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*WIJ BRENGEN ONlDER DE AANDACHT

Sociale noden der opgroeiende jeugd
U p Zaterdag 27 April a. s. zal op
initiatief van de Nederlandse Vereni*
ging voor Armenzorg en Weldadigheid
een congres worden gehouden over de
sociale noden der opgroeiende jeugd.
Dit congres, dat in het Jaarbeursrestau*
rant te Utrecht zal plaats vinden, is
toegankelijk voor alle belangstellenden,
die zich daartoe bij het secretariaat
van genoemde vereniging (Konings*
kade 17, 's-Gravenhage) hebben opge*
geven. Verwacht wordt, dat speciaal
ook van de zijde van besturen en
jeugdleiders van jeugdorganisaties be*
langstelling voor deze conferentie zal
bestaan.
Ter voorbereiding van het congres zijn
prae*adviezen samengesteld, welke de
noden van de opgroeiende jeugd uit
verschillende gezichtshoeken behande*
len. Zo staan achtereenvolgens op het
programma: de jeugd uit een oogpunt
van de volksgezondheid (prae*advi*
seurs arts R. N. M. Eykel en arts P. A.
van Luyt); de jeugd uit een oogpunt
van geestelijke verzorging en zedelijke
beïnvloeding (prae*adviseurs prof. dr.
K. Dijk, ds. J. M. de Jong en prof. J.
H. Nickel); de jeugd in het gezinsvers
band (prae*adviseurs dr. L. H. M. Ber*
ger en G. van Veen); cle jeugd en de
arbeid (prae*adviseur G. W. J. van Sie*
renberg de Boer); de jeugd en de vrije
tijd (prae*adviseur W. Thomassen) en
ten slotte de zorg voor de verwaarloos*
de en misdadige jeugd (prae=adviseur
mr. H. de Bie).
Het aanvangsuur is vastgesteld op 10.30
uur 's morgens. Na opening door den
voorzitter van de Nederlandse Verenis
ging, mr. A. J. A. A. Baron van Heem*
s'tra, zullen de discussies onmiddellijk
een aanvang nemen, waarna in de na*
middag de prae*adviseurs aan het
woord zullen komen.
In het comité van aanbeveling hebben
zitting genomen: mejuffrouw M. W.
Barger en de heren rector G. P. J.
Bannenberg, mr. H. de Bie, prof. dr. K.
Dijk, mgr. F. B. J. Frencken, H. Gor*
deau .Ir., dr. C. P. Gunning, dr. J. A.
de Koning en J. Peters.

x\ an de hierboven genoemde prae-
adviezen hebben wij reeds enige aan*

dacht geschonken in De Vakbeweging
van 18 Januari 1.1., al hebben wij ons
toen beperkt tot een bespreking van
die van mr. de Bie en prof. Dijk.
Behandeling van de andere prae*advie*
zen is tot dusverre echter achterwege
gebleven. Wij willen dat verzuim thans
inhalen en menen dat niet beter te
kunnen doen dan door nog even aan te
knopen bij een uitspraak van prof. Dijk
(blz. 31):
„De jeugd van heden is voor het groot*
ste gedeelte aan de geestelijke verzor*
ging ontgroeid, omdat, en dit is wel
de hoofdreden, deze verzorging in haar
ogen althans en in de ogen yan vele
ouderen schipbreuk heeft geleden; zij
is in de wereldwoeling der laatste ja*
ren op een fiasco uitgelopen, en welke
verlossing hebben religie en geloof
kunnen bieden in de geweldige stor*
men van oorlog en malaise, van vol*
kerenhaat en economische crisis?"
De artsen Eykel en Van Luyt stellen
op de grondslag van de volkstelling
1930 het aantal jongens en meisjes van
15 tot en met 19 jaar op 820.000, van
wie er circa 200.000 onderwijs*inrich*
tingen bezoeken, 200.000 in het arbeids*
proces zijn opgenomen en 100.000 als
werklozen te boek staan. Van meer dan
300.000 jeugdige personen zijn zodanige
gegevens niet bekend (blz. 12). Zo
zorgt Nederland voor de spes patriae!
Zij herinneren verder aan het in 1938
verschenen rapport, uitgegeven door
het Rijkscollege voor de lichamelijke
opvoeding en dat tot titel heeft: „De
school en de lichamelijke opvoeding."
Wat leert ons dit rapport o.m.?
Dat verscheidene hoofden van instel*
lingen van voorbereidend hoger en
middelbaar onderwijs moeten mede*
delen, dat buiten schoolverband weinig
of niets aan sport gedaan wordt. Van*
daar dat zij er zich voor uitspreken,
dat de lichamelijke oefening een ver*
plicht leervak behoort te worden.
Verder blijkt uit het rapport, dat aan
geen &nkele inrichting van nijverheids*
onderwijs onderwijs wordt gegeven in
de lichamelijke oefening, terwijl men
nergens de beschikking heeft over een
lokaal voor lichamelijke oefening.
Met het onderwijs in de hygiëne aan
deze onderwijs*inrichtingen is het al
evenzeer slecht gesteld, wat de hh.

Eykel en Van Luyt op blz. 18 doet
uitroepen:
„Wanneer de tijd ontbreekt om diep
op de hygiënische vraagstukken in te
gaan, laat men dan de tijd vinden om
ten minste enkele van de beginselen
er van te behandelen!"
De prae*adviseurs schenken vervol*
gens aandacht aan de omstandigheden,
waaronder door jeugdige personen ar*
beid wordt verricht, en behandelen
daarbij vraagstukken als:
Oververmoeidheid, de plaats waar
zij een derde van. hun leven doorbren*
gen, de verlichting, de verontreiniging
van de lucht, de zindelijkheid der werk*
lokalen, het gevaar van infectie, de
aard van de arbeid, enz.
Ook de werkkampen voor jeugdige
werklozen worden in dit verband be*
sproken.
Maar wat er uit een oogpunt der volks*
gezondheid voor de 300.000 jeugdige
personen, van wie wij eigenlijk zo wei*
nig weten, gedaan wordt, wie zal daar*
op een bevredigend antwoord kunnen
geven? Kunnen zij via de organisaties
bereikt worden? Gaan in deze groep
de talloze loopjongens, A.K.O.=bedien*
den, enz., enz., schuil? Of de talrijke
jeugdige personen, die in het landbouw*
bedrijf werkzaam zijn?
Zij moeten zich gaan organiseren, zeg*
gen de inleiders, en dan zullen de orga-
nisaties haar plicht hebben te begrij*
pen, n.l. dat zij voor de lichamelijke
opvoeding en hygiënische ontwikke*
ling van haar leden hebben zorg te
dragen.
Gemakkelijker gezegd dan gedaan,
zouden wij hierbij willen opmerken, ter*
wijl wij er een vraag aan zouden willen
toevoegen. En wel deze vraag, of de
inleiders niet een schakel overslaan in
hun redenering. Moet niet eerst een
serieus onderzoek worden ingesteld
naar de vraag, waar deze 300.000 per*
sonen zich ophouden en of zij op de
een of andere wijze aan het arbeids*
proces deelnemen dan wel tot het leger
der straatslijpers behoren, dat over en
te veel is geworden in onze moderne,
gemechaniseerde samenleving? Mits
goed toegepast, kunnen het systeem
van de jeugdregistratie en dat van het
staat*van*dienst*boekje de ontbrekende
schakel gaan vormen.
Ter aanvulling van het overigens zeer
belangwekkende prae*advies leek ons
deze opmerking wel op haar plaats.
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Inmiddels is ons reeds gebleken, dat de
mededeling op blz. 19, dat bij doorlicht
ting van arbeiders in fabrieken in de
regel zou blijken, dat 13 a 2 pCt. hun*
ner lijdende zouden zijn aan open long*
tuberculose, een correctie zal onder*
gaan. Het percentage is eerder lager
dan hoger dan l pCt.

L) e heer Van Sierenberg de Boer heeft
de behandeling van het probleem „De
Jeugd en de Arbeid" voor zijn reke*
ning genomen en zegt op blz. 131 o.m.
het navolgende:
„Ten slotte wil ik de arbeid van de
jeugd beschouwen in verband met de
bestaanszekerheid als volwassene; het
bijzondere karakter van de jeugd*
arbeid (vooral van den jongen man) als
voorbereiding van de arbeid van den
volwassene geeft mij daartoe aanlei*
ding.
De bestaansonzekerheid die den arbei*
der bijna voortdurend bedreigt, komt
mij als het allergrootste euvel van zijn
leven voor. Dat de arbeiders, zodra de
onderneming, waarin zij werkzaam zijn,
minder goed rendeert, in loon verlaagd
en zelfs ontslagen worden, in groten
getale wanneer een crisis het bedrij f s*
leven teistert, dat is een dreiging, die
als een zware onweerswolk boven hun
hoofden hangt.
Is het niet merkwaardig, dat de inleider
met geen woord spreekt over het ver*
schijnsel, dat jeugdige arbeiders bij het
bereiken van de 19* of 20*jarige leeftijd
of als zij in militaire dienst gaan, ont*
slagen worden, omdat zij te dure
paardjes dreigen te worden?
Wat dit voor hen betekent, laat zich
eenvoudig niet beschrijven.
Even raakt de heer Van Sierenberg
de Boer het probleem aan, als hij wijst
op het geringe inkomen der gezinnen,
waardoor de kinderen zo gauw moge*
lijk moeten mee*verdienen en elk werk
wordt aanvaard. Van het aanleren van
een vak komt onder deze omstandig*
heden niets terecht.
Ook voor deze jeugdige personen geldt,
dat zij al heel spoedig te duur worden.
De vakopleiding moet zoveel mogelijk
bevorderd worden, aldus luidt de 7e
stelling van dezen prae*adviseur, om
de bedrijven de beschikking te geven
over bekwame arbeiders, ten einde in
ons land een op hoog peil staand be*
drijfsleven te kunnen handhaven en
daarmede een. hoge levensstandaard
voor de arbeiders.
Over tle wenselijkheid, dat de mechani*
satie*woede enigszins zal worden ge*
temperd en dat men ten opzichte daar*

