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Aan de Besturen van de Bestuurdersbonden

Aan de afdelingsbesturen

Kameraden!

De ledenwerf-actie is niet gegaan, zoals wij allen gaarne gezien hadden, dat zij
gaan zou. Terwijl eerst de internationale gebeurtenissen veier aandacht gespannen
hielden en tegelijkertijd de mobilisatie een aantal van onze beste werkers aan het
werk voor de vakbeweging onttrok, kwam daarna de felle winter het zo goed als
onmogelijk maken, door middel van huisbezoek nieuwe leden voor de vakbonden
te winnen.
Dit heeft de N.V.V.-propaganda-commissie en de hoofdbesturen tot het besluit
gebracht, de maanden Maart en April tot speciale huisbezoekmaanden te procla-
meren.
Te verwachten valt, dat met Maart a.s. de barre winter wel de aftocht zal hebben
geblazen. Dan kan allerwege met energie en bezieling het huisbezoek worden ingezet.

Uitgaande van de veronderstelling, dat dit inderdaad gebeuren zal, besloot
de Propaganda-Commissie, voor al degenen, die in Maart en April aan
het huisbezoek deelnemen, als blijk van waardering voor de te presteren
arbeid beschikbaar te stellen een prachtige kunstdrukplaat in kleuren.

Tot dit doel zijn door ons veertienduizend platen aangekocht, vervaardigd naar
werken van verschillende schilders van naam. Onder deze platen bevinden zich ette-
lijke duizenden, vervaardigd naar beroemde schilderijen van Vincent van Gogh.
Een reproductie van een der aangekochte platen vindt u in dit blad afgedrukt. Jam-
mer genoeg geeft deze afdruk slechts een flauwe weergave van het origineel,
maar het is altijd beter dan niets. Veertienduizend werkers kunnen dus voor het
ontvangen van een plaat in aanmerking komen, wanneer zij in de maanden Maart
en April zich bij hun afdelingsbesturen voor wekelijkse deelname aan het huisbezoek
melden en er aan deelnemen.
Wij nemen aan, dat in de regel door de afdelingsbesturen zal worden bepaald, dat
gedurende de maanden Maart en April twee dagen per week huisbezoek zal worden
gedaan. Daarvan uitgaande zouden wij nu gaarne met de afdelingsbesturen van alle
vakbondsafdelingen en de bestuurdersbonden, ongeacht in welke gemeente zij ge-
vestigd zijn, de volgende afspraken maken.

1. Het huisbezoek voor de maanden Maart en April is thans voorbereid. Dit huis-
bezoek dient gedurende deze maanden in de regel twee maal per week plaats te
vinden.

2. Zodra tot huisbezoek besloten is, wordt daarvan door de vakbondsafdelingen,
die bij een bestuurdersbond zijn aangesloten, aan den secretaris van deze bestuur-
dersbond mededeling gedaan onder opgave van het aantal leden, dat zich voor
deelname aan het huisbezoek heeft gemeld.
Vakbondsafdelingen, die niet bij een bestuurdersbond zijn aangesloten,
melden het bovenstaande rechtstreeks aan hun hoofdbestuur.

3. Iedereen, die gedurende de gehele huisbezoekperiode aan het huisbezoek deel-
neemt, komt voor het ontvangen van een blijk van waardering, vanwege de N.V.V.-
propaganda-commissie, in aanmerking.

4. Leden, die tezamen op huisbezoek willen gaan, kunnen dit doen. •

5. Huisbezoekers, die door ziekte niet gedurende de gehele huisbezoek-periode aan
liet huisbezoek konden deelnemen, mogen toch voor het ontvangen van een blijk
van waardering in aanmerking worden gebracht.

6. Leiders van de huisbezoek-actie, die door het werk, dat zij in de huisbezoek-actie
verrichten, verhinderd zijn, zelf aan het huisbezoek deel te nemen, mogen eveneens
voor het ontvangen van een bewijs van waardering voor hun werk op de lijst van
huisbezoekers worden geplaatst.
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7. Met ingang van Mei a.s. — dus direct na afloop van de huisbezoek-actie —
zenden de afdelingsbesturen van de afdelingen, die bij een bestuurdersbond zijn
aangesloten, aan den secretaris van hun bestuurdersbond de lijst met namen van
hen, die gedurende de propaganda-campagne aan het huisbezoek hebben deelge-
nomen, en van hen, die op de gronden onder 6 genoemd, met de huisbezoekers
konden worden gelijk gesteld.

8. Met ingang van de zelfde maand zenden de afdelingsbesturen van de afdelin-
gen, die niet bij een bestuurdersbond zijn aangesloten, de onder 7 genoemde ge-
gevens aan hun hoofdbestuur.

9. Zodra de bestuurdersbonden de lijsten van alle afdelingen, die het huisbezoek
hebben opgezet, binnen hebben, zenden zij deze op aan de propaganda-commissie
van het N.V.V. De hoofdbesturen doen het zelfde met de lijsten, die zij hebben bin-
nengekregen van hun afdelingen, die niet bij een bestuurdersbond zijn aangesloten.
Een en ander met vermelding van het adres van hun afdelingssecretaris.

10. Terstond na ontvangst van bedoelde lijsten zorgt de N.V.V.-propaganda-com-
missie voor toezending van het benodigd aantal platen. Deze toezending geschiedt
rechtstreeks aan de secretarissen van de bestuurdersbonden voor de afdelingen bij
een bestuurdersbond aangesloten.

11 . Afdelingen, niet bij bestuurdersbond aangesloten, ontvangen de platen aan het
adres van het plaatselijk correspondentschap, indien er ter plaatse een correspon-
dentschap bestaat. Is dit niet het geval, dan zenden wij het verdiende aantal platen
aan het ons door de hoofdbesturen opgegeven adres van den afdelingssecretaris.

12. De secretarissen van de bestuurdersbonden, resp. de plaatselijke corresponden-
ten of de afdelingssecretarissen, hebben na ontvangst van de platen voor een
behoorlijke distributie van de platen onder de leden huisbezoekers zorg te dragen.
Aanwijzingen dienaangaande worden t.z.t. nog nader door ons gegeven.

13. De lijsten met de namen van de huisbezoekers kunnen slechts gedurende de
maand Mei bij de N.V.V.-propaganda-commissie worden ingezonden. Van lijsten,
die na die tijd inkomen, kan geen notitie meer worden genomen.

Kameraden, bestuurders van bestuurdersbonden en van afdelingen!
In de propaganda-actie 1937—1938 en 1938—1939 hebben wij in de eerste plaats
aan de verspreiders, die aan het centrale verspreidwerk deelnamen, een bewijs van
waardering doen toekomen, de bekende en met graagte aanvaarde N.V.V.-beeldjes.
Thans komen de huisbezoekers aan de beurt.
Veertienduizend mannen en vrouwen kunnen voor het ontvangen van een prachtige
kunstdrukplaat als blijvende versiering van de huiskamer in aanmerking komen.
De platen zijn weliswaar te duur, om ze ingelijst te leveren, maar evenals de beeldjes
zullen ze in de smaak vallen en hier kunnen de kameraden timmerlieden, lijs+en-
makers en meubelmakers de anderen, die niet zelf een lijst kunnen vervaardigen,
van dienst zijn. Wij vertrouwen, dat dit wel in orde komt. Wij vertrouwen even-
eens, een duidelijke uiteenzetting te hebben gegeven van hetgeen wij van u ver-
wachten en van hetgeen nodig is, om het plan, dat aan u werd voorgelegd, te doen
slagen.
En nu vrienden, aan de slag!
Bewaar deze krant.
Zorgt voor adressen van ongeorganiseerden, zorgt, dat het huisbezoek slaagt, en
pakt ook anderszins het komende werk aan, opdat Maart en April na de iange
winter onze oogstmaanden zullen worden.

Het devies van de moderne vakbeweging zij en blijve:

De N.V.V.-propaganda-commissie:

S. de la Bella Jr., voorzitter,
G. Akkerman, bestuurder Landarbeidersbond,
J. Blom, bestuurder Bond van Overheidspersoneel,
H. van Dugteren, N.V.V.,
C. Lammers, bestuurder Meubelmakersbond,
H. Meijer, bestuurder „Algemene",
H. Oosterhuis, bestuurder Fabrieksarbeidersbond,
C. van der Lende, secretdris.

Amsterdam, Februari 1940.
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Zouaaf van Van Gogh, reproductie van een der kleurendrukken, welke onze huisbezoekers als blijk van waardering ontvangen



Staatscommissie Financiering Sociale Verzekering
O P l Maart 1939 heeft minister
Romme de Staatscommissie geïnstal-
leerd, welke tot taak kreeg, het vraag*
stuk van de financiering der over*
heidsverplichtingen en daarnevens het
vraagpunt van de financiering der ver-
plichte Invaliditeits* en Ouderdoms-
verzekering in het algemeen in studie
te nemen, waarbij slechts deze be*
perking werd aangelegd, dat onverkort
diende te worden vastgehouden aan
het beginsel der verplichte verzekering.
Tien maanden later (11 Januari 1940"!
legde de Staatscommissie de laatste
hand aan haar rapport, dat inmiddels
in het bezit der regering is gekomen.
Het beslaat 171 blz. druks en is inge*
deeld in vijf hoofdstukken, t.w.:

I. Ontwikkeling van de financiële
toestand van het Invaliditeits* en
Ouderdomsfonds.

II. Bespreking van de voornaamste
financiële stelsels, Splitsing van
het Invaliditeits* en Ouderdomst
fonds.

III. Financiële consequenties van de
splitsing van het Invaliditeits* en
Ouderdomsfonds in Verzekerings*
fonds en Aanvullingsfonds. Voor*
stellen inzake de financiering der
Overheidsverplichtingen.

IV. De belegging van het vermogen
van het Verzekeringsfonds.

V. Samenvatting en conclusies.
Verder is in het rapport een actuariële
nota opgenomen van het lid der Staats;
commissie, den heer Lindner.
Allerlei belangrijke financiële gegevens
zijn in deze nota, welke alleen 28 blz.
druks beslaat, verwerkt.
Voor deze keer zouden wij uit hoofd*
stuk V enkele der voornaamste con*
clusies willen overnemen:

L Het stelsel van kapitaaldekking van
aanspraken als financieel systeem der
Invaliditeits* en Ouderdomsverzekering
wordt door de grote meerderheid der
commissie aanbevolen.

II. Het thans bestaande Invaliditeits* en
Ouderdomsfonds moet volgens de meer*
derheid der commissie worden gesplitst
in een Verzekeringsfonds, waarin uit*
sluitend ondergebracht moeten worden
alle verzekeringen, resp. delen van ver»
zekeringen, die een „selfsupporting"*
karakter dragen, en een Aanvullings*
fonds, waarin alle andere verzekeringen,
resp. delen daarvan moeten worden te*
zamen gevoegd.

