van Katholieke Werkgevers in de Textielnijverheid

en den Katholieken, Christelij-

ken en Modernen Textielarbeidersbond, bepaalt art. 21, dat
uit bedragen der Averkgevers een fonds zal gesticht worden tot
steun van groote gezinnen der arbeiders. Ter uitvoering van
dit artikel is nu een i'cglement voor bedoeld fonds vastgesteld,
dat o. m. het A'olgende bepaalt. Het beheer A'an het

fonds

berust bij een commissie, bestaande uit een voorzitter en 8
leden, van wie er 4 door bovengenoemde Averkgevers vereeniging en 4 door de Averklieden-organisaties worden aangewezen.
Alle leden der Averkgeversvereeniging ziJn verplicht in het
fonds l)ij te di-agen door betaling van een zeker percentage
van liet door lien uitgekeerde arbeidsloon. De vaststelling van
liet percentage geschiedt door het be.stuur der vereeniging en
wordt zoodanig berekend, dat uit de bedragen AA'ekelijks kan:
worden uitgekeerd f 1.— voor het vierde en ieder A'olgend
kind beneden 14 jaar met aftrek

van de kinderen boven

14 jaar. De uitkeeringen geschieden eens per maand door fondsagenten, aan te wijzen door de ai'beidersorganisaties.
Zoo is ook ter uitvoering van art. 15 der op 16 Maart 1920
gesloten

collectieve

arbeidsovereenkomst

in

de

sigaren-

industrie -) een kinderfonds gosticlit. .\lle werkgevers storten
') cf. Maandschrift, 15e Jiaarg., afl. 4, blz. 557.
^) Maandschrift Statistiek, t.ap., 15e Jaaiig., afl. 9, blz. 1282.
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een zeker percentage van het totaal loonbedrag (A'oorloopig
1 %) in het fonds, waaruit dan aan de werklieden (gezinshoofden en daarmee gelgkgestelden) wekelijks een toeslag van
ƒ 1 Avordt gegeven A'oor ieder kind beneden den leeftijd van
14 jaar te beginnen met het vierde kind. Het beheer van het
fonds berust bü een commissie bestaande uit 8 leden, waaiwan
er 4 door de werkgevers en 4 door de arbeiders worden gekozen.
Ten einde de regeling in beginsel meer populair te maken,
werd deze ook op het 2e congres van den Centralen Raad van
Bedrijven aan de orde gesteld. Hier werden de volgende hoofdpunten voor een kindertoeslag verdedigd.')
le. Er wordt een fonds gevormd, waaraan alle aangesloten
werkgevers dezelfde premie betalen.
2e. Alleen A'aders A'an groote gezinnen kunnen uit het fonds
trekken.
3e. De uitkeering zal bedragen ƒ 1 per week A'an af het
vierde kind beneden 14 jaar met aftrek A'an de kinderen boA'en
14 jaar.
4e. De uitkeeringen zullen maandelijks geschieden door fondsagenten; in elke gemeente aan te stellen door de arbeidersvakbonden.
Daar op het congres bleek, dat de instemming met de ontworpen regeling, Avolke in hoofdzaken overeenstemde met die
welke gold in de texticlniJA'crheid, niet onverdeeld gunstig was,
Averd besloten een commissie te benoemen, Avelke den 28en September 1920 haar rapport uitbracht.
Wat betreft den aard van den kindertoeslag, was de minderheid der commissie van gevoelen, dat deze beschouwd dient
te Avorden als een element van het loon. Er bestaat A'olgens
') Maandschrift

Statistiek,

15e Jaarg., afl. 12, blz. 1743.
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haar, een strikt recht op een zoodanig loon, dat in de noodzakelijke behoeften kan worden voorzien. De groote meerderheid der commissie Avas echter van oordeel, dat den ai-beider
betaald moet worden — krachtens de strikte rechtvaai-digheid
— een gezinsloon, waarvan dus een gezin van niet meer dan
gewonen omvang moet kunnen bestaan. Loon naar behoefte
achtte zij niet alleen principieel onjuist, maar zij schrikte ook
terug A'oor de consequenties ten aanzien van personen met
groote gezinnen.
De meerderheid der commissie erkende dus niet het strikte
recht van den arbeider om van den werkgever hooger loon te
eischen dan den prijs van zijn gepresteerden arbeid. Zij Avas
van meening, dat de arbeiders met groote gezinnen A'an de
maatschappij A'erlichting van hunne ongewoon zware lasten
verlangen kunnen en dat de meest ideale regeling zou zijn deze,
Avaarbij de Staat, als vertegenwoordigend geheel de maatschappij, benevens de werkgevers en arbeidere zelf, het geld
verschaffen, noodig voor bijzondere uitkeering aan arbeiders
met zoo groote gezinnen, dat het strikt A'crplichte gezinsloon
A'oor het onderhoud daarvan niet toereikend is. Op die Avijze
zou men ook den meesten waarborg verkregen, dat kindertoeslagen de loonen niet drukken.
De commissie merkt nog op, dat zoolang nog in de bedrijven
en AA'cl in het bijzonder in die bedrijven, welke door den invloed van den R.-K. Centralen Raad worden bestreken, de uitkeering verre zal moeten blijven beneden die, waardoor aan de
behoeften der groote gezinnen voldoende zou kunnen worden
tegemoet gekomen.
Ten slotte komt de commissie tot de volgende conclusies:
a. Het is gcAvenscht dat er een regeling kome voor het toekennen van toeslag aan hoofden van groote gezinnen, wijl d©
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bestaansmogelijklieid en de bestaanszekerheid van het groote
gezin als een groot maatschappelijk belang te beschouwen is.
Daal' ook andere groepen van de bevolking dan werkgevers en
werknemere belang hebben bij het bestaan van groote gezinnen,
is het gerechtvaardigd, dat ook de Staat aan de fondsvorming
bijdraagt en dat de Avetgevei' medewerking verleent door het
stellen van wettelijke regelen, vooral ook omdat de ordeningvan het sociale leven nog niet zoo is, dat de bij de ondernemingen betrokken groepen ingi-ijpende maatregelen kunnen
treffen.
b. Zoolang niet beduidende overheidssteun is verkregen —
waarop met kracht dient te worden aangestuurd — zal de
regeling noodssakelijk op een gedeelte van het bedrijf drukken
en diens volgens onvoldoende moeten ziJn.
c. Wensclielijk is het, dat ook arbeiders, die geen gezin tot
hun last hebben, bijdragen tot het vormen van een fonds Avaaruit de kindertoeslag wordt betaald.
d. Het is niet gewenscht, dat de particuliere Averkgever
onmiddellijk

steun A'erleene aan diegenen zijner arbeiders,

die vader zijn van groote gezinnen. ZiJ behooren bij te dragen
tot een gemeenschappelijk fonds en wel een vastgesteld percentage A'an het loon.
e. Niet iedere bijzondere Averkgever kan zijn •onderneming
belasten door het A'erleenen van bijzonderen steun aan groote
gezinnen. Wel dient het geheele bedrijf, Avaarbij alle AverkgCA'ers betrokken zijn, de mogelijkheid te scheppen, dat ook
vaders van groote gezinnen in staat zijn hun gezin op behoorlijke Avijze te onderhouden, hetgeen geschieden kan door liet
vormen van een fonds.
ƒ. Aangezien het toekennen van kindertoeslag bescliouwd
dient te worden als te geschieden uit sociale overwogingen.
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is het gcAvenscht, dat de te betalen premie voor de verscliillende bedrijven op gelijke basis geschiedt.
g. In aanmerking nemende, dat zoowel in dezelfde als in
verschillende vakken en bedrijven uiteenloopende loonregelingen bestaan en de loonstandaard in die vakken en bedrijven
de Avelstandsgrens van de betrokken werknemers aangeeft, is
het Avenschelijk, dat er A'erband besta tusschen toeslag en loon.
11. Wijl het tot een zeer uitgebreide administratie zou leiden,
indien de toeslag zou bestaan in een bepaald percentage van
het individueel genoten loon, is het gCAvenscht sleclits een drietal klassen te A'ormen en

AVCI

le. loonklasse voor een loon

beneden ƒ 25, 2e loonklasse voor een loon van ƒ 25—ƒ 35,
3e loonklasse voor een loon boven ƒ 35.
i. In verband met de arbeidswet-A a 1 b e r s e is het wenschelijk den toeslag te doen gelden tot 14-jarigen leeftijd en
aangezien het op 14-jarigen leeftijd genoten loon in den regel
niet zoo hoog is, dat daarmee in eigen onderhoud kan worden
voorzien, is het niet billijk, dat ook nog voor een ander kind
het verstrekken van den toeslag zou ophouden.
j . Aannemende, dat het loon op een zoodanige hoogte moot
gesteld zijn, dat daarvan een gezin met een gemiddeld aantal
kinderen op een behoorlijk wijze kan bestaan, is het gcAvenscht,
dat slechts bijslag Avordt verleend voor kinderen boven het
gemiddeld getal.
k. Volgens beschikbare gegevens en A'olgens de A'rij algemeen
geldende opvatting is het dus Avenschelijk den toeslag te doen
aanvangen met het vierde kind.
l. Ten einde zoo groot mogelijke eenheid te verkrijgen in
het betalen van premie en het bedrag der uitkeering is het
gewenscht, dat één centraal fonds Avordt gesticht, waarbij de
A'erschillende werkgeversgroepen zich kunnen aansluiten.
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m. Ter bevordering van de toetreding van

verechilleude

Averkgeversgi'oepen is het wenschelijk de uitkeeriiigen en de
administratie niet te doen verrichten door de werkgevere doch
door het fondsbestuur.
Het Bestuur van den Centralen Raad van Bedrijven

heeft

nu deze conclusies aanvaard met uitzondering van die onder j .
genoemd.
Omtrent dit punt zegt het rapport der commissie, dat de
praktijk hieromtrent reeds nu uiteenloopt. In de commissie
zelf heerschte dienaangaande ook geen eenstemmigheid in verband met het hierboven vermelde A'erschil, betreffende den
aard van den toeslag.
Naar het oordeel van de minderheid stijgen de behoeften
reeds bij het eerste kind en dient het inkomen hiermee rekening te houden. Wel zal een dergelijke regeling haar invloed
doen gelden op het loon van ongehuwden en gehuwden, doch
dit wordt geen bezwaar geacht, omdat jeugdige personen vaak
een, naar verhouding te hoog loon verdienen en zich behoeften
scheppen, die zjj gehuAvd zijnde, niet bevredigen kunnen. De
groote meerderheid der commissie evenwel meent, dat de minderheid te veel den behoefte-factor laat gelden. Zij staat op liet
standpunt, dat het loon in overeenstemming moet zijn met de
arbeidsprestatie, doch in elk geval zoo hoog, dat een normaal
gezin daarvan kan bestaan.
Ingevolge een bepaling van de met 1 September 1920 afgeloopen collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten tusschen den
Ned. R. K. Bond van Schoenfabrikanten en de Christelijke
organisaties, is A'oor de schoenindustrie een kindertoeslagfonds
opgericht. Dit fonds is ook na 1 September onverplicht blijven
doorloopen.
Thans is een reorganisatie van het fonds in bewerking, welke
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zal steunen op een reglement, Avaaraan de hieronder \olgende
bepalingen zyn ontleend.
De kindertoeslag, Avelke ingevolge de collectieve arbeidsovereenkomsten in de schoenindustrie aan de gezinnen der arbeiders zal gegeven Avorden, Avordt uitgekeerd door middel van
een fonds, hetwelk beheerd wordt door een commissie van ten
minste drie leden, waarvan er ten minste tAvee door den Ned.
R. K. Bond van Schoenfabrikanten gekozen Avorden en ten
minste een door den Ned. Bond van Schoenfabrikanten. De
inkomsten van het fonds bestaan uit de verplichte bijdragen
A'an de leden der deelnemende bonden en Avorden uitgedrukt
in een percentage van het arbeidsloon. Deze bijdragen

der

Averkgevers moeten voldoende zijn om Avekelijks 75 ets. te kunnen uitbetalen voor ieder kind jonger dan 14 jaar met aftrek
van de inAvonende ongehuAvde kinderen, die den leeftijd van
14 jaar hebben bereikt en tenminste ƒ 3 per week verdienen.
Voorts moeten uit het fonds de kosten van het beheer en de
controle kunnen Avorden bestreden. De uitkeeringen geschieden
Avekelijks door middel van de post.
Behalve in de industrie wordt ook op een ander terrein van
het particuliere IcA'en A'oor gezinsloon belangstelling gevonden.
BiJ de predikanten heeft men den kindertoeslag en ook zijn
er professoren, bij wier salaris met de gezinsgrootte rekening
gehouden Avordt. Eveneens wordt bij het M. O. sympathie A'oor
ons onderAverp gevonden. Meer dan 600 leeraren en leeraressen
betuigden hun adhaesie aan een artikel van D r.

C. P.

G u n n in g over „Een rechtvaardige gezinssalarieering bij het
onderwijs" in de Vacature van 21 Maart 1919.
De geschiedenis van het instituut leert alzoo, dat de gedachte
wel meer veld wint, maar dat van een algemeene toepassing ten
onzent nog geen sprake is. Geen gelegenheid laten de bestrijders
nog steeds voorbijgaan om hun gravamina te uiten.

HOOFDSTUK II.

DE ONDERSCHEIDEN LOONTHEORIEËN.
Gelijk A'an de economie in haar geheel geldt, dat AVCI in
gewijde en ongewijde litteratuur sporen te vinden zijn, in dien
zin, dat we hier en daar uitspraken omtrent de verschillende
economische vraagstukken aantreffen, maar dat ze eerst bij
de Physiocraten een voorAverp van studie wordt en Ave eerst
dan A'an een wetenschap derStaathuishoudkunde kunnen gaan
spreken, zoo vinden AVC ook bü de Physiocraten voor het eerst
een eigcnlüke theorie over het loon opgesteld.')
Zooals van zelf spreekt, liangt deze theorie ten nauwste samen
met de Physioeratische opvatting over de „ordre naturel".
In de verheerlüking van de natuur als wetgeefster en voortbrengster van alles ligt voor deze richting vanzelf het richtsnoer voor de vaststelling van een loontheorie.
Van den vrüen loop der natuur A'erwacht zü het grootst
mogelyk „produit net". Hoe minder ingrüpen van menschen,
hoe grooter die zuivere opbrengst zal worden. En nu is het
juist in het algemeen belang, dat het „produit n e t " zoo groot
mogelük zal worden, Avant hoe meer de ,,productieve klasse"
nit te geven heeft, hoe meer profüt de „sterile klasse" ervan
trekken zal. De arbeiders zullen dus het algemeen en van zelf
ook het eigenbelang helpen bevorderen, Avanneer zü zich met
een zoo laag mogelyk loon tevreden stellen.
') cf. M r . P. A. D i e r p e n h o r i s t , Voorlezingen
•mie, dl. I, pag. 4. 2ie Herziene druk. Ruys 1912.

over de Econo.
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DuideUjk is, dat in deze ovenvegingen op den arbeid alleen
gelet wordt als productiefactor en dat opmerkingen over het
lot A'an den arbeider hier niet ter sprake komen.
Niet alsof de physioeratische loonleer een leer was van de
bezittende klasse. Integendeel zü was

„arbeiterfreundlich",

•omdat zü in de Aveh'aart der arbeiders een noodzakeHjke A'oorAvaarde zag voor de welvaart A'an een volk.') Maar aan den
anderen kant wordt die AvelA'aart Aveer het grootst door een
zoo laag mogelgk loon der arbeiders, omdat daardoor

het

,,produit n e t " A'erhoogd wordt. Door deze redeneering krügt
•de Physioeratische loonleer het karakter van een wanhoopsleer, doordat liet loon hier beperkt Avordt tot wat strikt noodig
js om niet A'an honger te sterven.
Q u e s n a y, de grondlegger der Physioeratische school, acht
het dan ook gewenscht, dat de Averkman niet meer A-erdient
dan hy noodig heeft, om in eigen onderhoud te voorzien.-)
Ook Inj T u r g o t treffen Ave eenzelfden gedachtengang aan.
„En tout genre de travail le salaire de l'ouvrier doit s'abaisser
„a un niveau, determine uniquement par les necessités de
„1 'existence''.
Toch verschilt T u r g o t in zooverre van de vroegere schryvers, dat terAvül deze zicli louter met een constateeren van
feiten en noodzakelüke verhoudingen tevreden stellen, hü
•daarentegen een levendige belangstelling aan den dag legt A'oor
den toestand van don arbeider. ^)
De individualistische natuurrechtelüke tendenz uit de Physioeratische loonleer bleef ook bü A d a m S m i t h behouden.
') T r e u b . Hoofdstukken uit de geschiedenis der
Staathuishoud.
kunde, Haarlem, Tjeenk Willink, 4e émik, p. 78.
^) S c h r e y . Kritische Dogmengeschichte des Ehernen
Lohnge.
-sctzes. Jena 1913, blz. 13.
") S c h r e y , t.a.p., blz. 17.
'4
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De vryheid van het maatschappelük leven Avas ook zyn
ideaal.
Door bevryding van de banden A-an het gildenwezen zouden
de krasliten, die in het maatschappelyk organisme scholen, zich
ten volle kunnen ontplooien. Ook voor den arbeider braken
hiermee gulden tüden aan, in zoover als hem met die A-ryheid
tevens alle voorwaarden gegeven waren om zün krachten té
ontvouAven.
Met betrekking tot de loonleer treedt bü A d a m S m i t h,
naast de subsistencc-theorie A'an de Physiocraten, de factor
van supply and demand, de wet A'an vraag en aanbod, op den
voorgrond.')
We zien hier dus voor het eerst den nadruk gelegd op do
fluctuaties der arbeidsloonen onder den druk van vraag en
aanbod.
Niettemin bluft de „natuurlyke loonvoet" beperkt tot de
noodzakelyke kosten A'oor levensonderhoud.
Hoe meer de techniek zich ging ontwikkelen, hoe grooter de
categorie van loonarbeiders werd, waarin de wet van vraag en
aanbod haar harde werking deed gevoelen. Het werd een steeds
duidelijker verschynsel, dat waar talrükc arbeiders hun Averkkrachten op de arbeidsmarkt ter beschikking stelden, dit het
peil der loonen drukte.
Hoe verleidelük Avas het nu voor de wetenschap, waar zy in
het net van het materialisme gevangen lag, de A'ergelüking
met koopAvaren, die natuurHjk eA'cnecns onder den invloed der
•wet van vraag en aanbod lagen, tot een gclükstelling door te
voeren.
Het dorre materialisme drukte zyn stempel zoodoende ook

') S c h i r e y , t^a.p., blz. 21.
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op de loonleer door de arbeidskracht met een koopwaar op één
lyn te stellen, welke veronderstelling helaas door de economische omstandigheden een schijn van waarheid kreeg, want
tengevolge A'an de snelle economische ontwikkeling

was de

mensch niet veel meer geworden dan een machine. Met suiker
en andere kruidenierswaren kon zyn arbeidskracht schier op
één lyn gesteld worden. De groote massa had practisch alleen
beteekenis als draagster van arbeidskracht. Met hoogere etlmghe
begeerten in den mensch werd geen rekening gehouden, noch
in de praktyk des levens (Avant inderdaad speelt daar het
eigenbelang een groote rol A'ooral in do» economische