van wat meer beheerst te werk zal
gaan clan in het jongste verleden is ge*
schied, geen woord!
Wél een meeroepen in het koor van
hen, die plotseling een nieuwe leuze
zijn gaan aanheffen. Het ware beter ge*
weest, dat de heer Van Sierenberg de
Boer ons cijfers had gegeven en ons
had medegedeeld, hoeveel vakbekwame
arbeiders de Nederlandse industrie ge*
bruiken kan en hoe groot de massa der
overblijvende arbeiders zal wezen, die
aan de lopende band zullen moeten blij*
ven werken of werkzaamheden zullen
mogen blijven verrichten, welke daar*
mede overeenkomen!
Welke betekenis heeft verder zijn ad*
vies voor de jeugdige personen van 18
a 19 jaar, die zijn uitgestoten, omdat zij
te duur werden en nu wellicht nooit
weer aan de slag zullen komen?
Wat helpen voor dezulken, zo vraagt
hij op blz. 135 -- kampwerk, culturele
zorg, centrale vakcursussen e.d., hoe
goed die hulp ook is bedoeld?
Vakopleiding is nodig.
Hebben zij, dank zij die met zorg te ge*
ven vakopleiding, enige waarde gekre*
gen voor het bedrijfsleven, dan zullen
zij met trainings=toeslagen gedurende
een ruime overgangstijd „losgelaten"
kunnen worden.
De heer Van Sierenberg de Boer is
van goeden wille. Maar het gaat hier
minstens om 300.000 jeugdige perso*
nen, als wij de hh. Eykel en Van Luy-
ten mogen geloven en als wij nu maar
aannemen, dat de 200.000 jonge arbei>
ders, die reeds aan de slag zijn, een
behoorlijke theoretische of practische
opleiding genoten hebben.
Kan het bedrijfsleven deze 300.000
nieuwe arbeidskrachten absorberen en
zal dit niet gaan ten koste van de
oudere arbeiders?
Het vraagstuk van de verkorting van
de arbeidstijd schijnt in Nederland
taboe te zijn. Ook de heer Van Sieren*
berg de Boer zwijgt er over.
Wel herinnert hij aan het werk ener in
1919 ingestelde Staatscommissie, die
een rapport uitbracht over de ontwik*
keling van de jeugdige personen van
13—18 jaar en o.m. als wenselijkheden
naar voren bracht:
Ie. Leerplicht tot het voltooide veer*
tiende jaar, in sommige gevallen tot
nog even boven de 14*jarige leeftijd ter
beëindiging van een lopende cursus;
2e. Verplichting tot vervolgonderwijs
tot het 18e jaar gedurende ten minste
6 uren per week.
Sindsdien zijn wij in een periode van
aanpassings*wijsheid verzeild geraakt,
waarin wij ons gehaast hebben, juist in
tegenovergestelde richting te gaan wer*

ken dan welke de Staatscommissie
meende te moeten aanwijzen.
Thans klinken nieuwe klanken. Niet zó
schril als die van de aanpassing.
Maar verschil is er in wezen niet tussen
aanpassing en versobering!
Zodat wij maar zeggen willen, dat men
het bij woorden wel zal laten, wat be*
treft de desiderata, welke de heer Van
Sierenberg de Boer naar voren heeft
gebracht.

Tien jaren Ziektewet
l Maart was het tien jaren geleden dat
de Ziektewet in werking trad en dit be*
langrijke moment in de geschiedenis
der sociale verzekering in ons land
heeft de kring van directeuren en admi*
nistrateurs van bedrijfsverenigingen
aangegrepen, om mr. Groeneveld, chef
der afdeling Arbeidersverzekering aan
het departement van Sociale Zaken, te
verzoeken, een inleiding te willen hou*
den over „Verleden, heden en toekomst
der sociale verzekering."
Deze heeft daaraan gevolg gegeven.
Het ligt niet in onze bedoeling, op de
door hem gehouden rede diep in te
gaan, maar wel moge enige aandacht
geschonken worden aan een speciale
passage uit het geleverde betoog, wijl
ook de voorzitter der te 's*Graven*
hage gehouden herdenkingsbijeenkomst
op de zelfde snaar had getokkeld als
waarop dit later door den heer Groene*
veld zou worden gedaan.
Mr. de Jong had gemeend, als vast*
staande te mogen aannemen, dat over
het algemeen de overheid in deze tien
jaren de zekerheid heeft gekregen, dat
de uitvoering van sociale verzekerings*
wetten zeer zeker kan worden toever*
trouwd aan de daartoe samenwerkende
organisaties van werkgevers en werkne*
mers, zij het ook, dat naar de mening
van sommigen op enige punten wijzi*
gingen in de uitvoeringsorganisatie no=
dig zijn.
Een bevestiging van zijn conclusie
meende spr. te mogen zien in een uit*
breiding van de taak der bedrij f svereni*
gingen, welke de wetgever in de nieuwe
Kinderbijslagwet aan de bedrijfsvereni-
gingen heeft toegedacht. En wanneer
de sociale verzekering over de gehele
linie zal worden herzien, of worden ge*
unificeerd, dan zal de bedrijfsvereni*
ging daarin ongetwijfeld haar plaats
worden aangewezen, dan zal zij even*
zeer voor een goede sociale uitvoering
zorg weten te dragen.
Op zijn beurt voerde : daarop mr. Groe*
neveld aan:
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Bedriegen de tekenen niet, dan valt te
voorzien dat het stelsel van uitvoering
der verzekering, dat thans geldt in de
Ziektewet, tot erkenning zal komen
ook voor de uitvoering der verplichte
industriële ongevallenverzekering en
straks voor de verplichte werklooss
heidsverzekering. Spr. zou deze ont=
wikkelingsgang niet anders dan kunt
nen toejuichen, omdat de uitvoering
der verplichte ziekteverzekering in
haar thans tienjarige werking naar
zijn oordeel heeft aangetoond, dat dit
stelsel tot algemene bevrediging werkt.

Deze uitspraak van een invloedrijk
hoofdambtenaar als mr. Groeneveld
krijgt nog meer betekenis, als wij ze in
verband brengen met hetgeen hij aan
het slot zijner inleiding heeft gezegd,
n.l. dat als deze wijziging tot stand
komt, hem daarmede de grondslag
schijnt gegeven voor een doeltreffende
unificatie op het punt van de uitvoering
der verzekering.
Verder betoogde de heer Groeneveld,
dat het dan echter nodig zal zijn, dat
voor zover de uitvoering der verzeke*
ring is opgedragen aan de openbare in*
stellingen, bij de taakverdeling tussen
het centrale orgaan, de Rijksverzeke*
ringsbank, en de locale organen, de Ra*
den van Arbeid, zoveel mogelijk naar
de Raden van Arbeid worde gedecen*
traliseerd.
Wij achten deze uitspraken van meer
dan gewone betekenis, ook al heeft
mr. Groeneveld gezwegen over de
vraag, hoe en wanneer de definitieve
voorstellen aan de orde zullen worden
gesteld. Maakt dat veel verschil?
Departementale molens mogen dan wel
langzaam malen, maar zij malen door.
Ook als er ministers gaan en ministers
komen.

Een gedenkboek
Dij de behandeling van het onderwerp
Tien Jaren Ziektewet mogen wij niet
verzuimen melding te maken van de
verschijning van een Gedenkboek, dat
het Bestuur van de Federatie van Be*
drijfsverenigingen voor Ziekengeldvers
zekering heeft doen verschijnen ter ge*
legenheid van het feit, dat de Ziekte*
wet op l Maart 1940 tien jaren in wer-
king was.
Het Gedenkboek is samengesteld door
de directie van Centraal Beheer en be*
vat, behalve enkele inleidende beschou*
wingen van de zijde van het Federatie*
bestuur, de navolgende hoofdstukken:

I. Ontstaan en Structuur der Federatie
(48 van de 53 bestaande bedrijfsvereni*
gingen maken er deel van uit).

II. Streven en Practijk der Federatie.

III. De Arbeid der Federatie in Eigen
Kring.

IV. De Samenwerking der Federatie
met Anderen.

V. Arbeid der Federatie op het Terrein
der Wetgeving.

VI. Aanpassing aan Bijzondere Behoef*
ten van het Bedrijf.

VII. Bijzondere Dagloonberekening.

VIII. Algemene en Vakbedrijfsvereni*
gingen.

IX. Afdelingskassen en Eigen Risico*
dragers.

Verzekerde loonbedragen:

Omslagleden ƒ700.000.000
Afdelingskassen , 175.000.000
Eigen risico*dragers „ 165.000.000

1930
1938

1930
1938

Afdel. kassen
911 ƒ 205.000.000
513 , 175.000.000

Eigen risico*dragers
. . . . . . . 1017 ƒ142.500.000

1584 , 167.500.000

X. De Rechtsbedeling inzake Aanspra*
ken op ziekengeld.

XI. Aard en omvang der Controle.

Slotwoord.

Ziedaar een aanduiding Van de inhoud
van dit zeer lezenswaardige Gedenk--
boek, dat geen dorre opsomming geeft
van feiten en cijfers, doch veeleer oor*
deelkundige beschouwingen over de
voornaamste elementen van de voor*
naamste elementen van de uitvoering
der Ziektewet. Het ziekengeld blijkt
circa l pCt. te hebben belopen van het
verzekerde totaal*loonbedrag, dat meer
dan ƒ l milliard bedraagt. Men zou de
vraag kunnen stellen, of geen beschou*
wing gewijd had kunnen worden aan
de gevolgen van de loonbetaling bij
ziekte gedurende de afgelopen tien
jaren op het ontstaan en het verloop
van ziekten.
Er zijn er die menen, dat de artt. 99—
100 der Invaliditeitswet voor een deel
hierdoor op de achtergrond zijn ge*
raakt.
Maar met dat al komt aan de samen*
stellers van het Gedenkboek der Fede*
ratie een woord van waardering toe!
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VRIJHEI

Onder de vele boeken, welke nog
op bespreking in De Vakbewe;
ging wachten, is er ook een van
mr. G. F. Ornstein met als titel

Vrijheid van Vakorganisatie. Het is
zeer onlangs verschenen bij H. J. Paris
te Amsterdam.
De schrijver wijdt eerst enige bladzij*
den aan een beschouwing over het we*
zen van de vrijheid der vakorganisatie
en behandelt vervolgens de vrijheid der
vakorganisatie in internationaal ver*
band. De schrijver memoreert hierbij
het verhandelde in de tiende Inter-
nationale Arbeidsconferentie (1927),
welke conferentie te beslissen had over
de vraag, of er een vragenlijst inzake
vrijheid van vakorganisatie voor de
aangesloten landen zou worden samen*
gesteld, nadat reeds in 1923 door Jou*
haux in de Raad van Beheer was voor*
gesteld, dat een onderzoek zou worden
ingesteld naar de toepassing van het be*
ginsel der vrijheid van vakorganisatie.
Het Bureau had een ontwerp=vragen*
lijst geformuleerd, dat door de commis*
sie voor de vakverenigingsvrijheid tot
grondslag voor haar discussies werd ge*
nomen.
Hoe het hiermede verder is gegaan,
deelt mr. Ornstein op blz. 35 van zijn
boek mede.
Nadat over de verschillende amende*
mcnten gestemd was, werd ten slotte
de gehele vragenlijst toch met 54 tegen
42 stemmen verworpen en werd, nadat
enige verwarring over de verder te vol*
gen gedragslijn ontstaan was, met 66
tegen 28 stemmen besloten, de vakver*
cnigingsvrijheid niet op de agenda voor
de conferentie van 1928 te plaatsen.
Door het niet*aanvaarden van de arbei*
ders*amendementen op de vragen 3 en
4 was de vragenlijst voor de arbeiders*
groep onaanvaardbaar geworden, ter*
wijl de werkgevers, nu de arbeiders
geen prijs meer bleken te stellen op
verdere behandeling van 't onderwerp,
dat juist op hun verzoek op de agenda
was geplaatst, en nu vraag 4 niet de
door de werkgevers gewenste vorm
verkregen had, evenmin voor een ver*
dere behandeling te vinden waren.
Door het Bureau werden de vragen 3
en 4 als volgt geformuleerd:



van

3. Vrijheid zowel voor de arbeiders als
voor de werkgevers om zich te ver*
enigen ter gemeenschappelijke ver:
(lediging van de belangen, betrek'
king hebbende op het zijn van ar*
beidei- of werkgever.