III. Ten aanzien van de dekking der tekor*
ten in de beide genoemde fondsen en
van de financiering der Staatsbijdragen
doet de meerderheid de volgende voor*
stellen:

1. afgifte aan het Verzekeringsfonds
van een 4 % schuldbekentenis, groot
490 millioen gulden, ten laste van de
Staat;
2. Staatsbijdragen aan het Aanvullings»
fonds ten laste van de Gewone Dienst,
voorlopig groot 40 millioen gulden per
jaar plus administratiekosten;
3. financiering door de Staat van de
gratuite uitkeringen van het Aanvul*
lingsfonds door afgifte van schuldbes
kentenissen, voor zover de financiering
niet plaats vindt ten laste van de Ge*
wone Dienst;
4. geleidelijke amortisatie van deze
schuldbekentenissen, naarmate de Staats*
financiën zulks toelaten;
5. na afloop van de in de Bezuinigings*
wet getroffen regeling heffing van
belastingen of verzwaring van bestaande
heffingen, waarbij inzonderheid wordt
gedacht aan accijnzen of daarmede
overeenkomende heffingen en aan de
heffing ener algemene proportionele be*
lasting van alle inkomens; een en ander
in de vorm van bestemmingsbelastingen
ter beschikking te stellen van het Aan*
vullingsfonds.

IV. Met betrekking tot de belegging der
fondsgelden worden de volgende voor*
stellen gedaan:
1. begrenzing van het beleggingsgebied:
a. de grote meerderheid der commissie

acht het gewenst om binnen het kader
der huidige Beleggingswet in de toe*
komst uitbreiding te geven aan de be*
legging in hypothecaire geldleningen;
b. de kleinst mogelijke meerderheid
acht uitbreiding van het beleggingsveld
met onroerende goederen gewenst;
c. de grote meerderheid der commis*
sie acht in elk geval uitbreiding van de
beleggingsmogelijkheden door aankoop
van onroerende goederen in geval van
executie van hypotheken bij onvoldoen»
de vraag van derden naar de geëxecu*
teerde panden wenselijk;
d. de meerderheid der commissie acht
uitbreiding van het beleggingsveld met
buitenlandse obligaties, luidende in
buitenlandse valuta, ongewenst; daar*
entegen acht de kleinst mogelijke meer*
derheid der commissie uitbreiding van
het beleggingsgebied met buitenlandse
obligaties, luidende in Nederlandse
valuta, gewenst;
e. de kleinst mogelijke meerderheid der
commissie acht het openen van de
mogelijkheid tot belegging in aandelen
van binnen het Rijk gevestigde onder*
nemingen gewenst.
Enz.

Zoals gezegd, zouden wij voor deze
keer hiermede willen volstaan.
De zaak zelve is echter zó belangrijk,
dat wij er ons nader mee zullen heb--
ben bezig te houden.

Onbegrijpelijk?
In De Vakbeweging van 18 Januari j.l.
schreven wij o.a.:
„Reeds geruime tijd verleent het N.V.V.
steun aan het Comité van Actie voor de
Openbare School. Door middel van de be*
stuurdersbonden en ook op andere wijze
verleent onze vakbeweging medewerking bij
de verspreiding van publicaties, welke het
Comité doet uitgaan.
Ook nadat de Nederlandse Vakcentrale uit
angst voor beginselkwesties uit het Comité
was getreden, bleef het N.V.V. zijn steun
verlenen en bleef het deel van het Comité
uitmaken. De bij het N.V.V. aangesloten
organisaties verlenen eveneens haar mede*
werking aan het Comité."

Naar aanleiding hiervan merkt het or*
gaan van de Nederl. Vakcentrale op:
„Wij voor ons vinden het onbegrijpelijk, dat
het N.V.V. nog niet begrepen heeft, dat wij
ons teruggetrokken hebben, omdat wij als
vakcentrale wél willen ijveren voor goed
vakonderwijs, maar geen behoefte hebben
ons in deze richtingsstrijd partij te stellen."

Onzerzijds hierop een kort antwoord.
De moeilijkheid zit hier heus niet in de
consequente houding van het N.V.V.,
maar in het tekort aan begrip bij de
Nederlandse Vakcentrale.
De zaak is heel eenvoudig. N.V.V. en
N.V.C, staan beide op het principiële

standpunt, dat de vakbeweging behoort
te worden georganiseerd, onafhankelijk
van religieuze verschillen. De openbare
school is gebaseerd op het zelfde be*
ginsel. De vakbeweging en het Neder>
landse volk ondervinden dagelijks de
ontzettende bezwaren, welke het ge*
volg zijn van de splitsing op allerlei
terrein op grond van religieuze over*
wegingen.
Dat de vakbeweging dus belang stelt
in, ja zelfs ijvert voor een school, die
niet is een voorportaal van N.V.V. en
N.V.C., maar die toch aan de kinderen
des volks een opvoeding geeft, welke
hen althans niet bij voorbaat tegen
deze vakbeweging vooringenomen doet
zijn, is o.i. zo klaar als een klontje en
zelfs voor een kind te begrijpen.
Maar als het bestuur van de N.V.C.
nog minder begrip heeft dan een nor*
maal kind, ja dan is het inderdaad
hopeloos.
Maar misschien kan de redactie van de
Ned. Vakcentrale eens informeren bij
het bestuur van de N.V.C, van voor
twee jaren. Toen stond dat bestuur op
het zelfde standpunt als het Verbonds*
bestuur. En dat er in het bestuur van
de N.V.C, sedertdien geen wijziging is
gekomen, maakt deze informatie van
des te groter waarde.



*WIJ B R E N G E N ONDER DE AANDACHT

De motie tegen de extremisten
Jrl oewel naar een mededeling van den
redacteur van het Weekblad van de
A.N.D.B. de in de onlangs gehouden
Hoot'dbesturenvergadering aangenomen
motie tegen de extremisten „dient te
worden voorgelegd aan de nieuwe
Bondsraad" en dit college dus te zijner
tijd „zal bepalen wat geschieden zal".
vindt Henri Polak toch reeds aan*
leiding, een beschouwing aan deze zaak
te wijden.
Daarbij herinnert hij er aan, dat er
vroeger reeds moeilijkheden zijn ge*
weest tussen het bestuur van het
N.V.V. en dat van de A.N.D.B., het<
geen laatstgenoemd college er echter
niet toe heeft gebracht, zijn standpunt
prijs te geven. Men liet de zeer weinige
fascisten en de enigszins talrijker com =
munisten het lidmaatschap van de bond
behouden, ondanks daartegen ook in
eigen kring verzet werd aangetekend.
Waarom men dit deed, moge uit het
navolgende citaat blijken:

„Wij hebben fascisten en communisten dus
niet uitgeworpen. Niet uit liefde tot deze
lieden of eerbied voor hun beginselen. In=
tegendeel. Indien wij de bond van hun
gezelschap hadden kunnen bevrijden, wij
zouden niet geaarzeld hebben het te doen.
Maar wij achtten ons moreel niet gerecht
tigd tot royement over te gaan.
De reden is bekend. In ons vak bestaat het
verplichte lidmaatschap. Geen diamantbe=
werker kan hier zijn vak uitoefenen, tenzij
hij lid is van de bond of van een der drie
kleine vakverenigingen. Geen fabrikant,
groot of klein, neemt een ongeorganiseerden
diamantbewerker in zijn dienst. Hieruit
vo'gt, dat iemand, die van het lidmaatschap
vervallen is verklaard, geen kans meer
heeft werk te vinden. Royement staat dus
gelijk met veroordeling tot brodeloosheid,
althans voor zo ver het ons vak betreft."

Het bestuur van het N.V.V. heeft zich
hier wel bij moeten neerleggen, al ging
het niet van harte.
Maar de bonden zijn nu eenmaal auto=
noom. . . .
Dat nu echter zeer speciaal de voor*
zitter van deze bond zich geroepen
ging gevoelen, om een kruistocht te
ondernemen tegen extremistisch gezin'
de ambtenaren en officieren en er te
pas en te onpas op aan te dringen, dat
zij zonder vorm van proces uit de over<
heidsdienst verwijderd zouden worden,
heeft wel eens de gedachte doen op=

komen aan het „Medicijnmeester, ge=
nees u zelven!"
Henri Polak schrijft nu verder over
deze zaak in zijn blad van 9 Februari'

„De voorzitter van het N.V.V. heeft onzen
bondssecrctaris er attent op gemaakt, dat
ik toch aandring op ontslag van extremis*
tisch gezinde ambtenaren en officieren, die,
indien er gevolg aan zou worden gegeven,
toch ook brodeloos zouden worden.
Het argument is waardeloos. Zulke ambte*
naren en officieren zijn een gevaar voor de
democratie, voor ons staatsbestel; men zou
zelfs van hen landverraad mogen vcrwach»
ten. Het welzijn der volksgemeenschap vor*
dert dus hun verwijdering uit de staats»
dienst. Waar zo grote belangen op het spel
staan, kan, mag men met overwegingen van
menslievende aard geen rekening houden.
Maar als een fascist of een communist
diamant slijpt, dan kan daarbij de openbare
zaak niet in het gedrang komen en met zijn
verwijdering uit de bond wordt geen enkel
openbaar belang gediend."

.̂ ie zó, nu weten wij het! Dat diamant-
bewerkers stempellokalen onveilig ma--
ken of op andere wijze onrust pogen te
zaaien onder groepen van modern^
georganiseerden, daarmede komt geen
enkel openbaar belang in het gedrang.
Maar nu onzerzijds deze vraag:
Zou de democratie soms niet in ern=
stige mate in gevaar komen, als de
belagers der moderne vakbeweging
succes zouden hebben met hun stelsel-
matig beoefend ondermijningswerk?
Wie zo naief zou zijn, om te menen,
dat het zo'n vaart niet loopt met her
ondermijningswerk van communisten
en van meelopers der communisten,
raden wij aan, de beruchte 21 punten
van Moscou nog maar eens na te lezen.
Wat schrijft bijv. de Communistische
Internationale in punt 9 voor? Laten
wij het onverkort mogen overnemen:

..Iedere partij, die bij de Communistische
Internationale wenst aangesloten te zijn,
moet systematisch en standvastig een com«
munistische werkzaamheid in de vakver=
enigingen, de arbeiders= en verbruikscoöpe=
raties en andere massasorganisaties der
arbeiders ontplooien. In deze organisaties
is het noodzakelijk, communistische cellen
te organiseren, die door voortdurende en
standvastige arbeid de vakverenigingen enz.
voor de zaak van het communisme moeten
winnen. De cellen zijn verplicht, in hun

dagelijkse arbeid overal het verraad der
sociaaUpatriotten en de wankelmoedigheid
van het .centrum" te ontmaskeren. De
communistische cellen moeten aan het
partijgeheel volkomen ondergeschikt zijn."