Auf-

schwung) noch in de wetenschap. In deze laatste was alleen
plaats voor een homo economicus, die aan allerlei strenge
natuurwetten onderworpen was. Natuurlük werd al spoedig
na Smith de ellende der hooggeroemde vryheid gezien. Jammer,
dat men niet inzag, dat het de schuld Avas van het starre individualisme. Men klemde zich vast aan natuurwetten, waaraan
de mensch met handen en voeten gebonden lag en trok daaruit met betrekking tot de loonleer zün conclusies.
Doch den Avortel van liet kwaad, de idee, dat bij volledige vrüheid zich de schoonste harmonie onder de menschen zou openbaren, de miskenning der zonde dus, tastte men niet aan.
De leer van de natuurlyke vryheid bleek een fiasco te zyn.
De onjuistheid van het „ieder zoekt zün eigenbelang, ieder
kent zün eigenbelang, ieder is het best in staat zyn eigenbelang
te bevorderen", werd door de geschiedenis aan het licht gebracht.
De historie bleek ook in dit opzicht de beste leermeesteres te zün.
„De leden van verschillende volksklassen waren op verre na
,.niet allen even goed in staat hun eigenbelang het best te
„bevorderen en dit niet of niet in de eerste plaats tengevolge
„van verschil in natuurlüken aanleg maar tengevolge van ver-
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„schil in maatschappelyken toestand. Waar de staat zich om
„de wüze waarop de economische betrekkingen tot stand
„komen, niet bekommert en alleen de betrekkingen die tot stand
„gekomen zyn dekt met zün gezag; waar ieder individueel A'oor
„zich den strüd om het leven voeren moet, daar staan de leden
„der bezitlooze arbeidersklasse in tweeërlei opzicht achter bü
„de leden der bezittende klasse. Waar deze laatsten met de
„eersten in aanraking komen en met dezen economische betrek„kingen aanknoopen, liebben ze bü de regeling daarA'an

het

„A'-ooi'deel èn van het vermogensbezit op zichzelf, dat hen ont„heft A'an de noodzakelükheid om van de hand in den tand te
„leven èn van de hoogere ontAvikkeling en beschaving, welke
„zij door middel van dat bezit zich hebben kunnen deelachtig
„maken".')
Niettemin bleef men zich stellen op den grondslag van het
individuali.sme, de ellende, die daaruit A'oortvloeide, uitsluitend
beschouAvende als een gevolg van liarde natuurwetten. Men
vroeg zich niet af of de hypothese, AvaarA'an men uitging, Avel
juist was, maar bouwde uit de daaruit afgeleide conclusies
loonwetten op, die met evengroote hardheid als de natuurwetten hun werking deden gevoelen. Van een ontkomen aan de
zuiging dezer natuurwetten was geen sprake. Ook vakA'creenigingsactie zou geen verlichting kunnen brengen. Berusting
was het eenige advies, dat de Avetenschap ten opzichte van de
looneischen der arbeiders kon geven.
Geen Avonder, dat toen M a 11 h u s meende het middel geA'onden te hebben om de harde Averking der iiatuurAA'et althans
te verzachten, dit door de Avetenschap als een lichtpunt in
den donkeren nacht aanvaard werd.
M a 11 h u s maakte een studie van het A'erband tusschen de
') T r e u b , t.a.p., blz. 80.
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bevolking eii dmlevensiiiiddelenvoorraad en kwam naar aanleiding van zün historische onderzoekingen en zün op vele
reizen opgedane ervaringen tot de schrikbarende conclusie, dat
de eerste zich in snellere mate vermeerderde dan de laatste.
Overbevolking is dus na korten of langen tüd onvermüdelyk.
Nu zün er A'olgens M a 11 h u s twee categorieën van remmen
die deze overbevolking kunnen tegenhouden.
1°, de repressieve remmen zooals oorlog, moord, ziekte, die
dus de levenden vroeger dan normaal doen sterven.
2°. de preventieve rem, de „moral restraint". Onder „moral
restraint'' verstaat M a 11 h u s de zedelüke zeltbeheersching
voor het huwelük. Hü wil den huwbaren leeftüd verhoogd
zien.')
En troosteloos toekomstbeeld schildert M a 11 h u s ons dus.
Het bestaan der menschen afhankelük van de aanwezige hoeA'celheid voedingsmiddelen als of er niet geschreven stond:
„Züt niet bezorgd A'oor UAV leven, wat gü eten en wat gü
„drinken zult, noch voor uw lichaam, waarmede gy u kleeden
„zult. Is het leven niet meer dan het A'oedsel en het lichaam
„dan de kleeding".
Maar de deïstische materialistische strikken, waarin de economie gevangen lag, hielden ook M a l t h u s in zyn boA'olkingsleer verward.
In een van zün eerste drukken van zün bekend werk An
essay on the Principle of Population

komt zelfs de bekende

uitspraak voor: ^) „Een mensch geboren oj» de reeds geheel be„zette aarde, die door zün familie niet kan Avorden onder„houden en wiens arbeid voor de maatschappy niets nuttigs
„kan opleveren, heeft niet het minste recht voedsel te vragen.
') M,r. P. A. D i e p e n i h o r s t , t.a.p. I, blz. 98.
-') cf. P o l a k , Beknopte Geschdedenis der Staathuishoudkiunde,
I, blz. 164.
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„Hü is werkelyk geheel overbodig op aarde. Voor hem is geen
„plaatsje aan den grooten disch der natuur gedekt. Hem Avordt
„bevolen zich te verwyderen en de natuur aarzelt niet dit
„bevel te executeeren".
Intusschen werd Malthus' bevolkings-theorie meer en meer
aanvaard in de economie en vormde de basis A-oor de loonleer
der klassieken. Op haar rust allereerst de loonfondstheorie.^)
Levensmiddelen\'Oorraa,d, in verband gebracht met het aantal
arbeiders, gaf aanleiding tot het ontstaan dezer theorie.
E r zün twee factoren, die het loon bepalen n.l. het loonfonds
d. w. z. het vlottend kapitaal, dat bestemd is om aan de arbeiders als loon uitbetaald te worden aan den eenen kant en aan
den anderen kant het aantal arbeiders.
S m i t h spreekt van dit z. g. loonfonds het eerst. Later
wordt zü door W i l l i a m N a s s a u S e n i o r meer systematisch ontwikkeld. J o h n S t u a r t M i l l , die deze theorie aanvankelyk ook aanhing, werd later afvallig.
Allereerst wat is loonfonds? S m i t h verstaat daaronder:
,,National Einkommen",'•') een optimistische beschouwing dus,
aangezien zoodoende de mogelükheid van vergrooting A-an het
fonds niet uitgesloten is. M a l t h u s daarentegen beschouAvt
als fonds de beschikbare hoeveelheid levensmiddelen, welke
een onveranderlüke grootheid vormt, zoodat van verruiming
van het fonds geen sprake is.
Van dat bepaalde fonds nu is het loon afhankelük, in zoover
als het bepaald wordt naar de verhouding van het aantal arbeiders tot de grootte van het fonds. Verhooging van loon kan
•dus slechts op tweeërlei wüze tot standkomen, namelük:
*) S m e e n k. Voor het sociale leven, Libeintas, Rotterdiaan, 2e dmuk,
blz. 81.
2) cf. K. Diea, Ausgeiwühlte Lesestilcke. .II .Def Arbeits.
lohn, blz. 53.
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1°. door vergrooting van het deeltal, d. i. het te verdeelen
fonds.
2^. door vermindering van den deeler, d. i. inkrimping van
•de arbeidersbevolking. Op het eerste was het streven A'an
S m i t h gericht, tei-wül voor M a l t h u s de ATaag van bevolkingsvermindering op den voorgrond stond. Kapitaalsuitbreiding is op vei'schillende wyze te bereiken. J a m e s
noemt in zün Elements

Mill

of political economie allereerst het

sparen der rüken. Echter moet dit niet door kunstmatige middelen, als weeldewetten, bevorderd behoeven te worden, want
dan zullen ze meer storend op het dagelüksche leven werken
•dan dat ze uitAverking hebben.^)
Een andere Avüze A'an kapitaalsuitbreiding kan liggen in
het optreden der Regeering, die byvoorbeeld meer belasting
heft dan ze noodig heeft. Bezwaar hieraan verbonden is, dat
het kapitaal in steeds slechteren bodem gestoken zal worden,
Avaardoor het tengevolge van de wet van „diminishing returns''
minder zal opbrengen, zoodat tenslotte alleen de bezitters van
heele groote kapitalen ervan kunnen komen.
Vele zyn de bezwaren tegen deze loonfonds-theorie

inge-

bracht.
Allereerst is het bestaan van zoo'n loonfonds in twyfel getrokken. -)
Het is heel Avat anders of de ondernemer genoeg geld heeft
om de arbeiders in dienst te nemen, dan welk aandeel hü hun
zal kunnen geven van de inkomsten der onderneming. Het antAYoord op de eerete vraag hangt af van wat hy bezit, dat op de
tweede A'an hetgeen hü zal voortbrengen.
Eigeiüük is deze Avet van de loonfondstheorie dan ook, zooals
') t.a.p., blz. 65.
") cf. C. S m e e n k, t.a.p., blz. 84.
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G i d e terecht opmerkt, een tautologie.') Als men haar op de
keper beschouwt, komt zü op het volgende neer, dat de stand
der loonen wordt gevonden door het aantal van de sommen,
die in loon Avorden uitgekeerd, te deelen door het aantal loontrekkenden.
Beschouwt men het loonfonds als de sommen die A'oor loonen
uitgekeerd worden, dan volgt daaruit de consequentie, dat hoe
rüker het land is hoe hooger de loonen zün, wat natuurUjk
niet zoo is.
Nassau

Senior

geeft hiervan het volgende A'oorbeeld:

Komt een vreemdeling met bewerkte züde, diamanten enz. in een
land, dan zal dit geen directen invloed uitoefenen op het loon
der arbeiders, omdat het kapitaalvermeerdering is, wèl indirecten invloed, omdat die artikelen kunnen worden vervangen
door waren, welke voor het onderhoud der arbeiders dienen. -)
Afgezien van de vraag of er een loonfonds bestaat, is het onjuist, dat de loonen door dat bedrag bepaald zouden Avorden,
daar de hoogte van de loonen van heel andere factoren afhankelük is, b..v. A'an de IcA'endigheid in handel en nijverheid en deze
wordt op haar beurt weer beïnfluenceerd door de levensomstandigheden, Avaarin de arbeidereklasse verkeert. De welvaart van
de groote massa is voorwaarde A'oor een toenemende industrieele
ontwiklvcling.
De fout van deze loontheorie bestaat vóór alles daarin, dat
zü privaatkapitalistische voorbeelden op de maatschappü OA'erbrengt. De priA'ate kapitaalfondsen, die den ondernemers ter
beschikking staan, worden bü elkaar gevoegd en als maatschappelyk vermogen beschouwd. Men ziet dat een deel A'an het ka') C h. G i d e . StMathuishoudkuride,
Groningen, blz. 515.
-') K. D i e l , t.a.p., blz. 69.

4e herziene druk. Wolter.s,,.
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pitaal uit sparen bestaat en besluit nu, dat het loonfonds door
kapitaal sparen gevormd Avordt.
Even fatalistisch karakter als de loonfondstheorie heeft de
loonwet van R i c a r d o. Zocht M a l t h u s het verband op te
sporen tusschen de bevolking en de middelen van onderhoud,
R i c a r d o beperkte het loon tot liet levensonderhoud.')
1°. Naar analogie van de Avaarde van alle Avillekeurig vermeerderbare Avaarden, onderscheidt hy ook voor de waar arbeid een
natuurlükeiven een marktprüs.
2°. De bewegingen van het loon zyn afhankelyk van de
wet van vraag en aanbod.
3°. Op de bcAvegingen van het loon werkt de bevolkingswet
zoodanig in, dat een stügen A-an het arbeidsloon tot een bevolkingsvermeerdering, een dalen van het loon daarentegen tot
een afnemen der Ijevolking leiden moet.
Brengt men de Avet van Araag en aanbod met deze ucAoikingsleer in verband, dan zal het loon steeds om het noodzakebjk levensonderhoud moeten schommelen. Evenals de loonfondstheorie komt dus ook de loouAvet van R i c a r d o met
eenzelfde troostelooze boodschap aan de arbeiderdclasse. Voor
vakvereenigingsaetie is ook hier geen plaats, aangezien het ook
hier weer de werking eener natuurwet geldt, waartegen niemand »wat vermag, zelfs niet met vereende krachten.
Ook de armeiiAvetten kunnen geen verbetering brengen; zü
vormen integendeel slechts een premie op de uitbreiding der
bevolking.
Evenals in de loonfondstheorie treft ook in de loonleer van
R i c a r d o Aveer de groote fout, die de gansche klassieke
economie aankleefde, het streven om langs den Aveg van ab-

') S c h r e y , t.a.p., blz. 39.
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stracte redeneering uit aangenomen

grondstellingen

econo-

mische geA'olgtrekkingen af te leiden en de staathuishoudkunde
als een mathematische Avetenschap op te vatten. Niet in, de
maatschappelüke toestanden, maar in natuurwetten met name
die van M a l t h u s ligt de oorzaak der ellende. De mogelükheid dat de hypothesen op den naam van wetten geen aanspraak
konden maken, maar louter berustten op voorbygaande gebeurtenissen, werd voorbügezien. En juist dat was het, wat de
klassieke school misslagen deed begaan, Avaarop eerst in lateren
tijd het volle licht zou vallen.
Terecht zegt dan ook M. L e r o y-B e a u 1 i e u : ' )
„Avouons le, si les trois principes de M a 11 h u af, de R i„c a r d o et de T u r g o t sont vrais en tant que lois uniiver„selles et non pas seulement en tant qu'accidents passagers,
„le cri de désespoir des pessimistes et des socialistes

est

„presque justifié Heureusement les trois principes de M a 1„t h u s, de R i c a r d o et de T u r g o t ne sont pas des verités
„universelles; ils n'ont pas le car actere de lois".
Niettemin deed de loonwet van R i c a r d o opgeld by allen,
die den naam A'an econoom hadden. Doordat R i c a r d o zyn
leer speciaal op de arbeidersklasse toepaste, werd steeds meer
op den troosteloozen toestand, waarin deze categorie van
menschen A'crkeerde, de aandacht gevestigd.
Deze loonwet liet dan ook niet na diepen indruk te maken.
Zy liet een helder licht vallen op de „rotheid van de kapitalistische productiewüze" en deed velen profeten van een nieuwen heilstaat de oogen opengaan. De loonwet baande den weg
Toor het socialisme en A-ormde den grondslag van de ijzeren
loontvet van L a s s a l l e . In zyn beroemd gcAvorden
') S c h r e y , t.a.jp. blz. 35.

Ehemes
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Lohngesetz zegt hü, dat de beperking van het

gemiddelde

arbeidsloon tot de levensbenoodigdheden, Avelke voor den
arbeider onontbeerlük zün om in her bestaan te blyven en zich
voort te planten de yzeren en gruwzame wet is, Avaardoor het
loon onder de tegenwoordige maatschappelüke verhoudingen
beheerscht wordt. Door de sociale voorziening bestendigt men
misstanden en houdt men radicale verbeteringen tegen. ^)
L a s s a l l e motiveert zün stelling aldus:
De maatschappü is zoodanig ingericht, dat een vermeerdering van het aantal arbeiders het aanbod grooter maken en
liet loon druldien zal. Verdient de arbeider meer dan strikt
noodig is voor het levensonderhoud en de voortplanting, dan
zal hy dat meerdere aanwenden tot A'crkrüging A-an meer levens
geluk, dat is voor arbeiders: vroeg trouwen en grootere voortplanting, waaraan als consequentie vastzit: lager loon voor het
grooter aantal arbeidskrachten dat ontstaat.
Beneden het strikt noodige komt het loon evenmin, omdat
dan een tekort aan arbeidskrachten zou ontstaan, waardoor onniiddellük een stüging der loonen veroorzaakt wordt.
Gelukkig is de üzeren loonwet in strüd met de Averkelykheid
en ook de socialisten erkennen haar niet. Immers, dat bü de
bestaande organisatie der maatschappü alle hoop op verbetering A'an den socialen toestand der lagere klasse ydel is, wordt
door de feiten weersproken. De zoogenaamde uweren loonwet
blükt om de volgende redenen allerminst een economisclii wet
tie zün.
1°. Allereerst kan gewezen worden op het feit, dat de loonen

') L a s is a 11 e, Offenes Antwort.Schreiben
an das Central-comitè
zur berüfung eines allgemeinen Deutscher Arbeiter Congreszes. . .
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in verschillende bedrüven en in Acrschillende landen met eenzelfde klimaat zeer uiteenloopen, teinvül tocli het minimum
levensonderhoud voor de arbeiders hetzelfde is. Zoo verdient
een diamantslüper veel meer dan een smidsknecht, terwül beide
dezelfde onderhoudskosten hebben. Ook zyn de loonen in Engeland OA'er het algemeen hooger dan in Duitschland, hoewel
de arbeiders in beide landen in eenzelfde klimaat leven, dat
met betrekking tot voeding, kleeding, Avoning en verAvarming
ongeveer dezelfde eischen voor het behoud van het leven stelt.
2°. In de 19e eeuw zün de loonen in verhouding meer gestegen
dan de prüzeii der eerste IcA'cnsbehoeften. Wü hebben niet
meer voedsel noodig dan onze voorouders en toch is het zakelük
loon, dat de arbeiders verdienen, thans, dank zü de kracht, die
er van de vakvereenigingen uitgaat, in tal van bedrÜA'en belangrük hooger dan een halve eeuw of langer geleden.
3°. De arbeiders zouden niet kunnen sparen, indien de
„Üzeren loonwet" juist was en het spaarbankwezen leert ons
heel wat anders.
Ook op L a s s a 11 e 's motiA'eering van zün Avet valt

AA'CI

een

en ander af te dingen. Al kan worden toegegeven, dat de
loonen zullen stügen en de arbeiders meer welvaart zullen
genieten, wanneer de behoefte aan arbeidskrachten plotseling
A'ermeerdert en dat dientengevolge de bevolking zich zal uitbreiden, dan mag toch niet uit het oog verloren worden, dat die
uitbreiding niet plotseling geschiedt. De bevolkingsvermeerdering zal zich uitstrekken over een tüdperk, waarin de arbeiders
ruimschoots de gelegenlieid zullen hebben om zich te gewennen
aan betere voeding, kleeding enz.
Zün ze aan hun betere positie gewend, dan zullen ze ook in
het aangaan van huwelüken voorzichtiger worden, wat de vermeerdering van beA'olking tegenhoudt. Het loon zal dan niet
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Aveer dalen tot het vroegere minimum. Dit bUjkt ook uit den verschillenden levensstandaard der arbeidere in de verschillende
landen; het Engelsche arbeidersgezin zou niet in stand kunnen
blüven, bü een minimum, Avaarvan de Russische arbeider
liestaat.
Het minimumloon bedraagt dus zooveel als noodig is voor
Het onderhoud van het arbeideregezin in verband met den
levensstandaard in dat land. De toestand is dus een geheel
andere dan L a s s a l l e veronderstelt: de IcA'cnstandaard kan
veranderen en dus kan het minimum stügen.
Tegen liet cosmopolitisme in de klassieke economie kwam de
historische school in A'erzet. De aanhangers van deze school
stelden zich op het standpunt, dat er geen algemeene en absolute geldigheid toe te kennen A'iel aan de economische wetten,
Avelke R i c a r d o en andere staathuishoudkundigeii langs den
weg van abstracte redeneering hadden gevonden. Het bestaan
der natuurwetten werd sterk in twüfel getrokken en voor de
heilzame gevolgen van arbeidswetgeving had deze richting
open oog. Ze trachtte verband te brengen tusschen staathuisluradkunde, moraal (zedelüke plichten tegenover den medemeiisch) en recht (sociale wetgeving), die wederkeerig iuA'loed
up elkaar uitoefenen. P h il'i p p o v i c h omschrüft het binnendringen van de sociaal-politieke idee in de litteratuur
aldus:')
„Milderung des individualistischen Prinzips durch blosze
„Unschadlichmachung der Konkurrenz

Organisation an

„Stelle der Atomisierung, Beschrünkung des Wetbewerbs und
„Stürkung der SchAvachen Elemente durch Assoziation; öffent') P h d l i p p o v i cih. Das Eindringen. der
Social.politischen
Ideen in die Literatur. Sdhimioilleris Festauggabe II aangehaald bij
Schrey t.a.p. pag. 74.
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„lich rechtliche Regelung des Verkehrs.... direkte staatlich oder
,Ji:oinmunale Intervention und Fürsorge dort, wo die indivi„dueUen Krafte nicht ausreichen, dies alles unter dem Gesichts„punkt der Gerechtigheit, des Schutzes der Persönlichkeit, dor
„Verhinderung

dasz der Mensch zum

Ausbeutungsobjekt

„werde".
Men ging inzien, dat de geweldige ongelükheid die door het
„laisser faire laisser passer" gekomen was, in plaats A'an de
verwachte gelükheid, niet zoozeer het gevolg was eener natuurwet, maar in de allereerste plaats te danken was aan de machtsA'erhoudingen. Er zün maatregelen noodig om de Annje concurrentie te beperken. Economische machtsverhoudingen

zyn

schuld aan de lage loonen. Ethische en sociale overwegingen
hebben nu de „Socialpolitiker" er toe gebracht het aan te
sturen op verandering van die machtsA'erhoudiniicn.
Reeds hadden enkele A'ooiioopers hun stem verheven tegen
de schreiende onrechtmatigheid, welke de lagere klasse aangedaan werd. Evenwel bleef de vraag naar de verdeeling van deii
maatschappelyken rükdom, welke ook aan de klassieke loonleer
ten grondslag gelegen had, nog te zeer in het middelpunt A'an
de beschouAvingen A'an deze mannen staan.
De eerste, die het loon niet .slechts als een deel der productiekosten, zooals het tot dien tüd geschiedde, maar als inkomen
van een groot deel der bevolking beschouwde, was S i s m o n d e
d e S i m o n d i . ' ) Volgens S i m o n d i is voornamelük de grootere machtsix)sitie der ondernemers, die zü door de vrüe concurrentie gekregen hebben, de oorzaak, dat het loon tot op het
noodige onderhoud wordt gedmkt. Maar hy erkent niet, dat
de bovenmatige bevolkingsA-ermeerdering van de laagste klassen aan hun machtsvermindering schuld heeft. De Staat moet
') S c h r e y , t.a^p., blz 79.

