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vestigt er de aandacht op. dat de oorzaak van de Crisis IS de verlaging van 'tk&'aatt 

Deze verlaging vindt hare oorzaak in de werkeloosheid. 

Werkeloosheid kweekt werkeloosheid 
want de nie-esteunde werkelooze. die nog andere gezins-inkomsten heeft, gaat voor half geld werken en 
baalt daardoor de loonen naar beneden. 

Verlaagde loonen maken vermindering van behoeften 
noodzakelijk en vermindering van behoeften beeft tot gevolg vermindering van productie, 

dus weer meer werkeloosheid ! 
Het gevolg van een en ander is geweest. dat in 4 jaar tijd 25 duizend werkeloozen zijn geworden 

tot meer dan 400 duizend werkeloozen en ons wekelijkscb inkomen van & 100 millioen is gedaald tot 

Dat deze verlaging van ons wekelijksch inkomen noodlottig is voor Handel en Nijverheid - 
nu het buitenland grootendeels is uitgesloten - zal ik met cijfers aantoonen. 

Als we aannemen, dat ons wekelijksche inkomen voor 4 jaar 100 millioen per week bedroeg. 
dan werd 115 (is 20 millioen) besteed aan huishuren. 80 millioen kwam in handen van den koopman, 't zij 
venter of winkelier. Deze nam hiervan (laten we zeggen 10 pCt. = 8 millioen) als winst, verdeeld over 
200.000 kooplieden, is ieder f 40.- per week. De overige 72 millioen werd doorgegeven aan de nijverheid. 

De Nijverheid (dat is Land- en Tuinbouw, Veeteelt en verschillende industrieën) ontvingen dus 
wekelijks 72 millioen als productiekosten en winst. - Berekenen we hier ook de winst op 10 pCt.. dan 
was de winst 7 millioen en de productiekosten 65 millioen. 

75 millioen. 

NU, 4 ]AAR LATER. - Ons inkomen is nu wekelijks 75 millioen. 

De huishuren zijn niet verlaagd 
dus hiervan gaat nog 20 millioen af als huishuur. I n  handen van den koopman komt dan slechts 75 - 20 
= 55 millioen. Hiervan 10 pCt. winst is 5'/* millioen. 

Daar echter in deze 4 jaar 't aantal kooplieden is vermeerderd met 75.000 crisis-kooplieden. 
zijn e r  nu 275.000 kooplieden en ontvangt ieder slechts 5'/2 millioen ; 275.000 = f 20.- per week. 

Ik constateer, dat door de verlaging van 't welvaartspeil met 1/4. de inkomsten van den koopman 
zijn verminderd tot op de helft. 

We komen nu bij de Nijverheid 
Voor 4 jaar was de ontvangst van de Nijverheid (dat is Land- en Tuinbouw, Veeteelt en 

verschillende industrieën) 72 millioen per week. Nu is slechts 50 millioen voor de Nijverheid disponibel. 
De productiekosten waren 6 5  millioen. 

Laat ons veronderstellen. dat deze kosten verminderd zijn tot 60 millioen wekelijks, dan nog is er 
een tekort per week van 10 millioen. dat is per jaar 50 X 10 = 500 millioen. is een half milllard verlies. 

Z.O.Z. 
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Waar we alzoo 

hebben gehad, daar wil de 

de aandacht van Regeering 
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hebben gezien welke noodlottige gevolgen bezuiniging en loonsverlaging 
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en Volksvertegenwoordiging richten op deze gevolgen. 

Zoolang de techniek voorwaarts gaat, moet 't  welvaartspeil naar boven, zal niet tusschen mo- 
gelijke productie en behoeften een niet te overbruggen gaping komen. 

Om Handel en Nijverheid weer een bestaan te verzekeren, moet 'i welvaartspeil weer naar 
boven. De 25 millioen. die aan de wekelijksche circulatie zijn onttrokken. moeten weer in de circulatie 
worden gebracht en dit kan men slechts bereiken door de 400.000 werkloozen weer productief werk 
te verschaffen. 

Hoofdzaak is echter, dat men bij Regeering en Volksvertegenwoardiging inziet, dat verhooging 
van 't welvaartspeil slechts de eenigst mogelijke oplossing is van de crisis. want slechtp in dat geval 
zal men er toe kunnen besluiten de noodige gelden beschikbaar te stellen voor productieve werkverschaffing. 

Hoe wil de Anti-Crisis-Partij alle werkloozen 
aan productief werk helpen? 

Door oprichting van een ANTI-CRISIS-BOND met onderafdeelingen in alle gemeenten 
Anti-Crisis-Comité's. 

Deze Comit'Cs verzamelen in hare gemeenten alle mogelijke werk-objecten en gegevens over het 
aantal werkloozen. Deze werk-objecten worden door de gemeenteraden in het particuliere bedrijf aanbesteed, 
terwijl het hoofdbestuur van de Anti-Crisis-Bond. gesteund door de Regeering. voor de Bnancieering zorgt. 

Waar we op deze wijze alle werkloozen in het bedrijfsleven hebben teruggebracht, zal. als 
gevolg van de aanvragen van het benoodigde materiaal, een opleving in verschillende bedrijven plaats hebben. 

Deze opleving zal zich uiten in een groote vraag naar arbeidskrachten met als gevolg 
verhooging van loonen. 

Waar alzoo de wekelijksche geld-circulatie met millioenen wordt opgevoerd, zal dit tot gevolg 
hebben, dat de Handel zoowel ais de Nijverheid. weer hun bestaansmogelijkheid hebben teruggekregen, want 
1 millioen meer in de circulatie beteekent 10 millioen meer winst. want we rekenen. dat het circuleerende 
geld wekelijks 20 pCt.. is jaarlijks 50 X 20 pCt. = 1000 pCt winst afwerpt. 

Als op bovengenoemde wijze het economische leven is hersteld, zal men. om bij vermindering 
van werkzaamheden en opvoering van de techniek werkloosheid voorkomen, de werktijd moeten vermin- 
deren tot 40 of zelfs 35-urige werkweek en tevens 60 en 55-jarigen door Staatspensioeneering aan het 
bedrijfsleven onttrekken. 

De techniek en machinerieën zullen alzoo dienstbaar gemaakt worden aan het economische leven. 

Dit te bereiken is het doel der Anti-Crisis-Partij 
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Candidaat HENDRIK JAN KOEBRUGGE 