Ja, zal men verder zeggen, de com-
munisten hebben toch geen succes met
hun breekijzerpolitiek!
Waarom is dat het geval?
Wij antwoorden daarop, dat succes
uitblijft, omdat de hoofdbesturen van
verreweg de meeste bonden korte met-
ten met communisten maken, die
hetzij in of buiten de eigen organis
satie als scheurmakers optreden of op
andere wijze van sympathie voor de
C.P.N, blijk geven-. De N.S.B, laat het
ook aan activiteit op dit gebied niet
ontbreken, maar zij heeft minder vat
op onze mensen dan haar Moscouse
vrienden.
Steun van H. Polak en de zijnen vatt
bij dit zelfverdedigingswerk niet te
verwachten, omdat met de verwijdering
van extremistischsgezinde diamant
bewerkers uit de bond geen enkel
openbaar belang gediend wordt. Aldus
alweer de voorzitter van de A.N.D.B.
Maar als ergens een van elke invloed
verstoken gemeentewerkman of be-
lastingklerk of postambtenaar of recta
ter of hoge departementsambtenaar
van bepaalde sympathieën blijk geeft
(lid van een extremistische organisatie
mag niemand hunner zijn), dan doemt
een gevaar op voor de democratie, voor
ons staatsbestel. Dan behoort onver*
bidtlelijk als parool te gelden: ver-
wijdering uit de overheidsdienst, ook al
gaat dat bijna zonder uitzondering met
brodelooshcid gepaard.
Die brodeloosheid speelt geen rol.
Wel, als het diamantbewerkers betreft!
En terwijl extremistisch^gezinde dia--
mantbewerkers ermede doorgaan, hun
op ondermijning der moderne vakbewe>
ging gericht werk te verrichten of
openlijk hun sympathie te betuigen
met de demagogische campagne, welke
de leiding der C.P.N, sinds de tot-
standkoming van het vriendschapsver«
dragsStalin/Hitler met al den aankleve
van dien (men denke slechts aan Fin»
land!) blijft voeren met name jegens
leidende persoonlijkheden in de mo=
derne vakbeweging en in de S.D.A.P.,
pleit Henri Polak voor verwijdering
van extremistischsgezinde ambtenaren
en officieren uit de overheidsdienst.
Juist hij.
Het kan raar lopen in de wereld!
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Volkshuisvesting
1_) e minister van Binnenlandse Zaken,
de heer Van Boeijen, heeft een Staats*
eommissie ingesteld tot herziening van
de Woningwet. Deze commissie, onder
voorzitterschap van mr. dr. K. J. Fre--
deriks, werkt met grote spoed aan een
ontwerp, dat binnenkort gereed zal
zijn, terwijl het in de bedoeling ligt,
daarna zonder verwijl een wetsontwerp
bij de Staten*Generaal aanhangig te
maken.
Aldus begint het Voorwoord van het
in 1939 bij N. Samsom N.V., Alphen
a.d. Rijn verschenen boek Volkshuis;
vesting van mr. P. A. van der Drift,
hoofd van de afdeling Volkshuis*
vesting van het departement van Bin=
nenlandse Zaken.
Het boek telt 269 blz., ziet er typogra-
fisch wèlverzorgd uit en is voorzien
van een uitvoerige inhoudsopgave en
van een uitgebreid alphabetisch register.
Wij komen daarin tegen: het uitbrei*
dingsplan, het streekplan, ruilverkave-
ling, onteigening, woningverbetering,
overbevolking, onbewoonbaarverklaring
en hebben zo het zekere gevoel, dat de
zeer deskundige schrijver werkelijk
geen enkel onderdeel van dit zeer be*
langwekkende probleem heeft laten
liggen of en bagatelle heeft behandeld.
Daarom willen wij een citaat brengen,
dat een idee kan geven van de wijze
waarop mr. Van der Drift de materie
behandeld heeft:
„Op onbewoonbaarverklaring volgt ont*
ruiming. Een termijn daarvoor wordt in
het besluit tot onbewoonbaarverklaring
zelve gesteld. Die termijn kan telken*
male onder goedkeuring van Gedepu--
teerde Staten worden verlengd (art. 25,
lid 5). Dit voorschrift is per slot de
sluitsteen van deze bij uitstek sociaal
getinte paragraaf. Wanneer dus alle
hindernissen zijn genomen, wanneer de
krotten zijn opgespoord, de Raad tot
onbewoonbaarverklaring besloot en
Gedeputeerden zijn meegegaan, dan
kan de bewoning nog van jaar tot jaar
doorgaan, indien de bewoners geen
ander onderdak kunnen vinden.
Dat onderdak zullen zij niet vinden,
indien de algemene woningvoorraad
niet voldoende is, het particuliere initia*
tief niet in actie komt en de financiële
paragrafen van de wet latent blijven.
Per slot is het derhalve dikwijls zó, dat
het formele deel keurig wordt afge*
werkt, doch dat de overheid - - het
initiatief moet uitgaan van de locale
overheid — verder blijft stilzitten.
De resultante van de werking van de
wet wordt dan ook niet geregistreerd

door het aantal onbewoonbaarverkla--
ringen, doch door het aantal ontruimin*
gen."
Wij zouden nog wel andere, niet*min*
der interessante citaten kunnen bren*
gen. Wij menen echter dat dit ene vol*
doende is om aan te tonen, dat het
werk Volkshuisvesting er wezen mag
en onze belangstelling verdient.
Het ligt in de bedoeling, het door een
tweede te laten volgen, dat een bijzon*
dere commentaar op de nieuwe Wo*
ningwet zal bevatten.
Dit tweede deel zal zo spoedig moge*
lijk, nadat de nieuwe wetgeving haar
beslag zal hebben gekregen, het licht
zien.

Activiteit en naïveteit
De Amsterdammer, prot. christ. or*
gaan, wijdt in 't nummer van 7 Februari
een beschouwing aan het overzicht, dat
onlangs in De Vakbeweging is afge*
drukt van al hetgeen thans aan het
departement van Sociale Zaken wordt
voorbereid of door dit departement
reeds in behandeling is genomen.
Wij hebben geen enkele behoefte, zo
zegt het blad, om de verdienste van
minister Van den Tempel te ver*
kleinen.
„Wat wij wel doen is: signaleren de
typisch*socialistische mentaliteit, die
voor tegenstanders geen goed woord
over heeft en de arbeid van geest*
verwanten buiten alle proporties om-
hoog, steekt.
Dat grenst hier aan het belachelijke."
Moet dit moois ons worden opgediend
door een blad, dat in de aanbidding

van Colijn even sterk heeft mee gedaan
als de andere anti*revolutionaire bla>
den? Vader des Vaderlands, zo werd
hij genoemd.
En van goede woorden gesproken! Het
eerste goede woord over het Plan van
de Arbeid moet van de zijde der anti-
revolutionairen nog gesproken worden.
Het lust ons niet, aan dit artikel ver;
der veel aandacht te besteden. Slechts
twee vragen zouden wij willen stellen
en wel ten eerste deze, of het de redac-
tie is ontgaan, dat in ons land de
mobilisatie is afgekondigd, waardoor
een vergelijking tussen het bewind van
vorige ministers en dat van minister
Van den Tempel veel van haar waarde
verliest.
En ten tweede deze vraag, of gezegde
redactie zou kunnen verklaren, waarom
de verbetering der leerlingenschaal ook
nu nog achterwege blijft. Zou het niet
hierom zijn, omdat minister Bolkestein
een burgerlijk minister is en dus bij de
keuze tussen wat nadelig wordt geacht
voor de finantiële positie des lands en
verzorging van culturele belangen des
volks, ook al zijn ze van de eerste orde,
anders reageert dan een socialistisch
minister?
Zo is ook een combinatie Colijn—Oud
mogelijk gebleken, die bijv. heeft na*
gelaten, onze belangrijke vlottende
schuld tegen een laag percentage te
consolideren.
Maar wij dwalen af. De redactie van
De Amsterdammer had moeten bedciv
ken, dat het overzicht in De Vakbewe-
ging niet uit de lucht is komen vallen,
doch als een weerslag moet worden be*
schouwd op allerlei denigrerende uitin--
gen in onderscheidene bladen.

Overleg werknemersvakcentralen

lien dezer dagen heeft opnieuw een
vergadering van de werkiiemersvakcen;
tralen plaats gevonden. Een groot aan'
tal klachten betreffende de toepassing
van de Mobilisatie*Vergoedings*Be*
schikking (kostwinnersvergoeding voor
gemobiliseerden) en het z.g. ménage*
geld voor militairen was bij de vakccn*
tralen ingekomen. Deze klachten be*
treffen o.m. de volgende punten:
a. de toepassing van paragraaf 5 lid 5

van de Mobilisatie*Vergoedings*Be*
schikking;

b. het toekennen van kostwinnersver*
goeding aan mede*kostwinners;

c. de grote vertraging in de afhande-
ling van klachten en grieven inzake
de toekenning van kostwinnersver-
goeding;

d. vergoeding voor ongehuwde alleen*
wenenden;

e. vergoeding voor bij hun ouders
(schoonouders) inwonende vrouwen

van gemobiliseerden;
f. het te weinig rekening houden met

reeds ingevoerde loonsverhogingen
en(of) duurtetoeslagen bij de vast*
stelling van de kostwinnersvergoe'
ding;

g. menagegeld voor de zeemacht;
h. menagegeld voor zieke militairen.
Besloten werd, een audiëntie aan te
vragen met het departement van De*
fensie ter bespreking van deze klaclv
ten.
Voorts werd het vraagstuk van de her*
plaatsing van gedemobiliseerden op hun
oude plaatsen in het bedrijfsleven op--
nieuw besproken. Met belangstelling
was kennis genomen, dat de regering
was overgegaan tot de instelling van
een interdepartementale commissie ter
bestudering van dit vraagstuk.
Besloten werd, met de centrale organi*
saties van boeren en tuinders en van
middenstanders besprekingen aan te
vragen ter behandeling van deze be;

langrijke aangelegenheid.



H et deelnemen van Rusland aan
de Duitse veldtocht tegen Po*
len, de diplomatieke actie van
de Stalin*regering tegen de

randstaten, waardoor deze in een posi*
tie van afhankelijkheid werden gebracht,
en de militaire overval derSowjet=legers
op het democratische Finland openba*
ren een zó openlijke breuk met een der
voornaamste doctrines van het program
der Russische revolutie, namelijk de
doctrine van het zelfbeschikkingsrecht
der nationaliteiten, dat alleen hieraan
reeds kan worden afgemeten, in welke
mate de Sowjet*Unie in de ruim twin-
tig jaren van haar bestaan zich heeft
verwijderd van haar oorspronkelijke
doelstellingen. Men doet het Russische
regime geen onrecht, indien men de
tegenwoordige buitenlandse politiek van
Sowjet*Rusland confronteert met de in*
tenties van het bolsjewisme, zoals dit
bij Lenin zijn klassieke formulering
vond. Integendeel, de voortgezette po*
gingen der leidende Sowjet*functiona*
rissen, om zich zelf voor te stellen als
de legitieme voortzetters van de leni*
nistische traditie, rechtvaardigen deze
methode ten volle.
Met betrekking tot het vraagstuk der
onderdrukte nationaliteiten toonde de
partij der bolsjewiki, die de links*radi=
cale vleugel van het Russische socialis*
me vormde, zich voorstandster van de
meest consequente oplossing: zij schreef
in haar program de onvoorwaardelijke
erkenning van het recht der van hun
staatkundige zelfstandigheid beroofde
volkeren, om zich te bevrijden van de
vreemde overheersing en zich los te
scheuren uit 't Russisch staatsverband.
Het is van belang, de verschillende mo*
tieven van de vroegere nationaliteiten*
politiek der bolsjewiki nauwkeurig te
onderscheiden. Zo was het niet de
liefde voor het nationale particularisme,
dat Lenin dreef tot het proclameren
van het recht op nationale zelfbeschik*
king. Een samenvatten van verschillen*
de op een zelfde territoir wonende na*
tionaliteiten tot één grote economische
eenheid bleef het nastrevenswaardige
doel. Echter, zo schreef Lenin in 1914:
„Wij waarderen alleen de vrijwillige verbin*
ding, nooit echter de gewelddadige. Overal,
waar wij gewelddadige verbindingen tussen
de naties zien, verdedigen wij onvoorwaar»
delijk en beslist het recht van iedere naiiot
naliteit, in politiek opzicht over zich zelf te
beslissen, dat betekent: zich af te scheiden.
Dit recht verdedigen, propageren, erkennen,
wil zeggen de gelijkberechtiging der naties
vertegenwoordigen, wil zeggen de geweld»
dadige verbindingen niet erkennen, betekent
tegen ieder staatkundig privilege van welke
natie dan ook te strijden."

