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S. de la Bella Jr.

I n De Vakbeweging van 7 December
j.l. hebben wij over het vraagstuk
„Prijsbeheersing of vicieuze cirkel"
onze mening gezegd. Wij kozen het

eerste, terwijl wij deden uitkomen,
dat de vicieuze cirkel voor de arbeiders
en de weinig draagkrachtigen in het
algemeen een slechte weg is. Wanneer
de prijzen sterk stijgen, en daarmede
ook de kosten van het levensonder'
houd, dan komen de werknemers, zelfs
wanneer zij er in slagen, in de vorm
van loonsverhoging of duurtetoeslag
compensatie te krijgen, toch altijd
achteraan.
Veel beter, zo schreven wij in ons
vorige artikel, zou het dan ook zijn,
wanneer de regering maatregelen trof,
waardoor in elk geval de prijzen van
de voornaamste artikelen voor het
levensonderhoud van de grote massa
niet verder stijgen, opdat de wedloop
tussen prijzen en lonen kan worden
vermeden, althans minder ernstige vor*
men zal aannemen. Wij gaan dit vraag*
stuk niet verder behandelen, omdat in
ons standpunt sedert dien geen enkele
wijziging is gekomen.

De roep naar versobering

Er is echter een ander probleem, dat
thans onze volle aandacht verdient en
dat met het eerstgenoemde verband
houdt. Wij bedoelen de roep naar
„versobering". Er gaan in ons land ver*
schillende stemmen op, om op elk ge;
bied tot versobering te komen. Onwil*
lekeurig denken wij, wanneer wij het
woord versobering horen, aan een
ander woord, dat in het verleden veel
gebruikt is, n.l. „aanpassing". Dit
woord heeft echter langzamerhand zijn
crediet verloren, omdat het in het alge-
meen wel duidelijk is geworden, dat
de aanpassing gedurende vele jaren ons
van de wal in de sloot heeft gebracht.
Men spreekt dus nu van „versobering"
en bedoelt hiermede niet in de laatste
plaats versobering in de uitgaven van

de grote massa des volks. Daarbij
wordt het dan zo gesteld, dat de ver*
sobering niet slechts een wenselijkheid,
maar een noodzakelijkheid is, waaraan
niet valt te ontkomen.
Wat is hierbij de gedachtengang?
Er is toeneming van werkgelegenheid,
vooral voor defensieve doeleinden, met
als gevolg meer koopkracht. De mobili--
satie kost 1,7 millioen gulden per dag.
Er wordt „dus", •— zo hoorden wij het
al verklaren — per dag 1,7 millioen aan
koopkracht ingespotena). Er staat
tegenover, dat een groter deel van de
productie gericht is op de oorlogs*
voering en minder op gewone ver*
bruiksgoederen. En men vreest nu, dat
er meer vraag zal komen naar ver»
bruiksgoederen dan daarvan beschik-
baar is. Het gevolg zou zijn een op-
bieden tegen elkaar, oplopen van de
prijzen, terwijl het tekort blijft.
Men gebruikt hiervoor wel eens het
beeld van de koek, die ongeacht of de
inkomsten verder stijgen, toch niet
groter wordt en waaruit nu eenmaal
niet meer dan een bepaalde hoeveel*
heid gesneden kan worden.
Een andere overweging is, dat wij nu
veel minder exporteren, dat ook de
diensten, aan het buitenland bewezen
(scheepsvrachten, enz.) sterk zijn ver*
minderd en dat derhalve op de duur —
met het oog op onze betalingsbalans —
minder moet worden geïmporteerd.

Zijn wij al zo ver?

De vraag, die nu al dadelijk rijst, is
deze: zijn wij in ons land al zo ver, dat
de verhouding tussen de productie
van verbruiksgoederen en de koop*
kracht zodanig is verstoord, dat hier*
van ernstige gevolgen moeten worden
verwacht? Deze vraag kan naar onze
mening nog niet positief in bevestigen*
de zin worden beantwoord. Wij willen

*) Dit is niet geheel juist, omdat de
vroegere koopkracht van een deel der ge*
mobiliseerden moet worden afgetrokken.

niet ontkennen, dat de ontwikkeling zo
kan worden, dat het probleem zich in
ons land in acute vorm voordoet. Wij
treden niet in de vraag, of het in
andere landen al zo ver is. Men wijst
op discussies, welke hierover in Enge*
land worden gevoerd. Echter mag hier*
bij niet uit het oog worden verloren,
dat de omstandigheden in Engeland,
dat in oorlog is en in verhouding veel
meer oorlogsuitgaven heeft dan Neder*
land aan mobilisatiekosten, niet zon*
der meer vergelijkbaar zijn met die in
ons land. Er is o.i. nog geen reden om
aan te nemen, dat de koopkracht in
Nederland nu reeds te hoog is en ge*
forceerd moet worden verminderd.

De werknemers niet het eerst
Maar zelfs wanneer het zo zou zijn of
spoedig zo zal worden, dat bijzondere
maatregelen moeten worden getroffen,
dan zal men toch nog heel voorzichtig
moeten zijn, om de roep naar versobe*
ring al direct en in algemene zin tot de
arbeiders te richten. Het is bovendien
wel gemakkelijk, zulke algemeenheden
tot uiting te brengen, maar practisch
sorteert dit weinig effect.
Hoe staat het met de werknemers in
ons land? Er zijn honderdduizenden,
die een zo laag inkomen hebben, dat
zij staan aan de uiterste rand der be*
staansmogelijkheid. Aandrang op hen,
om tot versobering te komen, is eigen*
lijk niet behoorlijk, in elk geval on*
redelijk. Stijging van de kosten van het
levensonderhoud zonder compensatie
in de vorm van loonsverhoging of
duurtetoeslag moet in die gezinnen
veelal leiden tot ondervoeding, hetgeen
niemand wensen kan en waarmede
onze volkskracht slecht is gediend.
Niet voor alle werknemers is de toe*
stand gelijk. Er zijn ook honderd*
duizenden, die na een strijd van tien*
tallen jaren een beetje „levensruimte"
hebben veroverd. Soberheid moet nog
altijd worden betracht, maar zij heb--
ben enige ruimte gekregen, om van het
leven iets te kunnen genieten. Met het
stellen van de eis, dat deze ruimte
moet worden prijsgegeven, zij ieder
voorzichtig, die niet zelf aan den lijve
heeft ondervonden, wat het zeggen wil,
zijn uitgaven tot het alleruiterste te
moeten beperken. Met een beleefde
buiging zouden de slachtoffers zich in
elk geval kunnen richten tot de vele
beter gesitueerden in den lande met de
woorden: „na U".

De versobering is er al

Maar er is aan de zaak ook nog een
andere kant. Men wil versobering. Wij
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zouden de vraag willen stellen: meent
men, dat de versobering niet reeds in
belangrijke mate.plaats heeft; noodge*
dwongen? Er zijn honderdduizenden
hoofd* en handarbeiders, die ondanks
de prijsstijging geen loonsverhoging of
duurtetoeslag hebben gekregen, terwijl
anderen een vermeerdering van inkom?
sten hebben gehad, die geenszins in
overeenstemming is met de verminder-
de koopkracht, als gevolg van de prijs*
stijging. Er zijn trouwens ook grote
bevolkingsgroepen, niet behorende tot
de werknemers, die de prijsverhoging
moeten aanvaarden zonder enige moge*
lijkheid, deze door vermeerdering van
inkomsten te compenseren.
Het gevolg van een en ander is dan
ook, dat de koopkracht van het Neder*
landse volk in totaal al sterk is ge*
daald, waardoor de werking, die men
noodzakelijk acht, er reeds is. Van be-
lang hierbij is ook nog, dat, wanneer
de kosten van het levensonderhoud
volgens de berekening van het Bureau
van Statistiek der gemeente Amster*
dam b.v. 8% zijn gestegen, de nood*
zakelijke bezuiniging op verbruiks*
goederen wellicht op 12% moet wor-
den gesteld, omdat een deel van de
uitgaven bestaat uit vaste lasten, waar*
op bezuiniging nu eenmaal niet moge'
lijk is. Terwijl dan verder nog in het
oog gehouden moet worden, dat de
cijfers, door Amsterdam gepubliceerd,
voor een deel des lands een te gunstig
beeld geven, omdat deze cijfers ge*
baseerd zijn op een loon, dat uitgaat
boven het gemiddelde van het land en
in vele gevallen de stijging van de
kosten voor het levensonderhoud bij
een laag loon in verhouding groter is.

Ook nadelige gevolgen

Voorts mag niet vergeten worden, dat
versobering ook nadelige gevolgen
heeft en wel in tweeërlei zin.
Ten eerste is het de grote vraag, welke
bedrijven de dupe zullen worden van
de versobering. Het is niet uitgesloten,
dat zij tot resultaat zal hebben, dat de
afzet zal verminderen van binnenlandse
artikelen, die in verband met allerlei
belemmeringen niet kunnen worden
geëxporteerd. In dit geval wordt het
doel, dat wordt nagestreefd, niet be*
reikt. Bedrijven, werkende voor de
binnenlandse markt, wordt dan mis*
schien een ernstige slag toegebracht.
In de tweede plaats is er nog een
andere spiraalbeweging naast die,
welke tegenwoordig zo veelvuldig
besproken wordt en die evenmin be*
geerlijk is. Wij bedoelen de spiraal*

beweging: versobering, minder koop*
kracht, grotere werkloosheid, weer min*
der koopkracht, enz. Er is te meer aan*
leiding, om aan deze kant van de zaak
aandacht te schenken, omdat het in ons
land met de koopkracht en met de
werkloosheid toch al niet zo bijzonder
gunstig is gesteld, terwijl juist door de
vermindering van de export ons land,
meer nog dan voorheen, op de binnen*
landse markt is aangewezen.

Willen wij met het bovenstaande nu
zeggen, dat het levenspeil van de werk;-
nemers in ons land onder alle omstan*
digheden onaantastbaar moet zijn?
Neen, dat willen wij niet zeggen. Er
kunnen toestanden ontstaan, waardoor
aan vermindering van de koopkracht
der grote massa niet valt te ontkomen.
Reeds in ons vorige artikel hebben wij
verklaard, dat ook de werknemers be*
reid zullen zijn, offers, die onontkoom?
baar zijn, te brengen. Maar wij hebben
er aan toegevoegd: „Hiertegenover
staat, dat minder dan voorheen kan
worden toegelaten, dat schrijnende
tegenstellingen blijven bestaan of wor*
den verscherpt en dat het algemeen
belang wordt achtergesteld bij het be*
lang van bepaalde groepen of indivi*
duen". Daarbij denken wij ook aan een
redelijke belastingdruk en aan de
mogelijkheid van een extra vermogens••
heffing.
Wij zouden voorts willen opmerken,
dat, wanneer door de werknemers nog
meer offers zouden moeten worden ge*
bracht dan zij nu toch al brengen, de
zekerheid dient te bestaan, dat de
koopkracht niet verder wordt aange*
tast dan dringend nodig is. Dit houdt
in, dat er een scherpe controle dient
te komen op de prijzen, zeker van alle
goederen, die een enigszins betekenend
deel uitmaken van het arbeidersbudget,
opdat voorkomen wordt, dat deze
prijzen hoger worden gesteld dan
economisch verantwoord is.

Zodat wij maar willen zeggen: geen
overdrijving en voorzichtig aan. Laat
men den levenden mens niet te zeer
vergeten.
En wanneer zwaardere offers moeten
worden gebracht, dient sterker dan tot
nu toe met de draagkracht rekening te
worden gehouden.
Bescherming van de volkskracht — tot
het uiterste - - zij richtsnoer bij de
politiek, welke gevoerd moet worden,
wanneer de algemene verarming voort-
schrijdt en tot verdere ingrijpende
maatregelen nopen zou.

IN DIT NUMMER:

S. DE LA BELLA Jr. waar-
schuwt tegen versobering
speciaal voor de weinig
draagkrachtigen.

N. J. VAN PELT dringt aan
op intrekking der bisschop-
pelijke maatregelen tegen
modern georganiseerde ka-
tholieken.

L. J. van L., H. van Dug-
teren en A. Hardenberg
schreven enkele korte bij-
dragen.

S. TACONIS besluit zijn be-
schouwingen inzake t. b. c.-
bestrijding.

G. K. JANSSEN doet mede-
delingen omtrent een over-
eenkomst tussen werkgevers
en arbeiders in Denemarken.

Van ons propagandafront.

Duitse merkwaardigheden.

Fascisten over bolsjewisten.

Coöperaties in Duitsland ver-
nietigd.

Plakt zegels!
2.500.000 personen hebben een
rentekaart.
In verband met het plakken van
rentezegels genieten thans:
119.000 personen een ouderdomst

rente;
63.800 personen een invaliditeitst

rente,
terwijl er

55.700 weduwen* en wezenren;
ten lopende zijn.

Ook hebben sinds de inwerking;
treding der Invaliditeitswet onget
veer 70.000 personen een behan*
deling ondergaan in sanatorium
of ziekenhuis.
De ouderdomsrente bedraagt nu
nog f3.— per week. Over enige
jaren kan zij echter hoger zijn en
zelfs, in geval geregeld zegels
worden geplakt van de hoogste
waarde, stijgen tot ruim f6.—
per week.