Ü6

autoritair optreden en de menschen van vroege huwelyken
afhouden.
Zoo stelt S. o. a. een soort ArbeidersA'erzekering voor, die
dient om het loon der arbeiders te verzekeren, terwül de hoofdrr
last op de schouders der werkgevere gelegd wordt.
Tegeii de A'eronderstelling als zou de loouAvet een iiatuurAvet
zün, waartegen niet in te gaan valt komt T h ü n e n ' ) op. Al
erkent hü, dat de loonwet ten tüde, dat zü gold, met de werkelÜklieid strookt, daarmee Avas aan die loonwet nog niet het
karakter van een natuurwet gegeven. Op grond A'an allerlei
deducties uit zün Isolierten Staat komt hij tot een rechtvaardig loon, dat bestaat uit den vierkantswortel van Avat men kiijgt
als men a. de noodzakelüke kosten voor het levensonderhoud
van den arbeider vermenigA'uldigt met p. het product A'an
diens arbeid. Zooveel beteekenis hechtte hü aan zün A'inding,
dat deze formule U a X P op zyn wensch in zijn grafsteen
gebeiteld is.
Met liet optreden der Oostenrijksche school -) treedt ook een
andere loontheorie op den A'oorgrond. Was de loonleer tot
voorheen

een

kosten-theorie

geweest,

de loontheorie

der

Oostenrüksche school kan betiteld worden met den naam van
Utiliteit stheroe. Deze theorie hangt ten nauwste samen met de
veranderde opA'atting omtrent het waardevraagstuk.
Het feit, dat de waarde van producten, nadat zü reeds geheel
Avaren afgeleverd en dus geen sprake meer was van hoogere
arbeidskosten, kon stügen, gaf aanleiding, het waarde-criterium
te leggen in de nuttigheid in den ruimsten zin des woords.
Evenzoo grondde ze zich A'oor de

formuleering der loonAA'ct,

') P o l a k . Beknopte Geschiedenis der Staathuishoudkunde.
Wereldhiblioftheek I, bl, 197.
-) C h r . C o r n e l i s s e n i . Het arbeidsloon, zijn vormen en zijn
tuetten. Amsterdam, H. J. W. Bechit, 1910, blz. 10.
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zoo niet uitsluitend, dan toch tenminste in hoofdzaak op de
nuttiglieid of de productiviteit van den menschelyken arbeid
School in het opkomen van deze theorie een verdienste, doordat
ze de fout meed, waarin de kostentheorie vervallen Avas, n.l.
verwarring van ruilwaarde en marktprys met productiewaarde,
aan den anderen kant verloor zü zelve te veel uit het oog het
verschil, dat er bestaat tusschen het subjectieve genot of A'oordeel, dat kooper of verkooi)er der arbeidswaar van deze hopen
te trekken en anderzüds de objecticA'e waarde en den marktprys van diezelfde Avaar.
ProductieAvaarde en gebruikswaarde van den arbeid, beide
uit zeer verschillende elementen gcA'ormd, Averken in de meest
uiteenloopende A'crhoudingen samen tot de A'orming A'an ruilAvaarde en marktprüs van den arbeid. Ze A'arieeren wat deze
A'erhoudingen betreft, niet alleen van arbeidscategorie tot
arbeidscategorie, maar dikwyls ook binnen elke categorie van
bedrüf tot bedryf en binnen elk bedryf van Averkplaats tot
Averkplaats of zelfs A'an indiA'idu tot individu.
Hadden alle A'oorgaande theoiiecn zich gebaseerd op de bestaande maatschappüorde, deels berustende in de daarin heerschende wanverhoudingen, deels pogende of door een algemeene
loonformule (v. T li ü n e n) of door naarvorenbrenging A'an
een ander waarde-element (Oostenrüksche school) daarin A'erandering te brengen, met het socialisme komt een streven op,
om een nieuAve maatschappü te A-estigen. Het

kapitalisme,

waarvan het loonstelsel de hartader is, heeft plaats te maken
voor een nieuwe produeticAvüze, Avaarin ieder ontvangt naar
behoeften.
In het loonstelsel zelf zat alzoo het kAvaad; een andere wüze
van verdeeling kon alleen verlossing brengen; dies diende de
„loonslavernü " geheel en al A-an den aardbodem te A'erdAvynen.
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„Loon naar behoeften" werd alzoo de leuze. De groote socialistische denliers ontveinzen zich echter niet dat ook in hun
socialistischeii toekomststaat de loonvormen, aanvankelük althans, onvermüdelük zullen blüken, maar ze zullen toch langzamerhand „verschrompelen" en „afschaffing

der loonsla-

A-emü'' zal tot de A'oornaamste zegeningen behooren, welke de
socialistische leeraars hun discipelen voorspiegelen als vruchten van de afschaffing A-an het kapitalisme.')
Met liet opkomen van het socialisme heeft dus het loonvraagstuk een lieel anderen keer genomen. Van socialistisch
standpunt toch is iedere loonleer slechts in negatieven zin een
loonleer.
Een algemeene grondslag — in den zin van een algemeen
aanvaardbare — der loonsbepaling is er niet. De eenige
„grondslag van loon.sbepaling voor de arbeidersklasse is in het
,,kapitalisme de stryd. De strüd met alle wapenen, die de A'ak-„A'ereenigingsorganisatie en de politieke organisatie der arbei„dersklasse verstrekt. De eenige voor de arbeidersklasse doel.„treffende loonpolitiek is een, die het kapitalisme A'erzwakt". -)
Van sociale actie tor verbetering van het lot der arbeiders
is het socialisme afkeerig, ook al zou deze eenige A'erlichting
brengen. Immers alle maatregelen blüven slechts „lapmiddel e n " en kunnen geen afdoende hulp brengen.

Tegenover het

geringe voordeel, dat zü bieden, staat bovendien het reusachtige
nadeel van verzwakking der eenheid in de arbeidersklasse. Op
grond van die eenheid heeft men dan ook bestreden het participatiestelsel, het geven van premies, de productieve coöperatie
en het collectief contract. Evenzoo zyn de socialisten over het

') Praeadvies W ü b a u t , ta.p., 1913, bk. 96.
^) PnaeadATies W i b a u t , ,t.a.p., blz. 127.
5
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algemeen ook afkeerig van het onderwerp, dat ons hier bezighoudt.
Het gezinsloon kan naar hun oordeel niet of niet in voldoende mate voorzien in de behoeften, omdat het nog stoelt opden grondslag van het kapitalisme.
Loon naar behoeften kan in het kapitalisme slechts beteekenen loon voldoende voor dat deel der behoeften, welker voorziening ook in liet belang van de kapitalistische A-oortbrenging
Avordt geacht.')
In hun stryd tegen de kapitalistische productiewüze staan
de socialisten niet alleen. Ook een groep Roomsch-Katholicken, die in 1882 op het kasteel van Haid in Bohemen büeenkwamen, teneinde te beraadslagen oA-er het arbeidorsvraagstuk,.
was de huidige wüze van verdeeling een doorn in het oog.
Als resultaat hunner besprekingen dienden zich aan de z.g.
Haiderthesen, opgesteld door V o n V o g e l s a n g , leider der
Oostenrüksche Christelük-sociale

partü-

Hierin

Avordt

het

denkbeeld geopperd het looncontract te vei-A-angen door een
soort van associatie tusschen patroon en werkman. Veel sympathie A'onden deze mannen echter niet A'oor hun idee bü hun
geloofsgenooten. -)
Het feit, dat heel vaak het arbeidsproduct ondeelbaar Avas.
en dat tCA'cns een juiste maatstaf van verdeeling ontbrak,
AA'aj'en de voornaamste grieven. Ook de billükheidsoverweging,
dat de arbeider ook in de A'crliezen behoorde te deelen, zou
hem lasten op de schouders leggen voor hem te zAvaar om te
dragen. Bovendien, associatievorm moge men beter vindeii,.
onjuist is het, dat zü door de rechtvaardigheid

geboden

wordt.")

i

*) cf. Praeadivdes W i b a i u t , t.a.p,, bllz. 127.
^) cf. M r . P. A. D i e p e n h o r s t , t.a.p., dll. III, ble. 90.
') cf. Praeadvies A e n g e n e n t , t.ajp., bllz. 3 en 4.
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Practisch hebben dan ook de Haider-thesen geen beteekenis.
Ze miskennen de historische ontAvikkeling, die de economisch
zwakkere party niet ineens gedoogt de gevolgen, aan de
vennootschapsidee A'erbonden, te dragen. Evenmin zou de
werkgever door de verwezenlüking van deze gedaclite gebaat
zyn, aangezien zün positie niet duldt, dat hü teveel in zyn
ATÜheid van handelen gebonden wordt.
De tot hiertoe l>ehandelde

loontheorieën

doen

alle oen

poging een loouAvet af te leiden uit de verdeclingsleer. Ook
bü de socialisten vormt dit verdeelingsprobleem een geAvichtig
bestanddeel der theorie. Echter moeten al deze pogingen falen.
Daarom heeft ook het loffelük streven van v. T h ü n e n geen
succes gehad. De loonkwestie moet van een ander standpunt
bezien worden.')
Het arbeidsverdrag is geen koopverdrag maar een dienstverdrag. Economische machtsverhoudingen belemmeren,
aan de rechtmatige eischen A-an het dienstverdrag ten

dat
A'OIIC

recht geschiedt. Daarom zün sociale maatregelen noodig om
den maatschappelük zwakkere te steunen en is ieder pogen om
de loonslioogte in een vaste formule vast te leggen van te
A'oren tot ATuchteloosheid gedoemd.
Meerdere factoren -) werken op de loonsA'orming in, waarvan sommige deels de grondslagefi geAveest zyn der klas.sieke
economie deels aanleiding gegcA'en hebben tot het ontstaan van
eenige loonvormen.
Tot deze factoren Mioort allereerst de wet van vraag en
aanbod, wier werking onmi^enbaar is, en nog A'olgens de oudliberale theorie de eenige norm voor de loonsbepaling behoort
te zyn. Dan dient gewezen te worden op den verschillenden aard
') cf. Zwi'edineck-,Südenihonsit, t.a,p. blz. 11.
") cf. M r . P. A. D i e p e n h o r s t , t.a.p., dl. III, blz. 106.
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der

bedrijven

en arbeidsverhoudingen,

die de loonshoogten

doen uiteenloopen.
De invloed van de productiviteit

van den arbeid uitte zich

in de geboorte der tegenstelling tüd- of stukloon.
In het vermaarde T a y 1 o r-stelsel werd aan deze gedachte
een zeer liooge plaats toegekend. Een belangrük moment van
de loonsbepaling ligt in de A'ierde plaats ook in de rentabiliteit
van de onderneming. Hierbü komt aan de orde de stand der
markt, de draagkracht der onderneming, de positie, welke zy
in het maatschappelük bedrüfsleven inneemt enz. Dit element
openbaaixie zich vooral in het opkomen A'an het participatiestelsel, terwyl in het uitloven van premies eveneens een waardeering voor de verhoogde rentabiliteit schuilt. De sliding-scale
of gUjdende loonschaal is als het ware een barometer van den
stand der markt. Zü berust op en bepaald loon als standaardloon en een bepaalden prys als standaardprüs en in verband
met den markstand zyn beide automatisch in beweging.
Terw'ül al deze factoren kunnen medewerken om het loon
op een hooger peil te brengen, is er een laagste grens gelegen
in de kosten van levensonderhoud van den arbeider en zün gezin.
Om aan dezen factor voldoende recht te laten wedervaren wordt
het pleit gevoerd A-oor gezinsloon.
Met dezen loonvorm staan we nog met beide A-oeten op het
gebied van het loonstelsel. Men moge de vennootschap als een
meer idealen vorm van samenAverking beschouAven, men gaat
A'olgens de theorie van het „rechtvaardige loon" te ver als
men het looncontract als in zichzelf onrechtvaardig wil verAA'orpen zien.')
Evenwel moet de zuiver-economische opvatting van het loon

') Praeadvies A e n g e n e n t , t.ajp., Ihte. 3.
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A'ci-vangen Avorden door een, die rekening houdt met de zedenwet en Avel met de rechtA'aardigheid.
Als ethische theorie') wordt de theorie van het gezinsloon
gesteld tegen over de economische theorieën. AVaarin bestaat nu
liet kenmerkende verschil? De theorie A'an gezinsloon kan geIjlitst worden in twee deelen. Vooreerst meent zü, dat het
arbeidsloon het volle aequivalent moet bedragen van de Avaarde
der arbeidsprestaties. Ten tweede verdedigt zy, dat het loon
ten gevolge van de wet van vraag en aanbod wel aan schommelingen onderhcA-ig kan zün, doch dat de rechtvaai'digheid
een minimum stelt, beneden hetwelk het niet mag dalen.
Dit grondt ze op het tweevoudig karakter van den arbeid
„namelük, dat hü persoonlijk is, daar de arbeidskracht vastzit
„aan den persoon en geheel en al is het eigendom van hem,
„door wien ze wordt uitgeoefend en tot Aviens nut ze uiteraard
„bestemd is; A'crA'olgens, dat hü noodzakelijk is, om reden dat
„de mensch de Ai'uchten van zyn arbeid noodig heeft tot
„instandhouding des levens". -)
Hierin ligt dus opgesloten een verwerping der oud-liberale
loontheorieën. AVaar deze alleen i-ekening houden met den
arbeid, A'ordert het begrip van het persoonlüke van den arbeid,
met het begrip van het noodzakelüke in verband gebracht, er
op te letten niet alleen, dat er diensten gepresteerd worden,
doch ook dat dit menschelüke diensten zyn, die niet op één
lyn met andere diensten mogen gesteld worden.
') P r o f . A e n g e n e n t ondéraciheddt t.a.p. bllz. 11, 12 en 13 drie
soorten van ethische theorieën: le.. EtJiische theorieën, die avendnijven (Haidlerth«sen, v. Thüneu,); 2e. Ethdsdhe itheorieën, die tekortschieten; 3e. Die ethisiche theorie van Leo XIII en verreweg de imeeste
moraal-theoloigen en Katholieke economisten.
•) cf. Paaaajge uit Encyclaek2?ent?n. Novarum, aanigehaaM in praeadAdes A e n g e n e n t , ita.p., blz. 14.
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Op den mensch rust een dubbele plicht, de plicht om het
leven te onderhouden en tic plicht om te arbeiden. En het verband tusschen die beide plichten is van dien aard, dat arbeiden
het aangeAvezen middel is om den levensplicht uit te oefenen.
Uit het Ijestaan van dien tweevoudigen plicht nu vloeit voort,
„dat de arbeider, die zün volle arbeidskracht geeft aan de
„industrie, het recht heeft om minstens zooveel loon te ont„vangen, dat dit in staat is om liem het noodige levensonder„houd te verschaffen".
En dan moet dit minimumloon van den arbeider niet alleen
toereikend zyn voor zyn eigen levensonderhoud, maar ook A-oor
dat van zün gezin. ^)
AVel Avordt in den pauselüken zendbrief van gezinsloon in
ronde Avoorden niet gesproken, maar toch beweegt zich naai
het woord van P r o f. A e n g en e n t de heerschende meening
in deze richting. -)
De kwestie betreffende gezinsloon groepeeren zich om drie
A'ragen:
1°. Welk soort van gezinsloon wordt hiei' bedoeld?
2°. Welke is de aard der verplichting, krachtens welke een
gezinsloon moet Avorden betaald?
3°. Is het gezinsloon ook in Rerum novarum A'erdedigd?')
. Ad I. Drie soorten van gezinsloon Avorden aangeprezen:
het absolute, relatieve en collectieve gezinsloon. We hebbon in
het eerste Hoofdstuk uiteenarezet. Avat onder elk verstaan Avordt.
Het absolute gezinsloon Avordt allereerst verdedigd op de
volgende gronden:
Het laat meerdere verantwoordelijkheid, A'oor zyn gezin })y
den arbeider zelf dan relatief gezinsloon.
') cf. Zwiedineal<-Südenihorst t.a.p. blz. 127—131.
-) Praeadvieis A e n g e n e n t , t.a.p., blz. 29 en 34.
') cf. Pnaeadivies A e n g e n e n t , t-a.p., blK. 29.
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In de tweede plaats zal het absolute familieloon

minder

spoedig aanleiding geven tot het drukken van het grond'.ooa
dan het relatieve.')
In de derde plaats zou het absolute gezinsloon de voorkeu'.'
moeten genieten omdat toeslagen geen aanspraak kunnen maken op den naam van loon. Desnoods zou het aanbeveling verdienen boven het loon van een nornnai gezin aan groote gezinnen kindertoeslagen te A'erstrekken, doch deze zouden dan
oiuniskenbaar het karakter van steun moeten dragen.
De theorie van het absolute gezinsloon zou principieel ook
lietcr zyn dan het relatieve, omdat het ecrete de noodzakelükheid van een gezinsloon niet afleidt uit het feit, dat een
arbeider gehuAvd is en kinderen heeft, doch uit het recht, dat
liem A'an nature toekomt om te huAveii. En daarom mag zün
loon niet minder zün, al is hü feitelük niet gehuwd. -)
Voorts is het voor velen nog een open vraag of relatief gezinsloon voor algemeene doorvoering vatbaar is.
Eindelük Avordt wel het gi'ootste voordeel van absoluut
gezinsloon geacht, dat het een meer algemeen geldende waardebepaling van den arbeid inhoudt dan de andere vorm. Relatief
gezinsloon zou meer over hellen naar het wisselvallige criterium
der behoeften.'')
Tah'üke voorstanders van gezinsloon evenwel staan op het
standpunt A-an relatief gezinsloon.

Hiertoe worden zü dan

vooral geleid:
door de gedachte dat het onbillijk is eerst bij het vierde
kind verruiming

van inkomen mogelijk te maken, terwyl tot

') cf. Benaadsilaiginig Amnlhemisoh Gemeenitel. Kindterfondis 16 Febr.
1920. Gemeenteblad pag. 153.
•) cf. Praeadvies A e n g e n e n t , t.a.p., blz. 34. Eveneens
P. B. B r u i n, ta^p. blz. 299.
•') cf. PraeadAmes A e n g e n e n t , t.a.p-, blz. 31.
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aan het derde, uitbreiding van het gezin inkrimping van
ieders aandeel van het arbeidersinkomen beteekent. Dit Avordt
een onbillüklieid geacht jegens de kinderen onderling.
In de tAveede plaats vinden zü het relatief gezinsloon te
prefereeren, omdat dit de mogelijkheid

openlaat voor een

percentsgewijze toeslag. Het behoeft geen nadere motiveering,
dat de uitgaven voor het eerste kind in 't algemeen hooger
zullen zün dan voor de volgende kinderen.
Vervolgens loopt het absolute familieloon gevaar kinderlooze
huwelijken te bevorderen.
Tenslotte ontkomt relatief gezinsloon aan het bezwaar van
het absolute, dat dit laatste de Avanverhouding tusschen de
loonen voor ongehuwden eenerzüds en gehuwden met kinderen
anderzüds zou laten bestaan, want als het salaris al voldoende
is A-oor man, A-rouAv en drie kinderen, is het alweer A'cel te hoog
voor ongehuwden, Avat de bron van het kwaad is. Gevolg is dan
dat een zeer groot gedeelte vqn het meerdere loon haar uitwerking mist niettegenstaande den hoogeren levensstandaaitl.
Het collectief gezinsloon wordt aldus genoemd om een dubbele reden: 1°. omdat het samengesteld is uit verechillende
deelen; 2°. omdat het niet in de eerste plaats de behoeften der
individueele arbeidere, als wel A'an den arbeidersstand, collectief genomen, op het oog heeft.') Als bezwaar wordt tegen
dezen vorm aangemerkt, dat hü veeleer liefdadigheidsinstellingen in het leven roept, dan invloed uitoefent op het vaststellen van een rechtvaardig loon. -) Dat de tegemoetkomingen
veeleer zyn onderateuningen voor abnormale gevallen, dan
voorziening in de normale omstandigheid van gezinsformatie.
Tenslotte wordt het collectief gezinsloon als een fout aange') cf. Praeadvies A e n g e n e n i t , t.a^p., blz. 30.
-') cf. Praeadlvias A e n g e n e n t , t.a.p., blz. 31 en 33.
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rekeiid, dat het de verdiensten van vrouw en kinderen Avil
meetellen. Want vooreerst behoort de vrouw al haar zorgen te
besteden aan het huisgezin en ten tAveede dienen de kinderen
door den vader te kunnen worden onderhouden.
Ad II Ook hierover bestaat verschil van gevoelen. Sommigen
nieenen, dat hier alleen bestaat een verplichting van sociale
rechtvaardigheid

d. AV. Z. van die deugd, Avelke een ieder ver-

plicht om door zün handelingen mede te werken aan het algemeen belang.')
Anderen daarentegen verAverpen dit argument Avel niet, zü
aanvaarden het teuA'olle, doch zü meenen dat er bovendien en
wel in de eerete plaats een verplichting bestaat van

strikte

rechtvaardigheid, gegrond op het recht, dat ieder arbeider van
nature bezit om te huwen. En uit dat recht, dat een ieder bezit
cm te huwen vloeit A-anzelf voort liet recht op een voldoend
gezinsloon.
Ad III. Tenslotte is het nog een twistvraag of ook de
Encycliek Rerum Novarum. een gezinsloon bedoeld heeft en
zoo ja of zü dien eisch dan grondde op de strikte, dan wel op de
sociale rechtvaardigheid. Beide partüen beroepen zich op een
antwoord, dat in 1891 uit Rome gezonden is aan kardinaal
G o o s s e n s . Aartsbisschop van Mechelen.-)
') cf. Praeadvies A e n g e n e n t , t.a.p., blz. 33.
^) cf. Praeadvies A e n g e n e n t , t.a.p., blz. 35.
P. B. B r u i n , ta^i. HB. 301.