(Lenin: Samtliche Werke,
deel XVII, pai>. 406).

Eind 1915, toen de verwerkelijking van
het nationale zelfbeschikkingsrecht nog
geenszins behoorde tot de officieel
erkende oorlogsdoeleinden van de en*
tente*mogendheden, formuleerde Lenin
reeds de consequenties van dit recht
op zelfstandige lotsbeslissing der onder*
drukte volkeren op de volgende wijze:

„Wij eisen het recht op zelfbestemming, dat
wil zeggen de onafhankelijkheid, dat bete=
kent de vrijheid tot separatie voor de on*
derdrukte nationaliteiten, niet omdat wij
voorstander zijn van economische verbrok*
keling of omdat wij van het ideaal der
kleine staten dromen; integendeel, omdat
wij voor grote staten en voor aaneensluiting,
ja versmelting der naties zijn, maar op
waarachtig internationale grondslag, die

veroordeelt
zonder de vrijheid tot separatie ondenkbaar
is."

(Lenin: Samtliche Werke,
deel XVIII, pag. 432).

Niet met geweld, niet door onderwer*
ping en onderdrukking, zelfs niet door
diplomatieke druk wilde Lenin het
Groot*Russische volk zijn relaties tot
de buurlanden laten bepalen. In een in
December 1914 gepubliceerd artikel
zegt hij hierover:

„Wij, GrootsRussische arbeiders, die vers
vuld zijn van het gevoel van nationale trots,
wij willen tot iedere prijs een vrij en onaf=
hankelijk, een zelfstandig, democratisch,
republikeins, trots GrootsRusland, dat zijn
betrekkingen tot de buurstaten op het men:
selijk beginsel der gelijkheid opbouwt en
niet op het iedere grote natie vernederende
beginsel der horigheid en privileges."

(Lenin: Samtliche Werke,
deel XVIII, pag. 105).

In Februari 1916 behandelde Lenin in
een opstel de onafhankelijkheid van
Polen, dat in die tijd door Duitse mili*
tairen was bezet, ook het gedeelte, dat
tot tsaristisch Rusland behoorde, maar
dat de Russische troepen voor de
Duitse overmacht hadden moeten ont*
ruimen. Lenin achtte het 'n onbetwist*
bare vooruitgang voor de Russische
arbeidersklasse, dat zij een der volke*

ren niet meer overheerste, aan welker
onderdrukking zij tot dusver wel deel
had. Lenin schreef echter bittere woor*
den over de verantwoordelijkheid van
de Duitse democratie en de Duitse
arbeidersklasse met betrekking tot de
militaire bezetting van Polen in die da*
gen:

„De Duitse democratie heeft een beslist
verlies te boeken: zolang het Duitse prole*
tariaat de onderdrukking van Polen door
Duitsland zal dulden, zal zijn rol erger zijn
dan die van een slaaf; het zal de rol van
een beulsknecht zijn, die helpt, anderen in
slavernij te houden."

(Lenin: Samtliche Werke,
deel XIX, pag. 35).

Zou het oordeel van Lenin over de
Stalin*dictatuur en de Russische arbei*
dersklasse, die het toeliet, dat achter*
eenvolgens Oost*PoIen militair werd
onderworpen, de randstaten in een
toestand van horigheid werden ge*
bracht en ten slotte Finland het object
van een roofoorlog werd, milder zijn
geweest? Het is te betwijfelen.
De tegenwoordige Russische regeerders
beweren, dat zij met Finland tot over*
eenstemming hadden willen komen. Zij
verzwijgen, dat die overeenstemming
slechts kon worden bereikt op de basis
van de aan de Finnen gestelde territo*
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riale eisen. Deze methode is in flagrante
tegenspraak met de door Lenin gehul*
digde opvatting der nationale zelfbe*
schikking. In een polemiek met de
toenmalige provisorische regering over
de verhouding van Rusland tot Finland
schreef Lenin in Mei 1917:

,,Tot overeenstemming komen kunnen al-
leen gelijken. Opdat de overeenstemming
een werkelijke zij en niet een met woor-
den gemaskeerde onderwerping, is werke-
lijke rechtsgelijkheid voor beide contra-
henten noodzakelijk, d.w.z., dat zowel
Rusland alsook Finland het recht hebben,
niet tot overeenstemming te komen. Dat
is zonneklaar."

(Lenin: Samtliche Werke,
deel XXI, pag. 428).

In de zelfde tijd hield Lenin een rede
over het nationale vraagstuk, waarbij
hij eveneens critiek oefende op de pro*
visorische regering, die voorgesteld
had, dat de Finnen zouden wachten tot
het bijeenroepen van de constituante,
omdat daar een overeenstemming tus*
sen Finnen en Russen nagestreefd zou
worden. Lenin vroeg:

„Wat betekent overeenstemming?" En zijn
antwoord luidde: „De Finnen moeten zeg:
gen, dat zij het recht hebben, over hun
eigen lot naar eigen oordeel te beslissen.
En de GrootsRussen, die dit recht zouden
willen loochenen, zijn chauvinisten." En
verder: „Wij zeggen: volk van Rusland,
waag het niet, Finland te overweldigen; een
volk kan niet vrij zijn, wanneer het andere
volkeren onderdrukt."

(Lenin: Samtliche Werke,
deel XXI, pag. 371).

In Maart 1920, na ruim twee jaren heer*
schappij der bolsjewiki, deed Lenin in
een grote rede over de buitenlandse
politiek een uitspraak, die wel een zeer
schril licht werpt op de twintig jaren
later door de Russen in samenwerking
met de nationaal*socialistische dictatuur
ondernomen militaire veldtocht in. Po*
len. Indien door iets de totale verwor*
ding van het bolsjewisme tot imperia*
lisme wordt gedemonstreerd, dan is het
wel door de vergelijking tussen de vol'
gende woorden van den grondlegger
der Sowjet*republiek met de motive*
ring, die zijn opvolgers gaven voor hun
handelwijze jegens Polen en het Poolse
volk:

„Wij weten, dat 't de grootste misdaad was,
Polen tussen het Duitse, Oostenrijkse en
Russische kapitaal te verdelen, dat deze
deling het Poolse volk tot jarenlange
knechtschap veroordeelde. Toentertijd werd
het als een misdaad beschouwd, de moeder:
taal te spreken en het gehele Poolse volk
groeide op met de enige gedachte: zich
van dit drievoudig juk te bevrijden. Daar=
om begrijpen wij de haat, waarvan de Polen

vervuld zijn. En wij zeggen hun, dat wij
nooit de grens, waar onze troepen thans
staan, zullen overschrijden. En zij staan
tamelijk ver verwijderd van de gebieden
met Poolse bevolking! Wij wensen geen
oorlog terwille van territoriale grenzen, omi
dat wij het vervloekte verleden, waarin
iedere Groot=Rus als een onderdrukker gold,
willen doen vergeten."

(Lenin: Samtliche Werke,
deel XXV, pag. 68).

Een kloof gaapt tussen de doctrines
van het oorspronkelijke leninisme en
de practijk van het aan geen enkele
zedelijke norm gebonden stalinisme,
dat pretendeert de voortzetting te zijn
van dat leninisme en inderdaad daar*
van slechts een caricatuur is. Indien de
politiek der Stalin=dictatuur al ergens
een voortzetting van is, dan alleen van
de veroveringspolitiek van het tsaris*
me, dat ook vreemde volkeren aan zich
onderwierp. De veroveringstochten van
het tsarisme droegen het stempel van
een feodaal imperialisme. Het stalinis*
me brengt in zijn onderwerping van
andere nationaliteiten de ontwikkeling
van de Sowjet*Unie tot modern impe*
rialisme tot uitdrukking.
Er is een tijd geweest, dat de Sowjet*
Republiek een symbool leek te zijn van
een ontwikkeling naar sociale recht*
vaardigheid, dat men in brede kringen,
en niet alleen onder arbeiders, met
grote belangstelling — zij het ook niet
critiekloos — het gebeuren in dat enor*
me Oost*Europese land gadesloeg. Dat
wat ook de tijd, toen de heersers van
Sowjet Rusland aandacht schonken aan
de wijze, waarop men elders reageerde
op de politieke daden van de Russische
Republiek. Lenin getuigde eenmaal van
de waarde van het feit, dat men buiten
Rusland tot de erkenning kwam, dat de
bolsjewiki ernst maakten met de uit*
voering van hun program:

„Wanneer de bolsjewiki verklaren, dat zij
de onafhankelijkheid van ieder volk erken=
nen, dat de politiek van het tsaristische
Rusland op de onderdrukking van andere
volkeren was gebaseerd en dat zij nooit
deze politiek hebben verdedigd noch zullen
verdedigen, dat zij nimmer een oorlog tot
onderdrukking van enig volk zullen voeren
- wanneer zij dat zeggen, zo gelooft men

dit van hen. Dat ervoeren wij niet van de
Letlandse of Poolse bolsjewiki, maar van
de Poolse, Letlandse en Oekrainse bour*
geoisie."

(Lenin: Samtliche Werke,
deel XXV, pag. 62).

Dit vertrouwen in de oprechtheid van
de Sowjetpolitiek is reeds lang ver=
dwenen, niet alleen in burgerlijke krin*
gen, maar ook onder de arbeiders. Ja,
zelfs onder denkende communisten
hebben de gevoelens van aanhankelijk*
heid jegens Rusland plaats gemaakt
voor twijfel en afkeer. Een regime, dat
de laatste jaren de wereld verschrikte
met de ene barbaarsheid na de andere,
staatslieden, die in de jongste tijd ijve*
rige leerlingen bleken te zijn, niet van
Lenin, op wien zij zich ten onrechte
blijven beroepen, maar van de tsaren
Alexander en Nicolaas II, politici, die
gehele cultuurvolken willen terugdrin*
gen in verhoudingen, waaronder zij
moesten leven in het tijdvak, dat aan
hun nationale ontwaking vooraf ging,
kunnen niet langer aanspraak maken
op de erkenning van de oprechtheid
der motieven, waarnaar zij beweren te
handelen.
De daden der Sowjetleiders verdienen
gekarakteriseerd te worden met dezelf-
de woorden, die Lenin gebruikte bij
zijn critiek op de tsaristische nationa*
liteiten*politiek: chauvinisme, beuls*
knechtenwerk en vernedering van het
eigen volk door het te misbruiken bij
de onderwerping en onderdrukking van
vreemde volkeren. W. ROMIJN.