Kalender Ver. Raden van Arbeid.
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Vïlj kei J. en

Wij beminnen onzen naaste gelijk
ons zelven, wanneer wij hem alle
goeds gunnen en hem behandelen,
zoals wij wensen zelf behandeld
te worden.

In De Vakbeweging van 17 Februari
1938 heeft S. de la Bella Jr. geschreven:

„Met de meeste beslistheid moeten wij n.l.
opkomen tegen elke voorstelling, als zou
een gelovige werknemer zich bij de moder*
ne vakbeweging - - in verband met haar
aard, beginselen en algemeen optreden -
niet kunnen aansluiten. Wij herhalen ook
hier nog eens met nadruk, dat men wel
besluiten kan nemen en voorstellingen kan
wekken, die gebruikt worden of kunnen
worden om de gelovige arbeiders van ons
af te houden, maar dat hieraan elke reële
basis ontbreekt.
In de moderne vakbeweging is ieder vol*
komen vrij, de godsdienst te belijden, die
hij of zij wenst. Niemand wordt in zijn
godsdienstige overtuiging ook maar een
haar gekrenkt. Dit heeft tot ondergrond
een verdraagzaamheid, die, menen wij, een
beweging siert, in tegenstelling tot een
bemoeizucht op geestelijk gebied, waarvoor
o.i. op het terrein der vakbeweging geen
plaats is en geen plaats moet zijn. We
weten ons daarbij gedragen, en ook ons
handelen wordt daardoor bepaald, door op=
vattingen, die in overeenstemming zijn met
beginselen van christelijkheid. Ook in dit
opzicht wensen wij ons niet tevreden te
stellen met de ons toegedachte plaats, die
niet strookt met onze opvattingen en ge»
dragingen.
Geen ander doel wordt door ons nage*
streefd dan het werkelijk geluk van de
mensheid en de vorming van een maats
schappij, waarin de beste menselijke ge*
voelens tot volle ontplooiing kunnen komen.
En dat alles op basis van de volkomen
geestelijke en godsdienstige vrijheid. Zo
zwaar weegt dit laatste bij ons, dat wij
mogen zeggen, dat de moderne arbeiders*
beweging ook in ons land vooraan staat
in de strijd voor de geestelijke en gods*
dienstige vrijheid in het algemeen en van
die voor ons volk in het bijzonder."

Verder schrijft De la Bella in De Vak=
beweging van 17 Maart 1938:

„Er komt bij, dat de propaganda»actie,
welke het N.V.V. voert, niet speciaal en
niet in de eerste plaats gericht is tegen de
confessionele vakbeweging. Er zijn in ons
land nog altijd meer dan een millioen werk*
nemers ongeorganiseerd. Onze propaganda*
lectuur richt zich uiteraard vooral tot hen.
Maar wel zijn wij opgekomen -- en zeer

nadrukkelijk — tegen de voorstelling, alsof
gelovige arbeiders in onze vakbeweging niet
thuis behoren. Dit was en is nodig, omdat
zich onder de grote groep van ongeorgani*
seerden natuurlijk vele gelovige werknemers
bevinden. Tegen de eigengerechtigheid om
het te doen voorkomen, alsof de organisatie
van deze arbeiders zo'n beetje het uit*
sluitend domein is van de confessionele
vakbeweging, hadden en hebben wij ons te
verweren."

Wij hebben bovenstaande vooraf laten
gaan, omdat een zeer groot aantal
katholieken het geheel en al met De la
Bella, die niet katholiek is, eens is.
Wij zijn van mening, dat het R.K.
Werkliedenverbond zich kan wenden
tot de niet*en=zijns=inziens=verkeerd ge*
organiseerde arbeiders, om te trachten,
hen met alle geoorloofde middelen in
de r.k. vakbeweging te halen, maar
daarnaast zal het N.V.V. ook alles in
het werk moeten en kunnen stellen, om
alle democratisch denkende arbeiders
in de moderne vakbeweging onder te
brengen.
Men kan niet te dikwijls de waarheid
zeggen en schrijven en deze is:

Geen ander doel wordt door het
N.V.V. nagestreefd dan het werkelijk
geluk van de mensheid en de vorming
van een maatschappij, waarin de beste
menselijke gevoelens tot volle oni-
plooiïng kunnen komen.

Zij, die niettegenstaande dit alles toch
doorgaan met onze beweging te vuur
en te zwaard te bestrijden, moeten
weten, dat men daardoor huichelaars
kweekt, waar niet één beweging be=
hoefte aan heeft.
Met bangmakerij kweekt men geen
overtuigde leden van de r.k. beweging,
maar daardoor worden of blijven per=
sonen lid, omdat anderen het willen en
zelfs eisen, en omdat zij dan beter
worden geholpen door de verschillende
instellingen.
Wanneer men voorstander is van vrij*
heid en broederschap, wat in deze tijd
broodnodig is, dan moet men ook aan
de katholieke arbeiders de vrijheid
geven, om zich aan te sluiten bij het
N.V.V., want dan alleen zal er vrijheid
zijn, wanneer wij leren elkaar te res=
pecteren.
Men mag terwille van de maatschappen
lijke overtuiging van de leden der
moderne vakbeweging voor hen de

broodkorf niet zo hoog mogelijk op«
trekken, omdat zulks niet strookt met
de christelijke beginselen; men mag,
als goed willende mensen, aan de
katholieke arbeiders, die lid zijn of
worden van de moderne vakbeweging,
de genademiddelen der rooms=katho*
lieke kerk niet weigeren, omdat zulks
niet overeenkomt met de christelijke
beginselen van broederschap en naas*
tenliefde.
Wij leven gelukkig niet meer in de tijd,
toen men schreef:

„Iets wat tien jaar -geleden had moeten
gebeuren, kan nog. Patroons, werkgevers
slaat uw handen ineen, weest in dat op*

root icli
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rveeds enige malen is in ons blad ge.--
wezen op de onjuiste voorlichting,
welke het rooms*katholieke maandblad
Lering en Leiding omtrent de gebeur*
tenissen in Spanje geeft.
Ook in de kring van de christelijke
vakbeweging blijkt de wijze, waarop in
Lering en Leiding over het nieuwe
Spanje is geschreven, de aandacht te
hebben getrokken. De schrijver in het
katholieke blad had verklaard, dat de
beginselen van het Spaanse charter van
de arbeid door hem werden aanvaard.
De Gids van het Christelijk Nationaal
Vakverbond toonde daarop aan, dat
van een vrije vakorganisatie in Spanje
geen sprake is, maar dat deze Spaanse
organisatie zuiver op nationaalssocia=
listische of fascistische basis komt te
staan. De Gids verklaart, niet te begrip
pen, dat het tijdschrift van het R.K.
Werkliedenverbond hiermede princi*
piëel accoord kon gaan.
Naar aanleiding hiervan meende Lering
en Leiding te moeten opmerken, dat
De Gids niet behoorlijk gelezen had.
Op grond hiervan toont laatstgenoemd
blad thans in het nummer van 18 Jan.
j.l. nader aan, dat het wel goed had
gelezen. Het citeert enkele paragrafen
uit het Spaanse charter van de arbeid
en concludeert daaruit, dat in de
Spaanse arbeidsorganisatie tot uitdruk*
king komen het beginsel van eenheid,
die door de staat wordt afgedwongen,
met onderdrukking van de vrijheid van
organisatie, het beginsel van totaliteit
of gelijkschakeling, dat wij in de auto-
ritaire staten Rusland, Duitsland en
Italië kennen, en het beginsel van



zicht eensgezind en stuurt al uw socialistisch
gezinde arbeiders uit uw fabrieken. Stuurt
ze er uit en laat u niet vertederen door
medelijden met hun gezin."

De tijden zijn voorbij, dat men pam*
fletten uitgaf van de volgende inhoud:

„R.K. arbeiders.
Uw geloof verbiedt u de vergadering van
deze avond in zaal Geenen te bezoeken.
Blijft er dus weg.
Bestuur R.K.W.V."

Wij leven in een tijd, waarin alle goed
willende mensen de handen ineen
moeten slaan, om aan de dictatuur van
rechts en van links een einde te maken.
Het is daarom, dat de uitspraak der
bisschoppen van een twintigtal jaren
geleden een zeer groot aantal katho*
lieke arbeiders tegen de borst stuit en
wel hierom, omdat zeer veel katholieke
arbeiders lid willen blijven en worden
van het N.V.V. en daardoor niet ge*

hinderd willen worden bij de vervulling
van hun kerkelijke plichten.
Daarom is de uitspraak van de bis*
schoppen niet meer van deze tijd, want
wat hebben zij destijds ten opzichte
van het N.V.V. bepaald?

„Daarom beschouwen wij het als onze dure
plicht met betrekking tot het lidmaatschap
van de socialistische organisatie strenge
maatregelen te nemen en verklaren wij, dat
de H.H. Sacramenten, en als hij zich niet
bekeert, bij overlijden de kerkelijke be*
grafenis moet worden geweigerd aan den
katholiek, die lid is van een socialistische
vereniging of van een vereniging, welke
dusdanige verenigingen metterdaad steunt;
die zonder lid te zijn van een socialistische
vereniging geregeld socialistische geschriften
of bladen leest, of socialistische vergade»
ringen bijwoont, omdat de een en de ander
in de vrijwillige naaste gelegenheid is van
zijn geloof te verliezen."

Er is nu geen tijd voor onverschillig*
heid, daarom gaan wij door met onze

propaganda en zullen alles in het werk
stellen, om alle democratisch denkende
arbeiders in het N.V.V. te halen, om*
dat het N.V.V., evenals het R.K.W.V.,
wil:

Bestrijding van alles, wat de rechten en
vrijheden van den mens belaagt.

De katholieke arbeiders willen, even*
als hun geloofsgenoten in Engeland,
Zweden, Denemarken en Amerika, om
slechts een paar landen te noemen,
zich aansluiten bij de moderne vak*
beweging, dat is voor Nederland het
N.V.V. Zij wensen dit, omdat zij daar*
door beter in staat zullen zijn, om hun
levenspeil te verbeteren.
Het is daarom, dat wij aan de bis*
schoppen van Nederland verzoeken, de
bepaling van twintig jaar geleden terug
te nemen.
De vragers zullen verkrijgen en voor
den kloppende zal men opendoen.

htiing wet ^pan j e
hiërarchie, waarbij de partij de leiders
levert. (Curs. van De Gids.)
Vervolgens merkt De Gids het volgen*
de op:

„Het gaat er niet om, of dit stelsel.van
volstrekte voogdij voor Spanje de
enige uitweg is, maar het gaat hierom,
dat de (katholieke) schrijver beweert:
„Met dat voorbehoud (namelijk de te
ruime plaats, die aan de staat wordt toe*
gekend. Red.) zijn zij (deze beginselen. Red.)
geheel in overeenstemming met de sociale
encyclieken van den Paus."

De beginselen van dit charter van de
arbeid worden dus door hem van
harte aanvaard. . . . met dit voorbehoud
dan altijd."
Dit is het, wat De Gids niet kan vat*
ten. Het blad was niet van oordeel, dat
het R.K. Werkliedenverborid van stand*
punt ten aanzien van de vakorganisatie
was veranderd, maar dat de katholieke
schrijver over dat standpunt een ver*
keerd oordeel had.
Maar nu volgt in het December*num=
mer van Lering en Leiding:
„Wat echter in Spanje, volgens het charter
van de arbeid en steunend op de hierin
vastgelegde sociaabeconomische beginselen
ten opzichte van de menselijke arbeid, ver*
kregen is, behoeft zeker niet te worden
achtergesteld bij de „zuivere vakorganisa»
tie", die volgens De Gids „de arbeiders»
stand verenigt in een verband, dat kortweg
ten doel heeft, de verbroken relatie tussen
werkgever en arbeider te herstellen", maar
die helaas! — zo voegen wij (L. en L.) hier*
aan toe — voorlopig nog steunen moet op
sterke weerstandskassen en vaak door strijd

Lenfeb/oesem in Spanje

moet veroveren wat eerst als recht verzekerd
zal zijn, wanneer de hogere vorm van
bedrijfsorganisatie verkregen is.
Dat het nieuwe Spaanse stelsel, waarvoor
wij het bekende voorbehoud hebben ge»
maakt, niet met de tegenwoordige vakorga*
nisatie, maar slechts met die bedrijfsorgani*
satie te .vergelijken valt, moet, na lezing
van het charter van de arbeid ook duidelijk
zijn, al is dit eveneens aan de aandacht
van De Gids ontsnapt."

In antwoord hierop merkt De Gids op:
„Deze vergelijking ontsnapt inderdaad
niet alleen aan onze aandacht, maar
wordt door ons zo krachtig mogelijk
van de hand gewezen. De in christelijk*
sociale kring nagestreefde bedrijfs*
organisatie verschilt zozeer van de fas*
cistische corporaties als de vrije chris*
telijke vakorganisatie verschilt van het
Duitse ,,Arbeitsfront" of de Russische
„vakbeweging".