Eveneens

HOOFDSTUK

III.

BESCHOUWING VAN DE VOORNAAMSTE TEGEN
HET INSTITUUT AANGEVOERDE

BEZAVAREN.

Zooals Hoofdstuk I ons heeft doen zien, is het beginsel van
gezinsloon, zoowel in Overheids- als in particuliere loonregelingen, nog niet tot A'oUe ontplooiing gekomen. Practische en
princiijiëele bezAvaren Avorden tegen het instituut aangevoerd. ^)
Wat de eerste reeks betreft, sta voorop, dat

moeilykheden,

waarop de toepassing van een beginsel in de practük stuit,
nooit reden kunnen zyn, om zoodanig beginsel antipathiek te
üün. AVaar we de noodzakelükheid A'an iets gevoelen, mogen
we niet voor practische bezwaren uit den weg gaan, die bovendien lang niet onoA'erkomelük zün en met de ontwikkeling van
het sociale leven zullen A'erdwynen.
Immers, ook de geneeskunde kent en beschrüft de bacillen
"van een groot aantal ziekten, waarvoor zü nog niet het geneesmiddel gevonden heeft; zou ze nu daarom, ter wille van deze
tüdelüke

machteloosheid, haar

wetenschappelüke

onderzoe-

kingen en reeds verkregen resultaten, moeten vaarwel zeggen
en de hoop moeten opge\'en, ooit een afdoend remedium A-oor
de kwaal te zullen A'inden.
Het grootste practische bezwaar, dat door de tegenstanders
van gezinsloon als onoverkomelük naar voren gebracht wordt,
') Deze indeeling is ontleend aan de Economische Kroniek van
P r o f . D i e p e n h o r s t in Stemmen des Tijds, 9e Jaargang 1920,
III, blz. 84.
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is, dat ran een doorvoering van gezinsloon in het particuliere
bedrijf over de geheele linie geen sprake kan wezen.')
Immers, van alle overwegingen, die een patroon bü het sluiten eener arbeidsoA'ereenkomst leiden, zal het eigenbelang
primeeren en dat eigenbelang A-ordert, dat lüj aan een ongehuwden werknemer de voorkeur zal geven boven een gehuwde.
(iedachtig aan het spreekwoord, dat „zaken zaken zün", zal
hü alle lioogere motieven veronachtzamen. Het resultaat is dus,
dat het i)aard achter den wagen gespannen wordt.
Laten Ave beginnen er op te

AVÜZCII,

dat er in liet huidige

systeem van zoogenaamde belooning der arbeidsprestatie, evenzeer aanleiding bestaat, menschen met groote gezinnen te
Averen.
Immers het feit, dat de theorie der zuiA'cre dienstprestatie,
zooals Ave zullen zien, slechts een leuze is, en dat wel degelük
elk loon rekening houdt met de IcAensomstandigheden van den
werknemer, (waarby standsgevoel, duurte, doch alleen niet
rechtstreeks

het gezin, iiiA'loed hebbende factoren

zün), zal

Aoor den Avei-kgever een aanleiding kunnen zün, gezinshoofden
met groote gezinnen, als onbeAvuste aanklagers tegen de slechte
loonregeling te Averen. -)
Niettemin is deze bedenking niet van allen grond ontbloot,
vooi'al, Avaar in het relatief gezinsloon meer gespecificeerd met
de gezinsbehoeften, rekening gehouden Avordt. De sociale gedachte heeft nog lang niet zulk een plaats in het hart des
menschen A-eroA-erd, dat zü hem ten leidstar dient bü al zün
bandelingen. Maar Avat A'olgt hier weer uit? Dat hier nog een
schoone taak voor de OA-erheid is Aveggelegd, namelyk om de
') cf. D r . v a n d e r W a e r d e n Gezinsloon en
Ih'ukkerij „Voorwaarts", Rotterdam, blz. 25.
-) cf. Niew Nederland, 15 Jan. 1920.

Kindertoeslag,
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menschheid de behulpzame hand te bieden, by het streven naar
sociale gerechtigheid. Ze dient voor te gaan op het stuk van
gezinsloon, evenals ze reeds is voorgegaan op het gebied van
het verzekeringsAvezen. Het bezwaar toch, dat men nu heeft
tegen gezinsloon, n.l. de onmogelükheid van doorvoering in
het private leven, gold immers ook voor de A'erzekei'ing A-an
den arbeider tegen ongevallen en den ouden dag, vóór het tot
standkomen der organisatie.
AVat pensionneering is voor den ambtenaar en den werkman
in publieken dienst, is de ouder domsver zekering voor het particuliere bedrüf. AVaar deze verzekering in Overheldsbedrüf
al mogelük was, vond zy aanvankelük ook in het eigenbelang
een schier onoverkomelükeii hinderpaal voor

de toepassing

bü private ondernemingen, totdat de Overheid aan haar roeping gehoor gaf, om het zwakke te steunen, Avaar dit in verdrukking komt.')
De verzekeringswetgeving heeft, Avat de Overheid in liaar
eigen dienst als goed werkgeefster kon bereiken, ook voor het
private leven mogelük gemaakt. Zoo zal het ook met gezinsloon
moeten gaan. Wat de gemeente Arnhem ondernam, was een
stap in de goede richting. Het feit, dat het niet in de eerete
plaats de roeping eener gemeente is, om de hand aan den ploeg
te slaan, behoeft niet tot afkeuring te leiden van het loffelyk
streven om, zoolang de Staat niet ingrüpt, dezen binnen engeren
kring te vervangen, opdat het hem een spoorslag zü, om zoodra
mogelük in liet algemeen belang de taak der gemeente over te
nemen. -)
Wanneer deze maatregel succes zal hebben zal er voor het
RÜk, alle reden bestaan, om een algemeene regeling te maken,
') cf. Nieuw Nederland, 15 Mei 1918.
••') cf. BeraadiSlaigintgen Gemeentelijk kinderfonds Arnhem,
ble. 149.

t.a.p.,
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geldende voor het geheele land. Mochten te züner tüd de bedryfsorganisaties zich zoodanig ontwikkeld hebben, dat, zü het met
behulp A'an het verplichte lidmaatschap, het gansche bedrüli
uitsluitend uitgeoefend wordt door georganiseerde patroons
en Averklieden, dan is het collectief contract het aangewezen
middel, om Avat eertyds de Staat deed, over te nemen. AVaiit
vanaf dat oogenblik kan verkregen worden, dat Averkelük de
arbeidsAoorAvaarden voor allo werknemers, Avat de minimumbepalingen betreft, gelyk zün. Dit blyve het ideaal, dat dusdanige regeling A'an het loon, dat in verhouding staat tot de
gi'ootte van een arbeidersgezin, allereerst door „selfhelp" d. i.
door actie van het georganiseerde bedrüfsleven tot stand
gebracht Avorde.
Inmiddels bbjve de rechtmatige Overheidsbemoeiing inzake
gezinsloon, als een gewaardeerde liulp en gids, dankbaar geaccepteerd.
AVaar de Overheid cA'euAvel van de noodzakelükheid van
haar ingrüpen op het particulier terrein nog niet overtuigd is,
ga zü altüd op eigen gebied voor. Als goed werkgeefster heeft
zü voor allen een goed voorbeeld te zün.') Reeds uit dit oogpunt mag de OA'crheid niet achterblüven met een gezinsloonregeling voor haar werknemers. De Overheid kan zoo gemakkebjk van haar geheel eigenaardige positie gebruik maken
Zü is geen particuliere werkgeefster, wie het te doen is, om
tegen het kleinst mogelyke loon den grootst mogelüken arbeid
te laten verrichten. Reeds lang heeft zü dat meer of minder
duidelük erkend en toegepast ten opzichte A'an hare ambtenaars en onderw'üzers. Deze allen toch hebben een opklimmen') cf. Voor het recht en den plicht van den Staat om op het loon
invloed uit te oefenen, v. Z w i e d i n e c k—S ü d e n h o r s,t, t.a.p.,
blz. 131—137.
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de salarisi'egeling, waarby natuurlük gedacht werd aan de met
de jaren stügende behoeften, in de eerste plaats wel door
vermeerdering van het gezin des ambtenaars.
En dat op het goed voorgaan hier goed A'olgen volgt, leert
de practük. AVaiit het is juist teekenend, dat in die landen,
Avaar de Overheid het voorbeeld geeft, al meer en meer bij
arbeiders enz. in handel en industrie en bankwezen ook het inzicht A'eld wint, dat in de toekomst kindertoeslagen een Avezeiilyk bestanddeel van hun loon (salaris) regeling zullen moeten
uitmaken. Met name in Duitschland is men A'rüwel algemeen
in de moderne arbeidersbeweging tot dit inziclit gekomen.
Zoo schreef de Vorivarts in een hoofdartikel Lohn und Lebenshaltung')

„Der Arbcitslohn soil mindestens die Summe

„darstellen, die der Arbeiter für

die Rcproduktion

seiner

„Arbeitskraft braucht, d. h. mit anderer AVorteii: der Arbeits„lohn soil dem Arbeiter nicht nur seine nackte Existenz garan„tieren, sondern darüber liinaus die Gründuiig und Erhaltung
„der Familie, Erziehung der

Kinder und

Anderes ermö-

„glichen".
En 't andere groote orgaan der sociaal-democr. arbeiders,
de Hamburger

Echo -) meende, dat voortaan de arbeidere-

organisaties geen contracten meer moesten afsluiten, waarin
geen kindertoeslagen zün opgenomen.
Van een te grooten drang naar OA'crheidsbedrüven'), zij
men, tengevolge Aan iiiA'oering A'an gezinsloon in publieken
dienst niet al te zeer bevreesd. Immere van periodieke verhoogingen ware eenzelfde resultaat te vreezen, maar de ervaring heeft geleerd, dat zulk een

ATCCS

ongegrond was. Van

') ei'. No. van 4 December 1919.
•; 5 Januari 1920.
") cf. F a b i u s Schetsen en Studiën Maart 1919, no. 1.
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een grooten toeloop in het Overheidsbedrüf viel, tengevolge
van periodieke A'erhoogingen niets te merken. Evenmin zal dat,
naar men veilig kan aannemen, het geval zün met een gezinsloonregeling. Maar al bestond voor het gevreesde eenige grond,
dan ligt hierin toch voor de Overheid geen reden, om niet op
den ingeslagen weg voort te gaan. Want wat als bezwaar
aangemerkt wordt, is in wezen geen bezwaar, eerder een voordeel. Immers, een groote toeloop van werknemers naar het
overheidsbedrüf dwingt de particuliere werkgevers, om, Avillen
zü over voldoende arbeidskrachten kunnen beschikken, hun
arbeidsvoorwaarden te herzien, wat juist het beoogde doel was.
Toch zal de toepassing alsdan steeds nog beperkt blyven tot
groote kapitaalkrachtige bedrÜA'cn, wier leiders niet uit economische overwegingen aan ongehuAvde Averkkrachten de voorkeur behoeven te geven, boA'cn Averklieden met een talrük gezin. Slechts de bloei der ondernemingen kan de ondernemers
in staat stellen de groote sociale gedachte in hun bedrüven in
practük te brengen. Behalve in kapitaalkraclitige bedrüVen
kan het voorbeeld der Overheid ook opgCA'olgd worden in takken van nüverheid, waar de organisatie sterii ontAvikkeld is.
Zoo is in het collectieve contract in de textielindustrie bepaald, dat er een fonds gevormd zal worden voor een uitkeering
aan groote gezinnen.
Buiten deze gevallen zal het voorbeeld der Overheid niet A'eel
uitwerking hebben, omdat het zaad der naastenliefde door het
eigen belang verstikt wordt. Tot werkdadig ingrüpen in het
particuliere bedrüf zal de Overheid dan geroepen zyn, zoolang
de particuliere organisaties voor het opnemen van een gezinsloonregeling nog niet ryp zün.
Verschillende wegen staan hier voor haar open.
Dr.

Hitze

noemt als eerste middel om verbetering te
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brengen in de tegenwoordige loonregeling

den

spaarplicht

voor minderjarige arbeiders')
De patroons moeten hiertoe meewerken eu de practük kent
dan ooli voorbeelden.
De lieperking van den spaardwang tot den minderjarige
heeft dubbelen grond. A^ooreeret is de behoefte by hem büzonder sterk. In de tAveede plaats is bü hem ook de doorA'oering
van den spaardwang het gemakkelükst, wül de heffing der
Spaargelden op dezelfde wüze kan geschieden als de betaling
Aan verzekeringspremies. De beteekenis van den spaarplicht
ligt Aooral in de paedagogische Avaarde. Vermelding verdient
hier ongetAvüfeld, dat ook het Leidsche Rapport van de Commissie -) tot onderzoek A'an de salarissen en loonen der verschillende ambtenaren, beambten en Averklieden in dienst der
gemeente Leiden op den spaarplicht w'üst, hoewel het desbetreffend voorstel der genoemde Commissie door den Leidschen
Gemeenteraad niet Averd aangenomen. Doch de Commissie
aclitte deze bezAvaren gering tegen de groote A'oordeelen, aan
den spaarplicht A'erbonden.
Bovendien heeft de practük elders geleerd, dat het spaarinstituut na eerst heftig bestreden te zyn geweest, eenmaal ingevoerd, al spoedig zich in de algemeene' sympathie mag verheugen. In een bericht over de gunstige resultaten A'an den
spaarplicht in Duitschland leest men, dat de tegenstand tegen
den maatregel, die aanvankelük zeer groot was, is verdwenen,
ja zelfs zien A-elen met genoegen hun tegoed steeds stügen,
terAvül men dikwüls A'rüwillig nog bydragen bü de verplichte
gaat voegen.
Het tweede middel door H i t z e voorgesteld, is de iuA'oering
') cf. Kath. Soc. Weekblad 1918 nos. 34, 35, 36.
-) cf. Blz. 19—22 van het Rapport.
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eener verzekering ten bate van gezinnen, die met een groot
aantal kinderen

gezegend zyn, een zoogenaamde

ouders-

verzekering. Terwül bü den zoocA'en genoemden spaardwang,
aan lederen inlegger slechts zooveel wordt terugbetaald, als
luj zclL' heeft ingelegd (met byvoeging A'an de rente), houdt
de verzekering rekening met de behoeften van de verzekerden.
H i t z e slaat A'oor, om een afzonderlüke

A'erzekering in te

Aoorcn, ten bate van oudere van groote gezinnen, waaraan
alle arbeiders, alle patroons en ook de Staat zouden moeten
büdragen en waaruit dan bü de geboorte van een kind een
zekere uitkeering zou worden betaald.
Het is echter de gi'oote A'raag of een andere oplossing niet
beter is, en

AVCI

die, Avelke bü de loonregeling zelf rekening

houdt met het aantal kinderen.
AVe hebben in het eerste Hoofdstuk als onze meening uiteengezet, dat de kindertoeslagen een element van het loon waren
en nu kan het niet anders dan verwarrend werken voor de
toepassing van het beginsel, op particulier terrein middelen
aan te Avenden, die geheel buiten het loon omgaan.
Aan dit bezwaar ontkomt nu het

Rijkskinderfonds.

Dit instituut, zooals dit door P r o f . A a 1 b e r s e A'oorgcslagen Avordt, schünt daarom wel het meest aangewezen middel
te zyn. Door die verplichte verzekering dan, in aansluiting
aan de andere sociale verzekeringen, heeft de werkgever geen
vóór- of nadeden A'an het indienstnemen van gehuwd of ongehuwd personeel.
Echter dient er op te worden gewezen, dat al was het alleen
maar om den administratieven rompslomp te vermüden, dit systeem van sociale verzekering behoort te worden vervangen
door een, dat opkomt uit de geconcentreerde bedrüven, zoodra
•de omslandigheden dit toelaten.
6

»
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Intusschen zal de invoering in het private bedryf, niet opeen dergeUjke Rükskinderverzekering behoeven te wachten.
Een regeling voor alle burgers staat een geleidelüke invoering
niet in den weg. Zooals ziekteverlof, pensionneering enz. geleidelük kwamen, zoo zal ook een gezinsloonregeling naar gezinsgrootte niet behoeven te Avachten op een regeling voor allen.
Doch A'oor alles is noodig het besef, dat een betere waardcering van het grootere gezin een eisch der gerechtigheid is.
Waar dan dat besef meer doorbreekt, zal de practük middelen
weten te vinden, waardoor de kosten der gezinstoelagen zoo^
worden omgeslagen over alle burgers, dat het voor den particulieren werkgever geen A'erschil uitmaakt of zün arbeider
gezinsverzorger is of niet en hooger of lager inkomen ontvangt.
Dit ééne moet slechts voor oogen gehouden worden, dat voorde toepassing van gezinsloon in het particuliere leven niet
A'an één maatregel heil verwacht zal kunnen Avorden.
Terecht zegt C h. A n t o i n e in Cours 'd'economie

sociale:')

„Une illusion frequente dans la matière qui nous occupc c'est
„d'exiger un remede unique, prompt, efficace, qui du jour au
„lendemain ramene 1 'aisance dans toutes les families ouvrières;
,,c'est demander un miracle ou poureuivre une chimère. Ne
„cessons pas de le répéter, que la question des salaires est
„étroitement liée a l'ordre social tout entier; un regime des
„salaires equitable et stable ne peut être obtenu que par une
„sage et progressive oA'olution de l'ordre economique actuel.
„Indiquons les principaux moyens, qui ont été proposes pour
„obtenir un relèvement des salaires. Ce sont 1'intervention
„directe de l'Etat, Ia charité. Taction privée, individuclle ou
„collective. Paction indirecte de l ' E t a t " .
^) t.a^p., blz. 688.
Eveneens v. Z wdediineick-iS ü d e n i h o r i s t , t.ajp., blz. 134.