4. Vrijheid voor de vakverenigingen
om haar doel na te streven met alle
middelen, niet strijdig met de wetten
en reglementen ter handhaving van
de openbare orde.

In vraag 3 bracht de commissie voor
de vakverenigingsvrijheid grote ver*
anderingen aan, door het gecursiveerde
gedeelte als volgt aan te vullen:
1. Met inachtneming der wettelijke for*
maliteiten (afkomstig van regerings*
en werkgeversgroepen);
2. Vrijelijk, in een organisatie te hun*
ner keuze, ter gemeenschappelijke ver*
dediging en ter ontwikkeling van de
stoffelijke en zedelijke belangen, be-
trekking hebbende op het zijn van ar*
beider of werkgever (afkomstig van de
arbeidersgroep);
3. Onder waarborging echter van het
recht om zich niet te verenigen (afkom*
stig van de werkgeversgroep).
Vraag 4 kwam als volgt te luiden:
Vrijheid voor de vakverenigingen om
haar doel na te streven met alle midde*
len, niet in strijd met de belangen dei-
gemeenschap en met de handhaving
der openbare orde.
In de Arbeidsconferentie zelve is met
grote energie gepoogd, deze nieuwe
formuleringen principiële wijzigingen te
doen ondergaan, doch deze pogingen
hebben geen succes opgeleverd.
Het verdere verloop der zaak hebben
wij reeds medegedeeld.
Echter bleef het probleem actueel. Er
werd een nieuwe commissie voor de
vakverenigingsvrijheid ingesteld, die in
April 1936 een uitvoerig rapport uit*
bracht.
De Raad van Beheer hechtte er in het*
zelfde jaar zijn goedkeuring aan. Toen
bleef de zaak weer steken, omdat de
arbeiders niet wensten te erkennen, dat
ook de vrijheid om buiten een vakver*
eniging te blijven, tot het wezen der
vrijheid van vakorganisatie behoort.

Zij konden 't ook niet, aldus Ornstein,
daar velen onder hen aansluiting bij
een vakvereniging een sociale en eco*
nomische plicht achten en tegen recht*
streekse of zijdelingse dwang om in te
gaan, geen bezwaar hebben.
Zo willen zij wel de vrijheid van vak*
organisatie aanvaarden, doch wensen
haar één beperking aan te leggen: de
ontkenning van het recht om ongeorga*
niseerd te zijn (blz. 41).
De schrijver schenkt daarna aandacht
aan inleidingen, welke te dezer zake
zijn gehouden door Amelink op een
congres van het Int. Christel. Vakver*
bond en door Tayerle op een congres
van het I.V.V. en stelt te dezen aan*
zien vast, dat een duidelijke uitspraak
in deze achterwege bleef. Dit klinkt
wat vreemd, als wij een bladzijde ver*
der aangehaald zien:
„De ondernemers en de „politieke
reactionnairen" eisen", volgens Tayerle,
„overdreven garanties voor de vrijheid
van arbeid en voor de vrijheid om zich
niet te organiseren, waarbij het niet
zozeer zou gaan om de individuele vrij*
heid, als wel om de vakbeweging lam
te leggen."

In de resolutie werd echter over het
verplichte lidmaatschap gezwegen, al
werd daarin stelling genomen tegen een
dwangsysteem, dat de vakverenigingen
tot een willoos werktuig zou maken in
de handen van de Staat of zelfs van
de werkgevers.
Wij willen dit gedeelte van onze be*
spreking van het interessante werk van
mr. Ornstein besluiten met een citaat,
waaruit een typisch verschil van inzicht
blijkt tussen de opvattingen van de lei*
ders van het I.V.V. en van die van het
I.C.V.
Het heeft betrekking op de publiek*
rechtelijke bedrijfsorganisatie, ten aan*
zien waarvan sommige voorstanders
het standpunt innemen, dat het be*
drijfsorgaan zal worden gesplitst in een
economische afdeling, die voor de on*
dernemers gereserveerd blijft en waar*
in de arbeiders weinig of in het geheel
geen invloed hebben, en een sociale af*
deling, waarin werkgevers én arbeiders
paritair samenwerken.
Geheel anders is hetgeen de bij het
I.V.V. aangesloten vakverbonden pro*
pageren en o.m. in het I.V.V.*congres
van 1936 tot uiting kwam, deelt mr.
Ornstein vervolgens mede.
Nu dan het citaat:

Standpunt van het I.V.V.

De door de moderne arbeidersvakbe*
weging voorgestane bedrijfsorganen

hebben zowel op economisch als op
sociaal terrein verordenende bevoegd*
heid, doch zij zijn in de eerste plaats
organen tot ordening van productie en
distributie, terwijl op sociaal terrein
één onderwerp uitdrukkelijk van recht*
streekse regeling door het bedrijfsor*
gaan wordt uitgesloten, n.l. de primaire
arbeidsvoorwaarden (lonen e.d.).
Deze dienen langs contractuele weg
door vakverenigingen van werkgevers
en arbeiders te blijven worden vastge*
steld.
Wel zou het bedrijfsorgaan een zekere
rol bij algemeen*verbindend verklaring
van collectieve arbeidsovereenkomsten
kunnen spelen (door omzetting in een
bedrij f sverordening).

Standpunt van het I.C.V.

De christelijke vakbeweging (I.C.V.)
wil daarentegen van een dergelijk
onderscheid in wijze van regeling niet
weten. Zij wenst ook de primaire
arbeidsvoorwaarden rechtstreeks vast*
gesteld te zien door het bedrijfsorgaan.
Haar congres van 1934 bevestigde nog--
maals haar in 1922 te Innsbrück opge*
steld program, waarin wij lezen:

„De samenwerking tussen werkgevers
en arbeiders wordt op doelmatige wijze
verwezenlijkt, doordat in iedere tak
van productie, in landbouw, nijverheid,
handel en verkeer, de organisaties der
werkgevers met de organisaties van de
in deze tak werkzame arbeiders en be=
dienden paritair samengestelde orga*
nen vormen. Deze paritaire organen
moeten op de eerste plaats de arbeids*
voorwaarden in de gezamenlijke onder*
nemingen regelen. Door wettelijke
maatregelen moet hun het recht wor*
den toegekend, voor de in aanmerking
komende tak van productie verorde*
ningen te maken, die algemeen bindend
zijn, en deze uit te voeren en over de
naleving recht te spreken."

Prompt vernemen wij hierop van mr.
Ornstein, dat indien men het bedrij f s*
orgaan evenals op zuiver economisch
terrein ook op het gebied der arbeids*
aangelegenheden, vooral wat betreft
de vaststelling der arbeidsvoorwaarden,
rechtstreekse verordenende bevoegd*
heid wenst toe te kennen, dat dan
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
zeer wel zonder vakverenigingen mo*
gelijk moet worden geacht.
Behandeling van dit punt moeten wij
echter tot een volgende gelegenheid
uitstellen. F. S. N.
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De Nederlandse
volkshuishouding
in oorlogstijd 19e studieconferentie

N.V.V.

Op de 19e Studieconferentie,
welke het N.V.V. op 8 Maart
j.l. in Avegoor voor de hoofd*
bestuurders der aangesloten

organisaties belegde, hield dr. Ph. J.
Idenburg, directeur van het Centraal
Bureau voor de Statistiek, een inleiding
over „De Nederlandse volkshuishou*
ding sedert het uitbreken van de oor*
log, terwijl mr. dr. A. A. van Rhijn,
secretaris*generaal van het departe*
ment van Economische Zaken, sprak
over „Nederland economisch in oor?
logstijd".
Stelde de eerste inleider zich tot taak,
een overzicht te geven van de Neder*
landse handelsbeweging, de omvang
van de werkloosheid, de omzetten van
het winkelbedrijf, de loop der prijzen
en Ionen, waarbij - - hoe kan het an*
ders? —• met een aantal grafieken het
gesprokene werd toegelicht, de tweede
inleider gaf een uiteenzetting van de
verschillende maatregelen, welke van
regeringswege op economisch gebied
zijn getroffen in verband met de in* en
uitvoermoeilijkheden en ter voorko*
ming van levensmiddelenschaarste. Op
deze wijze vulden beide inleidingen el*
kaar voortreffelijk aan en zou men
kunnen zeggen, dat elk der beide inlei*
ders een andere zijde van het zelfde
onderwerp behandelde. Dat dit uiter*
mate deskundig en overzichtelijk ge*
schiedde, ligt voor de hand.

Inleiding dr. Idenburg

U r. Idenburg stelde vast, dat onze
handel en industrie in belangrijke mate
afhankelijk zijn van het verkeer met
andere landen. De maatregelen, welke
in de oorlogvoerende landen zijn ge»
troffen, en de gevaren voor het scheep*
vaartverkeer hebben zich in onze han*
del sedert l September 1939 weerspie*
geld. Daarbij komt, dat de landen, die
in oorlog zijn, juist de landen zijn,
waarmede ons land de nauwste econo*
mische betrekkingen onderhield. Bij de

afsluiting van onze handelsstatistiek
over 1939 bleek, dat in dat jaar onze
invoer 1.5 millioen ton meer was dan
over 1938, terwijl onze uitvoer met 1.7
millioen ton is teruggelopen. Gerekend
naar de waarde was de invoer 102 mil*
Hoen gulden hoger, de uitvoer 73 mil*
Hoen gulden lager, zodat het invoer*
saldo, vergeleken met dat over 1938,
met 175 millioen gulden is toegenomen.
Evenwel geven de waardecijfers niet
zo'n juist beeld van de goederenbewe*
ging als de cijfers van het gewicht.
Tot Augustus 1939 viel zowel voor de
invoer als voor de uitvoer een stijging
te constateren. Daarna kwam voor de
uitvoer een inzinking ten gevolge van
de moeilijkheden van het scheepvaart*
verkeer en door de regering afgekon*
digde uitvoerverboden. Belangrijke ver*
mindering van de uitvoer vond plaats
bij steenkolen en bloembollen'. De cij*
ters over Januari vertonen nog steeds
teruggang.
De geschetste ontwikkeling zou voor
ons land noodlottig zijn geweest, in*
dien er geen compensatie was verkre*
gen door de grotere afzet van onze pro*
ducten op de binnenlandse markt. Door
de gestegen kooplust van het publiek,
de behoeften van defensie en het weg*
vallen van de buitenlandse concurren*
tie, is er een overvloed van werk ont*
staan in allerlei takken van industrie.
Het bouwbedrijf maakt hierop een uit*
zondering. De metaalindustrie, houtza*
gerijen, de textielindustrie, schoenindu*
strie, papierindustrie, voedings* en ge*
notmiddelenindustrie ondervonden ech*
ter een opleving. Dientengevolge is de
werkloosheid in deze industrieën be*
langrijk verminderd. Inleider gaf per*
soneelcijfers voor 900 industriële onder*
nemingen, welke als representatief mo*
gen gelden. In deze ondernemingen wa*
ren 280.000 personen werkzaam, van
wie er 22.000 gemobiliseerd werden. Er
waren daarna 258.000 over. Daar dit
aantal in December tot 263.000 was ge*
stegen, blijkt, dat 5000 werklozen alleen

reeds in het productieproces van de/e
industrieën werden opgenomen.