Het gaat hier om belangrijke princi*
piëele verschillen. Dat deze door
Lering en Leiding niet worden onder*
kend, is zeer te betreuren."
Aldus De Gids over in een katholiek
orgaan tot uiting komende fascistische
gezindheid.
Inmiddels schreef de katholieke Resi>
dentiebode op laatdunkende wijze over
de maatregelen, welke de moderne
vakbeweging genomen heeft tegen
communistisch of fascistisch gezinde
leden. Aan de eenmaal door de moder*
ne vakbeweging ten aanzien van com=
munisten en fascisten genomen beslui*
ten zou niet voldoende de hand zijn
gehouden.
Zou De Residentiebode niet beter
doen, de hand in eigen boezem te
steken en eens aandacht schenken aan
de fascistische gezindheid van sommige
katholieke bladen?



aantekeningen, alt net ltu.ltenla.nd

In Zweden is een discussie ontstaan
over de Zweedse conjunctuuridylle
van verbeterende conjunctuur en een
stijgende levensstandaard voor de
arbeiders. De conjunctuur verbetert
zich namelijk niet meer en de vraag is
ontstaan, wie de gevolgen daarvan
moet dragen. De belangentegenstelling
gen der klassen treden daarbij op de
voorgrond - - de belangentegenstelling
gen, die volgens „revolutionnaire" krin*
gen de arbeiders in Zweden hoe langer
hoe meer hadden ontkend - - en spe;
ciaal bij de financiering van de defen*
sie wordt het vraagstuk actueel. Als
eerste afbetaling voor de defensiekos*
ten moet de staat 500 millioen kronen
betalen; dat is dus het deel van de
sociale productie, dat naar de staat
moet gaan. Ten koste van wie?
In de eerste plaats zijn de verbrui*
kers aangesproken door middel van
een golf van indirecte belastingen. De
discussie gaat nu over de vraag of door
deze indirecte belastingen niet een te
groot deel van de kosten op de arbei*
ders afgewenteld wordt en of het dus
een relatief te zware druk op de arbei*
ders legt. In de vakbeweging van
Zweden heeft de typografenbond dit
probleem aangesneden.
In Engeland is een ander probleem aan
de orde. De duurte, veroorzaakt door
de oorlog, heeft een stijging van de
lonen veroorzaakt. Daarnaast had een
tekort aan bepaalde groepen van vak*
arbeiders eveneens een stijging van de
lonen ten gevolge, terwijl bovendien
een groot aantal werklozen aan het
werk is gekomen. Deze situatie bracht
gevaren met zich mee: de vicieuze cir*
kei begon te werken. Stijging van
lonen, stijging van kosten, toenemende
duurte, enz. De regering stelde de
vraag aan de orde: zouden de arbei*
ders voor de duur van de oorlog maar
niet liever van loonsverhogingen af*
zien? Ho! zeiden de vakbonden, wij
zijn niet verantwoordelijk voor die op*
stijgende spiraal. Wij wensen die gang
van zaken helemaal niet, maar wij wil*
len alleen, dat de arbeiders door de
spiraalbeweging niet ten achter blijven.
Als gij, regering, daar soms raad op
weet . . . .? Inmiddels is de Algemene
Raad van het vakverbond deze kwestie
op brede basis aan het onderzoeken.
Keynes kwam met een ander idee.
Laten wij, zo zei hij, „vrijwillig" alle
loonsverhoging „sparen" in oorlogs-
leningen. Dan komen de arbeiders niet
te kort en het rijk kan de oorlog
voeren. De prijsstijging wordt er door
geremd. Het vakverbond wil daarover

wel praten, maar dan moet eerst vast
staan, dat de werkgevers bij loononder-
handelingen niet met het argument
van den sparenden arbeider komen,
terwijl eveneens vast moet staan, dat
de arbeiders, als zij na de oorlog een
aardig bedrag „gespaard" hebben (in
oorlogsleningen), er niet de nadelen
van ondervinden in hun uitkering, als
zij werkloos worden.

Enkele weken geleden deed ik mede*
delingen over de arbeidstijd en de
beloning van overuren in Duitsland.
Deze mededelingen zijn intussen door
nieuwe bepalingen alweer achterhaald,
hetgeen overigens gewoonte wordt in
Duitsland. Deze nieuwe bepalingen
stellen vast, dat de basis van de
werktijdregeling de achturendag blijft.
Dat is erg mooi, maar het betekent
niets. Want overuren beginnen pas
met het elfde uur! Daaruit blijkt dan
meteen, waarom men zo sterk aan
de achturendag vasthoudt: de overuren
beginnen weliswaar pas met het elfde
uur te tellen, zodat de arbeider maar
acht uren uitbetaald krijgt, maar voor
den werkgever wordt aan de „acht
uren" streng vastgehouden. Alle uren,
welke hij méér laat werken — tot het

elfde - - moet hij betalen. Weliswaar
niet aan den arbeider, doch aan de
staat! Hetgeen wil zeggen, dat de
arbeider, die tien uren per dag werkt,
twee uren voor de staat heeft staan
zwoegen. Waar men in Engeland over
spreekt, namelijk over het financieren
van de oorlog met het méér verdiende
geld, wordt in Duitsland al doorge-
voerd. Met dien verstande, dat de En*
gelse arbeider er staatsleningen voor
zou krijgen en de Duitse arbeider
alleen een moede rug.
Hoe lang werkt de Duitse arbeider?
Dat weten wij niet precies meer, want er
bestaan duizend en een uitzonderingen
op de voorschriften. Maar langer dan
acht uren is het zeker. Duitsland kent
sinds jaar en dag de vergoeding van
rijkswege aan arbeiders, die een ver*
korte arbeidstijd hebben. Vroeger was
de grens 24 uren per week, dus de helft
van de normale arbeidstijd. Daarna is
het 40 uren geworden. Men bedenke:
deze ondersteuning werd gegeven, om*
dat de arbeider in die verkorte arbeids*
tijd niet genoeg verdienen kon om te
leven. Enige tijd geleden kon men ook
niet genoeg verdienen, als men 40 uren
werkte. Op 29 Januari is dit aantal op
48 uren gebracht. M.a.w. het loon is zó
laag, dat in 48 uren geen loon te ver*
dienen valt, waarvan men leven kan.

L. J. v. L.

In een beschouwing in De Sociale Ver;
zekeringsgids van deze maand zegt mr.
Morren, onder het opschrift „Iets over
de lasten van de sociale verzekering",
weinig goeds van de werkloosheidsver*
zekering in het algemeen en van de
vrijwillige werkloosheidsverzekering in
ons land in het bijzonder.
De schrijver, mediterend over hetgeen
dr. Leen onlangs over de werkloos*
heidszorg in een Belgisch blad schreef,
constateert zo maar losjesweg, „dat
men overal, waar men een werkloos*
heidsverzekering heeft, het verschijn*
sel ziet, dat deze geheel onvoldoende
is om afdoende hulp te kunnen bieden",
waarna de toestand van de vrijwillige
verzekering in ons land, in het bijzon*
der de korte uitkeringsduur, wordt ge*
noemd als fundering voor die uit*
spraak.
Dat noopt ons tot het maken van enige
opmerkingen.
Mr. Morren kent ongetwijfeld het
Engelse systeem der verplichte werk*
loosheidsverzekering. Handhaaft mr.

Morren zijn uitspraak ook tegenover
dat stelsel?
Het Engelse stelsel steunt financieel op
gelijke bijdragebetaling door overheid,
werknemers en werkgevers. Het ver--
zekert den arbeider in een uitkerings*
jaar 156 dagen uitkering. Nadat een
arbeider een bepaald aantal jaren in de
verzekering is opgenomen, kan het
aantal dagen uitkering, overeenkomstig
het aantal weken waarover bijdragen
zijn betaald, voor den verzekerde nog
verder stijgen. Dat stelsel kent vaste
uitkeringsbedragen, ook voor de werk-
loze minderjarigen.
Terwijl het aantal werklozen in Enge*
land bij voortduring groot is gebleven
en dat ook nu nog is, was het mogelijk,
onder dit stelsel de reserve jaarlijks
aanzienlijk te vergroten en op de
schuld, ontstaan in de hevigste crisis*
jaren, jaarlijks millioenen ponden ster*
ling af te lossen.
Voorts was het mogelijk, aan het einde
van het vorige jaar de bijdragen te
verlagen, dus voor alle partijen de las*
ten iets te verminderen en enkele uit--
keringsregelen te verbeteren.
Het Engelse stelsel der verplichte ver*
zekering voorkomt voor een groot deel
der werkloze arbeiders en arbeidsters
de gang naar de bedeling.



toenaïsin dei ziektewet

s onze lezers zullen weten, moet
een arbeider, wiens werkgever is aan-
gesloten bij de ziekenkas van een Raad
van Arbeid, zorg dragen, dat het ziek*
meldingsformulier binnen 24 uur na
het intreden der arbeidsongeschiktheid
in het bezit is van de Raad van Arbeid.
In de practijk blijkt dit meer moeilijk-
heden op te leveren dan men zou ver>
wachten. Enkele voorbeelden mogen
aantonen, hoeveel financiële schade de
zieke arbeider zich daardoor zelf dik*
wijls berokkent.

Ziek Ziekmelding
geworden binnen

44 ='40 94*'40
54 ,'40 10*1*'40

2540V39 124*'40
64 *'40 15*1*'40

enz., enz., enz.

En dat terwijl in elke werkplaats een
aankondiging aanwezig moet zijn,
waarop vermeld is, waar de arbeiders
zich ziek moeten melden.
Uit de rapporten van de desbetreffen-
de ambtenaren blijkt, dat er veel arbei-
ders zijn, die zeer slordig met de rech*
ten, welke de Ziektewet hun geeft, om^
springen.

Het doel van dit artikeltje is, er bij de
lezers van De Vakbeweging en vooral
bij onze bestuurders op aan te dringen,
dat zij al de hun ten dienste staande
middelen zullen aanwenden, om aan
dit euvel een einde te maken.
Ik zou daaraan de raad willen verbin*
den, dat:

1. de arbeider, zodra hij of zij in een
werkplaats komt, eens kijkt of in-
formeert, waar de bovenbedoelde
aankondiging hangt. Is deze niet
aanwezig, wat ook nog tamelijk dik>
wijls voorkomt, dan behoort de
werkgever hierop opmerkzaam ge*
maakt te worden, en indien dat niet
helpt, kan men zulks aan de Raad
van Arbeid berichten.

2. men in geval van ziekte, ook al is
deze van nog zo onschuldige aard,
binnen 24 uur aan de Raad van
Arbeid, waarbij de werkgever is
aangesloten, het ziekmeldingsformu-
lier inlevert. Dit kan geschieden op
alle postkantoren, waar ook de for*
muiieren verkrijgbaar zijn.

A. HARDENBERG,
Lid van de Raad van Arbeid

te Breda.

Wij hebben een andere grief. Onze
grief is, dat de vrijwillige verzekering
in ons land zo lang stiefmoederlijk is
behandeld, feitelijk aan haar lot is
overgelaten. Onze grief is, dat de kas*
sen der vakbonden de vrijwillige ver*
zekering uit eigen, uiteraard beperkte,
mogelijkheden moesten financieren. En
als dan, in voor de kassen moeilijke
tijden, de overheidsbijdrage boven de
100°/o moest worden verhoogd, dan
werden eerst weer hogere bijdragen
van de kassen verlangd, de uitkerings*
mogelijkheden daarentegen beperkt.
Dat was de gang van zaken tijdens de
crisis 1921—1925, dat bleef de gang van
zaken tijdens de crisis 1930 en volgen*
de jaren. Daardoor is meer schade
toegebracht aan de ontplooiing der
vrijwillige verzekering in ons land dan
mr. Morren kan vermoeden.
Onze grief gaat verder.
Ontstond er, nadat de moeilijkste jaren
waren doorgeworsteld, voor de kassen
weer enige ruimte in haar financiële
draagkracht, dan werd haastig het
overheidssubsidie verlaagd en liet men
de kassen met de opgedrongen zwaar*
dere financiële offers en de uitkerings*
beperkingen zitten.
Nu is het gemakkelijk, van een derge*
lijk belasten pakezel te zeggen, dat het

tegenover het brouwerijpaard der
steunverlening weinig uithaalt, vooral
als men daarbij vergeet mede te delen,
hoeveel voer den pakezel werd onthou-
den.
Waarmede wij tevens zeggen willen,
het een bezwaar te vinden, dat telken-
male personen, die het publiek als
insiders kent, zich haasten, om bij elke
gelegenheid de ongetwijfeld schamele
was van de vrijwillige werkloosheids*
verzekering aan de drooglijn te han*
gen, opdat het publiek toch maar goed
nota kan nemen van die schamele uit-
rusting, zonder er bij te zeggen, waar*
aan dat te wijten is.
Een verder bezwaar is, dat, nu einde*
lijk de omzetting van de vrijwillige ver*
zekering in een wettelijk verplichte
verzekering na lange jaren van geduld
en ploeteren een kans gaat maken, in*
siders zich weer haasten, de verzeke*
ringsvorm in de ban te doen en in de
plaats daarvan de steunverlening, met
de wansmaak van de bedeling er aan,
als het nu weer meest begerenswaar*
dige gaan voorstellen.
Het schijnt een bijzonder gekoesterde
Hollandse voorliefde, die wansmaak
der bedeling!