83,
Het hoogere loon zal dan verhaald moeten worden op de
consumenten. Hierin ligt echter voor sommigen een bezwaar.
Immers, het is er om te doen, om het werkelük loon en niet
om het geldloon hooger op te voeren. De theorie van het
„rechtvaardig loon" staat of valt niet de mogelükheid om een
werkgever, die in dienst heeft een arbeider, Aviens prestatie
liem oplevert een halven hectoliter tarwe, er toe te brengen een
loon te geven, AvaarA'oor men een geheelen heetoliter kan
koopen.
In 't algemeen zal het Avaai' zün, dat een ongezonde opdryving A'an loonen den geheelen levensstandaard op hooger peil
zal brengen en dientengevolge zal de A'crandering geen verbetering zün.
Maar het is de vraag of van een meer billüke A'crdeeling
van het loon, eenzelfde resultaat verwacht kan worden.
Immers, een ruimere salarieering van gehuwden met groote
gezinnen, zal gepaard kunnen gaan met een besparing van hetgeen aan ongehuwden te ruimschoots Averd uitgekeerd, zoodat
het totale aan loonen uitgekeerde bedrag geluk bluft en er dus
voor een prüsstüging der artikelen uit deze oorzaak geen
reden is.
En mocht al de kindertoeslag er toe büdragen de productiekosten te verhoogen, dan zal het nog niet in die mate zün, dat
de markt er een merkbaren invloed van zal ondervinden.
Een geringe A'erhooging der productiekosten zal, o. i. zonder
dat het voor de consumenten een noemenswaard verschil
maakt, op deze verhaald kunnen worden.
Men moet dus ten deze wel onderscheid maken tusschen de
poging, om door loonsverhooging het aandeel A'an de arbeiders
in de opbrengst van het productieproces te vermeerderen,
waarby zy ten slotte zelf het gelag zullen moeten betalen en de
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meer billüke vcrdeeling van het voor loon beschikbare bedrag,
Avaarop gezinsloon aanstuurt.
Principieel verweer wordt ten onzent nog van drie zijden
geboden, n. 1. uit het socialistische, oud-liberale en feministische kamp. Het groote bezwaar van socialistische züde is,
dat gezinsloon de kracht der organisatie breekt. D r. v a n d e r
AV a e r d e 11 legde in zün brochure: Gezinsloon en

Kinder-

toeslag ') vooral het zwaartepunt in dit argument.
Vooi-op zü gesteld, dat dit gravamen niet zoo zeer de loonregeling zelf geldt, als wel ingege\'en wordt door een tactische
manoeuvre, om den klas.senstryd gaande te liouden. De klassenstrüd staat in het middelpunt der beschouwingen en alles dient
vermeden te Avorden, wat dien klassenstrüd kan doen luwen.
Stellen Avü ons A-oor een oogenblik op het standpunt van den
klassenstrüd, geldt dan hetzelfde bezAvaar, dat men nu heeft
tegen gezinsloon, ook niet voor de huidige salarisregeling,
waarby de gezinsA'crzorgers zooAcr achterstaan bü hun ongehuwde of kinderlooze collega's? Zoo het één den kla.ssenstrüd
zal breken, zal dit dan ook niet van het andere gezegd moeten
worden; of de klassenstryd is in weerwil A'an de huidige salarisregeling onmisdvcnbaar, maar dan zal ook gezinsloon daarin
geen verandering brengen, of de klassenstrüd is een hersenschim, die slechts door kunstmatige bewerkingen een schün A'an
Averkelükheid krygt.
Aangezien dit laatste voor een ras-echten socialist tot de
onmogelüklieden hoort, zal ook gezinsloon in de eenheid der
arbeidersklasse evenmin (of evenzeer) verdeeldheid brengen als
dit van de huidige salarisregeling kan gezegd AVorden. Dus op

*) Gezinsloon en Kindefrto^slctg, blz. 28.
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dezen grond kan, consequent geredeneerd, zelfs een socialist niet
tegen gezinsloon zün.
Terecht zei dan ook de heer W i b a u t in zün i^raeadvies
voor de Juristenvereeniging in 1913:')
„Er is in het beginsel „ongelyk loon A'oor gelyke arbeids,,levering", van het oogenblik af dat die ongelykheid begint
„boven een standaardloon en zich aanpast aan de meerdere be,4ioeften, b.v. naar den maatstaf van den omvang van een
„gezin, niets, dat in strüd is met eenig beginsel van den
„klassenstrüd''.
Men krügt den indruk, dat de reden, waarom de S. D. A. P .
en A'ooral de organisaties niet aan den kindertoeslag willen,
eigenlyk een andere is dan het behoud der eenheid in de
ai'beideraklasse. Veeleer schünt de oorzaak van liet verzet tegen
kindertoeslag te zün, dat men bang is, met het accepteeren van
den kindertoeslag de kip te slachten, die de gouden eieren legt:
men heeft de gezinnen noodig aLs „trekos" als motor, bü iedere
loonsverhooging. Want de eenheid der arbeidersklasse, is niet
zoo in gevaar als men wel oiigeeft. Terecht is dan ook opgemerkt, „dat onder de arbeiders, Avat dit betreft A-eel meer soli„dariteit heerecht, dan theorelici, die er buiten staan, meer„malen meenen. AVanneer de arbeiders zelf regelingen moeten
„maken, dan rekenen zy wel met het kindertal. Zü doen dat
„bü uitkeering bü staking en ook by de regeling der werk,,loozenverzekering. Op allerlei manieren trachten de arbeidere
„het zoover te brengen, dat met die eischen in hun gezin, Avel
„terdege rekening gehouden wordt". -)
Hoe men nu het argument kan aanvoeren, van het brengen
van verdeeldheid onder de arbeiders, is een raadsel.
') Praeadvies W i b a u t , t.a^p., Iblz. 124.
-') cf. Beraadslagin-gen Gemeeniei. kinderfonds, t.a.p. bte. 154.
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In stryd met het socialisme kan gezinsloon dan ook niet
wezen. Dit is door verschillende socialLstische

voorvechters

gevoeld. Zoo schreef de heer F r a n k v a n d e r G o e s , die
juist op dit gebied, de beste voorlichter en denker \'an zyn
partü genoemd kan worden, in zün brochure over dit onderwerp : ' ) „Het herstel van arbeidskracht, Avyl het levenskracht
„is, vereischt niet enkel de reproductie van de arbeid^racht,
„besteed door liet lid van het gezin dat werkt. Het omvat de
„IcA'cnsmiddelen noodig voor het gezin".
Een tweede bezAvaar uit dezen hoek is, dat „loon naar behoefte"

in het socialisme een andere beteekenis heeft, dan in

het kapitalisme. -) Loon naar behoefte is alleen door te
voeren in den socialistischen toekomststaat en niet in de huidige kapitalistische samenleving.
Toegegeven, dat de meest consequente toepassing van het
Ijeginsel slechts mogelük is in de toekomst bü
andere organisatie van onze maatschappü-

een geheel

AVaarom echter,

mag gevraagd Avorden, zou dit beletten in de huidige maatschappy reeds 'n aanvang te maken met gedeeltelüke

toe-

passing A'an een goed, een hooger sociaal beginsel.
Leerplicht tot 18 jaar wordt reeds door velen noodig geacht.
Moet men dan t ^ e n leerplicht tot 14 jaar zün, als het andere
nog niet mogelük is?
Den ouden arbeider 'n onbezorgden le\'ensaA'ond te verzekeren, is zeker veel beter dan hem een pensioentje van ƒ 2 ijcr
weck op 70-jarigen leeftyd te geven. En toch is dit laatste in
de Kam.er aangenomen. ^)
In gezinsloon wordt dan verder gezien een middel om het
') F. V. d e r Goes. De arbeidskracht, Airaisterdam, C. L. G.
VeWt, 1900, bllz. 59.
-') cf. PraeadvBQS W i b a u t tja.p., Mfc. 127.
") cf. Nieiav

Nederland

22 Octobar 1918.
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Nco-Mcdihusianisme

te bestrüden. AVe hebben reeds als onze

opinie weergegeven, dat een dergelüke gedachte aan het begrip
van gezinsloon vreemd is, hoewel velen, met name van Katholieke züde') juist op dezen grond heil van het instituut verwachten.
Niettemin kunnen we toegcA'en, dat de kindertoeslag in dit
opzicht eenige waarde kan hebben, zooals ook het geval is met
andere sociale voorzieningen, als verbetering van woningtoestanden e. d. Echter zün dit alle slechts middelen, die ;n
de tweede plaats komen. Het neo-Malthusianisme is een zedelük kwaad, dat niet alleen met materieele middelen kan bestreden Avorden, maar in de eerste plaats door zedelüke en
geestelyke argumenten en door den menschen verantwoordefijkheidsbesef voor eigen daden bü te brengen.
Afgezien van het feit, dat een dergelük geesteUjk kwaad,
niet door materieele voordeelen te schenken, is te bestrüden,
zooals de geschiedenis trouwens èn in het oude Rome èn in
Prankrük van thans leert, miskent een dergelüke opvatting de
bron van het Neo-Malthusianisme.
Ten onrechte wordt dit in A'erband gebracht met de treurige
sociale omstandigheden, Avaaronder de menschen leven. Deze
materialistische verklaring van het Neo-Malthusianisme is er
echter absoluut naast, omdat dit niet is opgekomen in de lagere
kringen A-an het volk, Avaar men met angst en vrees de geboorte
van een kind tegemoet ziet, maar in de kringen van de „upper
ten", in de kringen, waar men hoe langer hoe meer ging leven
voor Aveelde en genot. -)
Niet, dat in vele gevallen armoede en gebrek niet tegen
') cf. Centrum 13 Fielbr. 1920.
') cf. BeraadsUiginffen AmJi, Gemeentelijk Kinderfonds, it.a.p.,
blz. 157.
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kinderbezit doen opzien en, dat door die factoren het geboortecüfer niet een merkbaren invloed ondervindt. Uit de statistieken blükt juist dat gehuwden zich hoe langer hoe meer in
hun kinderbezit beperken') en dit is Avaarlük niet alleen tengevolge van het Neo-Malthusianisme. -) De kinderbeperking uit
armoede moet daarom niet verward worden met die, Avelke
het gevolg is A'an het Neo-Malthusianisme.
Een vierde ljezA\'aar, dat men tegen gezinsloon oppert is, dat
het niet bevorderlük is voor het streven, een hooger grondtoon
te krügeii. AVant voorziet men in de speciale behoeften van een
groot gezin, die een ongehuwde niet heeft, dan zal, zoo die
büslagen in de extra behoeften blüken te voorzien, de noodzakelykheid A'an een hooger grondloon niet zoo zeer gcAoeld
worden.
Nemen we voor een oogenblik de juistheid dezer consequentie aan, dan moeten we ons verbazen over het feit, dat
juist in de gelederen dezer opposanten voorstanidere van sclioolvoeding, .schoolbaden enz., kortom A'an Moederechapszorg gevonden Av orden. Want geldt van deze maatregelen niet precies
het zelfde? Zullen ook zy, die door de A'erlichting A'an deze

') Zie het igrafisdi overzidht der huwelijken en geboorten, samengesteld door M r . M e t h o r s t. Directeur van het Centraal Bureau
voor de Statistiek. Eveneens Katholiek Sociaal Weekblad, 17e Jaargang, no. 34. En eindelijk K. O 1 d e n b e r g De>r Geburtenrückgang
und seine treibende Krafte.
-) H i t z e noemt t.ajp. negen oorzaken van achteruitganig op:
alcoholisme, csexueele ziekten, Neo^Mialthusianisme, de moeilijkheid
der huishouding bij groote gezinnen, stijiging der levensstandaard
A'an alle maatschappelijke klassen, de vroege emancipatie der kinde.
ren ten opzidhte van hunne ouders, woningnood, deelneming van
ATOUwen en meisjes aan landboujw, handel en industrie en ten laatste de 'voornaamste en diepste oonzaak: het verval van godsdienst
en geloof.

maatregelen gebaat zyn, niet minder vurig staan tegenover
den eisch van hooger grondloon?
AVe laten deze inconsequentie A'oor rekening van deze opposanten en gaan thans over tot beantwoording der A-raag, of
werkelük het drukken van het grondloon het gevolg zyn zal
van invoering A-an gezinsloon. Het is zonder eenigen twüfel
juist, dat het toekennen van toelagen in verband met de
grootte van het gezin een behoorlüke basis voor salarieering
niet in den Aveg mag staan maar daarnaast moet dan w-orden
gezegd, dat bü een goede basis van bezoldiging juist het stelsel
van gezinstoelagen

aan

dat

liezwaar

niet

onderheA'ig is.

Gezinsverzorgers toch zullen bü A'erhooging A-an het grondsalaris nog meer belang hebben dan anderen, aangezien zü meer
dan jiun ongehuwde collega's kunnen constateeren of het
grondloon al dan niet noodzakelyk is.
In de index cijfers, waarvan natuui'lük een ieder,

ZOOAVCI

on-

gehuwd aLs gehuwd arbeider kennis kan nemen, is bovendien een
veel objecticA'cr maatstaf gegeven. Uit deze methode om de gemiddelde prüsbeweging te constateeren valt met zekerheid af
te leiden of het grondloon al dan niet te laag is. Het gcA-aar
A'oor het drukken Aan het grondloon, tengevolge A-an de iiiA-oering A'an den kindertoeslag is dus niet büzonder groot. AVel kan
AVorden toegegeven, dat, zoo het gevaar om het algemeen minimum voor allen te drukken mocht bestaan, dit nog A'erkleind
wordt, als men met den toeslag begint bü het vierde kind.')
Docli ook aan het relatief beginsel, waarbü men bü het eerete
kind reeds het loon verhoogt, is het drukken van het grondloon
niet inhaerent. In ieder geval ligt deze opzet niet ten grondslag aan het instituut. Men heeft dit wel beweerd op grond
') cf. Beraadslagingen Gemeentelijk Kinderfonds Arnhem, t.a.p.,
blz. 153.
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Tan het door ons gemaakte bezwaar tegen de huidige salarisactie, dat het groote gezin steeds gebruikt wordt, om het salaris
omlioog te brengen ook voor de kleine gezinnen.')
Evenwel wü kunnen niet inzien, waarom alleen de gezinsbehoeften en niet de individueele, voldoende aanleiding kunnen
zi^ïi tot loonsverhooging.
Een vüfde principieel bezwaar is, dat het een ondraagUjke
gedachte is, dat daar naast elkaar arbeiden tAvee ai-bcidere, die
beiden hetzelfde werk verrichten, terAvül de één een hooger
loon ontvangt dan de andere, alleen omdat hü meer kinderen
te zünen laste heeft.
AVy gevoelen niet, dat dit wrevel kan verwekken. Alleszins
beantwoordt 't aan het rechtsgevoel, wanneer degeen, die voor
zoo A'eel zv/aarder financieele veri)lichtingen geplaatst is en in
afhanlielüke positie verkeert, hooger uitkeering ontvangt voor
den arbeid, die hem de voorziening in het levensonderhoud
moet verzekeren.
In het buitenland, in de Duitsche steden, Avaar de kindertoeslag reeds lang bestaat, is dan ook van die onderlinge jalouzie
niets gebleken. TrouAvens, ook ten onzent is de ervaring bü die
groepen, waarA-oor deze A'oorziening Averd getroffen, andere.
Predikanten ontvangen een salarieering, vei'schillend naar de
grootte van het kroost, terwül ook by het honorarium van de
professoren aan één onzer universiteiten gelüke gedragslün
gevolgd wordt.
Alleszins rechtvaardig Avordt zoodanige regeling door de
belanghebbenden geacht en van conflicten, om die reden werd
niets vernomen. Er bestaat geen reden aan te nemen, dat hun
i^echtvaardigheidsgevoel zooveel füner ontwikkeld is dan dat
') Notulen Staten van Noord-Holland. Buitenigewone zitting van
8 Juni 1920, iblz. 52.
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van andere groepen, dat zy alleen rechtvaardigheid

zouden

Aveten te betrachten.') De juistheid van deze veronderstelling
leert trouwens ook de praktük in andere opzichten. Immers
kennen AVÜ talrijke andere voorbeelden van ongeluk loon voor
geluk Averk, waarA'an gezegd kan Avorden, dat ze in elke categorie van menschen voorkomen. Om er een te noemen: de
periodieke verhoogingen. Of zal iemand, die in het genot is
A'an die periodieke verhoogingen meer presteeren, dan zyn
collega, die ze ontbeert. A''eeleer zal het tegenovergestelde het
geval zyn. Immers periodieke verhoogingen Avorden niet uitgekeei-d als gevolg van meerdere prestatie, maar louter op grond
van utiliteitsoverwegingen A-an den weiSigever, om nl. verzekerd te zün van een zekere stabiliteit in zün personeel, om
liet personeel aan ambt of betrekking te binden. Intusschen
wordt ook in deze gevallen geen jalouzie gezien tusschen de
Ijetrokkcnen.
Niet het rechtsbe.'ief wraakt dan ook den kindertoeslag, maar
liet socialistische rechtsbesef. Zeer terecht is wel eens gevraagd,
,,hoe het dan straks zal gaan in de communistische maat„schappü, waar ieder presteert Avat hü kan en neemt wat hü
„noodig heeft en een arbeider met vier kinderen waarschünlük
,,in 't algemeen niet meer zal presteeren, dan een arbeider met
„tAvee kinderen, maar toch krachtens het feit, dat hü vier heeft,
,,nieer zal nemen". ^)
Ten slotte Avordt ook tegen gezinsloon het A-erwüt gericht,
dat het is een middel van bedeeling, terwyl zü, die dit zeggen,
zich vaak met schoolvoeding en schoolbaden der kinderen kunnen verzoenen, alsof deze dingen niet A'cel meer op den naam
') Notulen Staten van Noord-Holland, t.a.p., blz. 61.
') cf. Beraadslagingen Gemeentelijk Kinderfonds .'irnhem, t.a.p.
blz. 201.
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Aan bcdeeling aanspraak konden maken. Tot zelfs in ChristeUjke arbeiders- en onderwyzerskringen heeft men deze suggestie
weten te doen doordringen. Dat er echter geen A'crncdering
in gevoeld wordt door de meest hoogstaande leerkrachten moge
blüken uit het rapport der Salariscommissie van het Genootschap van Leeraren aan Nederlandsche Gymnasia, bestaande
uit de heeren D r .

J. H. F. B 1 o e m e r s, D r. C. P.

G u n n i n g , D r . E. M o g e n d o r f en D r. C. K. N u gt e r e n, welke heeren unaniem verklaarden onder punt 5 :
„Invoering van huwelyks- en kindertoeslagen, is beslist nood,,zakelük" en hiervan, blükens liun toelichting, terecht verheffing en veredeling der dienstverhoudingen en opvattingen
verwachten.')
Eveneens nam de ^Vfdeeling Amsterdam van den Bond van
Nederlandsche OnderAvüzers het voorstel-G e r Ii a r d betreffende kindertoelagen-salarieering aan. De Afdeeling Amsterdam
van de Leeraren M. O. requestreerde met de afdeelingen Den
Haag en Rotterdam om kindertoeslagen.
Maar niettegenstaande deze getuigen, gaat men voort kindertoeslag veraclitelük te verAverpen. In stee van de gezinnen
op te bouwen, breekt men ze af door allerlei maatregelen, die
in strüd zün met den aard van een gezin, welke saamgevat
worden onder den naam van Moederschapszorg, onlangs in het
partü-program der S. D. A. P. opgenomen.
Nog van een anderen kant wordt, zooals we zeiden, principieel
verweer geboden tegen gezinsloon, n. 1. uit den oud-liberalen
hoek. De alleen-dienstpre.static theorie bekoort aldaar nog veler
harten. M r . v a n H o u t e n heeft in zün praeadvies van de
Vereeaiging voor Staathuishoudkunde en Statistiek in 1913,
nog een lofrede op deze theorie afgestoken.") Loon naar werk
') cf. Nieuw Nederland
25 Maairit 1919.
-') P r a e a d v i e s v. H o u t e n 1913, t.a.p., blz. 51.
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bbjft volgens hem. de eenige en uitsluitend billüke regeling.
Bevi'cdiging van behoeften moet uit dat loon gevonden worden.
Stügen de belioeften, dan moet men zün salaris zien te vermeerderen door er harder voor te werken of anders, moet men
maar de tering naar de nering zetten.
Zoodra echter de bevolkingsvermeerdering

te snel

gaat,

komen er moeilüklieden. Op een gegeven moment zal dan het
oogenblik aangebroken zün, waarop de gelegenheid tot looiienden arbeid, niet meer bevorderd kan worden. Een crisis
breekt uit, waarin bü kinderbeperking alleen heil gevonden
kan worden.
Vraag en aanbod van Averkkrachten, in vrüheid concurreereiide, behooren niettemin grondslag der loonbepaling te zün;
•de behoeften van den arbeider kunnen een minimum aanwyzen,
maar moeten overigens buiten aanmerking blüven.
En onder de A'rüe en onbelemmerde werking dier economische In'achten is het loon precies wat het zyn kan. Hiermede
is volstrekt niet gezegd, dat de A'crkondigers dezer loonleer er
iets op tegen zouden hebben het arbeidsloon, zoo het mogelük
Avare, te verhoogen.
Maar het is, legt M r . N. G. P i e r s o n ons uit, de schuld
van de toeneming der bevolking, dat de stüging der loonen
zoo ver bü de toeneming van de productiviteit A-an den arbeid
achterblyft.
„Laat ons dan, zonder vooralsnog in een Avaardeering te
,,treden van de voor- en nadeelen der maatschappelüke orde..niiig, de vraag trachten te beantwoorden, die liierboven is
„gesteld. Vanwaar, ondanks het toenemen der voortbi'cnging
„en de A'ci-meerdering der kapitalen, geen aanzienlüke verhoo„ging van het peil der arbeidsloonen? AA^' ü meenen, dat de ver,,klaring hiervan moet gezocht worden bü den sterken aanwas,
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„dien het cüfer der bevolking, zoowel in Europa als daar„buiten, heeft ondergaan. Dit Avas het treurig correctief. De
„som van goederen, die aan den arbeider wordt toebedeeld,
„is Avel degelük aangegroeid, doeh het getal van hen, die daar„uit hun

inkomen putten, is het in weinig mindere mate.