Anderzijds wordt in de scheepsbouw met
veel minder personeel gewerkt. Het aantal
arbeiders in de havens van Amsterdam en
Rotterdam is met 40 pCt. gedaald; in de
zeevisserij is ongeveer de helft van de
vloot stilgelegd. Door gebrek aan bepaalde
groepen van geschoolde arbeiders konden
de gemobiliseerden niet steeds worden ver=
vangen, welk verschijnsel zich in verschil»
lende industrieën voordoet. Geleidelijk
wordt dit euvel overwonnen.
Hoeveel werklozen onder de wapenen zijn
geroepen, is niet bekend; wellicht was het
9 a 10 pCt. Door verschillende oorzaken
— o.a. de toevloeiing van tot dusver on*
zichtbare werklozen en — later — de lang*
durige vorstperiode — is het aantal bij de
arbeidsbeurzen ingeschreven werklozen na
Augustus gestegen. Laat men de seizoen*
invloeden evenwel buiten beschouwing, dan
valt in October en November een duide*
lijke vermindering der werkloosheid te con»
stateren. De plaatsingen door de arbeids»
beurzen zijn belangrijk toegenomen.

Vervolgens kwam dr. Idenburg te sprc*
ken over de toestand in de kleinhandel.
Deze heeft de invloed van de inter*
nationale gebeurtenissen aanvankelijk
in gunstige zin ondervonden. Er vond
een run op de winkels plaats, vooral op
kruidenierswinkels. De Nederlandse
huisvrouw was op haar post en sloeg
zoveel mogelijk artikelen in, vooral
levensmiddelen, uit vrees voor mogelijk
komende schaarste. Het indexcijfer van
de om/et in het winkelbedrijf (1937=
100) steeg van 96.3 in September 1938
tot 154.7 in September 1939.

Hoe was het prijsverloop?
Het indexcijfer der groothandelsprijzen
(1926—1930=100) bewoog zich van Sep*
tember 1938 tot September 1939 om de 70;
het bleef dus 30 pCt. beneden de gemid*
delde prijzen over de jaren 1926 tot 1930.
In September 1939 steeg het echter tot 75.4,
welke stijging zich regelmatig voortzette
tot ca. 86 in Januari 1940. Het sterkst stegen
de prijzen der grondstoffen, welke moesten
worden ingevoerd. Hierin kwam het hogere
vervoerrisico tot uiting. Bedroeg namelijk
de stijging in ons land 45 pCt., te New
York was zij slechts 20 pCt Sommige arti»
kelen zijn met 75 pCt. in prijs gestegen.

Nam de vraag toe, het aanbod vermin*
derde in vele gevallen. Een gunstige
invloed oefenden in dit verband de
uitvoerverboden voor sommige artike*
len. Zij leidden tot een scherpe con*
currentie op de binnenlandse markt.
Ook andere door de regering getroffen
maatregelen voorkwamen, dat de prijs*
stijging catastrophaal werd.
De stijging van de kleinhandelsprijs was
veel geringer. Hierbij spelen namelijk
verschillende minder bewegelijke kosten
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een rol. als lonen, enz. Het Centraal
Bureau en het Amsterdamse Bureau
voor de Statistiek berekenen regelmatig
de cijfers der kosten van levensonder*
houcl. Deze cijfers geven niet de wer*
kelijke kosten van het levensonderhoud
weer, doch slechts de beweging der
prijzen van bepaalde artikelen van Ie*
vensonderhoud, op de zelfde wijze als
ook de beweging der groothandelsprij*
zen wordt berekend. Men zou de cijfers
van de kosten van levensonderhoud in
dit verband ook een gewogen klein*
handelsindex kunnen noemen.
Welnu, in de eerste maanden van de
oorlog is het indexcijfer der kosten

\' van levensonderhoud sterk gestegen,
welke stijging vooral werd veroorzaakt
door de prijzen der voedingsmiddelen
en later ook door die van het huisraad.
Sedert November 1940 was het cijfer
5,6 hoger dan het door het Centraal
Bureau voor de Statistiek berekende
jaargemiddelde over 1938. Dit index*
cijfer geeft een beeld van de beweging
der kosten van levensonderhoud, waar*
bij is verondersteld, dat steeds de
zelfde levensstandaard is gevoerd. Zou*
den zich in deze levensstandaard be*
langrijke verschuivingen voltrekken,
dan zou er aanleiding zijn, te overwe*
gen, of het indexcijfer op een nieuwe
grondslag moet worden berekend.
Blijkens de indexcijfers zijn de reële
lonen in de laatste tien jaren niet bene*
den die van 1929 gedaald, ondanks de
daling der nominale lonen. Dit betreft
de algemene loonbeweging; in afzon*
derlijke bedrijven en plaatsen kan het
beeld afwijken. In de landbouw bijvoor*
beeld is het loon na 1930 sterk gedaald
en was het in 1939 lager dan in 1929.
De stijging van de levensmiddelenprij*
zen veroorzaakte een streven naar het

verkrijgen van duurtetoeslagen. Einde
Januari 1940 waren er 450.000 arbeiders,
die een. duurtetoeslag ontvingen. Voor
hen is dus de prijsstijging geheel of ge*
deeltelijk gecompenseerd.
Ten slotte maakte dr. Idenburg een ver*
gelijking tussen de positie van ons land
en die van de andere Westeuropese
neutrale mogenheden.

Inleiding mr. dr. Van Rhijn

JVlr. dr. A. A. van Rhijn betoogde, dat
de voedselvoorziening een van de be*
langrijkste vraagstukken is, waar de
oorlog Nederland voor heeft gesteld.
De Nederlandse binnenlandse produc*
tie aan granen voor mens en dier is
onvoldoende. Daarom moet uit het bui*
tenland worden ingevoerd. Tot dusver
heeft dit geen moeilijkheden opgele*
verd. De Nederlandse regering heeft
met succes maatregelen getroffen, om
do Nederlandse productie en de aan*
voer van deze granen te stimuleren. De
teelt van minder noodzakelijke pro*
ducten is ingekrompen, waardoor gron*
den zijn vrijgekomen voor de teelt van
producten, waar meer behoefte aan is.
De bloembollenteelt is b.v. met de helft
verminderd, terwijl de productie van
aardappelmeel sterk is uitgebreid, name*
lijk van 27.000 tot 36.000 ton. In ver*
band met de bemoeilijkte aanvoer van
rietsuiker uit Java is de productie van
bietsuiker voor dit jaar vergroot.
Reeds tal van maatregelen heeft de re*
gering in dit opzicht getroffen. De
vraag komt thans op, of nog meer moet
geschieden en of de regering er toe
moet overgaan, het scheuren van wei*
land dwingend voor te schrijven, ten
einde gronden vrij te krijgen voor ak*
kerbouw. Spreker beantwoordt die
vraag vooralsnog ontkennend.

Bij de afkondiging van de mobi/isafie vond een run op de winkels p/aafs

Voorts is de regering overgegaan tot
distributie van bepaalde levensmidde*
len, ten einde schaarste te voorkomen.
Dit is een eis van sociale rechtvaardig*
heid. Gestreefd dient er naar te wor*
den, dat de levensmiddelen rechtvaar*
dig tussen welgestelden en de financieel
minder draagkrachtigen worden ver*
deeld.

Bij het treffen der distributiemaatregelen
hebben wij rekening te houden met de moei»
lijke omstandigheden van de winkeliers*
stand. Daarom wil de regering niet naast
de winkelstand een apart distributie»appa»
raat scheppen, maar de winkeliers zoveel
mogelijk bij de uitvoeringsmaatregelen be*
trekken, waarbij de verbruiker vrij is, zijn
winkelier te kiezen.
Bij de distributie wordt er verder van uit»
gegaan, dat iedere Nederlander van een arti*
kei de zelfde hoeveelheid kan krijgen. Ge*
bruikt de een dus gewoonlijk b.v. veel
koffie of vet, dan kan hiermede bij de dis*
tributie geen rekening worden gehouden,
daar het stelsel anders veel te ingewikkeld
en te kostbaar zou worden.
De omstandigheden van het ogenblik leiden
er toe, dat de producent de prijzen van
zijn artikelen zal trachten te verhogen. De
regering beschikt over het apparaat, om
onnodige prijsverhoging tegen te gaan.
Ten aanzien van de industrie is een aan*
tal bureaux voor grondstoffenvoorziening
ingesteld, in welke bureaux vertegenwoor*
digers van het bedrijfsleven samenwerken
met de overheid. Deze bureaux houden o.a.
toezicht op de voorraden en op de aanvul»
ling er van. Aan het vaststellen van maxi»
mum*prijzen door de regering zijn gevaren
verbonden, daar zij tot gevolg kunnen heb»
ben, dat men in het buitenland de door
ons vastgestelde prijzen te laag vindt en
daarom niet aan ons wil verkopen. De
Rijksbureaux voor grondstoffenvoorziening
willen de kettinghandel voorkomen.

Prijsverhoging is niet altijd prijsopdrij*
ving. Het Nederlandse prijspeil wordt
beïnvloed door het prijspeil op de
wereldmarkt. Wanneer deze prijzen
stijgen, kan de regering daar geen
maatregelen tegen treffen. De Neder*
landse consument kan dus niet verlan*
gen, dat artikelen van de wereldmarkt
in ons land voor de oude prijs worden
verkocht.
Prijsstijgingen zijn een symptoom van
komende schaarste. Dr. Van Rhijn
waarschuwde tegen lichtvaardig opti*
misme, maar ook tegen te grote zwart*
galligheid. Van ernstige schaarste kan
in ons land gelukkig nog niet gespro*
ken worden. Door een onnodig scher*
pe versobering tast men de geestkracht
van ons volk aan en deze dient juist
te worden versterkt. Bovendien kan
zulks economisch bedenkelijke gevol*
gen hebben. Beperking van de produc*
ten, welke in het binnenland worden
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voortgebracht, kan leiden tot werkloos*
heid en een overschot in de desbetref*
fende bedrijfstak. Daarom zal een juiste
economische politiek er op moeten zijn
gericht, om voor de artikelen, die
schaars dreigen te worden, nieuwe pro*
ductiemogelijkheden te scheppen. Het
levenspeil van de massa moet zoveel
mogelijk worden verzekerd. Dit wordt
niet bereikt door inkomstenvermeer*
dering. Vergroting van het inkomen en
de daaruit voortkomende toeneming
van de vraag hebben slechts ten ge*
volge, dat de prijzen opnieuw stijgen,
waardoor de noodlottige spiraalbewe*
ging ontstaat. Het tekort aan levens*
middelen wordt hierdoor echter niet
opgeheven, evenmin als men bij het ge*
lijkelijk verdelen van een hoeveelheid
pap aan iederen persoon een grotere
portie kan geven, door hem een grotere
lepel ter beschikking te stellen. Daar*
om is spr. ook geen voorstander van de
glijdende loonschaal, waarbij het inko*
men automatisch wordt verhoogd.
Wanneer er ten gevolge van de oorlog
minder producten beschikbaar "ijn, zul*
len wij ons er aan moeten gewennen,
dat het levensniveau van voor de oor*
log niet kan worden gehandhaafd. Gaat

de prijs van een bepaald artikel stijgen,
dan kan het publiek soms een ander
artikel gaan gebruiken. Hiermede houdt
het berekende indexcijfer van de kos*
ten van levensonderhoud geen reke*
ning. Beter is dan de instelling van een
looncommissie, welke van tijd tot tijd
de noodzakelijkheid van loonherzie*
ning onder de ogen zou zien, rekening
houdende met de bedrij f stoestand.