H. VAN DUGTEREN.

Internationale vraagstukken

J\|adat gedurende veertien jaren de Vereni-
ging voor Volkenbond en Vrede haar officieel
orgaan heeft gepubliceerd onder de titel De
Volkenbond, maandelijks tijdschrift voor inter-
nationale vraagstukken, achtte deze vereniging
het moment gekomen om van deze titel afstand
te doen. De behandeling der internationale
vraagstukken geschiedde tot dusver met de Vol-
kenbond als centraal punt. Thans moet als
beginsel worden erkend, dat deze vraagstukken
zijn gegroeid in aantal en samengesteldheid.
Om deze reden koos de vereniging als nieuwe
titel voor haar tijdschrift Internationale Vraag-
stukken. Dit zal in zes tweemaandelijke afleve-
ringen per jaar in een omvang van 80 bladzijden
per aflevering verschijnen. Abonnementen ad
i 5.— per jaar kunnen worden opgegeven aan
A. W. Sijthoffs Uitgeversmaatschappij, te Leiden.
Het eerste nummer bevat, behalve een inleiding,
een artikel betreffende toenadering tussen
Nederland en België, door J. Hoste, oud-minis-
ter van Onderwijs in België, de rede van minis-
ter Van Kleffens over de Nederlandse buiten-
landse politiek, artikelen over onze neutraliteits-
politiek en over de tegenwoordige oorlog, door
mr. J. Schokking, prof. mr. R. H. W. Regout S. J.,
prof. dr. J. Tinbergen, It.-generaal b.d. H. J. C.
Schuurman en Th. F. M. Schaepman, een reso-
lutie der vereniging inzake de aanval op Fin-
land, De onverwachte Volkenbondsbesprekingen
te Genève, door jhr. mr. dr. B. de Jong van
Beek en Donk, Internationale Kroniek, door mr.
A. B. Cohen Stuart, alsmede een rubriek boek-
besprekingen.
Al met al een interessant nummer, dat gedocu-
menteerde voorlichting biedt over vraagstukken
van internationale politiek.

Vredesgids
JL J.et Centraal Vredesbureau heeft een jaar-
boekje uitgegeven, getiteld De Vredesgids,
waarin, behalve een inleiding van drs. G. J. de
Voogd, tal van informaties worden verstrekt
omtrent de in Nederland, Ned.-lndië, Vlaanderen
bestaande, alsmede omtrent enkele internatio-
nale vredesorganisaties en voorts omtrent
periodieken in Nederland, Ned.-Oost-Indië en
Vlaanderen. Het boekje bevat eveneens een
sprekerslijst en een lijst van boeken inzake het
vredesvraagstuk en de internationale politiek,
in Nederland in 1939 verschenen, en ten slofte
een gedeelte uit de catalogus van de biblio-
theek van het Centraal Vredesbureau.
Wie zich dus op het gebied van de vredes-
beweging wil oriënteren, schaffe zich dit
geschriftje aan. Prijs 25 cent. Verkrijgbaar: Cen-
traal Vredesbureau, Laan van Meerdervoort 19,
's-Gravenhage.



S. Taconis
adviserend geneeskundige van de
Coöp. Vereniging Centraal Beheer

De kosten van behandeling

De strijd
tegen
de t.b.c.

Omtrent de loonderving, die de
massa*doorlichting zal veroor*
zaken, dient te worden nage*
gaan, in hoeverre deze wordt

opgevangen, bij wijze van ziekengeld,
door de organen, die de Ziektewet
uitvoeren, bij wijze van invaliditeits*
rente door het Invaliditeitsfonds, en in
hoeverre op andere wijze hierin zal
moeten worden voorzien.
Er zijn nog andere eisen aan de indeling
van de verschillende door te lichten
werknemers gesteld. Vooreerst naar
het geslacht en naar de leeftijd, doch
dan, en dit is van groot belang, naar
de aard van het werk.
Ten opzichte van de aard van het werk
is er rekening mede gehouden, dat de
door te lichten werknemers in verschil;
lende bedrijven werkzaam zijn, en wel
in de electrotechnische, de metaal*, de
sigaren* en de textielindustrie. Boven*
dien komen er, door het samenvatten
van het kantoorpersoneel van alle
fabrieken bij elkaar, ook gegevens be*
schikbaar betreffende een grote groep
van kantoorpersoneel.
Verder wordt er, evenals reeds in het
eerste plan uit 1937 tot uitdrukking is
gekomen, aan vastgehouden, dat deze
proef genomen dient te worden in stre*
ken, waar zowel werkgevers als werk?
nemers er voor voelen. Het is nodig,
dat er op sympathie met het doel van
de doorlichting kan worden gerekend,
omdat iedere dwang uitgesloten moet
zijn. Dit schijnt goed gezien te zijn.
Op l Januari 1940 waren ruim 8500
personen doorgelicht, terwijl er slechts
5. geweigerd hebben voor het toestel
te verschijnen, en alle 5 om redenen,
geheel buiten de doorlichting vallende.
Verder dient er een consultatiebureau
te zijn, van welks leider verwacht mag
worden, dat hij bereid is, mede te
werken aan het verkrijgen van behan--
deling voor hen, die deze behoeven en
tot het houden van toezicht op hen, bij
wie dubieus actieve afwijkingen zijn
gevonden, alsmede tot het controleren
van hen, die in geregeld contact komen
met de gevonden lijders. Als derde
wenselijkheid is gesteld het aanwezig
zijn van verschillende industrieën.

De keuze is gevallen op Hengelo, waar
belangrijke aantallen arbeiders in de
electrotechnische, de metaal* en de
textielindustrie bereikt kunnen worden,
terwijl bovendien in de naaste om*
geving in Borne en Oldenzaal nog een
groot aantal textielarbeiders aan de
beurt kan komen. Aangezien hier geen
sigarenindustrie bestaat en deze naar
het gevoel der commissie om verschil;
lende redenen niet gemist kan worden,
is voor deze industrie een aantal fabrie*
ken te Eindhoven e.o. uitgezocht.
Aangenomen mag worden, dat in beide
genoemde gebieden noch abnormaal
veel, noch abnormaal weinig tubercu*
lose voorkomt, terwijl op geen der
fabrieken tot nu toe doorlichting heeft
plaats gehad.
Bij het vaststellen van de bepalingen
omtrent het toekennen van verschil*
lende gunstige regelingen voor hen, die
ten gevolge van de doorlichting in aan*
merking komen voor geneeskundige
behandeling, heeft de commissie zich
op het standpunt gesteld, dat het hier
een proefneming geldt, omtrent het
resultaat waarvan men wel vermoedens
heeft, doch verre van zekerheid. Daar-
om meent zij, dat zij, die doorgelicht
worden, voorzover dat mogelijk is, be*
hoed moeten worden tegen de finan
ciële consequenties van de doorlichting.

Wie dragen de kosten?
Er is daarom met de organen, die de
Ziektewet uitvoeren, de Nederlandse
Bedrijfsvereniging voor Ziekengeld*
verzekering voor de Sigarenindustrie
en de afdelingskassen van Bedrijfs*
vereniging voor Ziekengeldverzekering
voor de Metaalindustrie en van de
Bedrijfsvereniging voor Ziekengeldver*
zekering voor het Twentse Textiel*
bedrijf en aanverwante bedrijven over*
eengekomen, dat, wanneer behandeling
nodig is, het orgaan — zolang arbeids*
ongeschiktheid, ontstaan door deze
behandeling, aanwezig is — ziekengeld
zal uitkeren, maximaal tot het einde
van de wettelijke termijn van 26 weken.
Deze overeenkomst bleek nodig te zijn,
omdat enkele andere organen, die de
Ziektewet uitvoeren, zich op het stand*

punt stellen, dat deze patiënten wel
tuberculose kunnen hebben en mis*
schien wel behandeling nodig mogen
hebben, doch dat zij volkomen arbeids*
geschikt zijn, dus geen recht hebben
op ziekengeld. Dit kon niet geriskeerd
worden. Naar mij is medegedeeld zal,
voor het geval men mocht komen tot
massadoorlichting in het algemeen, op
dit punt een wijziging in de Ziektewet
moeten worden aangebracht.
Wanneer de wettelijke maximum*ter'
mijn voor ziekengelduitkering bereikt
is, zal uit het subsidie van het Prophy*
laxefonds nog uitkering ter hoogte van
het ziekengeld worden verleend tot het
einde der arbeidsongeschiktheid met
een maximum van zes maanden, terwijl
na afloop van deze termijn de niet-
herstelde gevallen nog eens stuk voor
stuk door de commissie zullen worden
bekeken, ten einde vast te stellen, of
er aanleiding en gelegenheid bestaan,
om nog verdere uitkering te geven. De
invaliditeitsrente, die een dergelijke
patiënt krijgt, wordt op deze uitkering
gekort, echter houdt de commissie in
beraad, deze korting niet toe te passen,
wanneer de gezinsomstandigheden van
den patiënt dit al te hard zouden doen
schijnen.
De gevallen, waarin behandeling nodig
is, doch waarvoor geen gebruik ge*
maakt kan worden van de behandeling,
Jie verstrekt kan worden ingevolge
artikel 99/100 Invaliditeitswet, zullen op
de zelfde wijze behandeld dienen te
worden, als wanneer ze niet door de
doorlichtingsproef waren ontdekt, waar*
bij -- zo nodig -- uit het fonds enige
subsidie kan worden gegeven.
De kosten van de doorlichting zelve
met bijkomend onderzoek worden ge*
heel voor rekening van de doorlich*
tingscommissie genomen.
Uit een en ander moge blijken, dat het
van belang geacht wordt, te doen
uitmaken, of de methode van massa--
doorlichting inderdaad een wapen is in
de strijd tegen de tuberculose, hetwelk
zodanige resultaten oplevert, dat deze
opwegen tegen de te maken kosten. Er
dient hierbij in het oog gehouden te
worden, dat het gaat om voorkoming
van individuele ellende en tegelijkertijd
om bevordering van de volksgezond--
heid.

Waar moet het onderzoek het
eerst plaats vinden?

Er werd mij gevraagd: waarom wordt
er begonnen met massadoorlichting op
een terrein, aaneengesloten weliswaar,
doch waarvan men verder niet weet, of
er haarden zitten, en waarom begint
men niet liever bij verschillende fabrie*
ken, waar men wel een haard ver*
moedt? Als antwoord hierop haal ik
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een voorbeeld aan, waaruit blijkt, hoc
weinig men op dergelijke veronderstel*
lingen kan afgaan.
Eén van de „doorgelichte" fabrieken
heeft in aangrenzende lokalen een aan*
verwant bedrijf ondergebracht. Om
verschillende redenen kon dit niet
onder de proef worden opgenomen, tot
grote teleurstelling, zowel van den arts
van het Consultatiebureau voor T.B.C,
ter plaatse, als van den eigenaar der
fabriek, want juist bij dit onderdeel
van de fabriek zou een belangrijke
haard zitten.
Bij de doorlichting is gebleken, dat op
de fabriek, waar wel doorgelicht is,
inderdaad een niet onbelangrijk aantal
gevallen ontdekt is. Misschien naar
aanleiding daarvan, doch ook nog om
redenen, die hier niet ter zake doen, is
een andere wijze gezocht en gevonden,
om ook het personeel van het aanver*
wante bedrijf door te lichten, en nu is
gebleken, dat daar - - tegen de ver;
wachting in - - de toestand zeer gun*
stig is; er is geen enkel geval gevonden,
waarin behandeling nodig is.
Is daarom deze methode van met een
onderzoek te beginnen, waar men iets
vermoedt, geheel te verwerpen? Wel
neen. Ik zal het toejuichen, wanneer de
proef is afgelopen en er nog eens weer
geld beschikbaar mocht worden ge--
steld, eens een aantal bedrijven uit te
zoeken voor doorlichting, waarvan ver*
ondersteld wordt, hetzij met meer of
minder reden, dat er veel tuberculose*
gevallen onder het personeel te vinden
zijn. Daarbij zit onder meer de bedoe-
ling voor, dat, wanneer het onmogelijk
blijkt, om deze massadoorlichting in
het algemeen uit te voeren, het toch
aanbeveling verdient, een aanval op de
tuberkelbacil te doen, daar waar reden
is om aan te nemen, dat men den
vijand zoveel mogelijk schaakmat zal
kunnen zetten.

Het bezoek aan de Consultatiebureau's

voor Tuberculosebestrijding

Naar ik meen te mogen zeggen, staan
alle leden van de doorlichtingscommis-
sie op het standpunt, dat deze proef
moest worden aangegrepen, om licht te
laten vallen op de hier boven gestelde
vragen, doch bovendien omdat, al is
het dan ook op beperkte schaal, reeds
vast een aantal mensen kan worden ge-
holpen, die door vroegtijdige ontdek;
king van hun afwijkingen met een een*
voudige behandeling kunnen genezen,
terwijl tevens de infectiekans voor hun
omgeving weggenomen kan worden.
Ook al mocht door deze proef blijken,
dat de kosten te hoog worden, om deze
massadoorlichting een grote uitbreiding
te geven, dan heb ik toch de overtui*
ging, dat het verantwoord is, deze proef
te nemen, ook al, omdat hierbij althans
ruim 12.000 werknemers en hun om*
geving gebaat kunnen zijn. De kosten,
voor deze doorlichting te maken, zullen
m.i. geheel te rechtvaardigen zijn, zo-
wel uit een oogpunt van wetenschap-
pelijk onderzoek, als van volksgezond*
heid.