„Daardoor weixi belet, dat de verdeeling op een voor den
„arbeider bü toeneming gunstiger voet geschiedde, hetgeen
„anders zeer stellig het gcA'al zou zün geweest",')
AVelk standpunt moeten AVC nu tegenover deze opvatting innemen?
Terecht wüst de heer R. K u y p e r er op, dat wü de laatste
jaren, tengeA'olge van de toepassing van het Neo-Malthusianisme, een beperking van de procreatie hebben beleefd, zoo
ontstellend, „dat men zich in burgerlüke kringen angstig heeft
„afgevraagd: Avaar moet het naar toe? En toch bHjft, behou„dens in korte tüdperken van hoog-conjunctuur, de wei-ke„loosheid, de relatieve overbevolking bestaan. Men ziet dus,
„dat tegen de enorme overbodig making van de arbeidskracht
„door de technische ontwikkeling, zelfs de sterkste procreatic„Ijeperking van de laatste jaren niet is opgcAvassen. Men verj.gete hier ook niet, dat zoodra de bevolking wordt bepciHct, het
„aanbod van arbeidskracht relatief woi-dt verminderd, daar,,mee het arbeidsloon stügt en dientengevolge Aveer een meer
,,dan gcAvone prikkel wordt geschapen tot nieuA\'en iiiA'ocr A'an
,,machines". -)
Ook aan de procreatiebeperking zit dus veel meer vast, dan
de oud-liberale theorie A'crmoedt, Wel bestaat er een groot
vereehil tusschen de huidige procreatiebeperking, waartoe met
het oog op den particulieren welstand van een gezin wordt
') Leerboek der Staathuishoudkunde, Wz. 258, l e druk.
") cf. Verslag Alg. Verg. Vereen, voor de Staalh. en de
tiek Leiden 4 October 1913, tfliz. 21.
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overgegaan en de bevolkingsbeperking, die noodig zou zün om
evenwicht tusschen vraag en aanbod van arbeidskracht in de
maatschappü te bewerkstelligen, maar het resultaat had toch
hetzelfde moeten blüven.
Met instemming hebben Ave daarom deze citaten aangehaald^
omdat hieruit bHjkt, dat de theorie van den vrüen loop van
vraag en aanbod zich zelf veroordeelt. Door den ongedachten
gang van zaken heeft genoemde theorie de vuurproef, waaraan ze onderAvorpen Avas, niet kunnen doorstaan. Dit behoeft
nu niet te leiden tot wanhoop aan de huidige productiewüze,
maar wettigt toch de conclusie, dat er aan de verheerlüking
van de vrye Averking der Avet van vraag en aanbod wel iets
hapert, dat ze plaats moet maken voor een loonpolitiek, die
met de verschillende schakeeringen van het maatschappelük
leven, met name met de gezinsverhoudingen, rekening houdt
en welke ontegenzeglük een loon moet verwei"peii, dat geluk
is voor gehuwden en ongehuwden, kinderloozen of huisvadere.
Hoe komt men eigenlük aan de leuze? Vroeger was gezinseii huwelyksplicht A'anzelfsprekend
man of

AIX)UW

voor lederen

normalen

en kinderbezit een zegen. De ongehuwde of

kinderlooze Averd beklaagd of geminacht. Daardoor Avas er geen
of weinig A-erechil in behoeften tusschen mensehen van eenzelfden kring. En daardoor was toenmaals deze gelükheid op
zichzelf niet in strüd met de oorzaak, die deze gelükheid
bracht, n. 1. het zuiver commercialisme, dat op de arbeidsmarkt
voor dezelfde arbeidswaar, denzelfden prüs betaalt in eenige
periode. Zeer zeker was die prys vooral toen, — en is hü dat
nog meestal — te laag voor gewone gezinsbehoeften.')
Doch nu deze behoeftengelükheid absoluut niet meer bestaat
'•) cf. Mevv. V. T o e i op adres dei- V. O, E. G. 12 October 1916,
aan den raad der Gemeente Amsterdam.

9o

en beAvust ingrypen, door de Overheid en vakbonden, regeling
begint te brengen in dit zuiver materieel gebeuren, terwiUe
A'an den mensch, die meer is dan een liandelsobject, is het vasthouden aan dit zuiver commercieel standpunt onbegrüpelük
en onverdedigbaar. Argumenten voor het vasthouden aan dit
stelsel kan men dan ook tevergeefs zoeken. Men spreekt zich
vaak uit vocu' „geMjke loonen", zonder dat men weet waarom
Er zün voorstandere, die althans een poging doen om deze onbewezen leuze te rümen, met het gemeenschaps- d. i, gezinsIjelang en zeggen, alsof er niets om hen veranderd is op gezinsgebied: „Het salaris zü geUjk, doch zoo hoog,(??) dat men er
met een gezin(??) van kan IcA-en." '
Niettemin bleef de Staatscommissie-S t o r k tot het instellen
van een onderzoek naar de regeling A'an de salarissen

der

burgerlüke Rüksambtenaren, zich op het standpunt der alleen
dienstprestatie stellen, toen zü in haar Rapport als haar meening te kennen gaf, „dat naar het inzicht der Staatscommissie,
„mannen en vrouwen, gehuwden en ongehuAvden bü gelüke
„dienstprestatie een gelüke bezoldiging behooren te genieten".')
AVie den arbeid verricht heeft alzoo geen invloal

op de

taxeering.
De vraag door de Regeering aan de Staatscommissie gesteld,
„of en zoo ja, in hoeveiTc, het toe te kennen salaris verband
„dient te houden met de sterkte, in dit verband met de be„hoeften der gezinnen" werd dus ontkennend beantwoord,
„Het is aan de aandacht der Commissie niet ontgaan", aldus
luidt het desbetreffend bescheid, „dat er redenen zün van
„ethischen en persoonlüken aard, om bü de bezoldiging der
„ambtenaren te onderscheiden tusschen de gehuwden en de
„kostwinners eenerzüds en lien, die slechts leA'cnsonderhoud
') R.app^ort Staatscommissae-Stoik, pag. 22.
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„A'oor hun persoon behoeven anderzyds. Ontkend kan ook niet
„worden, dat nu reeds de Staat met de persoonlüke omstan„digheden rekening houdt. Intusschen op het punt een nieuwe
„regeling voor te dragen, meent de Staatscommissie, gelet ook
„op de omstandigheden, Avaaronder de büslagen van allerlei
„aard zün ontstaan, dat in een algemeene salarisregeling, de
„persoonlüke omstandigheden, waaronder een ambtenaar zyn
„dienstbetrekking vervult, niet in aanmerking moeten worden
,genomen.
„Büslagen aan gehuwde ambtenaren of voor kostwinner„schap in 't algemeen, noch büslagen voor het bezit van een
„bepaald aantal kinderen of voor den Aveduwnaar (of de we„duwe) met minderjarige kinderen, zün in het voorstel be„grepen.
„Evenmin wordt rekening gehouden met de persoonlüke
„gegoedlieid A'an den ambtenaar. Zeer wel heeft de Staats„commissie begrepen, dat volksAvelvaart en \'olksgezondheid in
„een geregeld en goed verzorgd

huwelüksleven

hun

basis

,,hebben en, dat geen gebied van kinderverzorging voor den
„Staat onverschillig is, maar dit Avettigt niet de conclusie, dat
„bü de regeling van het loonvraagstuk der ambtenaren inci„denteel moet worden beslist voor een bescheiden — zü het
„belangrük deel der natie, op welke wüze de gelükheid tusschen
„gehuwden en ongehuwden (een maatschappelük vraagstuk)
„moet worden bewaard of verkregen.
„En met des te meer vertrouwen kan de juistheid van dit
„standpunt worden aauA-aard, wanneer er op wordt gelet, dat
„in de particuliere bedrüven aan den Averknemer, loon naar
„prestatie woi-dt toegekend". ^)

*) cf. RSjpport der StaatacioimimdteisiiejStork, Wz. 21 en 22.
7
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De Staatscommiss-ie staat dus geheel en al op het alleeiidienstprestatie-standpunt en wel op drieërlei grond:
a. De omstandigheden, waaronder de büslagen Averden verleend, Avaren van geheel exoeptioneelen aard.
b. De erkentenis van het algemeen belang, dat betrokken is
by de gelykheid tussciien gehuwden en ongehuwden, Avettigt
niet de conclusie, dat hiertoe bü de regeling van het loonvraagstuk der ambtenaren, incidenteel maatregelen genomen.
moeten worden.
c. Ook door de particuliere werkgevers wordt loon naar
prestatie toegekend.
Al heel sober mogen deze motieven genoemd worden. Allereerst behoeft het feit, dat bepaalde omstandigheden bepaalde
maatregelen noodig maken, niet te leiden tot het aannemen
van een geheel exceptioneel karakter dier maatregelen.
Maatregelen kunnen, door bepaalde omstandigheden, onweder standelük Avorden, zonder toch van tüdelüken aard te
zün.
In antwoord op het tweede bezwaar zouden AVÜ, onder A'erwüzing naar wat wü reeds zeiden in verband met Moedersschapszorg juist willen poneeren, dat de loonregeling juist de
aangewezen weg is, om tot het doel te geraken, dat ook de
Staatscommissie zich voor oogen stelt,
AVat het derde bezwaar betreft, hebben Ave reeds betoogd,
dat de OA'erheid hierin geen aanleiding behoeft te zien, om
haar gedragslün naar die van het priA'ate leven te regelen.
Maar bovendien heeft de Overheid reeds andere dingen
gedaan, die by de particulieren niet voorkomen, Zyn het Ryk en
gemeente immers niet een van de eersten geweest, met het georganiseerd overleg? Is de gemeente niet ongeveer de eerste geAveest met de arbeidsreserve? Men wil toch ook niet zeggen,.
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dat in dit geval de arbeiders betaald Avordeu naar hun prestatie.
Als men eeii arbeidsreserve heeft, kan men zeker niet volhouden, dat men op goede gronden geen meerder loon kan
geven voor meerdere kinderen.')
In geen enkel opziclit kunnen de bezwaren der Staatscommissie tegen gezinsloon „schlagend" genoemd

worden.

Bovendien valt te wüzen op enkele groote inconsequenties

iu

haar werk.
^Allereerst haar classificatie in 5 gemeenten,

Avaarop haar

salarisregeling is gebaseerd, AVat is dat anders, dan een
rekening houden met de „persoonlüke omstandigheden Avaaronder een ambtenaar zün dienstbetrekking A'ei'Ault"?
Op een andere inconsequentie Avees de heer R u t g e r s in de
Tweede Kamer, dat er n. 1. van het aanvaarden der prestatie,
als den eenigen maatstaf geen sprake is in het werk der commissie maar, dat ze daarentegen op verschillende punten zelf
uitgaat van de behoeften van hem, die bezoldigd wordt. Zoo
zegt de Commissie in haar Rapport o. a.: „Kort na den 23,,jarigen leeftyd, wanneer rekening moet worden gehouden
„met de mogelyklieid, dat de ambtenaar reeds een gezin heeft,
„of hü althans in staat moet zün om een gezin te vormen,
,,behoort aanspraak te bestaan op het loon A'an een A'olAvassene,
„dat in de eerste jaren betrekkelük snel behoort te stügen". -)
Op den grondslag van behoeften is ook opgebouwd het
stelsel van de periodieke verhoogingen. Er wordt vaak gezegd,
dat deze Avoi-den toegekend op grond A'an verhoogde bruikbaarheid voor den dienst, doch de Staatscommissie motiveert ze op
blz. 28 aldus:

') cf. Nieuw Nederland, 15 Mei 1918.
-) cf. Rapport dei- Staatscommiseie-Stork, blz. 17.
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„Als grond werd aangenomen, dat het meest behoorde te
„worden verdiend, Avanneer, naar in 't algemeen kan Avorden
„aangenomen, de behoefte het grootst is.
Dergelüke inconsequenties treft men evenwel ook buiten het
Averk der Staatscommissie, onder de voorstanders der alleendienstprestatie-theorie aan.
Terecht Avyst P r o f . M r . P. A. D i e p e n h o r s t erop, dat
het argument tegen den kindertoeslag, loon naar werk in hooge
mate verdacht is, „als acht Avordt geslagen op de gedragingen
„dezer zelfde klagers op ander gebied. De dienstverrichting,
„moet, A'olgens hen, het loon bepalen, Stügt het werk in be„teekenis, dan zou een evenredige vermeerdering van het loon,
„daarvan het noodzakelük gevolg moeten wezen. Verwacht
„mocht nu worden, dat zy, die op dit standpunt staan, geen
„middel verzuimden, om tot beter waardeering van den ge„leverden arbeid te geraken. De tüd alleen, waarin de arbeid
„verricht wordt, geeft geen genoegzamen maatstaf A'oor het
„loon. Alles komt aan op de geaardheid van het werk, dat tot
„stand is gebracht. Stukloon moet dan rechtvaardig heeten
„en men zou verwacliten, dat zü, die met zoo groote sympathie
„zich op het „loon naar Averk" beroepen, Avarm voor het stuk„loon zouden yA'eren, Wü toonden echter uitvoerig aan, hoe
„het tegendeel het geval i s " , ' )
Op een andere inconsequentie uit dezen hoek wüst P r o f .
Diepenhorst

t, a, p. Een toejuiching van het premie-

stelsel ware geheel in de lyn van de alleen-dienstprestatietheorie. Evenwel onder hen, die vooraan staan in de principieele afkeuring van den kindertoeslag, ontwaart men juist
de sterkste bestrüders van het premiestelsel.

' ) Voo?-lezingen

over de Economie,

I I I , p. 147.

101
In al deze gevallen was een halsstarrig vasthouden aan de
beproefde gedragslün omnogelük, maar in principe moet de
dienstprestatie zich dan toch nog ais maatstaf blüven handhaven.
Als men immere met gezinsbehoeften rekening gaat houden,
dan mag men andere subjectieve

omstandigheden

zoo maar

niet voorbügaan.') AUereerat zü gewezen op het groote verechil
tusschen gezinsbehoeften

en andere individueele omstandig-

heden. (üevallen als ziekte van een der huisgenooten,

zün

abnormale omstandigheden, terwül de zaak A'an de gezinsformatie een gansch normale omstandigheid is.
Bovendien zyn Wj huweHjk en kindertal

geregistreerde

objectieve criteria aanwezig, terwül bü andere

subjecticA'e

behoeften allerlei wegen van fraude openstaan.
Maar afgezien van het verechil in karakter der onderscheiden behoeften, mag de onmogelükheid, om met alle factoren rekening te houden, niet leiden tot algeheele onthouding.
Gaat men loon afmeten naar behoeften, zoo luidt een ander
argument, dan rust voor elk gezin de vraag over welke inkomsten het beschikt -) en zou kunnen beschikken. Bovendien
ontvangt de werkman niet uitsluitend, wat hü van zün patroon
krügt, ook heeft men te rekenen met de inkomsten der kinderen.
Natuurlyk moeten alle bronnen van inkomsten, bü het berekenen der behoeften, in aanmerking genomen worden. Evenwel zün de verdiensten van beteekenis, buiten loondienst, voor
den Averkman betrekkelyk uitzondering. En met het tweede

') cf. Notulen biuiteïugieiwoiie zitting Staten van NoondhHolland
8 Juni 1920, blz. 58.
-) cf. Noitiillen buitenigewone znttinjg Staten van Noord-iHolllland
8 Juni 1920, blz. 45.
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bezAvaar wordt reeds terdege rekening gehouden, doordat men
in loonregelingen den kindertoeslag laat ophouden op een
bepaalden leeftyd, wanneer doorgaans de kinderen tot vermeerdering van het gezinsinkomen gaan büdragen.
Er is wel tegengeworpen, dat overeenkomstig de redeneering
van het familieloon, het loon A'an den arbeider ook voldoende
moet zün, om zijn gebrekkige en behoeftige ouders te onderhouden.
Immers, voor hen te zorgen is ook zün plicht en zün recht.
Echter loopen beide gevallen niet in elk opzicht parallel.
De onderhoudsplicht, n.l. hangt af van de beschikbare hoeveelheid goederen, die vereischt Avordt om dien plicht te vervullen,
terAvül het recht om een gezin te onderhouden tenslotte niet
afhankelük is van de behoeften van het gezin, maar van des
Averkmans waardigheid, van zün eigen essentieele behoeften.
De natuur heeft besloten, dat de familie zou Avorden onderhouden door haar hoofd. Maar de plicht, om zyn ouders te
onderhouden, rust op geheel anderen grondslag. AVant de normale gang van zaken is, dat de oudere zelf tegen zulke gevallen
voorzorgsmaatregelen zullen genomen hebben.')
Ode is wel als bezwaar aangemerkt, dat als men eenmaal begint, mot het ethisch element naar voren te schuiven, men niet
moet blijven stilstaan bij gezinsbehoeften. Feitelük is dan het
heele beginsel ,,loon naar waarde" naar ethischen maatstaf onbehoorlük. Immers uit dit oogpunt A-alt er wel wat op af te dingen,
dat de toevallige leveraar van uiteret nuttigen of zeldzamen,
maar b.A'. ook zeer aangenamen arbeid, de hooge A'erkeerswaarde daarvan realiseert en dat omgekeerd, de zAvoeger, de
arbeider in onaangenamen, ongezonden arbeid of wien het nood-

') Kyan A living wage, p. 119.
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lot treft, veel soortgenooten te hebben, de lage verkeerswaarde
realiseert. Kortom er zou in gezinsloon te weinig ethiek zitten
en met het bestaansminimum zouden we ethisch niet toekunnen. ')
Laat het zün, dat in vollen omvang aan het ethisch beginsel
niet de plaats geruimd Avordt of kan Avorden, die het toekomt,
mag dit dan beletten de oplossing der kwestie te zoeken, waar
die het meest knelt? Bovendien treft dit verwüt de subjectieve
Avaardeschatting der menschen, waaraan waarschünlük bü elk
loonstelsel, zelfs by loon naar behoeften, dezelfde fouten zullen
kleven.
Immers, ook dan zullen zich gevallen voordoen, b, v. grensgevallen tusschen tAvee categorieën van menschen, waarbü dan
meerdere behoeften zonder voldoende motiveering, bevredigd
moeten worden.
Maar dan bluft nog het laatste bezwaar: waarom wilt ge dien
kindertoeslag alleen geven aan de arbeidere? Er zün toch duizenden en tienduizenden middenstanders, die in dezelfde positie
vei'keeron. AVanneer ge daar het een of ander gaat koopen, denkt
ge er toch niet aan om meer te betalen bü dengeen, die een groot
ge2dn heeft, dan bü hem die een klein gezin te zünen laste
heeft.
. Deze redeneering berust echter op een ernstig misverstand.
Zü verliest uit het oog het fundamenteel onderscheid tusschen
de positie van den arbeider en dengeen, die als zelfstandig
ondernemer optreedt. Een arbeider deelt niet in de winst en
draagt niet mede in het A'erlies, terwyl de arbeider op verschillende manieren in zyn arbeid wordt belemmerd.
De ondernemer is daarentegen geheel ATÜ in zyn handelwyze,
') Zie betoog van t ' r o f. v. E m b d e n . Verslag Vereen. Staatliwishoudfeunde en Statistiek, t.a,p., pag. 23,
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maar hy moet dan ook de lusten en de lasten van zün onderneming dragen. Op deze wüze moet het verschil tusschen den
arbeider en den ondernemer worden geconstrueerd.')
Tenslotte is nog van feministische zijde bezwaar gerezen tegen
gezinsloon. Allereerst wordt in dezen loonvorm gezien een aunslag tegen de pas vermeesterde vrijheid der vrouw.
„De vrouw wil niet langer of niet weer in het huishouden zün,
„iemand wier wei-k beschouwd Avordt als van luttel waarde.
„Waarom zou de man een toeslag ontvangen A-oor het onder„houd zyner vrouw ? Het is een wanbegrip, dat hü haar onder„houdt. Zü onderhoudt zichzelve door haar werk in huis, dat
„door anderen zou moeten worden verricht, welke daaiwoor
„betaald zouden moeten worden, indien zü er niet was.
„AVilt gy de vrouAV behouden als de moeder in huis, dan moet
„gü haar in daden toonen, dat gü haar arbeid Avaardeert en de
„vrouw- zelve moet, in de jaren voor haar. huwelük, voorraad
„maken, voorraad aan levenskracht en levenslust door arbeid,
„voorraad in geld om haar onafhankelükheid ook in het huwelyk
„nimmer behoeven prys te gcA-en, voorraad voor moeilyke tyden,
„die misschien komen zullen, als ziekte of dood het gezin biniien„treden. De moderne A-rouAv laat zich niet meer onderhouden,
„haar arbeid is anders dan die van den man, maar niet A'an
„minder waarde. Het is gewoon vreeselük, wanneer de vrouw
„lederen cent van den man moet aannemen. Hoeveel te erger
„zou het nog worden, als de man het geld niet zelf verdiende,
„maar een gedeelte zich liet toebedeelen".
Ziedaar het feministisch standpunt, zooals het op de Jaaiwergadering van het Nationaal Verbond van Gemeente-Ambtenaren

') cf. Notulen buitengewone zitting Staten van Noord-Holland,
8 Juni 1920, blz. 135.
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in Nederland, 15 Juni 1920 te Utrecht gehouden,

vertoM

Averd.')
Te waardeeren valt het streven om tot een betere waardeeriug
te geraken van den arbeid der vrouw in de huishouding.
Terecht is het verwüt, dat al te vaak vergeten werd, dat Avat
de vrouw aldaar verrichtte, mede in het algemeen belang was.
Te laken echter is, zooals de zaak van feministische züde
Avordt voorgesteld, alsof de vrouAv niet meer is dan een hulp in
de huishouding, die desnoods ook door een ander kan verricht
worden. Man en vrouw staan niet los A'an elkaar om elk iets by
te dragen tot in standhouding van het gezin. Een dergeUjke
opvatting miskent den aard van het gezin, d. i. een duurzame
vereeniging van man en vrouw, waarA'an de man het hoofd is.
Daarin ligt niets, dat vernederend is voor de vrouAv, noch eenige
geringschatting van haar arbeid.
Integendeel is haar taak en A'oornamelük de wüze, Avaarop ze
die uitvoert, van het gi'ootste belang voor de maatschappüDaarom is het ook een onjuiste voorstelling, om wanneer zy
A'an den man als hoofd van het gezin de middelen ontvangt, om
haar taak te volvoeren, van een aalmoes te sprdïcn. In het loon
van den man behoort de waardeering van het werk der vrouw
tot uiting te komen. Want de man int niet het loon voor zichzelf, maar als hoofd der echtvereeniging, wordt het hem uitgekeerd voor den arbeid door hem A'erricht en waartoe hü niet
het minst door de zorgen van zün

ATOUW

werd in staat gesteld.