In de oorlogvoerende landen doet zich thans
reeds de vraag voor, hoe grotere bedragen
voor defensieleningen beschikbaar kunnen
worden gesteld. Voor Engeland heeft
Keynes een plan betreffende een spaarsy*
steem aan de hand gedaan. In ons land is
het zover nog niet, doch verwacht moet
worden, dat ook wij dit vraagstuk t.z.t.
onder de ogen moeten zien.
Een ander middel tot het tegengaan van
prijsverhoging is het verlenen van toesla»
gen aan importeurs en producenten, waar»
door dezen het ingevoerde artikel tegen de
oude prijs kunnen leveren. Het voordeel
van dit systeem is, dat de prijzen op het
oude niveau kunnen worden gehandhaafd,
hetgeen het levenspeil van de massa ten
goede komt.
Evenwel mag niet vergeten worden, dat deze
methode enorme bedragen van de schat*
kist vergt, welke weer door middel van

hogere belastingen moeten worden gedekt.
Daarom dient tot deze maatregel alleen in
geval van onvermijdelijkheid te worden
overgegaan.

De oorlog in het buitenland en de mo*
bilisatie in eigen land vragen ook van
ons land enorme offers. Uitgangspunt
daarbij dient te zijn het: offers naar
draagkracht. Voor de werklozen is
daarom steunverhoging in verband met
de prijsstijging noodzakelijk, zolang de
financiële toestand van de schatkist dit
toelaat. Ten aanzien van de werkende
arbeiders zal het percentage der loons*
verhoging geringer moeten zijn dan het
percentage der prijsverhoging, indien
men buiten de spiraalbeweging wil
blijven.
Dr. Van Rhijn constateerde derhalve,
dat ook op economisch gebied de oor*
logstijd vele en grote problemen aan
ons land stelt. Het zou goed zijn, be*
toogde hij, wanneer de regering deze
vraagstukken gemeenschappelijk met
de vertegenwoordigers van het be*
drijfsleven, in casu de werkgevers en
arbeiders, zou kunnen bespreken en tot
oplossing brengen.

D. RABBIE.
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Van. het 10 t OIO

Wanneer dit nummer van De Vak-
beweging versc'hijnt, is de helft van de
speciale huisbezoekactie, die loopt over
de maanden Maart en April, reeds bijna
verstreken. Het is niet waarschijnlijk, dat
het resultaat van de gehele actie bekend
zal zijn vóór einde Juni. Wel weten we
thans reeds, dat de Januari-maand, waar-
in winter no. 1 koning kraaide, een winst
bracht van 511 leden, waardoor het
ledental van het N.V.V. steeg tot 322.781.
Verschillende kleine bestuurdersbonden,
meest op het platteland, verzochten ons,
ter ondersteuning van de propaganda-
campagne, openbare vergaderingen ie
mogen beleggen. Voor zover mogelijk,
werd aan die verzoeken voldaan; van
grote betekenis is, dat men de namen en
adressen der ongeorganiseerden en der
verkeerd-georganiseerden, die ter ver-
gadering aanwezig zijn, noteert, ten-
einde deze mensen later een bezoek te
brengen.
Dit is ook geschied op de elf vrouwen-
cabaretavonden, die in het land zijn ge-
houden. In een der plaatsen was binnen
twee weken een afdeling van een onzer
vakbonden opgericht, bestaande uit vrou-
wen en meisjes, die hun handtekening
op een daartoe bestemde strook hadden
gezet — waardoor ze automatisch aan
een verloting deelnamen — en die
daarna werden bezoc'ht.

Cijfers

In het vorige nummer hebben wij toe-
gezegd, enige cijfers te geven over het
verloop van de actie; deze belofte lossen
wij thans in.
Gedurende de eerste weken der huis-
bezoekactie werkten de zuivelbewerkers
in Twijzel hun afdeling op van 10 tot 35
leden, de fabrieksarbeiders in Smilde van
18 tot 32, het overheidspersoneel in
Meppel van 31 tot 45 en de fabrieks-
arbeiders in Appingedam van 114 tot
130 leden. In De Wijk werd een afdeling
zuivelbewer-kers opgericht met 15 leden.
Het noorden van ons land komt in het
algemeen goed voor de dag en de
andere provincies zullen een zware dob-
ber hebben, Groningen, Friesland en
Drente te overtreffen.
In Overijsel waren het de textielarbei-
ders, die in Borne met 16, in Goor met
11, in Deventer met 13 en in Oldenzaal
zelfs met 20 leden stegen, een bijzonder
verheugend verschijnsel. Dat inmiddels
de andere vakbonden in deze provincie
niet achterblijven, blijkt wel uit het feit,
dat de bestuurdersbond Kampen steeg
met 43 leden. Voorwaar geen Kamper ui!
De textielarbeiders in Neede, aange-
spoord door het succes van hun bonds-
makkers in Twente, stegen met 30 leden.

In Ochten — in de Betuwe — werd een
afdeling van de bouwarbeiders opge-
richt, terwijl in Varsseveld de meubel-
makers de handen uit de mouwen staken
en een afdeling stichtten met 19 —
nieuwe — leden, welke afdeling sinds
het luttel aantal weken, dat ze het levens-
licht aanschouwde, groeide tot 26 man.
Uit Zuidholland slechts een enkel cijfer,
niet omdat de winst hier gering is, maar
omdat we van Zuidholland nu eenmaal
niet anders gewend zijn en we er geen
behoefte aan hebben, open deuren open
te trappen. De fabrieksarbeiders in Leer-
dam stegen met 36, de bestuurdersbond
in diezelfde plaats met 65 leden, terwijl
hier 5 nieuwe vakbondsafdelingen wer-
den opgericht.

De textielarbeiders in Veenendaal — al-
weer die textielarbeiders — stegen van
170 tot 189 leden, de bestuurdersbond
Driebergen van 214 tot 250 leden.
Tot slot nog een paar gegevens over
Noordholland. De meubelmakers in Zaan-
dam stegen van 170 tot 200 leden, de
metaalbewerkers in Wormerveer van 116
tot 140, de fabrieksarbeiders in Weesp
van 85 tot 101 en de transportarbeiders
in Hilversum van 354 tot 392 leden,
'n Droge opsomming en dorre cijfers?
Oppervlakkig gezien, ja, maar wie verder
kijkt ziet achter die cijfers staan de
liefde voor de moderne vakbeweging,
bespeurt in die dorre cijfers de ijver en
het doorzettingsvermogen van onze
trouwe werkers.
Als we bij het lezen van die cijfers dit
alles overdenken, dan gaan ze voor ons
leven, dan voelen we in die droge op-
somming de polsslag van onze jonge en
sterke vakbeweging.

Een jubileum.

Onze Dagbladpers 40 Jaar

Op 1 April 1940 bestaat Hef Volk —
en daarmede de sociaal-democratische
pers in ons land — VEERTIG JAAR. Dat
Directie en Commissarissen onder de
huidige omstandigheden hebben ge-
meend te moeten afzien van een feeste-
lijke herdenking, zult U begrijpelijk
achten.
Maar t och . . . . bij een jubileum horen
cadeau's!
Nu is het ons bekend, dat de gebruike-
lijke geschenken, bloemen en huide-
betuigingen op het Hekelveld te Amster-
dam niet verwacht worden. Doch wij
zijn van mening, dat de verdiensten van
Het Volk voor de moderne arbeiders-
beweging in de achter ons gelegen 40
jaar zó groot zijn geweest, dat dit feest,
al wordt het dan eigenlijk niet gevierd,
toch niet ongemerkt mag voorbijgaan.
Wij zouden daarom onze leden willen
opwekken, gehoor te geven aan de op-

roep, die de Directie van ,,De Arbeiders-
pers" een dezer dagen publiceerde en
die-luidde:

SCHENKT ONS ÉÉN ABONNÉ

als getuige van uw waardering voor en
van uw verbondenheid met onze pers.
Dat is het mooiste geschenk, dat Gij
geven kunt. En het is een nuttig ge-
schenk tevens, daar het zal bijdragen tot
versterking van onze Dagbladpers en dus
tot versterking van de moderne arbei-
dersbeweging.
Gedurende een paar weken wordt te
Amsterdam in het gebouw der Arbeiders-
pers een kleine tentoonstelling gegeven,
die een beeld geeft van de Volk-
geschiedenis. Daar is ook een jubileum-
boek aanwezig, waarin de originele
„Jubileumgaven" zullen worden ver-
zameld.
Zal de uwe daarin niet ontbreken? Wij
hopen het en drukken daarom een for-
mulier in ons blad af.
Versterkt onze dagbladpers door uw
feestgeschenk: één nieuwen abonné.



Arbeid op zee

niet alleen een meer of minder smake*
lijk relaas bevat van hetgeen in de afge*
lopen periode is geschied, maar dat
het in wezen ook een pleidooi is: een
pleidooi voor de privaatrechtelijke uit'
voeringsorganisatie der sociale verzeke*
ring. Zonder zijn taak als geschieds
schrijver uit het oog te verliezen, heeft
de schrijver zijn stof zodanig bewerkt,
dat zij de indruk geeft van een klem*
mend, doch nergens opdringerig betoog.
Overal voelt men, dat de feiten niet
alleen om huns zelfs wil verteld wor*
den, maar moeten dienen ter onder*
steuning van de algemene conclusie,
die de schrijver er aan wil verbinden.
Op blz. 104 vinden wij die slotsom
eindelijk met zoveel woorden uit*
gesproken. „Zij (de vereniging „Zee*
Risico") is het, die het eerst in de prac*
tijk toonde, dat de sociale verzekering
niet alleen bij een staatsorgaan veilig
is, dat deze zeker met minstens even*
veel goed recht aan bedrij fsverenigin*
gen kan worden opgedragen."
Die stelling is sympathiek. Zij is vrij
van de schromelijke overdrijving, waar-
aan sommige voorstanders van het zelf
doen in de sociale verzekering zich wel
eens schuldig maken. Zij stelt het niet

Mr. J. Mannoury Zee-risico 1915-1940
„Op 5 Maart 1915 werd de Vereniging
„ZeenRisico" opgericht; op dezelfde
datum van het jaar 1940 heeft zij der-
halve vijf en twintig jaren bestaan.
De sociale functie, die zij in dat tijd?
perk heeft vervuld, de bijzondere be;
tekenis, die zij heeft gekregen in hei
leven van den zeeman, zijn voldoende
aanleiding om een terugblik te werpen.
Zij is ontstaan in oorlogstijd en thans.
nu haar zilveren jubileum in zicht is,
heerst wederom een oorlog, die de
zeeën onveilig doet zijn en waardoor
de taak der vereniging zwaarder en
gewichtiger is dan zij ooit was."