Voorlopige uitkomsten

Het is nu nog niet mogelijk, reeds de
uitslag te vermelden van de proefdoor*
lichting. Op l Januari 1940 waren onge=
veer 8.600 personen doorgelicht, dus
ruim 2/3 van het voorgenomen aantal.
Hoe het eindresultaat zal zijn, is pas
na een paar maanden vast te stellen in
verband met de langdurige behande =
ling, die de tuberculose vergt. Er is
echter wel reeds enige lijn te zien.
In de eerste plaats valt het op, dat in de
verschillende industrieën het percentage van
de gevallen, die behandeling vragen, zowel
als dat van die, welke onder toezicht van
het Consultatiebureau moeten blijven, nogal
uiteenlopen. Het aantal gevallen, dat in*
actieve afwijkingen vertoont, is voor alle
industrieën hoger dan geschat werd; dat
der dubieustactieve gevallen, d.w.z. die,
welke onder controle van het Consultatie:
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Ontleend aan Onze Volksgezondheid in
Vogelvlucht, door dr. H. P. J. Koenen

bureau moeten blijven, is bij één industrie
hoger, bij de overige industrieën lager dan
geschat werd, terwijl het aantal gevallen,
dat behandeling behoeft, in totaal belangt
rijk beneden de schatting blijft; bij de ene
industrie ca. 50%, bij een andere 65% en
bij de twee overige zelfs meer dan 90%.
Zoals hiervoren reeds even werd aangeduid,
varieert het aantal gevallen, dat na de
doorlichting nog een uitgebreid onderzoek
op het Consultatiebureau nodig heeft, per
industrie belangrijk; het blijft echter bij
alle belangrijk beneden de schatting, het:
geen een gunstig effect heeft voor het
berekenen van de kosten der doorlichting.

Over de definitieve resultaten, althans
over die betreffende het aantal gevon-
den gevallen die niet door het Consul=
tatiebureau voor T.B.C, zijn gevonden,
zal over enkele maanden reeds nauw*
keurig verslag kunnen worden uit*
gebracht; omtrent de sociaal*cconomi*
sche gevolgen zal pas een aantal maan*
den later definitief gerapporteerd kun*
nen worden. Dat hieromtrent te dezer
plaatse nog niet het laatste woord ge-
schreven is, mag worden aangenomen.
Toch kan nu reeds geconstateerd wor*
den, dat aan het nemen van deze proef
van vele zijden medewerking is ver*
leend. Vooreerst door de hiervoren
genoemde bedrijfsvereniging en afdc*
lingskassen, dan van de zijde der werk*
gevers, zowel moreel als materieel door
medewerking aan organisatie en admi*
nistratie, van de zijde der werknemers
door het houden van besprekingen en
het maken van propaganda onder de
leden van de vakbonden en bovendien
door 't toezeggen van eventueel nodige
hulp door bijdragen van de tuberculose*
fondsen der vakcentralen. Mogelijk te
verwachten moeilijkheden met de be=
handeling voor rekening van het Invali*
diteitsfonds zijn van tevoren opgelost
door de bemoeiingen van mr. H. Bijle*
veld, lid van het bestuur der Rijks*
verzekeringsbank, terwijl, voorzover de
uitvoering op hun gebied ligt, daad*
werkelijk is medegewerkt door de voor*
zitters van de Raden van Arbeid te
Eindhoven en te Hengelo (O.). Hoewel
hiervan tot nu toe nog geen gebruik
behoefde te worden gemaakt, is zeer
bereidwillig steun toegezegd door de
gemeentebesturen van Eindhoven, Hen*
gelo (O.), Borne, Oldenzaal, Veldhoven.
Dit alles pleit voor de belangstelling,
die er van veler zijde voor dit vraagstuk
bestaat. Ik heb de overtuiging, dat het
nemen van deze proef in ieder geval
van groot belang is, ook voor de pro*
paganda van deze moderne methode
van tuberculosebestrijding, waarvan
mijns inziens voor de volksgezondheid
veel goeds mag worden verwacht, ook
dan wanneer het niet mag komen tot
een algemene en periodiek herhaalde
massadoorlichting in Nederland.



„Oorlog" in vredestijd

„Vrede" in oorlogstijd

W ij leven in een rare wereld.
Hoe kan er nu sprake zijn
van „oorlog" in vredes*
tijd en van „vrede" in

oorlogstijd? De aanhalingstekens, waar*
tussen de woorden „oorlog" en „vrede"
geplaatst zijn, duiden er reeds op, dat
het hier gaat om betrekkelijke begrip*
pen. Wij willen het namelijk hebben
over de verhouding tussen arbeider en
werkgever.

In vredestijd
bestaat er tussen werkgever en ar*
beider een bepaalde oorlogstoestand.
Zeker, beiden hebben er belang bij,
dat het bedrijf, waarin zij werkzaam
zijn, floreert. Desondanks verkeren
werkgever en werknemer in een „oor*
logstoestand". De arbeider immers is
er op uit, zijn loon en daardoor zijn
levenspeil op te voeren, terwijl de
ondernemer het als zijn belang ziet, de
winst zo groot mogelijk te doen zijn.
Een laag kostcnpeil, dus lage lonen,
betekent voor hem vergroting van de
winstmogelijkheid. Onder het nodige
voorbehoud kan men dus inderdaad
spreken van „oorlog" in vredestijd.

In oorlogstijd
worden in het algemeen de problemen,
welke zich in vredestijd voordoen,
ondergeschikt gemaakt aan één groot
doel, b.v. de bescherming en de hand'
having van de neutrale positie, welke
een land tussen de oorlogvoerende
mogendheden inneemt. De grote offers,
welke de bevolking van een land voor
de militaire en economische verdedi*
ging heeft te brengen, geven aan tal van
problemen een geheel ander cachet.
In oorlogstijd beperkt het gemeens
schappelijk belang van werkgever en
werknemer zich niet alleen tot het
doen floreren van het bedrijf, waarin
zij werkzaam zijn. Eerste eis is, hoe
het bedrijf gaande kan worden ge-*
houden. De vele moeilijkheden op het
gebied van de grondstoffeninvoer, van
de export, van het betalingsverkeer
etc., dreigen tal van ondernemingen te
vernietigen. Een geregelde gang van
zaken in de bedrijven, die geheel of
gedeeltelijk werken ten algemene nutte
is, zowel voor den ondernemer als
voor den arbeider, van uitermate groot

belang. Ver hierboven uit gaan de bc*
langen, welke het gehele volk bij een
ongestoorde gang van zaken heeft.
Het is dan ook vanzelfsprekend, dat
men in oorlogstijd een zekere „vredes*
toestand" tussen arbeider en werkgever
tot stand tracht te brengen. Te meer
ook, daar juist in de oorlogstijd de
conflictstof — stijgende prijzen met
gelijkblijvende lonen -- zich sterk op*
hoopt. Desondanks tracht men, con*
flicten zoveel mogelijk te vermijden en
een compromis te vinden, waarbij naast
het nationale belang, zoveel mogelijk
de belangen van arbeider en werk*
gever worden ontzien. Slaagt men er
in, een dergelijk compromis tot stand
te brengen, dan is er, eveneens onder
het nodige voorbehoud, sprake van
„vrede" in oorlogstijd.

Ontstaan van de „vrede"

De vraag kan nu opkomen: hoe wordt
een dergelijke „vrede" in oorlogstijd
tot stand gebracht? Wij zouden hier
willen wijzen op een overeenkomst,
welke in Denemarken is gesloten met
het doel, de „vrede" in oorlogstijd te
bevorderen. De hieronder vermelde ge'
gevens ontlenen wij aan Industrial and
Labour Information, een uitgave van
het Internationaal Arbeidsbureau.
In het midden van September van
vorig jaar kwamen de vertegenwoor*
digers van het Deense Vakverbond en
van het Deense Werkgeversverbond na
voorbereidende besprekingen bijeen,
om met elkaar overleg te plegen over
de procedure, welke bij het afsluiten
van collectieve arbeidsovereenkomsten
gevolgd diende te worden. De juist
uitgebroken oorlog echter gaf aan de
besprekingen een veel grotere betekenis
dan men zich aanvankelijk had voor»
gesteld. Beide partijen n.l. waren het
er over eens, dat ernstige pogingen
ondernomen moesten worden, om in
deze ook voor Denemarken zo uiterst
moeilijke tijden de sociale vrede te
bewaren. Getracht moest dus worden,
een vorm te vinden, waarbij conflicten,
welke het economisch leven dreigden
te verstoren, in de toekomst vermeden
werden. Het resultaat der onderhanden
lingen was, dat een overeenkomst werd
afgesloten, waarbij bepaald werd, dat

alle collectieve contracten, welke op
l Maart 1940 zouden aflopen, verlengd
worden tot l Maart 1941.
Deze overeenkomst is de meest om*
vattende, welke ooit in Denemarken
werd gesloten. Zij bevat een glijdende
loonschaal, welke het mogelijk maakt,
per kwartaal de lonen in overeenstem*
ming te brengen met de ontwikkeling
van de kosten van levensonderhoud.
Voorts is een arbitrage-commissie in het
leven geroepen voor de behandeling
van de geschillen, welke uit de toe*
passing der collectieve arbeidsovereen*
komsten zouden kunnen voortvloeien.
Onder de overeenkomst vallen onge*
veer 250.000 vakbondsleden, werkzaam
bij leden van het Deense werkgevers*
verbond.
Het onmiddellijke resultaat van de
overeenkomst is geweest, dat de lonen
van de onder de overeenkomst vallen*
de mannen gestegen zijn met gemiddeld
2.45 Kr., van vrouwen met gemiddeld
1.58 Kr. en van jeugdige arbeiders(sters)
met gemiddeld 1.01 Kr.
Vanzelfsprekend werden de leden van
de beide centralen van arbeiders* en
werkgeversorganisaties in de afsluiting
van deze omvangrijke en betekenisvolle
overeenkomst gekend. De bij het Deen*
se vakverbond aangesloten arbeiders
keurden de overeenkomst met 205.095
tegen 60.704 stemmen goed. De leden
vuil het Deense werkgeversverbond
brachten 565 stemmen vóór en 37
stemmen tegen uit.
In Januari, April, Juli en October 1940
en in Januari 1941 zal voor iedere drie
punten, waarmede het indexcijfer van
de kosten van levensonderhoud -- be*
rekend door het Deense Bureau voor
de Statistiek — gestegen of gedaald is,
een herziening van de in de collectieve
arbeidsovereenkomsten geregelde lonen
plaats vinden. Als uitgangspunt werd
genomen het indexcijfer van de kosten
van levensonderhoud voor de maand
October 1939. Voor elk punt stijging
of daling zullen de lonen worden ver*
hoogd of verlaagd met 0.85 ore per uur
voor mannen, met 0.55 ore per uur
voor vrouwen en met 0.35 ore per uur
voor jeugdige arbeiders.
Op deze manier tracht men in Dene*
marken het economisch leven van het
land, dat toch al de zo nadelige in*
vloeden van de oorlog ondervindt, voor
arbeidsconflicten te vrijwaren. Zonder
nu in te willen gaan op de vraag, of de
toestand en de geesten in ons land
reeds rijp zijn voor de totstandkoming
van een soortgelijke overeenkomst,
meenden wij de lezers van ons blad de
Deense overeenkomst niet te moeten
onthouden.
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Van het

\-J e huisbezoekacfie, die als de kroon
op het werk van de propaganda-actie
1939—1940 is te beschouwen, is thans
in volle gang.
Laat ons eens wat cijfers geven over
deze actie, die ten gevolge van de ge-
spannen internationale toestand pas in
October is begonnen.
Verschenen is de eerste verspreidkrant
in een oplage van 1.198.000, daarna
werd het Nieuwjaarskaartje verspreid,
waarvan 1.210.000 exemplaren gedrukt
waren, terwijl de oplage van de tweede
verspreidkrant 1.215.000 bedraagt. De
verspreidploegen in de verschillende
plaatsen — waartoe dit jaar voor het
eerst een aantal plaatsen behoort, waar
alleen een afdeling gevestigd is van de
Landarbeidersbond — hebben dus weer
flink wat werk verzet.
Daarnaast zijn reeds, of worden nog ge-
houden 101 cabaretvoorstellingen en 134
filmbijeenkomsten, benevens 11 cabaret-
bijeenkomsten voor vrouwen en meisjes.
In tal van plaatsen zijn vergaderingen
gehouden met de N.V.V.-propagandis-
ten, met de bestuurders en de werkers
der vakbondsafdelingen, met de plaatse-
lijke propaganda-commissies en de pro-
paganda-kernploegen, ongeacht dan nog
de openbare propaganda-bijeenkomsten,
georganiseerd door bestuurdersbonden,
en de openbare vergaderingen.
De Centr. Prop. Comm. van het N.V.V.
organiseerde voorts meer dan 100 cur-
sussen voor eenvoudige kadervorming,
die elk zes avonden in beslag namen.
Deze cursusbijeenkomsten, gehouden
onder deskundige leiding, zijn een door-
slaand succes geworden. In de meeste
gevallen — en hun, die de ervaring met
cursussen in het algemeen kennen, zal
dit wat zeggen — nam het aantal deel-
nemers tijdens de duur van de cursus
toe en eindigden deze met meer deel-
nemers dan waarmee zij begonnen
waren. Na afloop der zes avonden ont-
vingen de cursisten gratis het boekje
,,Vakbeweging, Doel en Streven".
Uit deze kortelings opgesomde gegevens
blijkt op de eerste plaats, dat aan de
inwendige versteviging van onze organi-
satie en aan de vervolmaking van ons
propaganda-apparaat ruimschoots aan-
dacht is geschonken.
Daarnaast getuigen de film- en cabaret-
voorstellingen, het verspreidwerk en, niet
te vergeten, onze 11450 letterbiljetten,
dat ook aan de propaganda voor de
moderne vakbeweging naar buiten reeds
aandacht is geschonken.