BoA'endien moet toch ook het veel geprezen systeem van gemeenschapszorg, waarbü van staatswege aan de vrouw moèderloon wordt toegekend, om haar diensten te waardeeren beneden
haar waardigheid zün, Immere, even ondraaglük moet het A'oor

^) cf. De Gemeente-Ambtenaar 26 Jiuiia 1920.
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de ATouw blüven, uitkeeringen van den Staat te ontA'angen,,
welke, zooals gezegd, veeleer het karakter hebben van bedeeling,
dan kindertoelageu.
Zoo min op de vrüheid der vrouw tegenover den man, door
gezinsloon inbreuk wordt gemaakt, zoo min boet zy ook door
dit systeem haar onafhankelijkheid

in de maatschappij in.

Gelyke waardeering toch genieten man en vrouw

A'OOI'

hun

maatschappelük werk. Althans zoo leert de praktük, waar
kindertoeslagen ingevoerd zün, dat het gi'ondloon A'Oor man en
A'rouAv hetzelfde bluft.')
De vrüheid, Avelke dus zoo hoog opgehcA'cn wordt, is dan ook
niet zoo in gedrang als men zou vermoeden,
In gezinsloon ligt juist een opkomen A'oor de vryheid van hen,
die op de hoogste moreele gronden een liuwelük en een groot
gezin plicht en recht achten.
Die ATÜheid nu is alleen te bereiken met de invoering van
kindertoeslagen. Zonder gezinsloonregeling is er alleen vryheid
A'oor die A'rouw, die geen kinderbezit begeert en A'oor haar, die
dit tot hoogste levensgeluk en levensverA'ulling acht, bluft niets
over dan de laagste en grievendste dwang tot ongehuwd blyven.
Een tweede misverstand, dat in het feministisch betoog veelal
iiitkomt is, dat het volstrekt niet zeker is, dat de man het meerdere loon, dat hy bü wyze A'an kindertoeslagen ontvangt, aan
zijn vrouw zal afgeven, zoodat het instituut dan alle effect
mist. -) Toch is dit een argument, dat men tegen elke looiisA'erhooging zou kunnen aauA'oeren, omdat het in geen enkel opzicht zeker is, dat deze aan de vrouAv ten goede komt.
') cf. O.a. de salarisregeling voor onderwij zers (essen) in Zweden,
A'erineld in Nieuiv Nederland 15 Maart 1918.
-') cf. Ncrtuleu buitemgewoue zittimg Staten van Noo^rd-HoHand
8 Juni 1920, blz. 48.
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T En Avaarom zouden trouwens ook alleen onder de vaders Aan
groote gezinnen, zulke slechte mannen worden aangetroffen,
die een belangrük deel van wat aan het hui^ezin toebehoort,
daar aan onttrekken. Zulke mannen vindt men toch CA'cngoed
•onder de vaders van een klein gezin en onder de mannen
zonder kinderen.
I n de derde plaats heerecht in feministische kringen de
vrees, dat door kindertoeslag de positie van den man ten koste
der vrouw versterkt wordt.
In het A'erslag van het commissie-onderzoek in de Staten
A-an Noord- Holland leest men: „dat wanneer by vergrooting
,,A'an het gezin de zorgen van de Arouw in grooter mate toe,,nemen dan die van den man, het gezinsleven omlaag gaat en
,,de groote zegeningen, de groote vreugde, de groote heerlük„lieid van het heblicn A'an een groot gezin, minder hoog zullen
..worden aangeslagen".')
Ook (.ip de meergemelde Jaarvergadering A'an liet Nationaal
A'crbond A'an Gemeenteambtenaren Averden dergelüke uitlatingen gehoord:
' „Met kindertoeslag bbjft het werk van den man geHjk, voor
„de AI'OUW Avordt het zAvaarder, het aandeel in de vreugde büjft
,,A-oor man en vrouw geluk. -)
Het reclit van kinderbezit, dat een heel groot voorrecht behoort te zün, zal door den man niet meer op prüs gesteld
Avorden, doordat liet liem als heel gewoon voorkomt, welks
gewicht hü niet voelt, doordat de lasten ook niet meer op hem
drukken, terwül door deze schrille tegenstelling de positie der

') cf. Econcmische Kroniek ran P r o f. Mv. P. A. D ! e p e n li o r s t
in Stemmen des Tijds, Utrecht, Ruys, 9e Jaang. 192(1, III, blz. 83.
-) cf. De Gemeente-Ambtenaar 26 Juni 1920
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vrouAv er nog achteruit gaat. AVat beiden behooren te dragen,
wordt op de schouders van één gelegd.
Hierin schuilt veel misverstand. AVaarlük door het toestaan
van een kindertoeslag kan de vader niet op zün lauweren gaan
rusten. Het bluft een worstelen, om het dagelyksch brood,
maar eenigermate wordt voor hem die worsteling verzacht op
een wyze, die niet zün energie doodt, maar veeleer prikkelt.
Maar al was het gevolg van het gezinsloon, dat het gezinshoofd van alle financieele lasten bevrüd Averd, dan zou het van
een weinig verheven opvatting der ouderlyke macht getuigen,
den omvang van deze macht te beperken tot de geldelüke
züde,
Immers, hiermee is de taak, die op den huisvader rust, geenszins ten einde. Wanneer de financieele zorgen van zün schouders genomen zün, resten hem toch nog de bemoeienissen aan
de opvoeding züner kinderen A-erbonden.
Van even weinig beteekenis, als de vorige bezwaren is het
gravamen, dat de groote gezinnen
grond

gestampt

kunnen

worden.

niet met geld uit

den

Het geringere kindertal

spruit Aoort uit gemakzucht. De menschen willen genieten,
daarentegen niet de A-erantwoordelükheid van een groot gezin
dragen. De zucht is er nu eenmaal en met die zucht dient
rekening gehouden te worden. ^)
Hetzü verre van ons in dit opzicht van geldelüke maatregelen A'eel heil te verwachten. De menschen zullen door groote
toelagen niet van hun dwalingen bekeerd worden. Maar de
gevolgen, die hun handelwüze voor anderen heeft,

die een

anderen kük op de zaken hebben mogen en kunnen wel worden
afgewend. Willen sommigen alleen leven voor uitgaan, enz. dan

*) cf. De Gemeente.Ambtenaar 26 Juim 1920.
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moeten zy dat zelf weten, maar des te rechtvaardiger wordt
het de vaders van groote gezinnen in hun zorgen te hulp
Te komen, opdat kinderbezit niet wordt kinderlast,
Dan kan er niet mee worden A'olstaan te zeggen, dat in
kinderbezit een ideëel genot gelegen is, dat de ouders van een
gi'oot gezin per slot van rekening, op een andere wüze genieten,
dan het kinderlooze echtpaar.
Ontegenzeglük is dat waar, maar de strüd om het bestaan
zal zich toch meer in het eerste goA-al, dan in het laatste
doen gevoelen en, door hierin meer eerlüke verhoudingen aan
te brengen, stügt het ideëele meer, dan dat het weggenomen
Avordt.
Overigens moet men het niet zoo nauw nemen met die
schoone leuzen, welke in feministische kringen

aangeheven

worden. Het gezinsloon wordt juist bepleit, op grond van de
lessen der practyk, die leeren, dat er A'an die Acrheven beginselen niets terecht komt. Het sparen der ongehuwden bestaat
veelal slechts in naam, zoodat men hiervan niet te veel moet
verwachten.

llOOFHSTUK IV.

CONCLUSIE.
Geroepen om in dit Hoofdstuk ons standpunt tegenover het
instituut van gezinsloon uiteen te zetten, wekt het allereerst
bevreemding, dat de theorie van het rechtA'aardige loon op
zooveel verzet stuit, temeer, omdat ze geenszins kan beschouwd
worden, als liet product van een liepaalde geestesstrooming.
Hoewel zü haar bakermat lieeft l)ü de Roomsche sociologen,
is het toch niet een specifiek Roomsch onderAvcrp. In de practük blüken mannen van onderscheiden opvattingen op religieus
en politiek terrein als aanhangers van deze theorie te kunnen
worden beschouwd.
Ze vormt dan ook louter een kwestie A'an rechtvaardigheid.
Het is een billüke, een Christelüke eisch, dat de arbeider zich
en de zynen behoorlük kan voeden en kleeden. Al te zeer wordt
dit vergeten door de richting, die in den arbeid een koopAvaar
ziet, die als alle andere „waren" den invloed der economische
Avetten ondervindt. Zoo beschouwd zou de mensch er wezen
om den arbeid, in plaats A'an den arbeid om den mensch,
terwijl toch de arbeid wel moet zyn het middel A'an bestaan,
maar nooit mag worden het doel A'an 's mensehen bestaan.
Dit immers is de aard A'an den arbeid, dat die den mensch
is gegeven als een middel om in zün nooddmft te A'oorzien,
Avaaruit dan ook onmiddellük volgt, dat de mensch van de
vruchten van zün arbeid moet kunnen leven.
Immers, in Gods uitspraak, dat de mensch in het zweet züns

UI
aanschüns zyn brood zal eten, ligt tweeërlei: een belofte en
een straf. Zün bestaan Avordt hem gewaarborgd, zü het alleen
langs den weg van inspannenden arbeid. De z. g. „economische
theoiieën" zien alle het laagste punt in de individueele behoeften van den arbeider, omdat Gods scheppingsordinantie,
passeeren van die grens niet toelaat. Maar al moge de practük
dwingen daarin het minimum te leggen, dan toch kunnen niettemin ethische overAvegingen vorderen daaraan uitbreiding 'e
gCA'en tot gezinsliehoeft'en. Deze eisch moest meer op den A-O )••grond treden, naarmate de ontAvikkeling van het grootbedrüf,
voor den gezel al meer en meer den toegang tot liet patroonschap
sloot. In den tyd der gilden Avas er van een loonstelsel in den
iuiidigon voi-m nog geen sprake. De toostaii'l, Avaarin de gezel
v(n'kcerde, was niet die van loondienaar, maar van leerling.
Niet zoodra zyn de gilden afgeschaft of de meest kundigen,
maken van de pas verkregen vrüheid gebruik, om met behulp
der zicli sterk ontwikkelende techiii.s '.'ic wetenschappen zich
])oven liun A'i'oegere collega's een mai.-htspo.sitie te veroA'ereji.
Daarbü kwam, dat hoe langer hoe meer voor het kapitaal de
leus werd samenAverking, terwül voin den arbeid het indiA'idualismc als het hoogste heil werd verkori'iigd, zoodai, terwül
het kapitaal nog gesterkt Averd door vereeniging, de arl^eid
door gedeeldheid AA'crd verzwakt. De arbeider kAvam liierdoi)r
in steeds beklagenswaardiger toestand. Schrille tegenstelling
tusschen rük en arm Avas het gevolg. ')
Dit liehoefde daarom toch niet te leidon tot afkeuring A'an
het arbeidscontract als een onrechtvaardig instituut. Immere
de huidige maatschappelüke orde is niet door menschen gemaakt en niemand is dus ook in staat een nieuwe maatschappij
') Dr. F r i e d r i c h K l e i n w a c h t e r Das Einkommer u seine
Vrrteihtng, Leipziig C. L. Hirsohfeild, 1896, blz. 165.
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te bouwen, evenmin als hü verantwoordelük kan gesteld worden voor de oude. „De maatschappü, waarin wü leven, is his„torisch gegroeid en in dien historischen groei is heel wat
„scheef gegi'oeid, maar niemand is voor die maatschappü
„geheel verantwoordelük".')
Dies hebben we met die maatschappelüke toestanden (we
mogen ze goed- of afkeuren), slechts rekening te houden en er
onze loontheorie op te baseeren,
De bron van het kAvaad vloeit dan ook niet zoo zeer voort
uit het looncontract zelf, dan Avel uit een verkeerde opvatting
over den aard van dat contract. Als zeer onjuist moet worden
A'crwoi-pen de opvatting, die in het arbeidscontract een koopcontract ziet en den arbeid met koopwaar op één lün stelt.
Het is vooral de verdienste van B r e n t a n o daarop geAA'czen te hebben. -)
In de eerete plaats kan de arbeidskracht van den persoon
des arbeiders niet geseheiden Avorden, waaruit voor den arbeider tAvee nadeelen voortA'loeien:
ff. De arbeider kan minder gemakkelük een kooper voor zyn
arbeidskracht vinden, dan een koopman A-oor zyn Avaren. Deze
brengt desnoods bü een minder gunstige markt in zün eigen
land, zün goederen ver over zee naar den vreemde, maar dit
kan de arbeider niet, of althans heel moeilük doen.
b. De arbeider komt hierdoor altyd in een zekere afhankelykheid.
In de tweede plaats, kan de onvermogende arbeider, voor
.

.. ..... S&UfcJ

') Be-raadslagingen Arnh. Gemeentel. Kinderfoindls, Gemeenteblad,
16 Febr. 1920, böiz, 152.
•-) ArbeitergiMfr der Gegenwa/rt, 2 Br. Leiipzig 1871 en 1872 em
zijn latere gesiohirdft Das Arbeitsverhaltnis gemasz dem heutigem.
Recht, Ledpeaig 1877.
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den A'erkoop van zün arbeidskracht geen gunstig tydstip afwachten.
Ten slotte brengt de kapitaal-krachtige producent, by het
dalen van de prüzen, zün waren niet op de markt, maar behoudt ze voor betere tüden. Bü het dalen der loonen zal juist
een ruim aanbod van arbeidskrachten gezien worden, doordat
dé werkman, nu hü minder gaat verdienen, elders büwerk zal
zoeken.
Tegen die A-ereenzelviging A-an het arbeidscontract met het
koopcontract, kwam ook op Minister L o e f bü de behandeling van de wet op het arbeidscontract. Minister D r u c k e r
had gesproken van „arbeidskracht ter beschikking stellen",
Avaarop Minister L o e f terecht opmei-kte, dat de arbeidskracht
niet van den mensch is los te maken. In zyn Memorie van
Toelichting op het wetsontwerp schreef hy aldus:^)
,,De arbeidsovereenkomst wordt in art. 1637a gedefinieerd
„als de overeenkomst, waarbü de eene partü, de arbeider, zich
„A'erbindt om in dienst van de andere partü, den werkgever,
„tegen loon gedurende zekeren tüd arbeid te verrichten.
„Deze definitie wükt af zoowel van die, gegCA-en door M r.
,,D r u c k e r, als van die, voorgesteld by het ontwerp van den
„Minister C o r t v a n d e r L i n d e n . Zy wükt in zooA'crre af
„van het ontwerp-D r u c k e r, dat zü de uitdrukking „beschik„baar stellen van de arbeidskracht", vermüdt. Deze uitdruk„king toch, door M r . D r u c k e r volgens het spraakgebruik
„van verschillende schryvere gebezigd en Avaarin de opvatting,
„Avelke de overeenkomst als een huurovereenkomst beschouwt,
„aan den dag komt, schynt niet volkomen juist te zün. De arbeids„kracht is toeh onafscheidelük aan den arbeider verbonden.
') cf. C. Sim e e n k . Voor het Sociale Leven, 1914, Libertas,
blz. 80.
8
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,,.Arbeidskraclit, hetzü spierkraclit, hetzü denkvermogen, is niets
„anders dan de macht, om arbeid te verrichten. Alleen de
„arbeider heeft over die macht te beschikken. Evnmiii als b. v,
„zün gehoor of zijn gezicht, kan de arbeider zün arbeids„kracht van het lichaam afzonderen en daarover een ander de
„beschikking gcA'en. Hü kan niet meer dan zich verbinden,
,,waar hü het hem geschonken vermogen tot arbeiden, in actie
„brengt, het resultaat van die in Averking gestelde arbeids„kracht aan een ander af te staan",
Hieruit A'olgt, dat de theorie, welke den arlieid als koopwaar
beschouAvt, grove misslagen moet begaan.
De arbeider, die bü een patroon in dienst treedt, doet lang
niet hetzelfde als iemand, die een hoeveelheid suiker verkoopt,
zooals het geliefde A'oorbeeld bü de klassieken luidt. Het
arbeidscontract is geen koop en verkoop van een zaak. Niet,
dat in deze materie, voor analogie geen ruimte kan worden
opengelaten. Zeer wel kan worden toegestemd, dat Acrschillende eigenschappen van het koopcontract ook in het arbeidscontract te bespeuren zyn, zoo b. v. de wet van vraag en
aanbod, die voor beide geldt. Maar

AVCI

dient men er zich voor

te wachten, door die analogie misleid te worden en fundamenteele beginselen van het eene contract onvermüdelük te achten
voor het andere,
Het arbeidscontract is dus een diensteontract, een overeenkomst, waarbü de arbeider zich verbindt, op zekere voorwaarden in dienst te treden van een Averkgever. Die A-oorAvaarden
nu hadden, sinds de economische verhoudingen anders geworden waren, moeten gaan verschillen van die uit het gildentydvak, m, a, w. men had den arbeid anders moeten gaaa
waardeeren.
Het karakter van dienstverdrag dwingt er toe.