M et deze woorden vangt het
prachtig uitgevoerde gedenk*
boek aan, dat de directie van
Zee*Risico een dezer dagen

ter gelegenheid van het jubileum van
haar instelling het licht deed zien.
Het boek is een kostelijke bijdrage ge<
worden tot de geschiedenis van de
Nederlandse sociale verzekering. In een
heldere en beknopte stijl beschrijft het
de ontwikkeling van de zee*ongevallen>
verzekering en van de geheel eigen be*
tekenis, die Zee*Risico daarvoor gehad

heeft en nog heeft. De opname van de
volledige tekst van enkele belangrijke
stukken doet aan de overzichtelijkheid
van het geheel geen afbreuk; integen*
deel, zij verheldert het inzicht van den
lezer en verhoogt de historische waarde
van de uiteenzetting. Men zou zelfs
wensen, dat in dit opzicht nog een
enkel stapje verder gegaan was. Op
blz. 32 wordt medegedeeld, dat de
dagbladen in September 1918 een adres
vermeldden, dat de gezamenlijke orga*
nisaties van zeevarenden met betrek-
king tot de wettelijke zeeongevallen*
verzekering tot de Koningin hadden
gericht, en het gedenkboek behandeh
uitvoerig de naar aanleiding daarvan
door Zee*Risico gedane stappen. De
lezer vraagt zich af, wat wel in dat
adres gestaan mag hebben; die nieuws-
gierigheid had bevredigd kunnen woe-
den, door de tekst van het adres — te
vinden in het jaarverslag van de Ccn*
trale Bond van Transportarbeiders over
1918—1919 op blz. 45 — over te nemen.
Plet geeft naar onze mening te meer
bekoring aan het gedenkboek, dat het

voor, alsof de privaatrechtelijke organi-
satievorm op zichzelf voldoende is, om
een goede, ja, zo goed als volmaakte,
uitvoering van de verzekering te waar-
borgen. „Met minstens evenveel goed
recht", zegt de schrijver. Het is een
beperkte, duidelijk omschreven en blij»
kens het gehele gedenkboek op veel
studie en ervaring berustende stelling.
Een afdoend en sluitend bewijs voor
die stelling vormt het boek niet. Geluk-
kig niet. Geschriften, die door abstracte
redenering trachten, dit zo ingewikkel*
de vraagstuk, dat zo vele elementen
van persoonlijke voorkeur bevat, op te
lossen, hebben we genoeg. Een goede
toelichting, berustend op een zo rijke
voorraad feiten uit de werkelijkheid
der verzekering, als dit gedenkboek be^
vat, bezitten wij, voorzover ik weet,
nog niet. En al ware dit anders, een zo*
danige toelichting loopt niet zozeer het
gevaar, waardeloos te worden door in
herhalingen te vervallen.

Het zij ons vergund, uit deze reeks van
feiten een tweetal naar voren te halen:
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één, dat het pleidooi voor de privaat*
rechtelijke uitvoering ondersteunt, een
ander, dat het schijnt te verzwakken.
Laat ons met het laatste beginnen: de
niet*paritetische samenstelling van het
uitvoeringsorgaan.
„Zee*Risico" werd opgericht in 1915 als
een zuivere werkgeversorganisatie. Van
medewerking van de arbeidersorgani*
saties was geen sprake, hoewel b.v. de
Rotterdamse Zeeliedenvereniging „Vol*
harding", één van de voorloopsters van
de Centrale Bond van Transportarbei*
ders, op de totstandkoming van de
Oorlogs*ZeeongevalIenwet belangrijke
invloed had uitgeoefend. In 1920 kwa*
men de scheidsgerechten tot stand en
kregen de organisaties van zeevarenden
het recht, daarin de helft van de bij
zitters te benoemen. Eerst in het einde
van 1935 kwam de opneming van een
vertegenwoordiging van de zeelieden in
de eigenlijke uitvoeringsorganisatie aan
de orde. Het duurde tot het begin van
1938, eer een paritair samengestelde
adviescommissie werd ingesteld, die,
hoewel zonder formele bevoegdheden,
door de directie over de toekenning
van schadeloosstellingen zou worden
geraadpleegd.
Wij beweren niet, dat deze arbeiders*
vertegenwoordiging noodzakelijk was,
om ernstige misstanden op 'het gebied
van de zee*ongevallenverzekering weg
te nemen. Wel wordt door deze rcgc =
ling voldaan aan een eis van recht-
vaardigheid, omdat hierdoor de direct
belanghebbenden door middel van hun
vertegenwoordigers een zekere invloed
op de gang van zaken krijgen.
Dat deze ontwikkeling zeer langzaam
en onvolledig is geschied, valt niet te
ontkennen, en evenzeer staat het o.i.
vast, dat de privaatrechtelijke orgar.i*
satievorm een ongunstige, remmende
invloed daarop heeft uitgeoefend.
Het andere feit, dat ons daartegenover
toeschijnt het betoog voor de privaat*
rechtelijke organisatievorm te verster*
ken, is de betrekkelijke zeldzaamheid
van de herziening van eenmaal toe*
gekende uitkeringen.
Een vlek op de industriële en agrari-
sche ongevallenverzekering is naar ons
oordeel het instituut van de herzienin*
gen. Het stereotype „heronderzoek
over een jaar" van de geneeskundige
rapporten is een uiting van het voort*
durende streven van de uitkeringsorga*
nen naar een zo snel mogelijke en zo
sterk mogelijke verlaging der uitkerin-
gen.
Het moge waar zijn - - al zouden wc
dat niet voor alle uitvoeringsorganen
zonder uitzondering willen beweren -
dat men daarbij uitsluitend streeft naar

een nauwkeurige aansluiting aan het
werkelijk verloop van de invaliditeit,
dat neemt niet weg, dat vele getroffe*
nen door deze gedragslijn in een
eeuwigdurende strijdhouding tegenover
de verzekering worden gebracht. De
algemene medische politiek der uit*
voeringsorganen is als het ware bezeten
door het dwangdenkbeeld van de
aggravatie (bewuste of onbewuste ve,*
ergering van de toestand). Dit denk*
beeld is helaas hoogst besmettelijk en
men werkt daardoor, zonder het te
willen, de aggravatie in de hand. Wordt
tegen deze verlagingen beroep inge*
steld, dan moet, volgens de regels van
de administratieve procedure» de bc*
roepsrechter zich een oordeel vormen
over het meest waarschijnlijk juiste
standpunt. Hij mag noch de herziening,
noch het beroep afwijzen „bij gebrek
aan bewijs". Dat een rechtspraak, die
dikwijls volstrekt onbeantwoordbare
vragen moet beoordelen, geen bevredi-
ging kan schenken, ligt voor de hand.
De privaatrechtelijke procedure bij de
Zeeongevallenwet brengt mede, dat
Zee*Risico bij een herziening de ver*
betering in de toestand moet bewijzen.
Daardoor wordt de mogelijkheid van
herziening beperkt tot gevallen, dat een
aanleiding daartoe duidelijk kan wor*
den aangetoond.

De cijfers tonen de zegenrijke gevolgen
daarvan aan. In de twintig jaren, dat
de scheidsgerechten bestaan, heeft
Zee=Risico tweemaal een herziening
door middel van een beroepsprocedure-
doorgezet. Naar deze maatstaf zou het*
zelfde zich bij de industriële ongeval*
lenverzekering in ongeveer 7 gevallen
per jaar moeten voordoen. In werke*
lijkheid waren het er b.v. over 1938 50.
Wij zien hierin een groot voordeel voor
de rentetrekkers van Zee*Risico boven
hen, die volgens de Ongevallenwet*1921
of de Land' en Tuinbouwongevallen*
wet*1922 hun rente ontvangen. Dat
voordeel is er niet in de eerste plaats
voor degenen, wier rente anders mis*
schien verlaagd zou zijn. Het bestaat
o.i. vooral voor alle anderen, die daar*
door tot op zekere hoogte gespaard
blijven voor de eindeloze onderzoekin --
gen en processen, waartoe de ongeval*
lenverzekering te land maar al te veel
aanleiding geeft.

Over dit alles zou meer te zeggen zijn,
maar de ruimte dwingt ons tot beper*
king. Wij hopen met het bovenstaande
echter voldoende te hebben gedaan, om
aan te tonen, dat het gedenkboek van
Zee*Risico ten volle de aandacht ver*
dient van allen, die zich met de sociale
verzekering bezig houden.

De hoofdschuldige
In de r.k. Volkskrant van 16 Maart
staat een artikel van den driehoek*
redacteur over leken*apostolaat en de
propaganda voor de katholieke arbei*
dersbeweging. Hierin komt een passage
voor, die wij niet zonder meer kunnen
laten passeren.
Na de noodzakelijkheid te hebben be-
sproken van de herkerstening van de
arbeiders„stand" - wij meenden, dat
de arbeiders een klasse vormden en dat
een stand, zelfs volgens de katholieke
sociologie, iets anders was — gaat deze
redacteur als volgt verder:
„Alle katholieke arbeiders moeten hiertoe
medewerken. „In het licht der tegenwoor*
dige tragische gebeurtenissen is dit meer
noodzakelijk dan ooit." Het is nu, zoals
was te voorzien en zoals het in de pausc»
lijke encyclieken reeds in de vorige eeuw
was voorspeld, vastgelopen met de dwalin*
gen van liberalisme en Marxisme."

De schrijver van genoemd artikel heeft
met deze passage kennelijk de bedoe*
ling gehad, niet uitsluitend het libera-
lisme en communisme de schuld te
geven van de tragische gebeurtenissen

- zo dit bedoeld was, had hij dit
moeten zeggen - - maar, door de, in
deze betekenis gebruikte volkomen fas*
cistische term Marxisme in te voeren,
tevens de moderne arbeidersbeweging
te treffen, niet onwaarschijnlijk met de
bedoeling, de katholieken af te schrik*
ken van deze beweging in het algemeen
en van de moderne vakbeweging -
over de vakbeweging handelt immers
een groot deel van dit artikel —• in het
bijzonder. Iedereen weet, dat de schuld
van de tegenwoordige tragische ge*
beurtenissen voor een groot deel ge*
zocht moet worden bij de communis*
ten, nationaal*socialisten en fascisten.
Indien de driehoek=redacteur de stel*
ling poneert, dat liberalisme en Marxis*
me nu de hoofdschuldigen zijn, zouden
wij hem gaarne één vraag willen stellen.
Kan hij ons een verklaring geven voor
het feit, dat het nationaal*socialismc
en het fascisme vrijwel uitsluitend wor*
tel hebben geschoten in katholieke lan*
den — Duitsland (waar het in Beieren
begon), Italië, Oostenrijk — en dat het
communisme slechts in één land aan
de macht kon komen, in het weliswaar
Grieks* maar dan toch katholieke
Rusland?
Kan de driehoek*redacteur ons, om het
nog duidelijker te zeggen, verklaren
hoe het komt, dat de hoofdschuldigen
van de tragische gebeurtenissen van
tegenwoordig zijn de landen met een
in hoofdzaak katholieke bevolking?