Stalins optreden in Finland
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Sociale Zaken
in oorlogstijd

E
r is oorlog. Wie lokte deze
oorlog uit? Het agressieve fas-
cisme. Wie verhaastte en bevor-
derde, ja wie was de mede*

veroorzaker van deze oorlog? Het com*
munisme. Want het sloot op het
kritieke moment een verdrag met
Hitler, terwijl het voor Augustus 1939
steeds had opgeroepen tot gezamenlijk
verweer tegen het aanvalszuchtige
fascisme.
Fascisten en communisten in Neder*
land zijn dus wel de laatsten, die zich
mogen beklagen over de nood, de
moeilijkheden en de gevaren, die de
oorlog ook voor de neutrale staten
meebrengt. Niet alleen staan de rege*
ringen van die neutrale landen groten*
deels machteloos tegenover al de narig-
heid, die van buitenaf over hen wordt
gebracht, maar bovendien hebben de
Nederlandse N.S.B.=ers en C.P.N.*ers
zich solidair verklaard met de veroor*
zakers van het kwaad. Zij hebben daar*
mee alle recht van critiek verloren.
Dat belet deze heren natuurlijk niet.
om, getrouw aan de buitenlandse in-
structies, hier in Nederland het vuurtje
van de ontevredenheid aan te stoken.
En er is helaas brandstof te over. Want
de oorlogvoerenden vechten hun strijd
voor een groot deel uit op de ruggen
der neutrale landen en ons volk in al
zijn geledingen krijgt daarvan onvermij*
delijk de gevolgen te dragen. De lasten
der mobilisatie komen daar nog bij!!
f Iet is geen kleinigheid, wat Nederland
voor zijn mobilisatie moet betalen.
ƒ 1.7 millioen per dag. Maar. . . . het is
noodzakelijk. Wie thans zegt: Neder*
land moet er buiten blijven, we moeten
neutraal zijn (C.P.N, en N.S.B, zeggen
het als om strijd!), die zegt tegelijker-
tijd: mobilisatie. Zonder mobilisatie is
onder de tegenwoordige omstandig*
heden geen neutraliteit denkbaar.
Neutraliteit - - ook de C.P.N, en de
N.S.B, beweren dat en wij zijn het er
mee eens -- i's van groot belang ook,
neen juist, voor de Nederlandse arbei-
ders. Maar wie dan tegelijkertijd zegt:
de mobilisatie is er alleen voor de
rijken, laten die dus ook maar betalen,
die speelt een dubbel spel! Dit dubbele
spel spelen thans de communisten.
Wij menen, dat de kosten van de mobi-
lisatie - - en ook van de economische
verdediging van ons land, zoals voed-
selaanvoer, tegengaan van prijsstijging
e.d. - - gemaakt worden ten behoeve
van het gehele volk. Die kosten moe-

ten dus ook door het hele volk gedra*
gen worden, maar. . . . naar draag-
kracht! Dat wil zeggen: zij, die veel
hebben, betalen veel; zij, die iets heb-
ben, betalen iets; zij, die weinig of niets
hebben, moeten-zoveel mogelijk buiten
schot gelaten worden.
Op dit doel is de politiek van de mo-
derne arbeidersbeweging gericht. Zo
lang zij niet de meerderheid van de
bevolking achter zich heeft, zal zij er
wellicht niet in slagen, deze gedragslijn
voor 100% door te zetten. Naar mate
haar actie overtuigender en krachtiger
is, zullen andere volksgroepen en poli-
tieke stromingen haar bijvallen en
wordt de kans groter, dat een verdeling
van de lasten naar draagkracht wordt
verkregen. Over de vraag, wat in con*
crete gevallen een belasting naar draag-
kracht is, zullen de meningen wel eens
uiteen lopen. In zulke gevallen beslist
in een democratisch land de meerder*
heid via de volksvertegenwoordiging.

Verarming
Eén van de vormen, waarin de oorlogs^
verarming van ons gehele volk tot
uiting komt, is het oplopen van de
overheidsuitgaven, terwijl daar geen
stijgende inkomsten tegenover staan.
Wie nu aanvaardt, dat de mobilisatie*
uitgaven gedaan worden voor het wel*
zijn van het gehele volk, die zal daar-
door, hoe noodgedwongen en ongaarne
ook, tijdelijk moeten afzien van ver*
schillende sociale verbeteringen, die hij
in normaler tijden wenselijk, nood*
zakelijk en mogelijk geacht heeft.
Dat is thans de positie van onze bc*
weging en dus ook van de beide sociaal--
democratische ministers. Zij en wij zien
niet van alle verbeteringen af. Verre
van dat! Wie de lijst van plannen en
maatregelen van minister Van den
Tempel, die wij kortgeleden afdrukten,
gelezen heeft, weet dat. Maar minister
Van den Tempel erkent, en wij erken--
nen het met hem, dat er aan de moge*
lijkheid tot verwezenlijking van vele
onzer wensen en verlangens thans zeer
veel nauwer grenzen gesteld zijn dan in
vredestijd. Dat is niet de schuld van
Van den Tempel, dat is ook niet onze
schuld, dat is de schuld van hen, die
de oorlogshei over Europa hebben
doen losbarsten en van hen, die zich
rnet de „oorlogsbrandstichters" solidair
hebben verklaard.
Het schijnt voor sommigen nog al
moeilijk te zijn, deze eenvoudige ge;
dachtengang te begrijpen. Naar aan*

leiding van de opsomming, welke wij
gaven van het werkprogram van
minister Van den Tempel, maakt
Patrimonium bijv. de schampere op-
merking, dat wij ook sommige maat*
regelen hebben opgenomen, die al door
een vorigen minister waren voorbereid.
Bekend is echter, dat juist over som*
mige van die sociale maatregelen van
minister Romme heftig meningsverschil
in het voorlaatste kabinet*Colijn be=
stond. Dat deze maatregelen dus thans,
dank zij het optreden van een nieuwe
regering met twee sociaal*democraten
er in, toch worden uitgevoerd, is een
winstpunt. Dat zij worden uitgevoerd,
niettegenstaande de intussen ingetreden
oorlogstoestand, is een tweede winst*
punt.
De Gids van het Christelijk Nationaal
Vakverbond gaat een stapje verder en
verwijt ons „moderne hovelingen", dat
wij minister Van den Tempel „vleien
en flikflooien". Alleen maar omdat wij
Van den Tempels werkprogram uit*
voerig hebben afgedrukt. De Gids
bevindt zich bij deze verheffende af*
kammerij in gezelschap van De Arbeid,
die het weet klaar te spelen, Van den
Tempels maatregelen als prutswerk
voor te stellen, door namelijk een ver*
gelijking te maken met . . . . 1929. Je
moet er maar op komen! 1929 was het
jaar van de hoogconjunctuur, er waren
slechts enkele tienduizenden werklozen,
de gemeenten waren nog vrij om te
doen en te laten wat zij wilden, zij
zaten toen nog vrij goed in haar slappe
was e n . . . . er was geen mobilisatie!
Dat De Arbeid het niet laten kan, op
dusdanige demagogische wijze tegen
het bewind van een sociaal*democra*
tisch minister te stoken, is volkomen
begrijpelijk en kan ons koud laten. De
arbeiders weten beter.
Maar, dat het van huis uit zo „rege*
ringsgetrouwe" C.N.V. er toe komt,
daaraan mee te doen, is alleen maar te
verklaren uit politieke spijtigheid.
Wij voor ons aanvaarden bij voorbaat
de mogelijkheid, dat wij op een ot
ander concreet punt in de toekomst
nog wel eens met de huidige regering
van mening zullen verschillen. Wij zul*
len dat dan heus niet onder stoelen of
banken steken. Wij verlangen dus ook
van het C.N.V. niet, dat het dit zal
doen. Maar bij een algemene beoorde-
ling van het regeringsbeleid, en van dat
van minister Van den Tempel in het
bizonder, heeft niemand het recht, uit
het oog te verliezen, dat wij thans leven
onder volkomen andere verhoudingen
dan vóór Augustus 1939 het geval was.
Wie dat wel verwaarloost, deelt zich
zelf in bij het leger der anti*nationale
demagogen.
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IIDe Telegraaf" bezorgd over... werklozen!

H.et dagblad De Telegraaf heeft weer
eens een aanval op de democratische
instellingen gedaan en zo in het voor;
bijgaan getracht, een trap te geven aan
de moderne vakbeweging. In zijn ijver
geeft het blad echter blijk, niet op de
hoogte te zijn van de zaken, waar het
over schrijft. Het Volk heeft reeds een
raak antwoord aan De Telegraaf gege»
ven, uit welk antwoord wij het volgen;
de overnemen:

„De Telegraaf schrijft, dat, als men de werk*
lozen werkelijk wilde helpen, ernstig zou
moeten worden nagegaan, of de steungel»
den, die het Rijk uitgeeft, wel besteed wor»
den op een wijze, die in het waarachtig be»
lang der werklozen is. En zo neemt het
blad, na een valse beschuldiging aan het
adres der sociaalsdemocraten, helemaal zijn
draai naar de bittertafel»kankeraars, die het
geld, dat de werklozen krijgen, eigenlijk
allemaal zonde vinden, omdat die kerels
immers toch te lui zijn om te werken. En
om aan te tonen dat het geld werkelijk niet
goed besteed wordt, schrijft De Telegraaf:
„in weerwil van het leed der werklozen
toucheren de vakbonden rustig elke week

van eiken georganiseerden werkloze de
(door het Rijk betaalde) halve gulden con»
tributie. Waarom stelt men niet voor, die
aan die betrokkenen ten goede te laten ko»
men, nu de schatkist van de Staat haar bo»
dein toont en de vakbonden beschikken
over een vermogen van ruim 40 milliocn
gulden, met een N.V,V.»stakingsfonds .van
bijna drie millioen?"
Voor een beetje bedrog schrikt De Te/e*
graaf niet terug! Dit „beetje" bedraagt in
dit geval slechts 22 millioen gulden — het
vermogen van alle vakbonden bij elkaar is
namelijk 18 millioen gulden en niet 40 mil»
Hoen.
Doch het gaat nog een beetje verder. De
vakbonden ontvangen namelijk niet van el»
ken werkloze 50 cent contributie — dat is,
zeer mild uitgedrukt, een misleidende voor»
stelling van zaken. De georganiseerde is na»
melijk verzekerd tegen de geldelijke gevol»
gen van werkloosheid in de kas van zijn
bond. Dat verzekert hem een werklozenkas*
uitkering gedurende een aantal weken. De
georganiseerden tonen daarmee een respec»
tabele portie verantwoordelijkheidsgevoel te
bezitten en de opeenvolgende regeringen
hebben voor dat verantwoordelijkheidsge*
voel een vanzelfsprekend respect betoond.

Vandaar dat het rijk gedurende de werk»
loosheid van een georganiseerde er voor
zorgt, dat hij zijn bijdrage aan zijn werk»
loosheidsverzekering kan blijven doorbeta*
i3n, zonder daar schade door te lijden."

Ziehier hoe het met de voorlichting
door De Telegraaf over arbeiderskwes»
ties gesteld is. Het cloor Het Volk ge»
geven antwoord werpt hierop het juiste
licht.
Nu verwondert ons dergelijk geschrijf
in De Telegraaf niet meer. Wij betreu»
ren slechts, dat er nog steeds arbeiders
gevonden worden, die voor dit blad,
alsmede voor zijn aftreksel Het
Nieuws van de Dag hun abonnements»
geld offeren. In weerwil van de onge>
motiveerde aanval, welke zij op de
moderne arbeidersbeweging ondernes
men, toucheren deze bladen rustig elke
week de steun, welke zij van een aantal
leden van onze beweging door middel
van hun abonnement nog steeds on t*
vangen. De houding van deze leden
vinden wij onbegrijpelijk. Bedoelde
leden dienen aan dergelijke bladen
iederen vorm van steun te onthouden
en, voorzover nodig, zich op het da.g>
blad der Arbeiderspers te abonneren.