Was het in het najaar de gevaarlijke
internationale toestand, die de aandacht
gespannen hield en die als een rem
werkte op onze propagandistische activi-
teit, gedurende deze winter waren het de
felle koude en de hevige sneeuwval, die
ons belemmerden op huisbezoek te gaan.
Reden voor pessimisme is er echter
stellig niet. Terwijl hef ledental van het
N.V.V. van l September 1914 tof l
Januari 19 J 5 — de eerste vier maanden
van de wereldoorlog dus — daalde van
92.002 fof 86.899, sfeeg dit ledental m
de eerste vier maanden van de tegen-
woordige oorlog — van l September
1939 tot 1 Januari 1940 — van 320.545
tot 322.270.
Het zal overbodig zijn, deze cijfers van
verder commentaar te voorzien; zij
spreken voor zich zelf en wettigen een
zekere mate van zelfvertrouwen en op-
timisme.
Daar het N.V.V. toont, over een gezonde
groeikracht te beschikken, moet het
mogelijk zijn met behulp van een inten-
sief gevoerde huisbezoek-actie het groei-
tempo te versnellen.

Opvoering van het ledental

Overal uit het land bereiken ons berich-
ten, waaruit de ernstige wil spreekt, het
ledental zo hoog mogelijk op te voeren.
Het is de tijd nog niet, cijfers te gaan
noemen, maar reeds thans willen wij er
op wijzen, dat de toename van, laten
we zeggen tien leden in een kleine be-
stuurdersbond ons evenveel genoegen
doet als de groei van honderd leden in
een grote bestuurdersbond. Vooral wan-
neer bij het nalezen der ledenstaten
blijkt, dat een bestuurdersbond, waar
wel eens moeilijkheden waren en waar
het apparaat nog wel eens wat stroef
liep, een aantal leden gewonnen heeft,
dan stemt dit tot verheugenis, omdat
daaruit blijkt, dat men tenminste aan het
werk is gegaan. De kleine winsten zijn
ons daarom, het zij nogmaals gezegd,
niet minder lief dan de grote.
Het staat als een paal boven water dat
daar, waar gewerkt wordt, ook leden
worden gewonnen. Een zeer belangrijk
onderdeel van het huisbezoek — er zij
ten overvloede op gewezen, dat het
huisbezoek het beste met z'n tweeën
kan worden verricht — dat vooral niet
mag worden verwaarloosd, is het syste-
matisch noteren van de namen en adres-
sen der ongeorganiseerden. Indien men
de namen en adressen der ongeorgani-

seerden en de verkeerd-georganiseerden
op kaart brengt — daartoe door de
Centrale Propaganda Commissie ter be-
schikking gesteld - - en deze kaarten
successievelijk aan de huisbezoekers mee
geeft, dan heeft aan het einde van de
actie de huisbezoekleider de controle
over de afgelegde bezoeken en kan hij
tevens de zekerheid krijgen, dat geen
enkel der adressen is overgeslagen.
Werken is op zich zelf nuttig, maar
systematisch werken werpt, met dezelfde
moeite, veel meer vruchten af en ver-
dient daarom de voorkeur.
Wij herinneren ons eens een vergadering
van de bestuurders van de vakbonds-
afdelingen, aangesloten bij een bepaalde
bestuurdersbond, te hebben meege-
maakt. Toen over propaganda werd
gesproken meende men, dat geen leden
meer te winnen waren. We hebben toen
papier en potlood genomen en één voor
één de bestuurders gevraagd naar de
ongeorganiseerden, die hij kende, on-
verschillig welk beroep deze mensen
uitoefenden. Binnen een half uur had
men 100 adressen; binnen een maand
was daaruit een nieuwe vakbondsafdeling
voortgekomen! Want dit is opvallend:
men denkt steeds — en dat is ook wel
begrijpelijk - - aan de ongeorganiseer-
den, die voor het lidmaatschap van z'n
eigen bond in aanmerking komen, maar
niemand denkt aan de ongeorganiseer-
den van een bond, die nog geen vaste
voet in een bepaalde plaats heeft kunnen
krijgen. Indien we zo in de loop van de
actie ook eens uitkeken naar mogelijk-
heden voor andere bonden en nieuwe
afdelingen, dan zouden we elkaar helpen
en goed werk doen en. ... de gehele
moderne vakbeweging versterken.

Reproductie van een der kleurendrukken, welke onze huisbe-
zoekers als blijk van waardering ontvangen.



M erkwaardigheden

K eeds vóór de oorlog bracht een nauwkeurig
onderzoek van de propaganda, welke door het
Derde Rijk werd gevoerd, vele merkwaardig-
heden aar, het licht. Sedert het uitbreken en
met het voortduren van de oorlog neemt deze
propaganda steeds grotesker vormen aan. Dit
geldt zowel voor de hoeveelheid redevoeringen,
waarmede het nationaal-socialistische leiders-
corps het Duitse volk overlaadt, alsook voor de
hoedanigheid van de geuite beweringen. De
tegenspraak tussen de propaganda-uitingen en
de ruwe werkelijkheid treedt steeds meer naar
voren en de juiste toestand van het Derde Rijk
wordt ook voor de overige wereld steeds duide-
lijker zichtbaar. Slechts enkele voorbeelden van
de laatste tijd:
Op 12 Februari verklaarde de Rijksminisfer van
Arbeid, Seldte, in een radiotoespraak, dat de
Rijksregering geen arbeidskracht braak liet lig-
gen, maar: „Zonder persoonlijke offers zal het
daarbij niet kunnen gaan. Meer dan ooit gold
het, eigen wensen ondergeschikt te maken,
opdat van het waardevolle volksgoed, de ar-
beidskracht, het juiste gebruik kan worden
gemaakt." De maatregelen van den heer Seldte
ten aanzien van de arbeidstijd en lonen zijn
overigens voldoende bekend.
Dit belet den minister van Propaganda, dr.
Goebbels, niet, op 13 Februari in een rede voor
,,500 Rijks- en stoottroep-sprekers van de
N.S.D.A.P." trots van de „Duitse sociale staat"
te gewagen. In het verdere verloop van zijn
toespraak sprak dr. Goebbels echter van de
„Pruisische wedergeboorte van het Rijk" en ver-
volgde: „Wat Frederik de Grote is begonnen
en Bismarck heeft voortgezet, rijpt thans onder
den Führer en zijn beweging tot voltooiïng".
Daar zit 'm de kneep — de wereld wil zich
evenwel noch in „Pruisische" noch in nationaal-
socialistische zin laten veranderen.
Pronkt de propaganda-minister met zijn „sociale
staat", de economische dictator van het Derde
Rijk, generaal-veldmaarschalk Göring pronkt niet
minder met zijn gevulde korenschuren. Dit
geschiedde weer in een rede van den heer
Göring op 15 Februari, waarbij deze voor de
boeren verklaarde, dat hij alles in overvloed
heeft, zodat de Engelsen zich met de blokkade
in de vingers zullen snijden. Er ontbreekt echter
hier en daar nog wat aan. Zo heeft men in
Duitsland niet voldoende melk. De koeien moe-
ten meer melk geven. Als zij het niet doen?
Hier vertoont zich een speciale soort van
„staatsvijanden", welke men ook met behulp
van de concentratiekampen niet tot de orde kan
roepen. Meer vreten, mijnheer de generaal-
veldmaarschalk, dan geven de koeien meer
melk, en dan is er misschien ook een andere
oorlogsstemming!
Het behoort tot de gewoonten van de nationaal-
socialistische leiders, elkaar te bewieroken. Zo

werd bijvoorbeeld dr. Ley op zijn 50ste ver-
jaardag (15 Februari 1940) in de Duitse pers
weer eens tot een kolossale figuur opgeblazen.
Dr. Ley is Rijksorganisatieleider van de nazi-
partij en leider van het Duitse Arbeidsfront, bo-
vendien een veel hogere waardigheidsbekleder
van het Derde Rijk. Dit is voldoende om hem
alle deugden en overige edele eigenschappen
toe te kennen. Dr. Ley is volgens de jubileum-
artikelen in de Duitse pers eenvoudig een men-
senvriend, een held en een genie.
De Deutsche Allg. Zeitung schreef: „Het leven
van dezen man vindt zoals slechts zelden van
een anderen in volle openbaarheid plaats. Het
is een leven, dat niet verdeeld is in een be-
paald ressort, maar een, dat dag na dag bij elke
handeling, elke maatregel steeds enigszins im-
proviserend iets tot stand brengt." Dat is bijna
een parallel met de mystieke zekerheid van
Adolf Hitler. De Duitse krantenlezer moet een-
voudig aanvaarden, dat dr. Ley alles weet en
alles kan.
In de verstreken jaren heeft hij de harten der
lezers van zijn Mei-oproep steeds verkwikt met
de aansporing: „Verheugt U in het leven".

Levenskunstenaar

Kracht door vreugde, schoonheid van de arbeid
en enige andere propaganda-leuzen tonen ons
den heer Ley in zijn hoedanigheid van levens-
kunstenaar. Hij zelf versmaadt ook allerminst de
vreugde van het leven. Elegante automobielen,
luxueuze villa's en een groot banksaldo (Knicke-
bocker beweert, dat dr. Ley zelfs in het buiten-
land een groot banksaldo van vele millioenen
Mark heeft) kenmerkt de levensstijl van dezen
nationaal-socialistischen arbeidersleider. Vóór '33
bezat dr. Ley geen cent, thans is hij een vermo-
gend man. Van hem is ook bekend, dat hij,
hoewel zelf een overmatig alcoholgebruiker, in
de afgelopen jaren voorzitter van de Rijksorga-
nisatie tot bestrijding van 't Alcohol- en Tabaks-
gebruik was. Ernstiger is echter, dat dr. Ley door
de vernietiging van de Duitse vakbeweging tot

slavendrijver van de Duitse arbeiders werd be-
vorderd. Wanneer de D.A.Z. op de verjaardag
van dr. Ley schrijft: „Het Duitse Arbeidsfront is
de barometer van onze sociale wensen e n . . . .
sociale mogelijkheden geworden", dan kan de
juistheid daarvan niet worden betwist. Te be-
treuren is slechts, dat deze sociale barometer
voortdurend en steeds meer slecht weer meldt.
Deze verjaardagsbeschouwing moge worden be-
sloten met er aan te herinneren, dat Hitler bij
de scheepsdoop van de „Robert Ley" zijn Ar-
beidsfrontleider „den grootsten idealist in de
Duitse arbeidersbeweging" noemde. Dr. Ley de
grootste idealist — dit zou merkwaardig zijn,
wanneer niet anderzijds dr. Ley in zijn oproep
van Mei 1938 verklaard had: „Duitsers, verheugt
U in het leven, want wij bezitten Adolf Hitler!"
Men zal begrijpen, waarom Hitler zijn Arbeids-
frontleider prijst en dr. Ley het bezit van Hitler
viert!
Zoals wij hiervoren reeds hebben medegedeeld,
bestaan er in het Derde Rijk „Rijks- en stoot-
brigade-sprekers". Op 28 Februari j.l. sprak voor
de vertegenwoordigers van de propaganda-com-
pagnieën de Rijksperschef dr. Dietrich. In Duits-
land bestaat noch vrijheid van spreken noch
persvrijheid, ja zelfs niet eens vrijheid van luis-
teren, want op het luisteren naar buitenlandse
radiostations staan in het Derde Rijk de zwaarste
straffen en zelfs de doodstraf. De heer Dietrich
bekommert zich daar echter niet om; hij zet er
zich vlot overheen en verklaart: „De Duitse
krantenlezer is tegenwoordig in werkelijkheid de
best onderrichte krantenlezer ter wereld!" Dr.
Dietrich sprak van „het meesterschap van den
leugenlord Winston Churchill en meende, dat de
Duitse pers reeds in de laatste jaren tegenover
„de wereldstrijd van de leugen het offensief der
waarheid" heeft gesteld. Wanneer wij nu uit-
spreken, dat men daarover in het buitenland ge-
heel anders denkt, dan beschouwt dr. Göbbels
dit wellicht als een aantasting der neutraliteit, ter-
wijl de Rijkschef van de gelijkgeschakelde Duitse
pers, dr. Dietrich, dit naar omstandigheden merk-
waardig zal noemen.