Z. GULDEN Jr.
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LENIN
en het socialisme in
West-Europa

I n nummer 5 van dit blad vestigden
wij de aandacht op een aantal uit*
spraken van Lenin over het natio*
naliteitenvraagstuk, dat in het

tsaristische Rusland zo'n voorname rol
speelde en dat ten gevolge van de
imperialistische politiek der Stalin*
regering ook in het tegenwoordige Rus»
land nieuwe actualiteit heeft gekre*
gen. Uit de in ons artikel aangehaalde
citaten —• woordelijke vertalingen naar
de door het Moscouse Marx*Engels*
Lenin*Instituut geautoriseerde Duitse
uitgaven van Lenins complete werken
- werd duidelijk, hoe zeer de grondleg*

ger van het Russische bolsjewisme de
door de Sowjet*Unie op Polen en Fin*
land gepleegde roofoverval zou hebben
veroordeeld.
De Arbeid, het blad van het N.A.S.,
blijkt wel waardering te hebben voor
het bijeenbrengen van deze uitspraken
van Lenin en ook onze conclusie, dat
de tegenspraak tussen de Leninistische
doctrine en de Stalinistische practijk

de ontaarding van het Russische bols j e*
wisme op treffende wijze openbaart,
heeft klaarblijkelijk de instemming van
den schrijver in het N.A.S.«orgaan.
Echter, zo gaat hij voort, het ontgaat
hem geenszins dat degenen, „die zich
in het sociaal*democratische kamp zo
sterk in Lenin verdiepen en zich op de
getuigenissen van dien zelfden Lenin
beroepen, geleerd konden hebben, hoe
schadelijk de rol van het reformisme
voor de arbeidersbeweging is." Het is
wel duidelijk, dat hier een geheel ander
onderwerp aan de orde wordt gesteld.
En evenzeer kan men in twijfel trek*
ken, of deze plaats de meest geschikte
is, om op dit thema nader in te gaan.
De veronderstelling is dan ook ge*
rechtvaarigd, dat de schrijver in De
Arbeid zijn opmerking aan ons adres
heeft neergeschreven, zonder te ver*
wachten, dat er dezerzijds op zou wor*
den gereageerd. Toch is de kwestie be*
langrijk genoeg, om er enige aandacht
aan te wijden.

Betekenis van Lenin

Waarover gaat het eigenlijk? Zien wij
het goed, dan gaat het over de vraag,
welke betekenis Lenin heeft of nog
kan hebben voor de ontwikkeling van
de socialistische gedachte en de arbei*
dersbeweging in de landen van West*
Europa. Anders gezegd: over de vraag,
of Lenin een nationaal*Russische ver*
schijning is in de geschiedenis van het
internationale socialisme en dus of het
Leninisme als politieke methode een
typisch Russische variant is van het
Marxisme, dan wel, of Lenin en het
Leninisme ook voor de ontwikkeling
van de socialistische politiek in de lan*
den van West*Europa hun betekenis
hebben of nog zullen krijgen.
Het antwoord op deze vraag zal afhan*
gen van hetgeen men als het meest
karakteristieke ziet in de Leninistische
opvattingen. Voor ons is het Leninis*
me de verder*ontwikkeling van het
Marxisme van sociale theorie tot poli*
tieke strategie en de toepassing daar*
van in een revolutionnaire situatie. Het
onmiskenbaar grote van de politiek
van Lenin in de revolutionnaire ver*
houdingen, die na de vorige wereld*
oorlog in Rusland tot ontwikkeling
kwamen, bestond daarin, dat hij een
zodanige combinatie van klassekrach*
ten tot stand wist te brengen, dat een
overwinning van zijn partij verzekerd
werd. Deze politiek was voor het Rus*
land van 1917 de enig mogelijke, al was
zij, juist door de verbinding van twee

Een verloren slag en de vrede

jTinland — een verloren slag — zonder twijfel!
Het bolsjewistische imperialisme triomfeert en
Stalin dicteerde het volk der Finnen de vrede.
Na de Baltische randstaten is thans ook Finland
aan de Russische machtswil onderworpen. De
gecombineerde Duits-Russische aanval op
Europa, of, zoals de Frankfurter Ze/fung het eens
zo keurig omschreef, „de opstand van het
vasteland" tegen Engeland, heeft met de over-
winning van Finland, na Polen, zijn tweede offer

geëist. De Duitse aanval op Polen zou niet
mogelijk zijn geweest zonder de Russische rug-
dekking en de machtsuitbreiding van Rusland in
Polen, in de Baltische landen en in Finland is
de catastrophale koopprijs, welke Hitler aan
Stalin voor de verleende rugdekking tot dusver
heeft betaald.
De eenvoudige man op straat ziet slechts deze
feiten. Hij bewonderde de heroïeke tegenstand
van het kleine Finse volk, dat 104 dagen lang
de verpletterende overmacht van den bolsjewis-
tischen aanvaller trotseerde en het prestige van
zijn „rode leger" voor de ogen van de gehele
wereld tot het nulpunt terugbracht. Hij ziet ver-
der, dat een krachtige hulp voor Finland op
het juiste ogenblik uitbleef en dat verbaast hem.
Over de vraag, wie voor het uitblijven van deze
hulp verantwoordelijk is: de neutrale landen
Zweden en Noorwegen, of de oorlogvoerende
landen Engeland en Frankrijk, daarover maakt
hij zich geen zorgen. Finland heeft moeten
buigen! —• dit alleen is beslissend voor hem en
dit bedrukt hem.
Geen wonder dat de Duitse propaganda het
Fins-Russische vredesverdrag naar hartelust uit-
buit. Duitsland is aan deze vrede niet onschul-
dig. Militair, vóór alles echter economisch, had
Duitsland er groot belang bij, dat de oorlog in

Finland werd beëindigd. Het vredesverdrag van
Moscou is een „Duitse vrede", met alle onheil,
welke juist een Duitse vrede voor de overwonne-
nen met zich brengt en met het bekende spring-
plankkarakter voor de nationaal-socialistische
dynamiek, of om in de stijl van de Frankfurfer
Zeifung te blijven, voor de verdere aspiraties
van „de opstand van het vasteland". In het
raam van het Duitse oorlogsdoel: vernietiging
van de Engelse wereldmacht en instelling van de
Duitse overheersing, was het tweede oorlogs-
toneel Finland niet gewenst. Dat deze strijd kon
worden beëindigd, moet als een Duits succes
worden geboekt. Voor de geallieerden betekent
het een verloren slag. De oorlog gaat verder!
„De opstand van het vasteland", welks leiders
op de voorgrond Hitler en Stalin zijn, terwijl
Mussolini zich nog op de achtergrond houdt,
kan zich in nieuwe aanvallen ontladen. De vol-
gende aanval kan een grootscheeps vredesoffen-
sief zijn. Wanneer echter Hitler en Stalin over
vrede spreken en Mussolini zijn goede diensten
daarbij aanbiedt, willen wij Europa niet aan het
geweld van een dergelijke „vrede" zien bloot-
gesteld. Dan is het voor Europa toch nog beter,
zich met de traditie van Engeland vertrouwd te
maken, welke hierin bestaat, dat het weliswaar
de slagen verliest, maar de oorlogen wint!
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Lente

zeer ongelijksoortige sociale klassen
niet zonder grote gevaren, zoals trou*
wens later wel zeer duidelijk is geble*
ken. Deze gevaren hoopte Lenin te
kunnen overwinnen door de zegepraal
van de socialistische revolutie in enige
der voornaamste industrieel hoger*ont*
wikkelde landen van West=Europa.
Het uitblijven echter van de proleta*
rische revolutie in de kapitalistische in*
dustrielanden, dus het isolement van
de Russische revolutie, noopte Lenin
tot een scherpe koersverandering, die
van het standpunt ener socialistische
politiek uit ongetwijfeld retarderend
moest werken, die echter door de ont*
zaglijk ten achter gebleven econo*
mische ontwikkeling van Rusland
dwingend werd voorgeschreven. Lenin
bleek vooral bij deze gelegenheid niet
alleen een groot revolutionnair, maar
ook een meesterlijke opportunist te
zijn. Het isolement van de Russische
revolutie, het zich gedwongen concen*
treren op de Russische omstandighe*
den, versterkte de opvatting, dat
Lenin een uitsluitend Russisch politicus
was én dat het Leninisme voor de
socialistische beweging buiten Rusland
nimmer grote betekenis zou kunnen
verwerven.

Nieuwe kansen

Wij zijn het, ronduit gezegd, met deze
opvatting niet eens. Wanneer onze ka*
rakteristiek van het Leninisme als te
zijn een toepassing van het Marxisme
in een revolutionnaire situatie, juist is,
dan is het lang niet onwaarschijnlijk,
dat het in die landen, waar de demo*
cratié werd vernietigd en het fascisme
zijn dictatuur vestigde, nieuwe kansen
krijgt. Het bolsjewisme kon slechts tot
ontwikkeling komen onder hel iedere
politieke vrijheid vertrappende tsaris*
me. Het fascisme is niet minder
vijandig aan het groeien van demo*
cratische volksvrijheden, integendeel,
het is een herhaling van het tsarisme
in veel geweldiger afmetingen. Een
wedergeboorte van het Leninisme
wordt door het fascisme eerst recht
mogelijk. Om met Rauschning te spie;
ken: „Bestaat thans nog de mogelijk*
heid van een proletarische revolutie
met het doel ener klassenloze maat*
schappij onder de dictatuur van het
proletariaat? Het antwoord daarop
kan slechts luiden: Zij bestaat eerst
thans. Door de pogingen, om een ver*
meend revolutiegevaar te verhinderen,
is zij acuut geworden. De tegenwoor*
dige toestand maakt de consequentie
van een proletarische revolutie tot een
grote waarschijnlijkheid."
Geheel anders liggen de verhoudingen

in die landen, waar de democratie zich
tot nog toe wist te handhaven en waar*
van met een grote mate van zekerheid
kan worden voorspeld, dat de demo*
cratische tradities er ook in de toe*
komst zullen worden geëerbiedigd.
Natuurlijk is de schrijver van het arti*
kei in De Arbeid het op dit punt met
ons volstrekt oneens. Hij miskent, zot
als in die kringen te doen gebruikelijk
is, het regeneratievermogen van de de*
mocratie in die landen, waar zij het
resultaat is van een langdurige ontwik*
keling. En de aanpassing der socialis*
tische politiek aan de historisch ge*
groeide democratische verhoudingen in
die landen beschouwt hij als verraad
aan de doeleinden van het socialisme
en aan de belangen der arbeidersklasse.
Het reformisme is voor hem niets an*
ders dan een verwerpelijke dwaling,
terwijl de kracht van deze stroming in
de arbeidersbeweging en het onmisken*
bare succes van haar politiek in het
verleden hem eigenlijk moesten leren,
dat dit reformisme klaarblijkelijk ster*
ke wortels moet hebben in de econo*
mische en politieke ontwikkeling van
het kapitalisme, dat het dus een his*