Onjuiste critiek
De Volkskrant van 10 Februari j.l. komt
met de mededeling, dat wij tegen de
invoering van de ,,staat;van=dienst>
boekjes" zouden zijn en tegen de ver;
dere doorvoering van de „jeugdregistra»
tie" door de sociale jeugddienst. Dat
zou dan moeten blijken uit een in De
Vakbeweging opgenomen overzicht van
door minister Van den Tempel uit
te voeren en afgewezen maatregelen.
Dit overzicht is inderdaad in De Vak=
beweging van l Februari j.l. gepubli»
cecrd. Maar daaruit af te leiden, dat
wij de afgewezen maatregelen niet wens»
ten ingevoerd te zien, is onjuist. In De
Vakbeweging wordt slechts vastgesteld,
dat minister Van den Tempel de wets»
ontwerpen van minister Romme betref»
fende de „staat»van»dienst»boekjes" en
„jeugdregistratie" ingetrokken heeft.
Meer niet. Er staat niet bij, dat onze
tegenwoordige minister van Sociale
Zaken in gewijzigde vorm niet tot in»
voering van jeugdregistratie en staat»
van=dienst»boekjezou overgaan en even»
min wordt medegedeeld, dat het
N.V.V. tegen de invoering van deze
maatregel zou zijn. Het tegendeel is
het geval.
Wij nemen daarom de vrijheid, den
schrijver van het artikel te wijzen op
het nummer van De Vakbeweging van

8 Juni 1939, Nr. 12, waarin door onder»
getekende een artikel geschreven is, in
welk artikel gepleit wordt voor de aan«
neming van de wetsontwerpen var.
minister Romme ter beperking van de
jcugdwerkloosheid en ter bestrijding
daarvan.
In een groot, twee pagina's beslaand
artikel worden de voorstellen betref;
fende de jeugd registratie verdedigd en
ook die van de staat»van»dienstbockjes.

Maar in „De Vakbeweging" van 9 Nov.
1939 Nr. 23 komt eveneens een artikel voor
van ondergetekende onder de titel „Sociale
Zaken en de bestrijding der jeugdwerkloos=
heid", waarin ten zeerste betreurd wordt,
dat de wetsontwerpen van minister Romme
door minister Van den Tempel zijn inge»
trokken, en nog eens weer op de noodzake»
lijkheid wordt gewezen inzake volledige
invoering van jeugdregistratie.

Wanneer de schrijver van het artikel in
De Volkskrant deze artikelen zou heb--
ben gelezen, zou hij zeer stellig van het
plaatsen zijner pennevrucht hebben af;
gezien.
In De Vakbeweging van l Februari
wordt slechts een overzicht gegeven
van wat de minister wel en niet in» en
doorvoert. Meer niet, terwijl in het
door ons genoemde artikel in De Vak:
beweging zeer nadrukkelijk de invoe
ring van de jeugdregistratie en het

,,staat»van;dienst»boekje" worden ver»
dedigd.
Wellicht vindt de schrijver van het
artikel in De Volkskrant in boven»
staande reden, om op zijn conclusies, in
De Volkskrant van 10 Februari uiteen»
gezet, terug te komen.
Wij mogen dit althans van hem ver?
wachten. H. LINDEMAN.

D I T N U M M E R : ]

OPROEP tot huisbezoek.

DE REDACTIE schri jft over rapport Staats-
commissie financiering sociale verzekering,
toepassing N.V.V.-resolutie inzake extre-
misten, volkshuisvesting, werkprogram mi-
nister Van den Tempel, enz.

W. ROMIJN memoreert een aantal uit-
spraken van Lenin betreffende de rechten
van onderdrukte nationaliteiten.

S. TACONIS behandelt de sociaal-econo-
mische gevolgen van massadoorlichting.

J. J. VAN MALE herdenkt het vijft igjarig
bestaan der Arbeidsinspectie.
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S. Taconis
odv/serend geneeskundige van de
Coöp. Vereniging Centraal Beheer

De strijd tegen de
Sociaa/-economische
gevolgen van massa-doorlichting

I n ons eerste artikel werd aange?
geven, op welke wijze gevallen van
tuberculose worden opgespoord.
Open blijft nog de vraag, in welke

mate door de massadoorlichting geval?
len gevonden worden, die op de ge?
bruikelijke wijze door de Consultatie*
bureaux voor tuberculose niet zijn
gevonden. Nauw hieraan verbonden is
de vraag: welke sociaal?economische
gevolgen brengt een massadoorlichting
met zich mede? Deze kwestie geniet
reeds sedert een vijftal jaren belang?
stelling in de kringen der uitvoerings-
organen van de sociale verzekerings?
wetten en met name van die, welke de
Ziektewet uitvoeren. Kort nadat de
eerste publicaties over de massadoor--
lichting bekend werden, richtte de
Nederlandse Bedrijfsvereniging voor
Ziekengeldverzekering in de Sigaren?
industrie te Eindhoven in 1934 een ver?
zoek tot het Prophvlaxefonds ingevolge
art. 125 (1) der Ziektewet, om voor
rekening van dit fonds de bij haar ver-
zekerde werknemers te laten door*
lichten, daarbij er op wijzende, dat dit
toch zeker op de weg lag van een
fonds, hetwelk gesticht is met het doel,
ziekten te voorkomen.
Het Prophylaxefonds was daartoe niet
zo onmiddellijk bereid. Het vroeg ad*
vies aan de Federatie van Bedrijfsver?
enigingen voor Ziekengeldverzekering
en de Vereniging van Raden van
Arbeid, tezamen omvattende bijna alle
organen, die belast zijn met de uit?
voering der Ziektewet, en stelde tevens

de vraag, of er ook aanleiding bestond,
deze doorlichting toe te passen op allen,
die ingevolge de Ziektewet verzekerd
zijn. De genoemde lichamen benoem?
den tezamen een commissie van vier
personen - - ieder één geneeskundige
en één niet?geneeskundige —, ten einde
hieromtrent voorgelicht te worden.
Deze commissie, waarvan de heer A. C.
de Bruijn, voorzitter van het R.K.
Werkliedenverbond, als voorzitter en
schrijver dezes als secretaris optraden,
bracht met spoed haar rapport uit, na,
behalve veel literatuur geraadpleegd te
hebben, de mening te hebben vernomen
van een aantal medici, vooraanstaande
in de tuberculosebestrijding.
Zij kwam in haar rapport tot de conclusie,
dat dit vraagstuk zeer veelzijdig en ingewik?
keld is, doch dat zij de algemeen niet
ongunstige mening over de massadoorlich?
ting als hulpmiddel ter bestrijding der
tuberculose en ter bevordering van de volks?
gezondheid aanvaardde, waarbij de belangen
der industrie, dus ook van de arbeiders, in
grote mate betrokken zijn. Zij wees er
daarbij op, dat er in theorie tegen de massa?
doorlichting, voorzover nodig aangevuld
met röntgenfotografie en klinisch onder?
zoek, niets is ingebracht, doch dat zij er van
overtuigd is, dat de practijk vele moeilijk?
heden met zich zal medebrengen en dat de
waarde er van en de kosten in volle om?
vang pas zullen blijken, wanneer alle arbei?
ders geregeld eenmaal (of meerdere malen)
per jaar kunnen worden onderzocht. Zij
meent, dat het geen doel heeft, hieraan
thans al te denken, aangezien de gelden
hiervoor beslist niet gevonden zullen kun*
nen worden, ook al bestaan er geen ge*

gevens om te beoordelen, hoe groot het
aantal gevallen van tuberculose is, dat wel
door massadoorlichting, maar niet door de
Consultatiebureaux voor tuberculose ont?
dekt zal worden, terwijl de practische uit?
voerbaarheid geenszins vaststaat, o.a. om*
dat er geen wettelijke verplichting is, om
zich aan de keuring te onderwerpen.
Zij vindt echter, dat de massadoorlichting
zulk een aanlokkelijk perspectief geeft, dat
het volgens haar geoorloofd is, een offer
van beperkte omvang te brengen, opdat na
verloop van een redelijke termijn kan wor?
den vastgesteld, hetgeen bereikt kan wor?
den, ook al zullen h.i. geen idealen kunnen
worden benaderd.
Zij vindt daarom de vrijheid, te adviseren,
bij wijze van proefneming in één of meer
plaatsen de gelegenheid te openen tot
massadoorlichting, indien is gebleken, dat
er voldoende belangstelling voor dit vraag?
stuk bestaat bij en medewerking wordt toe?
gezegd door de centrale organisaties van
werkgevers en werknemers.

Dit advies hebben de Federatie van
Bedrijfsverenigingen voor Ziekengeld?
verzekering en de Vereniging van Raden
van Arbeid overgenomen, doch het is
door het Prophylaxefonds nog eens
voorgelegd aan een commissie uit de
Gezondheidsraad. Deze commissie, be?
staande uitsluitend uit geneeskundigen,
oefende niet zozeer op medische gron>
den critiek uit op de opvattingen om?
trent de waarde van de massadoorlich?
ting, doch meende, dat de hiervoren
genoemde commissie nog te optimis?
tisch dacht over het kostenvraagstuk.
Naar aanleiding van dit rapport wees
de commissie uit de Federatie van
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Bedrijfsverenigingen en de Vereniging
van Raden van Arbeid het bestuur van
het Prophylaxefonds nog eens op de
waarde van de voorgestelde proef*
neming, met het gevolg, dat dit bestuur
haar verzocht om een omschreven plan
voor de door haar bedoelde massa*
doorlichtingsproef, dat met spoed door
haar werd ingediend. Inmiddels was
het Februari 1937 geworden en het zag
er in Juli 1937 naar uit, of de gevraagde
gelden zouden worden toegestaan.
Echter bleef deze aangelegenheid nog
slepende in verband met plannen, die
inmiddels waren opgekomen tot stich*
ting van een Centraal Bureau voor Keu*
ringen op Medisch*Hygiënisch Gebied
Het scheen, of de met belangstelling
verwachte proef hierdoor geheel van de
baan was gedrongen. Over de inrich*
ting van dit Centraal Bureau voor Keu=
ringen op Medisch*Hygiënisch Gebied
werd men het in het najaar van 1938
eens. Omtrent de oprichting en werk*
wijze van dit instituut kan ik volstaan
met verwijzing naar het artikel, op*
genomen op pag 393 van De Vakbewe-
ging van 7 December 1939.
In de aan de oprichting voorafgegane
vergadering van afgevaardigden van de
toekomstige deelnemers kwam reeds
spoedig de vraag naar voren: Kan
iedereen gebruik maken van dit Cen>
traal Bureau, of is het de bedoeling,
dat dit alleen kan gebeuren door open*
bare lichamen? Hoewel men er voor
voelde, dit Bureau ook in dienst te
stellen van het bedrijfsleven, werden
hier tegelijkertijd verschillende stem*
men gehoord, die er voor waarschuw
den, toe te staan, dat dit Bureau met
een semi*officiëel tintje op iedere aan*
vraag om te keuren zou mogen ingaan,
zonder dat er enige garantie gegeven
werd voor hetgeen zou gebeuren met
hen, die ingevolge de doorlichting ge*