115
Het loon behoort immers de resultante te zün van de Avaarde,
die de arbeid A'oor de ondei'uemers heeft (de marktwaarde zoo
men Avil, als men maar steeds de boven geciteerde verschilpunlen van den arbeid met de eigcnlüke „Avaren" in het oog
lioudt) en de Avaarde, die de arbeid voor den arbeider zelf
heeft, (de gebi-uikswaarde). Dat tengevolge van do huidige
maatseliappelüke orde de marktwaarde het meest haar invloed
doet gelden, zoo zelfs, dat de arbeider zich ter bescliikking van
een ondernemer moet stellen voor een loon, dat voor hem niet de
gebruiksAvaarde van zün arbeid realiseert, doet niets af aan
deze stelling. Hier kan hoogstens uit vootA'loeien, dat de economisch zwakkere, hetzü door vereend optreden, hetzü niet behulp van den Staat, gesteund moet worden. Nu is het natuurlük een feit, dat de arbeid van een gehuwd Aveikman A'oor
dezen een grootere waarde vertegeiiAvoordigt, dan voor den
ongehuAvde. Juist, omdat de loondienst uitsluitend of althans
hoofdzakelük zyn bron van inkomen is,
Daarom is het een eiscli der rechtvaardigheid, dat zich in
het loon ook de „gebruikswaarde" van den arbeid voor den
arbeider afspiegelen zal.')
Men zegt Avel, dat het geen zuiver standpunt is om toeslag,.
dus loonsverhooging, te geven voor iets wat met den arbeid
niets te maken heeft,
Maar principieel staat de kAvestie niet zoo, dat naast de
factoren arbeid en individueele behoeften bü de loonbepaling
nu nog met een derden factor nl. de grootte van het gezin dient
rekening gehouden te Avorden. Immers het arbeidscontract is
') cf, Artdkell vian Mej. N a b e r im Vragen des Tijds, Jan. 1921.
Voo-/ de achnijfister is het de vraag of de waarde van den arbeider
als persoon, zocwcl als dte wiaarde van den door dezen geleA-erdén
arbeid rijist iai geval viaoi ihuAvölijk-
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een verbintenisscheppende overeenkomst tusschen den werkgever en zün arbeider en niet met diens gezin. Het arbeidscontract zou dus op zichzelf, zonder meer, den werkgever
geenerlei verplichting kunnen opleggen, ook geen correlatieve,
om in de onkosten van het gezin van den arbeider te voorzien,
evenmin als noodzakelük uit het looncontract zou voortvloeien de eisch om den arbeider, die geen flauw begrip had
van den godsdienst, godsdienstonderwüs te laten geven.')
Maar Avel heeft het voorwerp van het arbeidscontract een
andere waarde gekregen A'oor één der partüen en dit raakt
ook onmiddellük de andere zich verbindende partü nl. den
werkgever.
Reeds zün er onder de factoren, die heden op de loonbepaling
invloed hebben, bü, die rechtstreeks slaan op de waarde, die de
arbeid voor den arbeider zelf heeft. Zoo vindt de arbeid in de
eene landstreek, dorp of stad een andere waardeering dan iii
de andere, om de eeuA-oudige reden, dat de arbeid op A'erschillende plaats A'oor den arbeider verschillende waarde

heeft.

Evenmin aLs het nu den Averkgever onverschillig mag zün,
waar zün ondergeschikte den arbeid verricht, evenmin mag
hü de omstandigheden, waaronder dit geschiedt over het hoofd
zien. Een gehuAvd man met een groot gezi'n, zal een andere
waardeering behoeven, dan zün ongehuwde collega. Gezien,
dat men reeds in sommige opzichten rekening houdt met de
waarde van den arbeid voor den arbeider zelf, wordt het des
te onbillüker, dat dit met den A'oornaamsten factor, de gezinsvorming, niet geschiedt.
Gezinsloon A'erwerpen beteekent dan ook ingaan tegen de lüu
der ontwikkeliaig.

^) cf. Ch. A u t o i n e. Cours d^ Economie sociale" t.a.p. blz. 670.

117
Ook de oorlog heeft ons de juistheid A'an deze stelling doen
inzien. Deze periode heeft de noodzakelükheid van een loon,
evenredig aan de gezinsbehoeften doen gcA'oelen.
ledere loonsverhooging werd gcA'raagd en verkregen

op

grond der dure levensmiddelen. De nood der gezinnen Averd
bü elke loonactie in schrille kleuren geteekend en het behoeftenelement in sterker mate dan voorheen op den voorgrond
gebracht. Men kan toch immers moeilük uit de loonsverhooging afleiden, dat de ,,marktAvaarde" van den arbeid zooveel
gestoei! was; integendeel, men kan veilig zeggen, dat de
„alleen-üienstprestatie-theorie" door de feiten

gelogenstraft

is. De bolioeften spelen onmiskenbaar een rol bü de loonbepalingen,')
Niettemin heeft het langdurig miskennen van deze waarheid
zich gCAvroken in de gezinsverhoudingen.

Andere

factoren

mogen er ook toe meegewerkt hebijen, voor een belangrük deel
is de achteruitgang op het gezinsgebied toch toe te schrüven
aan het A'erwaarloozen Aan den plicht om zoodanige loonen uit
te keeren, die voorzien in de gezinsbehoeften ^)
De lasten aan het opvoeden van kinderen verbonden, werden
veel te zwaar. Zoolang nu nog maar het Christelyke geloof in
de harten leeft, getroost men zich blümoedig de noodige opofferingen, maar waar de materialistische levensbeschouwing
indringt, groeit de kJnderschuwheid. Daarom moet behalve op
verdieping van het moreele bewustzyn A'an het volk het streven gericlit zyn op verlichting

der maatschappelyke toe-

standen.
') cf. iPnaeadvies B. en W, van Armihem over Gemeentelijk Kinderfonds, Gemeenteblad, 16 Felbr. 1920, blz. 141.
•) cf. de aaniteekeninjgan omtleieinid aan een artikel Der Geburten
rvckgang und seine treibenden Krafte vian K. Oldienburg, venmeM
in Nieuw-Nederkmd, 15 Joli 1918.
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AVillen we eveuAvel met dit laatste succes hebben, dan moeten AVC een open oog hebben voor de veranderde gezinsA'crhoudingen.
Brengt de historische gang van zaken mee, dat kinderloosheid bü tah'üke groepen als een gewenschte regel, uit Avat oorzaak dan ook, wordt beschouwd, dan is differentieering geboden, om niet een al te schromelüke onbillükheid te doen ontstaan. Want (en dit heeft de oorlog ons ook geleerd) het loon
voor allen zoo hoog op te voeren, dat ook het groote gezin steeds
in goede conditie A'erkeert, is economisch omnogelük. In de
behoeften der gezimien wordt door zulk een regeling niet of
slechts ten deele voorzien. AVant daarby

zün de gezinnen

slechts „de trekossen'" bü elke loonactie, terwül de ongehuwde
lieden zich slechts laten meerüden, zich telkens verblydend
in het vooruitzicht van een toekomst, waarin zü slechts de
vruchten plukken. AVant is het beoogde doel bereikt en heeft
de levensstandaard zich aangepast by den nieuwen loonstandaard, dan blükt in den toestand der groote gezinnen niet veel
A'erbetering gekomen te zün. Integendeel, deze zün er niettegenstaande de loonen gestegen zijn, nog op achteruit

gegaan.

AVant Avat is het geval ? De ervaring leert dat ongehuwde lieden
in een zekere.categorie den toon aangeven, de leefwüze A'an hun
stand liepalen en de behoeften telkenmale opvoeren.') Daartoe
bestaat vooral Acel kans in den eereten tüd na een loonsverhooging. AVaar de ongehuwden dan ongetwüfeld liun inkomen
zien vermeerderd, zal de A'erbetering van positie zich uiten in
een „leA'cn boA'en zyn stand", waar hun gehuAvde collega's
machteloos tegenover staan, totdat hun tenslotte niets rest dan
') cf. Offiicieel vengliag van de monidellinge fcoelichtm'g der V. O.
E. G. wenswhen voor de Staatscommiaaie.Stork venmeid in NieuwNederland, 15 Juli 1918.
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den weg te volgen, dien hun standgenooten aangeven, Zü hebben zicli slechts aan te passen bü wat de ongehuwden als leefregel wenschen aan te nemen, Terwül dus de reëele waarde van
hun loon niet noemenswaard verhoogd is, hebben zy om naar
de eischen van hun stand te kunnen blüven leven, om hun
stand op te kunnen houden, meerdere uitgaven gekregen. Blükt
de last, die hierdoor aan de groote gezinnen opgelegd wordt, te
drukkend, dan wordt de wagen der loonactie weer voor de a
dag gehaald en op een nieuAve loonsverhooging aangestuurd.
Deze rit wordt van tüd tot tüd herhaald, telkens wanneer de
toestand der gezinnen ondraaglük begint te worden;

aihs

zeer ten gerieve der ongehuwden,')
Ons antwoord op de A-raag, wien men als „massgebend"
moet aannemen A'oor de bepaling A'an het salaris: den A'rygezel dan Avel den huisvader met een gemiddeld aantal kinderen,
m. a. w. wat of de voorkeur verdient absoluut of relatief gezinsloon, kan daarom niet twüfelachtig luiden,
Een aparte salarisregeling A'oor gehuAvden on ongehuwden,
Avaardoor Averkelyk aan de meerdere gezinsbehoeften tegemoet
gekomen wordt, is naar onze meening, het eenige middel om
uit de impasse te geraken, -)
Onze sympathie gaat alzoo het meest uit naar het relatief
gezinsloon.

Het

verantwoordelükheidsgevoel,

dat

A'elen bü absoluut gezinsloon het meest intact bluft,

volgens
wordt

naar onze meening waarlük niet door kindertoeslag vanaf het
eerste kind ondermünd. Of men zou moeten meenen, dat dat

') cf. Mr. B o m a n i s , tja.ip. bfliz. 11.
^- cf. KGimnaimüe Praxis. Hienin wordt gezegd, dat de elemenlten,
behoeften en presltatde bij een loonregeliang nooit mogen; worden verwaarloosd. Miaar heit behioefteni^einenrt; is niet ie*s conistamts, ook
niet iets, diat voor allie gezinnen precies hetzelfde is.
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verantwooixielükheidsgevoel staat of valt met het

aanwezig

zyn van overleg, spaarzaamheid of iets dergelyks. Ecliter leert
de practyk niet, dat bü meerdere Avelgesteldheid het verantwooinielükheidsgevoel taant. Dat verder bü absoluut gezinsloon de meer standvastige waardebepaling van den

arbeid

aanwezig is, achten we, bHjkens Hoofdstuk I, een onjuiste opvatting. Dit is toch ook het geval by een toeslagregeling. AVij
stelden ons juist op het standpunt, dat de arbeid het eenige
zuivere criterium Avezen kan.
Deze beweerde voordeelen van het absoluut gezinsloon kunnen ons alzoo niet bevredigen; daarentegen zün de bezwaren,
aan dezen vorm verbonden, van zooveel gewicht, dat wü ons
zonder eenig voorbehoud plaatsen op het standpunt Aan het
relatieve gezinsloon.
Daarbü komt, dat de voorstandere van absoluut geziÉisloon
aan het standaardloon voor een „normaal gezin" in de meeste
gevallen een toeslagregeling van groote gezinnen willen A-erbinden. Zou er dan niet alles voor te zeggen zün, hiermede
dan maar dadcHjk met het eerste kind te beginnen?
Bovendien is het „normaal gezin", waarop het absolute gezinsloon berust, een zeer rekbaar begrip. De een zal zeggen,
dat het een gezin is met drie of vier kijnderen, de ander, dat het
een gezin is met tAvee kinderen. De Salariscommissie van de
Staten A'an N,-PIolland meende met het cüfer 2 niet ver beneden de waarheid te zün.')
En wat voor verschil bbjft er dan practisch in zulk geval
tusschen absoluut en relatief gezinsloon?
Een regeling, die tot grondslag heeft gelyke salarieering

') cf. Notuien \-an de buite.ngerw;one zitting gehoudtem op 8 Juni
1920, blte. 44.
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voor ongehuAvden, kinderloozen en gezinsverzorgers, is bovendien in de hoogste mate onrechtvaardig ten opzichte van laatste
categorie van personen.
Daarom zetten we o. i. met gezinsloon en met name met den
kindertoeslag de eerste schrede op den beteren weg. AVant
dan komt de meerdere uitgave aan loonen aan hen, die ze het
meest noodig hebben. Dan zullen we ook krügen, zoo niet vrede
en nist — Avant die zün van andere factoren afhanltelük —
dan toch wel meerdere bcATedigiiig, doordat een einde zal wor»den gemaakt aan het euvel, dat inhaerent is aan het huidige
loonstelsel, n.l. dat aan den eenen kant royaal en onbekrompen
gegeven Avordt en daarentegen tegenoA'er anderen schriel en
hard oj)getreden.
Het merkwaardige is ook, dat Avaar het toeslagsysteem eenmaal wordt toegepast, sterk op behoud wordt aangedrongen
en dat men van afschaffifng in 't geheel niet AVÜ weten.
D r , A' a n d e r AA^ a e r d e n beschouwt dit in zün reeds aangehaalde brochure') als een bewüs A'oor zün stelling,
kindertoeslag splitsing brengt in de eenheid der

dat

arbeiders-

klas.se.
Zie maar naar de posterüen, zegt hy, daar had de opzet ook
AverkeUjk succes. Immers, de gehuwden verzetten zich tegen
elke actie voor afschaffing van den kindertoeslag, Intusschen
zou men uit het streven, om de toeslagen te behouden, met evenveel récht kunnen afleiden, dat ze de stoutste A'crwachtingen
hebben overtroffen.
En wat weegt dan zwaarder, de klasseneenlieid of het Avaarachtig geluk der individuen?
Maar niet alleen het individueel belang van den betrokkene,

') Gezinsloon en Kinderto)gslag, bJiz. 25.
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doch ook het algemeen belang vordert een salarisregeling, die
rekening houdt met de

gezinsgrootte.')

AVant niet vergeten mag worden, dat een doeltreffende en
juiste loonregeling moet worden opgebouwd in het bewustzyn,
dat ze gemaakt Avordt ten bate van het volk. Ook bü deze
materie moet het volksbelang boven alles worden gediend. Het
gezin is de A'oornaamste grondvorm A'an het maatschappelük
leven en hierop moet een loonsysteem opgebouwd worden. Het
denkbeeld van gezinsloon nu vindt zün grondslag in deze
juiste gedachte.
AVaar gezinsloon nu meerdere rekening lioudt niet de verschillende behoeften kan men bovendien ook zeggen, althans
Avaar het op ijubliek terrein toepassing vindt, dat dit ook in
het belang van den dienst is.
Stel u voor: een luie onbekwame slenteraar, mits blüvcnde
buiten berisping en ontslag en, dat is al zeer gemakkelyk,
strykt elke weck een loon op berekend A'oor een gezin A'an
zcA'cn, acht of meer personen. Door niets A'oelt hü zich aangevuurd, dooi' veel, ja, door alles zün Avei-klust neergehaald tot
een minimum. Zün geheele doel is: zoo weinig mogelük werk,
zoo duur mogelük A'erkoopen.
Hoe staat het nu met zün collega gezinsverzorger?
Of hü hard of langzaam werkt, hü ontvangt geen cent meer
A'oor zün kinderen. Slechts büverdiensten en overwerk na zyn
dagtaak, geven eenige uitkomst. Toezicht helpt niet, aangezien
de controleurs aan hetzelfde euA-el lüden.
Promotie brengt hierin ook geen verbetering, daar dan dadebjk meerdere standszorgen de aandacht vragen.
') cf. Request aan de TiAveede Kamer, benevens het aan de v»orzitters? der Ka'merfiiaoties geriöhtle sohirijven van de V. O. E. G.
viermeld iu Nieuw-Nederland, 15 Mei 1918.
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Maar slechts tegemoetkoming aan de speciale positie-eischen,
zal den ambtenaar in staat stellen, zich met zyn geheelen persoon
aan zün taak te geven, Avat ongetAvüfeld den dienst ten goede
zal komen,
In het licht van een gezinsloonregeling moet ook beschouwd
Avorden de arbeid der vrouw in het gezin.')
waarde van een

VI-OUAV

Onbillyk is, dat de

wordt bepaald, door hetgeen zü

presteert in dienst A'an de Overheid, Indien een onderwüzeres
in functie is, Avordt haar arbeid op gelyke AVÜze gewaardeerd
als die liarer mannclük collega's.]VIaar is diezelfde vrouw nu,
AVanneer ze een huAvelük aangaat en een gezin A'ormt A'oor de
gemeenschap, zooveel minder waard geworden? Eerder is
het tegendeel het geval.
De erkenning van de waarde nu tegenover de gemeenschap
moet noodwendig leiden tot verv.crping van de gelükloonthcorie. Reeds komt een streven op om de nadeelige positie,
Avaarin de gehuwde vrouw verkeert, ten opzichte van de ongeImwde, te A'crlichten, echter met miskenning van het organisch
karakter van het gezin.
AVe doelen op de maatregelen van „Moederechapszorg", die
de moeilüke taak van de schoudere der moeder wil afnemen en
den Staat opleggen. Maar hier zal het middel erger zün dan
de kwaal, want in stee van de gezinslasten te helpen verlichten,
is men bezig den ondergang der gezinnen A-oor te bereiden.
Voor deze fout heeft het gezinsloon zich gewacht. In het loon,
dat de man als hoofd vaq het gezin ontvangt, behoort mede
opgesloten te liggen, de waardeering A'an den arbeid der vrouw.
') cf. het Officieel veaisllag ATU de momdeliuge toelfichting der
\ ' . O. E. G. weniscihen A'oor de StaatsccmmÉsfie-Stork, vermeld in
Nieu'ic-Neden-land, 15 Juli 1918.
Ook O. V. Zrwi ed i n eck-iS ü d e n h o r s t, taijp, blz 128.
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Niet dus alsof het loon naast een equivalent voor den gepresteerden arbeid, tevens zou bestaan uit een vergoeding voor
het werk der vrouw in het huiselük leven. Het een ligt in het
andere opgesloten. De man moet zooveel verdienen, dat zün
vrouw niet bü haar ongehuwde zuster in de voorziening harer
nooden behoeft achter te staan. Op deze wüze bluft het eigenaardig cachet van het gezin behouden,
Het gezinsloon brengt ook niet iets nieuws. Immers, alle
groote vraagstukken omtrent pensionneering, vacantie- en ziekteA'erlof houden, In hun diepste keni, wel degelük rekening met
de gezinsbehoeften,
AVat was ook de classificatie der gemeenten, volgens het
rapport-S t o r k, oA'ergcnonien in T r e u b 's wet tot A'erhooging
der jaarwedden van Burgelüke Arnbtenaren, anders dan jui.st
rekening houden met de behoeften.
Met de kindertoeslagen wordt dan niet een abnormaal en
vreemd element in de loonregeling gebracht, maair niets anders
gedaan dan de Avelbewu.ste lün doorgetrokken, die by de
arbeidsverhoudingen reeds gevolgd werd. Ze zyn slechts een
voortzetting van de sociale gedachte, welke ligt in de zorg A'oor
de nagelaten betrekkingen,
Wat den duur der toeslagen aangaat, kan men of wel eenbepaalden leeftyd — waarbü men weer tusschen hoogere, middelbare en lagere ambtenaren moet onderscheiden •— als
grens stellen, of

AVCI

het tüdstip, waarop het kind zooveel

verdient, dat het in eigen onderhoud kan A'oorzien. Dit laatste
verdient, volgens H i t z e , de voorkeur,')
In beginsel, is deze opvatting ook naar onze meening de
juiste, Immere, de kindertoeslagen houden op rationeel te zün,

') cf. Kath. Sociaal Weekblad 1918, nos. 34, 35, 36.
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Avanncer het totale inkomen van het gezin, zooals in ons geval,
door eigen inkomen der inwonende kinderen vermeerdert.
Evenwel zou men terwille van de uniformiteit een bepaalden
leeftüd kunnen aannemen of men zou, zooals A e n g e n e n f ^ )
voorslaat, om zooveel mogelük in ieder speciaal geval te voorzien, een raad moeten instellen, waarin de verschillende
beambtengroepen vertegenwoordigd zyn en waaraan een zekere
controle, over de aanwending der toeslagen en ook een zekere
volmaclit, om in bepaalde gevallen een bescheiden verhooging
•of ook i. c. een verlaging toe te kennen, Avordt toevertrouwd.
Resumeerend, komen wü alzoo tot de conclusie, dat noch
practische, noch principieele bezAvaren A-oldoende gewicht in
de schaal leggen, om het instituut van gezinsloon den rug toe
te keeren en wy twyfelen er niet aan of ieder ernstig onderzoeker, die zich over deze kwestie niet al te snel een oordeel
A'ormt, afgaande op eenige uiterlükheden, maar zich de moeite
getroost de innerlüke waarde A-an alles, wat hiermede samen
hangt, na te gaan, zal gezinsloon als de meest rechtvaardige
loonregeling gaan beschouwen.
Voortgaande, zal hü ook aan het relatieve gezinsloon de
voorkur moeten geven, omdat deze A'orm — zonder dat hierbü
liet karakter A-an loon A'crloren gaat — het best in staat is,
.aan de meerdere gezinsbehoeften bevrediging te schenken.
') cf. Kath. Sociaal Weekblad 1918, nos. 34, 35, 36.
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