Studieconferentie voor de vrede
.Liet probleem der internationale samens
werking vraagt op het ogenblik aller bet
langstelling. Met het plan, hierover een
studieconferentie te organiseren, heeft
zich een comité gevormd, bestaande uit de
dames en heren: mr. J. C. Baak (voorzit»
ter), dr. J. C. Brandt Corstius, mr. A. B.
Cohen Stuart, mevr. J. C. Isbrücker—Dirk»
scn, mevr. W. van Itallie—Van Embden,
Joh. Kann (penningmeester), mevr. mr. B.
J. A. de Kanter—Van Hettinga Tromp,
mevr. G. A. Kramers—De Vlaming Pley»
sier, dr. J. ter Meulen, F. S. Noordhoff,
mevr. C. Ramondt—Hirschmann, jkvr. J.
Repclaer van Driel, mej. M. Romme, mr.
H. E. Scheffer, mevr. Sj. Straub—Schmidt,
J. A. van Sijn, pater Caec. Timmer O.C.,
prof. dr. J. Tinbergen, drs. G. J. de Voogd
(secretaris) en mr. B. Th. A. Westerouen
van Meeteren.
Deze dames en heren kunnen representatief
worden geacht voor bepaalde schakeringen
der vredesbeweging in de ruimste zin,
maar zij hebben niet als vertegenwoordigers

van organisaties zitting in het comité.
Als onderwerp van de conferentie is ge*
kozen Beginselen van internationale samen:
werking, gericht op een blijvende vrede
(Vredesopbouw). Het doel is, de problemen
aan de orde te stellen, die zich bij het
streven naar internationale samenwerking
voordoen, problemen, die thans minder dan
ooit te begrijpen zijn zonder hun geeste»
lijkc achtergrond en die voor een oplossing
een nieuwe gezindheid eisen. De conferen»
tic, die zich buiten partijpolitiek zal houden
en zich op de grondslag stelt van de Neder»
landse neutraliteit, zal te Den Haag in
Hotel Wittebrug op Vrijdag 12. Zaterdag 13
en Zondag 14 April gehouden worden. Ken
zevental inleidingen staat op het program»
ma, die het probleem belichten van histo»
rischïjuridischc en economische zijde en
van de zijde der gezindheid.
De toegangsprijs voor de gehele conferentie
bedraagt ƒ 3.—.
Nadere bijzonderheden worden gaarne ver»
strekt door den secretaris, p.a. Centraal
VredesïBureau, Laan van Meerdervoort 19,
Den Haag.
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VERLOOCHENING TOT EN HET ONEINDIGE
l_J e reproducties welke wij hieronder
van enkele nummers van Volk en
Vaderland en Het Nationale Dagblad,
dank zij de welwillendheid van Een:
heid door Democratie kunnen geven,
tonen op voortreffelijke wijze, hoe de
vijandschap Hitler—Stalin verkeerde in
vriendschap. Verder commentaar is
hierbij niet nodig. Er blijkt overduide?
lijk uit, hoe voorheen de bolsjewisten
door de fascisten moordenaars werden
genoemd, terwijl thans de Duits—-
Russische vriendschap wordt toege*
juicht, ook door de Nederlandse fas-
cisten.
Dit feit staat echter niet op zich zelf.
Hieronder laten wij enige citaten voU
gen uit redevoeringen van Hitler, welke
de ernst, waarmede het Duitse natio*
naalïsocialisme verdragen afsluit en
denkt na te komen, demonstreren.

Inzake de annexatie van Oostenrijk
sprak Hitler op l Mei 1936 in de „Lust-
garten" te Berlijn de volgende woor-
den:

„Opnieuw wordt de leugen verspreid, dat
morgen of overmorgen Duitsland Oostenrijk
zal binnenrukken. Ik vraag mij af, welke de
elementen zijn, die geen rust, geen vrede,
geen verbond willen en die voortgaan op
te hitsen en wantrouwen te zaaien. Wie
zijn het? (Geroep: de Joden)."

Op 12 Maart 1933 sprak Hitler echter
als volgt:

„Sedert vanmorgen overschrijden de sol=
daten van het Duitse leger alle grenzen
van DuitssOostenrijk."

Met betrekking tot de verovering van
Tsjecho-Slowakije sprak Hitler op
12 Maart 1936 te Karlsruhe:

„Duitsland is niet voornemens en heeft niet
de wil Frankrijk, Polen of Tsjecho*Slowakije
aan te vallen."

Op 30 Januari 1939 sprak Hitler in
de Rijksdag echter als volgt:

„Door deze onduldbare uittarting, nog ver»
ergerd door vervolgingen en een afschuwe»
lijke terrorisatie van onze Duitsers aldaar
heb ik besloten, dit keer op afdoende wijze
de Sudetenkwestie te regelen. De 28ste Mei
gaf ik het bevel tot voorbereiding van de
militaire tussenkomst tegen deze staat op
2 October."

Op 15 Maart 1939 schreef Hitler in een
dagorder aan het Duitse leger:

„Tsjecho^Slowakije bevindt zich in een staat
van ontbinding. In Bohemen en Moravië
heerst een ondragelijke terreur jegens onze
Duitse broeders. Derhalve zullen van 15
Maart af formaties van het Duitse leger en
van de Duitse luchtmacht het Tsjechische
gebied binnenrukken."

Ten aanzien van de verovering van
Polen verklaarde Hitler op 21 Mei 1935
in de Rijksdag het volgende:

„Duitsland heeft zonder rekening te houden
met het verleden, een verdrag met Polen
gesloten, dat het gebruik van geweld uit*
sluit; dit is een nieuwe en meer dan kost*
bare bijdrage tot de Europese vrede en
niet alleen zullen wij ons aan dit verdrag
houden, maar wij verlangen ook niet anders,
dan dat onze goede betrekkingen zullen
voortduren en dank zij dit verdrag zich
steeds zullen verdiepen."

Op 7 Maart 1936 sprak Hitler in de
Rijksdag als volgt:

„Wij worden bijv. smartelijk getroffen door
het feit, dat de toegang tot zee voor een
volk van 33 millioen door gebieden gaat,
die vroeger Duits waren, maar wij achten
het onredelijk, een zo groot volk eenvoudig
de toegang tot de zee te willen weigeren,
omdat het onmogelijk is dit te doen."

In een rede in de Rijksdag op 28 April
1939 zei Hitler echter:

„Daarom beschouw ik de destijds tussen
maarschalk Pilsudski en mij gesloten over*
eenkomst als eenzijdig gesehonden door
Polen en dus als opgehouden te bestaan."

Aldus worden eenmaal afgelegde ver;
klaringen in korte tijd geheel verloos
chend!

VOLK EN VADERLAND
WEEKBLAD VOORDE NATIONAAL-SOCIAÜSTISCHE BEWEGING IN NEDERLAND
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Ledental gehalveerd; beslag gelegd op de
spaarpenningen; de eigendom aan [con-
currerende verenigingen overgedragen

I n Duitsland bestaat op het ogenblik
iets, dat de naam draagt van Coöpe*
ratieve Vereniging. Het is een trieste
zaak, het heeft iets van een vogel>

verschrikker, een ding uit vermolmde
latten samengeflikt en behangen met
de laatst overgebleven flarden van wat
eens de grote Duitse coöperatieve be-
weging was.
De nationaal=socialisten hebben het
behoud van de naam coöperatie toe*
gestaan, zij hebben zelfs bijwijlen,
cynischweg, met de mond hulde ge*
bracht aan die instelling. Dit heeft
sommigen misleid, die veronderstelden,
dat de nationaal*socialisten sympathiek
stonden tegenover de coöperaties. Een
gevaarlijke misvatting, maar ze was
niet te vermijden. Het enige dat de
nationaal*socialisten werkelijk sympa*
thiek vonden aan de coöperatieve be*
weging, waren haar spaarpenningen en
eigendommen, en die hebben zij dan
ook in de wacht gesleept.
De huidige Duitse Coöperatieve Ver*
eniging heeft evenveel van een echte
coöperatieve vereniging als een dief
van een eerlijk man, wiens kleren hij
heeft aangetrokken na ze van hem te
hebben gestolen.
En dit is niet alles. De geest, waarvan
de nationaal*socialistische beginselen
doortrokken zijn, is uit zijn aard door
en door vijandig aan de geest van de
ware coöperatie, die immers allereerst
uitgaat van zelfbestuur en zich richt
naar de behoeften en de rechten van
het individu.

De nationaal-socialisten zijn
steeds vijanden geweest van
coöperatie

Voordat de nationaal*socialisten aan
de macht kwamen, staken zij hun af*
schuw voor de coöperatieve beweging
niet onder stoelen en banken. Zij
noemden haar „een marxistische ver*
schijningsvorm van de kapitalistische
groothandel". Zij haatten haar en
schreeuwden dit van de daken.
In de eerste dagen van Hitlers regering
scheen er verandering te komen in zijn
politiek. Openlijke aanvallen op de
coöperatieve beweging werden van
officiële zijde voorlopig tegengegaan;
deze plotselinge consideratie voor de
coöperaties was echter enkel een dek'
mantel: een dekmantel ter verberging
van de ware bedoelingen van het natio*
naal*socialisme, die geen andere waren
dan vernietiging van de hele coöpera*
tieve beweging.
De nationaal*socialisten hadden, voor
ieder zichtbaar, de vakverenigingen
aangegrepen en ze bij gelegenheid van

de Mei*Putsch van dr. Ley in 1933 te
gronde gericht; maar de coöperatieve
beweging was te groot voor zulk een
aanval in het openbaar. Zij had haar
wortels te diep zitten in heel de volks*
huishouding en in de sympathieën en
de spaarpenningen van het volk.
Daarom pasten de nationaal*socialisten
voor deze gelegenheid hun onder*
grondse tactiek toe. Zij begonnen lang*
zaam de coöperatieve beweging te ver*
zwelgen, zoals een boa*constrictor het
haar prooi doet, en haar op hun gemak
te verteren, onderwijl zij haar van
karakter veranderden en zich haar be*
zittingen voor eigen gebruik toeëigen*
den. Dat hebben zij inderdaad gedaan.
Ziehier enige treffende feiten:

beide levensprincipes, met één penne*
streek afgeschaft.
Wat betekent een coöperatieve be*
weging zonder stemrecht en zelfbe-
stuur? Niets niemendal. Het hele
coöperatieve stelsel is opgebouwd op
de sterke collectiviteit van groepen in-
dividuen. Nadat de nationaal*soeialis*
ten het stemrecht hadden opgeheven
en de zelfgekozen leiders der coöpe-
raties hadden weggezonden, gingen zij
de beweging met geweld hun wil op*
leggen.
Wat zou, zult u misschien vragen, het
lot geworden zijn van die vroegere
leiders, indien deze niet „vrijwillig
afgetreden" waren, om dr. Ley's eigen
woorden te bezigen?

HET LOT
ae n L/uit6Ló.nci

De eerste maatregel tegen de
coöperatieve beweging. Stem-
recht en zelfbestuur verdwijnen
plotseling

Het was precies veertien dagen na de
tegen de vakverenigingen gerichte Mei*
Putsch van 1933, dat heel de coöpera*
tieve beweging werd opgenomen in het
Duitse Arbeidsfront. In het begin
klonk dit alles hoopvol. Die nationaal*
socialisten, zo scheen het, waren in elk
geval socialisten — echte brave kerels,
die de noden kenden van de arbeiders^
klasse en die nu de helpende hand zou*
.den reiken aan de grote coöperatieve
beweging, welke de arbeidende klasse
met aanwending van al haar bekwaam*
heden en uit haar spaarpenningen had
opgebouwd.
Intussen las men in dr. Ley's proclama--
tie van de 15de Mei 1933 enkele woor*
den, die een onheilspellende klank
hadden. Deze woorden luidden:
„Wat wij thans ondernemen, is in wezen
een liquidatie", zeide hij, „al wat ziekelijk
is moet worden afgesneden", en: „er wordt
in geen enkele organisatie meer gestemd, ik
heb een directeur benoemd, partijgenoot
Muller, en ik heb hem gemachtigd, de be*
stuurders te benoemen van regionale en
plaatselijke verenigingen."

Zo werden stemrecht en zelfbestuur,

Augustus 1933. Vernietigende
slagen volgden

Op de 17de Augustus waren vijf grote
Duitse coöperaties opgeheven en was
haar plaats ingenomen door de nieuwe
Nationale Bond van Duitse Verbruiks*
coöperaties. Dit nieuwe lichaam werd
bestuurd door mannen, die reeds vóór
1933 leden waren geweest van de natio*
naal*socialistische partij.
Zo was dus van boven af met geweld
een nieuwe leiding opgedrongen en
werd de natuurlijke stroom van het
coöperatieve leven afgedamd. Men was
alreeds bezig, de hand uit te strekken
naar de spaarpenningen.