Afname van de Tuberculose-sterfte
vergeleken met de totale sterfte

1908

1918

1928

1938

Elke grafsteen betekent 1 sterfgeval per 1000 Inwoners
geel: gestorven aan tuberculose

neeskundige behandeling nodig zouden
hebben en loon zouden derven. Onaf*
scheidelijk zat hieraan vast de vraag:
welke garantie moet bij het keuren
voor het bedrijfsleven gevraagd wor-
den? Naar aanleiding van deze vraag
kwam opnieuw de hiervoren genoemde
proef ter tafel. Deze toch zou, behalve
op de vraag: hoe groot is het aantal
lijders aan tuberculose, dat zal ontdekt
worden door massadoorlichting, doch
niet door de gewone methode via het
Consultatiebureau, antwoord kunnen
geven op de vraag: welke zijn de
sociaal=economische gevolgen van de
massadoorlichting? De te nemen proef
zou een vingerwijzing kunnen geven in
verband met de sociaal*economische
eisen, welke gesteld zullen moeten wor-
den aan een onderneming, die verzoekt,
haar personeel te laten doorlichten
tloor het Centraal Bureau voor Keurin*
gen. Een kleine commissie uit de ruim
twintig vertegenwoordigers van de a.s.
deelnemers aan de Stichting, bestaande
uit de afgevaardigden van Rijksver*
zekeringsbank, Vereniging van Raden
van Arbeid en Federatie van Bedrij f s*
verenigingen, werd belast met het op*
maken van een voorlopige becijfering.
Deze commissie bracht binnen zeer
korte tijd haar rapport uit, dat eindig*
de met de verklaring, dat zij naar ver--
mogen gepoogd heeft, enige normen te
vinden, ten einde zodoende de te ver*
wachten werkelijkheid zo goed mogelijk
naderbij te komen, doch dat zij zelf de
eerste is om te constateren, dat de
door haar gepubliceerde schattingen en
de door haar gezochte becijferingen het
karakter van vaagheid veel minder
derven dan haarzelve aangenaam zou
zijn. Dit rapport wees dus eveneens in
de richting van het nemen van een
proef.
Zeer kort na de oprichting van het

QQO QQQQQ fiflftöQ Qfi

Ontleend aan Onze Volksgezondheid in
Vogelvlucht, door dr. H. P. J Koenen

Centraal Bureau voor Keuringen op
Medisch*Hygiënisch Gebied, op l Jan.
1939, heeft het Prophylaxefonds aan de
Federatie van Bedrijfsverenigingen en
de Vereniging van Raden van Arbeid
medegedeeld, dat het bereid is, tot op
zekere hoogte de kosten van een proef
met massadoorlichting, zoals in 1936 is
voorgesteld, te dragen, wanneer deze
zou worden genomen met gebruik*
making van de diensten van het Cen*
traal Bureau voor Keuringen.

Sociale commissie
Genoemde lichamen hebben dit aan--
bod geaccepteerd en de uitvoering van
de massadoorlichtingsproef opgedragen
aan een commissie, waarin door de
Federatie van Bedrijfsverenigingen wed-
den benoemd de heren F. L. van dei-
Bom, A. C. de Bruijn, F. S. Noordhoff,
mr. B. C. Slotemaker en S. Taconis en
door de Vereniging van Raden van
Arbeid de heren M. J. Harts en mr. G.
Snoeck Henkemans.
Deze commissie hééft de heren De
Bruijn, Van der Bom en Taconis aan*
gewezen, respectievelijk als voorzitter,
vice*voorzitter en secretaris*penning*
meester. Zij heeft de uitvoering van de
meermalen genoemde massadoorlich*
tingsproef met spoed ter hand genomen.
Zij heeft aan de proef de volgende
doeleinden gesteld:
1. Bepaling van het aantal en, zo mogelijk
het percentage tuberculosegevallen, hetwelk
niet ontdekt is door de Consultatiebureaux
voor tuberculose, maar wel door de massa*
doorlichting. Zij, die afwijkingen vertonen,
worden ingedeeld in een aantal groepen:
a. zij, die geen behandeling nodig hebben,
doch voorlopig nog onder toezicht van het
Consultatiebureau voor tuberculose moeten
blijven;
b. zij, die met een korte behandeling in
eigen omgeving, onder toezicht van het
Consultatiebureau, kunnen volstaan;
c. zij, die een sanatoriumbehandeling tot
een maximum van acht tot tien maanden
nodig hebben;
d. zij, die een langere sanatoriumbehande*
ling en eventueel andere behandelingen
nodig hebben.
2 Vaststelling van de sociaal*economische
gevolgen van de massadoorlichting. Er zal
moeten blijken, hoe groot de bedragen zijt;,
uit te geven voor:
a. geneeskundige behandeling;
b. gederfd loon (ziekengeld);
c. de massadoorlichting op zichzelf.

De kosten van de geneeskundige be*
handeling zullen gesplitst moeten wor*
den en wel zo, dat zal kunnen worden
nagegaan, welke eisen gesteld zullen
worden aan het Invaliditeitsfonds, aan
de gemeenten, aan eventuele particu*
liere fondsen en aan de tuberculose--
fondsen van de drie vakcentralen.
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J. J. van Male
Oud-Hoofdinspecteur
van de Arbeid

l -jarig
bestaan der Arbeidsinspectie

Op l Januari 1890 trad de wet
van de 5e Mei 1889 (Staats.
blad no. 48), houdende bef
palingen tot het tegengaan van

overmatige en gevaarlijke arbeid van
jeugdige personen en van vrouwen, in
werking.
Het toezicht op de uitvoering van deze
wet werd opgedragen aan ten hoogste
drie inspecteurs.
Het heeft heel wat voeten in de aarde
gehad, voor dat deze inspectie, van hoc
bescheiden omvang ook, tot stand
kwam. Voor fors ingrijpen was men
nog enigszins huiverig.
Om de betekenis van de invoering van
het speciaal toezicht op de arbeid van
jeugdige kinderen en vrouwen te bsf
seffen, dient te worden nagegaan wat
reeds op het gebied van regeling dooi-
de Overheid was gedaan.
Wie de geschiedenis van de sociale toe-
standen gedurende het eerste drie
kwart van-de negentiende eeuw leest,
wordt wel met deernis vervuld en staat
versteld over het lot van de arbeiders?
klasse in die dagen, niet alleen van hen,
die werkten in de opkomende indus?
tr'iële bedrijven, doch ook in de oud»
vaderlandse bedrijven, als de steen? en
turf fabricage.
Behalve de bevoegdheid van gemeente*
raden, om krachtens de lager onden
wijswet verbodsbepalingen omtrent het
arbeiden van kinderen beneden twaalf
jaar vast te stellen (Art. 253 van het
wetboek van strafrecht bedreigde met
straf het afstaan van kinderen be=
neden twaalf jaar voor het verrich-
ten van gevaarlijke of gezondheid--
ondermijnende arbeid), bestond de wei-
van 1874 als eerste Arbeidswet, onder
de naam van wet op de kinderarbeid,
meer bekend als de wet van Van
Houten. Deze verbood het in dienst
hebben of nemen van kinderen beneden
twaalf jaar. Overtreding werd gestraft
met geldboete van ƒ 3.— tot ƒ,25.— en
gevangenisstraf van l tot 3 dagen, te--
zamen of afzonderlijk. Bij herhaling

van overtreding binnen een jaar na
een vroegere overtreding, werd altijd
gevangenisstraf toegepast. De naleving
was aan de politie opgedragen.
Wat is hiervan terecht gekomen? •
Alras bleek, dat deze regeling niets
meer dan een papieren bepaling was en
kwam de drang naar versterking.
Vooral de parlementaire enquête van
1887 bracht toestanden aan het licht,
waardoor verder ingrijpen niet langer
achterwege kon blijven.
Het heeft nog vijftien jaren geduurd,
voordat de tweede Arbeidswet tot stand
kwam. Het was het vierde ontwerp,
clat het Staatsblad mocht bereiken; drie
vorige waren gesneuveld.

De eerste Koninklijke boodschap van
23 April 1882 bevatte het voorstel tot aan=
stelling van inspecteurs en adjunct»in&pcc«
teurs. Het tweede ontwerp van 12 April
1885 bevatte het toezicht van inspecteurs
en adjunctsinspecteurs.
De leeftijdsgrens voor kinderarbeid was in
beide ontwerpen 12 jaar. Het derde ontwerp
ging tot een verbod tot 14 jaar, zonder
speciaal toezicht, doch de leuze was: „Liever
geen verhoging van leeftijdsgrens met im
specteurs dan verbetering zonder inspcc*
teurs". Men had van de mislukking van de
wet van 1874 blijkbaar genoeg!
Het vierde ontwerp van minister Ruys van
Beerenbroek van 29 October 1888 bevatte
wederom geen speciaal toezicht, doch
tijdens de behandeling ervan is bij amcnde»
ment het toezicht er in gekomen, waa rb i j
tevens wettelijk werd vastgelegd, dat het
aantal inspecteurs ten hoogste drie zou
bedragen.
Voorwaar een zware bevalling!

Taak der inspecteurs

Wat was de taak van deze drie inspec?
teurs? Zij waren belast met het toc=
zicht op de uitvoering van de wet, met
andere woorden: zij moesten er voor
zorgen, dat de organen, die te kort
waren geschoten in de controle op de
naleving van de wet«Van Houten, thans
beter voor de dag zouden komen. Het

was nu ernst geworden met de naleving
der Arbeidswet. Behalve het stimuleren
van het politietoezicht namen zij zelf
zeer actief deel aan het fabrieksbezoek.
Dit laatste was wel het belangrijkste
deel van hun taak, en wel om de vol;
gende redenen:
Bij de parlementaire enquête van 1887
werd aangedrongen op het in het leven
roepen van wetsbepalingen tot beveili=
ging van werklieden in fabrieken en
werkplaatsen. Minister Ruys van Bee--
renbroek, die als lid van de Tweede
Kamer aan die enquête had mede-
gewerkt, nam in de Arbeidswet de be-
paling op, dat bij algemene maatregel
van bestuur voorschriften van veilig-
heid en gezondheid zouden worden uit*
gcvaardigd voor fabrieken en werk-
plaatsen, waar jeugdige personen en
vrouwen werkten. Deze maatregel is
inderdaad tot stand gekomen en eiste
van de inspecteurs de volle daadwerke<
lijke persoonlijke bemoeiing.
Bovendien verschafte de verplichte aan;
gif te van ongevallen, ook overkomen
aan volwassen mannen, hun het mate-
riaal voor later uit te vaardigen veilig=
heidsvoorschriften.
Ruim zes jaren hebben de eerste inspec*
teurs pionierswerk verricht, waarvan de
vruchten later bleken van grote maat>
schappelijke betekenis te zijn geweest.
De uitkomsten van de enquête van
1887 en de ervaring van het fabrieks-
bc?oek der inspecteurs leidden tot het
tot stand komen der Veiligheidswet in
1896. De wettelijke rem, om het aantal
inspecteurs tot drie te beperken, moest
toen verdwijnen, wilde deze wet na-
geleefd kunnen worden.
De invoering -der Veiligheidswet eiste
uitbreiding van personeel. Het aantal
inspecteurs werd uitgebreid tot zes.
terwijl tevens zes adjuncWnspecteurs
werden benoemd.
Het is door den tocnmaligen minister
Van der Sleyden goed gezien, de uit=
voering van de Veiligheidswet te ver-
binden aan de toepassing der Hinder;
wet. Alle aanvragen voor oprichten of
uitbreiden van fabrieken of werkplaat-
sen kwamen daardoor ter beoordeling
in handen van de Arbeidsinspectie, die
daarbij haar invloed in een gunstige
hygiënische richting kon aanwenden.
Nog heden ten dage is dit van grote
betekenis. De preventieve werking hicr^
van kan niet hoog genoeg worden
aangeslagen.
Als vanzelfsprekend nam de invloed
van de Arbeidsinspectie toe; misstan-
den, die geconstateerd werden, kwa>
men onder de aandacht der regering,
met als gevolg het nemen van wette-
lijke maatregelen.

78



We memoreren hier tl e Phosphorluch
ferswet 1901, waarbij het gebruik van
witte phosphor voor de vervaardiging
van lucifers is verboden. Hiermede
ging tegelijk een invoerverbod gepaard
van lucifers, voor de vervaardiging
waarvan witte phosphor was gebruikt.
Aan de verschrikkelijke phosphor;
necrose werden paal en perk gesteld.

De Ccissonwet-1905. Bij de bouw van
de pijlers in het Noordzeekanaal, zowel
voor de brug te Velsen als voor de
Hembrug, hadden zich enkele ernstige
gevallen van caisson*ziekte voorgedaan
bij de arbeiders, die onder verhoogde
luchtdruk hadden gewerkt. Hiervan
werd een rapport aan de regering uit*
gebracht. Een studiecommissie, waarin
twee inspecteurs van de arbeid zit-
ting hadden, maakte een reis naar
Engeland en bracht haar rapport uit
onder indiening van een wetsontwerp.
Deze zaak was urgent in verband met
de bouw van het nieuwe oostelijk via*
duet van het Centraal Station te Am;
sterdam. Dank zij het tijdig tot stand
komen dezer wet met koninklijk besluit
konden de veiligheidsmaatregelen in de
volle omvang worden toegepast bij de
bouw van dit viaduct en hebben er zich
slechts enkele lichte gevallen van cais*
son*ziekte gedurende de gehele bouw
voorgedaan, welke door de verplichte
aanwezigheid van medische hulp on-
middellijk geredresseerd konden wor>
den.

De Steenhouwerswet 1911, die ten doel
heeft, de nadelige gevolgen van het bewer*
ken van zandsteen, waaraan in de loop der
jaren zoveel slachtoffers waren gevallen,
tegen te gaan.
Het is de ouderen nog bekend, hoe bij de
restauratis van kerken vele zandsteenwer*
kers ten gevolge van de zandsteenbewer*
king het werk niet meer levend verlieten.
Doordat de regering over een staf van
veiligheidstechnici beschikte, konden niet
alleen de maatregelen worden vastgesteld,
welke nodig waren om de gevaren van het
steenhouwersvak te beteugelen, doch zij
bezat in de Arbeidsinspectie tevens het
orgaan, dat voor de naleving der voorschrif»
ten kon zorg dragen.

Het aantal wetten en besluiten, waar*
van de naleving aan de Arbeidsinspec*
tie, daaronder begrepen de Haven;
arbeidsinspectie, is opgedragen, is
steeds groeiende geweest en is dit nog.
Waren ook Rijks* en Gemeentepolitie
belast met opsporingen van overtredin*
gen, het leeuwenaandeel bleef wel voor
de speciale ambtenaren.

Controleurs van de Arbeid
Minister Talma voerde de functie van
controleur van cle arbeid in. Hij be*

noemde n.l. drie ambtenaren van lagere
rang, op voordracht van de vakcentra-
len. Het arbeiderselement had hiermede
zijn intrede in de Arbeidsinspectie ge*
daan. Doordat zij op voordracht van de
vakbonden waren benoemd, mocht wor*
den aangenomen, dat zij 't vertrouwen
van hun vakgenoten hadden. Inderdaad
waren zij voor de inwendige dienst een
grote aanwinst, hun ervaring en kennis
van plaatselijke toestanden kwamen de
inspectiedienst zeer te pas.
Op de vraag of zij een blijvende scha--
kei met het arbeidersleven, zelfs met
de organisatie, waaruit zij waren voort-
gekomen, hebben gevormd, moet ont*
kennend worden geantwoord. Dit Iaj4
niet aan de gekozen personen, doch aan
het stelsel; zij werden zeer spoedig

ambtenaar en raakten vertrouwensman
af. Als controlerende ambtenaren heb*
ben zij evenwel uitstekend werk ge*
daan en zij doen dit nog. Aan toe wij *
ding ontbreekt het hun in genen dele.
De wereldbrand van 1914—'18 bracht
ons de Achturenwet. Dertig jaren na*
dat voor het eerst internationaal de
leuze van de achturendag was aan*
geheven, kwam de wet in Nederland
tot stand, zij het op andere gronden
dan waarop de eerste eis steunde.
De duur van in werking zijn is nog te
kort om de maatschappelijke betekenis
te schetsen, doch dit staat wel vast,
dat de achtenveertig (oorspronkelijk
vijf en veertig) urige werkweek, met
verplichte vrije Zaterdagnamiddag, aan
het arbeidsleven een aspect heeft ge*

Beveiliging bij het slaan van profielen op de vlakbank.
Gebruik van het toestel bij het slaan van doorlopende profielen. Het
werkstuk wordt tegen den leider en ook op de tafel van de bank
gedrukt.

Gebruik van het toestel voor het profileren van gebogen werkstukken,
ivaarbij zowel een verticale als een horizontale druk wordt uitge-
oefend. (Jaarverslag Arbeidsinspectie}
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geven, dat van grote betekenis is ge--
worden "voor het gezinsleven.
Dat de invoering dezer wet met alle
daaruit voortvloeiende besluiten enorm
veel van de Arbeidsinspectie heeft ge*
vergd, ligt voor de hand.
Het personeel, dat hiervoor heeft te
zorgen, heeft thans de tweehonderd
vijftig personen overschreden.
De vraag is gewettigd, of niet uit de
samenleving opgekomen organen of
instanties meer en meer dienen te
worden ingeschakeld, ter uitvoering en
naleving van de zich opdringende wet*
telijke regelingen.
In de afgelopen halve eeuw toch heeft
het verenigingsleven van werkgevers
en arbeiders een zodanige omvang en

vorm aangenomen, dat zij een deel van
de taak onder toezicht der Arbeids*
inspectie kunnen overnemen. Moeilijk*
heden van juridische of formele aard
dienen daarvoor te wijken. Schakel de
organisaties in, de belangstelling en
verantwoordelijkheid zullen er door
groeien en het aanzien en belangrijk*
heid van de Arbeidsinspectie zullen er
door toenemen.
De invoering van het instituut Arbeids*
inspectie op l Januari 1890, welk insti*
tuut diep ingreep in de maatschappe*
lijke verhoudingen, blijkt na vijftig
jaren een zegenrijke invloed te hebben
gehad op het arbeidersleven in Neder*
land. Het heeft ten volle zijn bestaans--
recht en onmisbaarheid bewezen.

Uit eigen kamp

De / Mei-viering
In de op 10 Februari 1940 gehouden ver*
gadering van het Dagelijks Bestuur van de
Algemene Raad is de Mei=leuze voor dit
jaar vastgesteld. Zij luidt: „Vrijheid, Vrede,
Gerechtigheid".
Bij het secretariaat van de Algemene Raad
komen weer aanvragen binnen om sprekers
voor Meivergaderingen. Uiteraard verlenen
wij onze bemiddeling waar dit mogelijk is.
Het is ons echter niet bekend, welke
sprekers reeds bezet zijn, ook niet, welke
nog vrij zijn.
Wij zouden het daarom op prijs stellen,
indien degenen, die bezet zijn en degenen,
die voor een spreekbeurt op l Mei nog vrij
zijn, ons hiervan mededeling zouden willen
doen, dan kunnen wij hiervan in de pers
melding maken.

C. VAN DER LENDE,
Secretaris Algemene Raad uit

N.V.V. en S.D.A.P.
Amstel 224—226, A'dam=C.

Ledental N.V.V.
H et ledental der bij het N.V.V. aan=
gesloten organisaties had op l Januari
1940 de 322.000 overschreden,
De voorlopige ledenwinst over 1939
bedraagt hierdoor 13.000.
Van één organisatie is het ledental nog
niet bekend. Het juiste cijfer hopen wij
in het volgend nummer te kunnen
publiceren.

T.B.C.-fonds N.V.V.
(_) p 31 December 1939 waren in ver*
pleging 72 leden, 31 echtgenoten en 61
kinderen van leden.

Aan 77 leden, 101 echtgenoten en 14
kinderen van leden werd op genoemde
datum een wekelijkse bijdrage voor
extra voeding, huishoudelijke hulp,
huurtoeslag e.d. verleend.

Transportarbeiders
Vj nder de titel Het systeem, de tactiek,
de leiding in de moderne vakbeweging gaf
de Transportarbeidersbond een weiver*
zorgd geschriftje uit, waarin de door de
moderne vakbeweging gevolgde strijdmetho*
den worden uiteengezet. Ter toelichting
hiervan worden allerlei gegevens vermeld
betreffende de Centrale Bond van Trans*
portarbeiders. Vele arbeiders stellen nog de
vraag: wat doet de bond voor mij?
Degenen, die in de transportbedrijven
werkzaam zijn, vinden deze vraag in dit
boekje ruimschoots beantwoord. Mogen zij
er aanleiding in vinden, zich in groten ge*
tale in de Centrale Bond van Transport*
arbeiders te organiseren!

Landelijk comité voor de
openbare school

O,
(Afd. Propaganda.)

'p 14 Februari j.l. installeerde de voor*
zitter van het L.C.O.S., de heer J. van
Dijke, de ingestelde permanente commissie
voor de propaganda. Alle leden (mej. H.
Cohen (B.O.V.O.) en de heren F. de Boer
(N.O.R.O.L.O.), Herm. J. Bon (N.O.G.),
Wm. van Diesen (Volksonderwijs), C. van
der Lende (N.V.V.), S. Roosma (M.U.L.O.*
vereniging), H. F. P. Sandifort (B.v.N.O.),
J. Taconis (Ver. van Hoofden van Scholen)
en A. van Wijngaarden (Volksonderwijs)
waren aanwezig.
Een reglement voor de commissie en de
begroting voor 1940 werden vastgesteld.
Tot leden van het Dagelijks Bestuur wer*
den benoemd de heren Herm. J. Bon, voor*
zitter, A. van Wijngaarden, Borneoplein 3,
Amersfoort, secretaris, en Wm. van Diesen,
Alex. Boersstraat 13, Amsterdam, penning*
meester.

ROOKTABAK voor den Coöperator
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Van f 0.50 tot f 1.50 per pond

15 jaar later!
Wat dan? Bent U dan
in staat hem of haar de

opvoeding te geven en
de studie te bekostigen,

die U zoudt wensen?
De Centrale, een der
s t e r k s t e Verzekering-

Maatschappijen van ons
land, neemt deze zorg

van U over en wel voor
een klein jaarlijks be-

drag, dat U nauwelijks
voelt.