September 1933. Internationale
verbindingen vernietigd. De pu-
bliciteits-organen opgeheven

Op het eind van 1933 was het broeder*
lijke internationale karakter van de
Duitse Coöperatieve Vereniging wel*
haast vernietigd. Dat was vlug in zijn
werk gegaan. Dit kon wel niet anders,
daar het nu eenmaal de bedoeling van
de partij was, de coöperatieve be*
weging tot in haar wortels aan te
tasten. Het Internationaal Tijdschrift
voor Coöperatie had opgehouden te
bestaan. Alle verbruiksverenigingen in

94



Duitsland hadden een circulaire ont=
vangen, waarin haar werd aangezegd,
te bedanken voor het tijdschrift.
Zo was aan het eind van de eerste zes
maanden der nationaal;socialistische
regering elk levensbeginsel aan de
coöperaties ontnomen, zonder dat men
aan de naam coöperatie in het open*
baar te kort had gedaan.

De wet van 1935: de doodsklok
over de Duitse coöperatie

Sinds 1933 gingen het ledenaantal, de
handelszaken en de spaarpenningen
van de Duitse coöperatieve beweging
gestadig achteruit. De nationaal=socia-
listische vangarmen worgden langzaam
maar zeker de coöperatieve idee. Toen
kwam in 1935 de beruchte wet betref;
fende de verbruiksassociaties, onder;
tekend door Hitler, Schacht en Schwe;
rin Von Krosigk.

72 Verenigingen liquideren
onmiddellijk

Het eerste gevolg van deze wet was,
dat 72 coöperaties, vertegenwoordigen*
de de helft van het ledenaantal, de
omzet en het bezit van alle Duitse ver;
bruiksverenigingen bij elkaar, liquideer;
den. Kapitalen, die in de vele millioe;
nen liepen, spaarpennningen, die uit de
contributies der verbruikers in de loop
der jaren waren bijeengegaard, werden
eenvoudig gestolen door de nationaal;
socialistische regering.
Zoals Hitler zelf heeft gezegd, zijn vol;
gelingen komt een beloning toe. De
marmeren standbeelden en de tapijten,
die de vorstelijke verblijven van Goeb-
bels en Goering versieren, konden niet
worden aangeschaft zonder geld.

Grote waarden overgedragen aan
particuliere ondernemingen

Een groot aantal winkels, rechtmatig
eigendom van de coöperaties, is over-
gedragen aan particuliere onderneming
gen. Zo toonden de nationaal;socialis;
ten wat zij voor de mannen en vrou;
wen, die zich in coöperaties hadden
verenigd, in werkelijkheid voelden:
door hun winkels weg te geven juist
aan die organisaties, waartegen de
strijd van de coöperatieve beweging
altijd was gegaan.

Fabrieken en fabrieksinstallaties
„gekocht" tegen belachelijke
prijzen

De coöperatieve beweging in Duitsland
moest van vele van haar beste fabrie;
ken afstand doen. De confecticbedrij;
ven te Dresden werden geliquideerd.

De houtzaagmolen en emballagefabriek
te Riesa;Groeba werden gesloten. De
twee lucifersfabrieken van de engros;
associatie der Duitse coöperatie wer?
den ingelijfd bij het lucifers;monopolic
krachtens de wet van 10 Januari 1936.
De margarinefabriek, die floreerde,
werd met andere, die weldra volgden,
geliquideerd tegen prijzen, die in geen
verhouding stonden tot de werkelijke
waarde er van, hetgeen kon gebeuren,
doordat alleen nationaal;socialistische
corporaties een bod mochten doen.
Zo werden de kapitalen, die door
zuinig sparen en uit de contributies
van arbeiders en arbeidsters waren op*
gebouwd, zonder meer genaast, niet
een tiende deel van de werkelijke
waarde werd er voor teruggegeven. De
Duitse coöperatie, dat is duidelijk, mag
alleen den nationaal;socialisten ten

• goede komen, niet den leden der
coöperaties zelf.

De naam coöperatie is nog
enkel gevel, er is niets achter

Achter de gevel der Duitse coöpera;
tieve beweging is geen coöperatie meer.
Een openlijke aanval er tegen is niet
uitgevoerd en toch staat er nog enkel
een ruïne.
Maar -- had men iets anders kunnen
verwachten? Niet alleen is de geest
der coöperatie, welke immers mensen
in staat stelt, zich zelf te beschermen
tegen verdrukking en een slecht staats;
bestuur, in aard en wezen tegengesteld
aan de nationaal;socialistische gedach»
te, -- dit is het niet alleen, de natio*
naal;socialistische rovers hadden geld
nodig en daarom hebben zij eenvoudig
de coöperaties bestolen en geplunderd
ten eigen bate. Overal waar het natio;
naalssocialisme in contact komt met
coöperaties, kan het niet anders dan
het zelfbestuur er van opheffen en de
eigendommen in beslag nemen. Natio;
naalssocialisten begrijpen niets van
coöperatie dan dat er iets van te halen
is voor hen zelf.
Ten slotte mogen hier enige eenvou;
dige feiten en cijfers worden gememo^
reerd, die duidelijk laten zien, hoe de
coöperatieve beweging in Duitsland in
de laatste paar jaren is achteruitge;
gaan:

1. Ledenaantal, aantal detailzaken en
kapitalen zijn in de laatste zes jaren
zeer belangrijk gedaald.

Aantal
Ledenaantal zaken

1932
1935
1938

3.651.000
2.130.000
1.954.000

13.000
9.100
8.700

De spaarpenningen zijn ingekrom;
pen van 4.060.000.000 Mark in 1930
tot bedragen, zo klein, dat men ze
niet publiceert.

2. Stemrecht en zelfbestuur zijn afge-
schaft, de gekozen bestuursleden
weggezonden en vervangen door
nationaal;socialisten.

3. Verscheidene grote coöperaties zijn
verdwenen,

4. De nationaalssocialisten hebben op
vele bezittingen en op enorme kapi;
talen beslag gelegd.

5. Andere waardevolle bezittingen zijn
overgedragen aan particuliere be;
langen.

Wijlen H. K. May, die gedurende een
kwart eeuw secretaris;generaal was van
de Internationale Bond van Coöpera--
ties, zeide: „Het nationaal;socialistische
regime in Duitsland vormt een veel
groter bedreiging voor de coöperatieve
beweging dan alle kapitalistische onder;
nemingen bij elkaar, waartegen wij ooit
hebben te strijden gehad."
Vergis u niet: de Duitse coöperatieve
beweging heeft niets coöperatiefs meer
over. Het geld, de fabrieken, de win*
kels, het rechtmatig eigendom van de
millioenen leden, uit wier contributies
dit alles werd opgebouwd, zijn gestolen
door de nationaal;socialistische partij.
Wat er van is overgebleven, wordt uit;
sluitend beheerd door de nationaal;
socialisten.

TOILET-
POEDER
en nog vele a n d e r e

voortreffelijke to i le t -

a r t i k e l e n meer, alle

met het H a k a - m e r k ,

HET MERK VAN
V E R T R O U W E N

heeft Uw coöperat ie

voor U 'm voorraad l

Tandpasta Scheerzeep
Toiletzeep Scheercrème
Brillantine Eau de Cologne
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Uit eigen kamp

Studieconferentie N.V.V.

O p Vrijdag 8 Maart j.l. hield het N.V.V.
voor de hoofdbestuurders der aangesloten
organisaties een drukbezochte studiecon»
ferentie in Avegoor te Ellecom. Op deze
conferentie hielden dr. Ph. J. Idenburg,
directeur van het Centraal Bureau voor de
Statistiek, en mr. dr. A. A. van Rhijn,
secretarissgeneraal van het departement van
Economische Zaken, inleidingen over de
Nederlandse volkshuishouding in verband
met de oorlogstoestand.
Een verslag van deze inleidingen zal in het
volgend nummer van ons blad worden op»
genomen.

Zorgeloosheid
De man en vader, die zijn
leven niet verzekert, speelt
hoog spel. Vrouw en kind
beschermen, kost J bij da
Centrale slechts een klein
bedrag e lke maand. U
bent dan verzekerd bij
een der sterkste en meest
solide Levensverzekering-
Maatschappijen van Neder-
land. Denkt U democra-
tisch, dan is dat een reden
te meer om de Centrale te
kiezen, want zij steunt fi-
nancieel de sociale arbeid
en de moderne arbeiders-

beweging.

Arbeiders-Verzekering
Rijnstraat 28 — Den Haag

VREDESKALENDER

Ik denk menigmaal, dat iedere dag, dat de oorlog nog
voortduurt, de verplichting van de mensheid tot een grote,
beter gezinde gemeenschappelijke toekomst vermeerdert,
•want wat zou meer verplichting kunnen opleggen dan
de bovenmate uitgegroeide smart, die toch tenslotte mil-
lioenen mensen in alle landen meer verbonden moet maken?

Rainer Maria Rilke (1875-1926)

Ledentallen vakcentralen

Li et Documentatiebureau
N.V.V. publiceert o.a. deo.a.
ledentallen der vakcentralen:

van het
volgende

Vakcentralen l Oct. l Jan. l Oct.
1938 1939 1939

N.V.V 305.658 309.232 320.243
R.K. Werkl. Verb. 180.458 181.786 187.212
Chr. Nat. Vakv. 113.722 115.120 118.821
Ned. Vakcentr.. . 46.186 46.370 48.412

Het N.V.V. is van l October 1938 tot
l October 1939 gegroeid met 14.585
leden. Over dezelfde periode steeg het
R.K.W.V. met 6.115 leden, het C.N.V.
met 5.049 leden en de N.V.C, met 2.226
leden. Van het N.A.S. is nog steeds
geen later ledental bekend dan dat van
l Januari 1939 (10.950).
De groei van de vier vakcentralen
sedert l October 1936, toen zij het
laagtepunt bereikt hadden, blijkt uit
de volgende cijfers:

N.V.V
R.K. Werkliedenverbond
Chr. Nat. Vakverbond . .
Ned. Vakcentrale

Aantal
36.037
16.436
9.845
3.940

12.6
9.6
9.0
8.9

Vakopleiding typografie
In het jaarverslag 1939 van de Vereniging
tot bevordering van de vakopleiding in het
typografisch bedrijf wordt onder meer
medegedeeld, dat het aantal ingeschreven
leerlingen zetters en drukkers is gestegen
van 1444 op l Januari tot 1586 op 31 Decenv
ber 1939. Enerzijds is dit een gevolg
van de verbindendverklaring van verschil»
lende bepalingen der collectieve arbeids»
overeenkomst, anderzijds van meer controle.
Er hebben in totaal 352 leerlingen eind»
examen gedaan, van wie er 312 slaagden,
en wel 204 zetters en 108 drukkers.

Zouaaf van Van Gogh
J^n het vorig nummer van ons blad namen wij
een reproductie op van het schilderij van Vin-
cent van Gogh, getiteld: Zouaaf. De daarbij aan-
gebrachte gele omlijsting vormt niet een onder-
deel van het schilderij. Van het schilderij zelf
wordt, evenals van een aantal andere schilders-
stukken, zoals in de oproep is medegedeeld,
een kleurendruk voor onze huisbezoekers be-
schikbaar gesteld.

Vacantie voor jonge werkenden

JJ e Jeugdraad van het N.V.V., het hoofd*
bestuur van de A.J.C, en het bondsbestuur
van de N.A.S.B, hebben tot den minister
van Sociale Zaken een uitvoerig adres ge=
richt, waarin zij den minister verzoeken, om
in het wetsontwerp betreffende de vacantie
met behoud van loon, dat binnenkort bij
de Statcn=Generaal zal worden aanhangig
gemaakt, bepalingen op te nemen, die aan
de arbeidende jeugd van Nederland een
langere vacantie toekennen dan aan de vol»
wassen arbeiders.

Ons ledental op / Januari 1940
J~Let ledental der bij het N.V.V. aangesloten
organisaties is in het jaar 1939 met 13.038
gestegen. Wij laten de ledentallen der afzonder*
lijke organisaties hieronder volgen.

Bonden

Ambtenaren .
Bakkers, Cacaobewerkers
Bouwarbeiders
Diamantbewerkers

Handels; en Kantoorbedienden

Lito-, Foto*, Chemigraten

Opzichthouders Transportbedrijf . . . .

Sigarenmakers, Tabakbewcrkers ....

Totaal

I Jan. 1930

10.784
6.593

30.097
3.537

27.71Ï
18.326
2.414

716
722

4.469
29.960

1.844
50.800
6.677

438
2.725
6.248

364
13.010

412
6.517
4.526
2.108

15.451
2.004
2.402
9.110

37.540
11.174

549

309.232

1 Jan. 194(1

11.239
6.702

32.479
3.28*

28 020
18.48.5
2315
1 Oï2

754
4 707

29 784
1.864

5fi 090
7.063

399
2.642
6.011

375
14.766

391
7.111
4.367
2.388

15.557
2.116
2.758
9.192

38.169
11.582

606

322.270

Hieruit blijkt, dat ook in de moeilijke omstam
digheden van het ogenblik de mogelijkheid
aanwezig is, om ons ledental uit te breiden.
Laten onze besturen en leden hieraan denken
en zorgen, dat onze huisbezoek=actie de ver*
wachte resultaten oplevert!