torisch noodzakelijke faze in de sociale
ontwikkeling van West*Europa blijkt
te zijn.
Zozeer wij dus er van overtuigd zijn,
dat de betekenis van Lenin en zijn
denkbeelden — wij bedoelen natuurlijk
het klassieke Leninisme, niet de cari*
catuur, die de Stalinisten nodig hebben
ter rechtvaardiging van hun imperia*
listische politiek —• ook buiten Rus*
land nog groot kan worden, zozeer
hechten wij er aan te verklaren, dat
naar onze mening de ontwikkeling in
het democratische West*Europa een
andere zal zijn dan in de landen, waar
de politieke machtsontwikkeling der
arbeidersklasse langs evolutionnaire
weg door reactionnaire dictaturen on*
mogelijk is gemaakt.
Hetgeen alweer niet wil zeggen, dat de
West*Europese socialisten goed zou*
den doen, hun opvattingen over de
strijd voor hun maatschappelijke idea*
len niet te confronteren met die van
Lenin.
Het Volksdagblad beschuldigde ons
naar aanleiding van de door ons gege*
ven citaten van Lenin*vervalsing. Daar*
over in het volgende nummer.
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Hoewel het conflict Rusland—Finland
thans een einde heeft genomen, me:
nen wij toch tegenover de demagogie
en het in; en uitpraten van de Neder*
landse communisten, een artikel over
deze zaak te moeten brengen. Red.

T wee weken geleden is er in de
Tweede Kamer enig tumult ge*
weest. Niet van N.S.B.*zijde,
dat valt niet meer op. De eer

van tumultverwekker viel den commu*
nist Louis de Visser toe, die in verband
met de veranderde houding van zijn op*
drachtgevers te Moscou, in het Neder*
landse parlement een ouderwetse bul*
derrede heeft gehouden. Zijn vroegere

goedschiks kon krijgen, met de wape*
nen in de hand te veroveren.

Communistische methoden

Om aan de eisen der Sowjet*Unie
kracht bij te zetten, werd een niets ont*
ziende, leugenachtige en van Hitler*
Duitsland overgenomen vorm van
perscampagne tegen het vrije, demo*
cratische Finland op touw gezet. Een
campagne, zo liederlijk en vals, dat er
geen weerga voor te vinden is. In die
campagne voerde Het Volksdagblad
voor wat Nederland betreft, de hoofd*
toon.
Wat was het doel dezer perscampagne?
Zij richtte zich in hoofdzaak op twee
punten, die in eigen woorden samen*

organiseerd. De Nederlandse regering
voelde zich verplicht, aan deze steun*
campagne mede te doen, door de
Tweede Kamer voor te stellen, ƒ100.000
voor het Finse Rode Kruis beschik*
baar te stellen.

De rol van Louis de Visser

De communist De Visser, die om zijn
„veel geschreeuw en weinig wol" be=
kend staat, kreeg van hogerhand uit
Moscou de opdracht, tegen dit wets*
ontwerp te ageren. Zijn argumenten
waren geen andere dan die, welke wij
hierboven reeds weergaven als de pun*
ten, waarop de Sowjet*Russische leu*
gencampagne zich concentreerde. Na*
tuurlijk lokten zijn woorden in de Ka*

COMMUNISTISCH BEDROG ONTMASKERD
-ffoe Ku.u.5inen wet *Tinland denkt

bijnaam „Loutje Bulk" kan weer in ere
hersteld worden.

Wat is er aan de hand?
Men kent de geschiedenis. Nadat het
fascistische Duitsland en het bolsje*
wistische Rusland een monsterverbond
gesloten en Polen verdeeld hadden, zag
de Sowjet*Unie de kans schoon, om de
imperialistische verlangens der vroe*
gere tsaren te vervullen. Thans even*
wel niet onder leiding van zo'n ouder*
wetsen tsaar, doch onder die van
vadertje Stalin, den oppermachtigen
alleenheerser en tiran van i deel van
de aardbodem.
De Sowjet*Unie wilde haar invloeds*
sfeer rondom de Oostzee uitbreiden.
Daartoe werden Estland, Letland en
Litauen ontvoogd en was de beurt ge*
komen aan Finland. Met Finland ston*
den de zaken evenwel anders.
Finland maakte vóór de wereldoorlog
1914—1918 deel uit van het Russische
tsarenrijk. Het verkreeg in 1917, met
medewerking van Duitse militairen, van
Lenin c.s. zijn zelfstandigheid, zijn vrij*
heid. Dit vrije Finland, dat op demo*
cratische wijze wordt bestuurd, wenste
zich niet zonder meer aan de eisen
der Sowjet*Unie te onderwerpen.
Geen vertoog hielp. Stalin had reeds
lang besloten, datgene wat hij niet

gevat, als volgt omschreven kunnen
worden:
1. Finland wordt geregeerd door een kliek,

bestaande uit Mannerheim«Tanner*Cajen*
der*Kallio. Deze kliek is fascistisch. Tot
deze kliek behoren ook de sociaal*demo*
craten.

2. Finland en zijn regering hebben van
stonde af aan een pro*Engels*Frans*Ame*
kaanse politiek gevoerd, daarmede aan
de imperialistische belangen dezer mo*
gendheden tegemoetkomende.

De laffe aanval
Toen dan Finland de Russische eisen
afwees, werd de Russische legermacht,
een legermacht van een volk van 170
millioen zielen, op Finland met zijn 4
millioen inwoners afgestuurd. Het heet*
te, dat de Finnen de Russen hadden ge*
provoceerd en uitgedaagd. De „fascis*
tische'' regering werd als onwettig aan*
gemerkt en met zulk een regering
wenste de Russische regering niet ver*
der te onderhandelen. De „volksrege*
ring*Kuusinen" werd in het leven ge*
roepen en deze „volksregering" werd
als de werkelijke vertegenwoordiging
van het Finse volk beschouwd.
Deze laffe Russische aanvalsdaad ver-
oorzaakte in de democratische landen
een beweging van afkeer tegen de
Sowjet*Unie, terwijl overal inzamelin*
gen voor steun aan Finland werden ge*

mcr reactie bij de woordvoerders der
andere partijen uit. Voor de sociaal*
democratische fractie was het Drees,
die den communistischen groot*
schreeuwer het masker van bedrog af*
rukte en hem met de naakte feiten
om de oren sloeg.

De feiten

De feiten, welke Drees hanteerde, ko=
men uit een communistische bron en
zijn geschreven door een man, die in
de Finse kwestie, juist van commu*
nistische zijde, als een deskundige
wordt gedoodverfd. Deze feiten zijn
ontleend aan Kommunistische Inten
nationale, Heft 6/1939, en zijn ver*
meld door den leider der Finse mario*
nettenregering, Kuusinen.
In genoemd tijdschrift behandelt Kuu*
sinen de toen aanstaande parlements*
verkiezingen in Finland. Nadat hij
heeft vastgesteld, dat er in Finland drie
politieke groeperingen bestaan - - een
fascistisch blok, een regeringsblok en
een antifascistisch blok —•, geeft Kuu*
sinen een nadere omschrijving van deze
drie groeperingen. Hij zegt dan woor*
delijk:

„Het kamp der fascistische reactie bestaat
uit de fascistische partij I.K.L. en de pro*
fascistische coalitie*partij, de belangrijkste
partij der Finse grootkapitalisten en grond*
bezitters. Tot dit kamp behoren ook gere*
kend te worden de reactionnaire grootbur»
gerlijke elementen der Zweedse partij en
enkele cellen en agenten der coalitiepartij in
het regeringsblok.
Het regeringsblok bestaat officieel uit de
boerenbond, de progressieve partij en de
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sociaal»democratische partij, doch zijn poli»
tiek wordt bepaald door de rechtervleugels
van de boerenbond en van de progressieve
partij en door de rechtse sociaal»democraten.
Het antifascistische kamp bestaat uit
krachten, die zich deels in, deels buiten het
regeringsblok bevinden: de linkervleugel en
het centrum der sociaal»democratische partij
en vakbeweging, bovendien een reeks van
op de linkervleugel der boerenpartij en
progressieve partij staande elementen en
twee kleine boerenpartijtjes. Tot het anti»
fascistische blok behoort natuurlijk ook de
communistische partij, die van haar wette»
lijke rechten is beroofd en daarom bij de
verkiezingen niet met eigen lijsten kan uit»
komen, doch wel aan de verkiezingsstrijd
deelneemt."

Dit zijn de woorden van den door Mos*
cou begenadigden leider der Finse
„volksregering". Deze man schreef als
Fins deskundige uit het communistische
kamp in Juni 1939, slechts een paar
maanden voordat de Sowjet*Unie
openlijk haar eisen aan het vrije Fin*
land stelde, deze woorden, dat wil zeg*
gen: de waarheid!
Uit dit enigszins uitvoerig citaat blijkt
overduidelijk, dat de communist Kuusi*
nen de regering van Finland niet als
een fascistische regering beschouwde
en dat de Finse sociaalsdemocraten en
de Finse vakbeweging niet behoorden
tot de fascistische elementen. Dat de
communisten thans uitschreeuwen dat
dit wel het geval is, is een bewijs, dat
zij om de aanvalsdaad van de Sowjet*
Unie te kunnen goedpraten, valse voor*
wendsels gebruiken.

Diende Finland andere mogend-
heden?

Ook dit punt wordt in het artikel van
den communist Kuusinen ter sprake ge*
bracht. Over de buitenlandse politiek
schrijft hij, wij nemen weer de letter*
lijke tekst:

„In de buitenlandse politiek heeft zij (de
Finse regering. J.) tegenover het streven
naar voogdijschap der Hitler»regering de
weg van een steeds verder en verder gaan*
de capitulatie ingeslagen. Op verlangen van
het Duitse fascisme heeft zij zich van de
sanctie*verpliehtingen van de Volkenbond
losgemaakt. Op verlangen van het Duitse
fascisme heeft zij het plan van de verster»
king der Aalands»eilanden, welke Hitler*
Duitsland in zijn hand wil hebben, opgeno»
men. Zij heeft niets gedaan om de geheime
„militaire samenwerking" tussen de Finse en
de Duitse legerleiding te likwideren of te
beperken, ofschoon deze samenwerking van
Finland militair direct een oefenterrein voor
het Duitse leger dreigt te maken en of*
schoon het juist is, wat de vooruitstrevende

krant Hame een jaar geleden schreef, dat
„wij nauwelijks militaire geheimen van enige
betekenis hebben, welke Duitsland niet
evenzo goed bekend zijn als ons zelf."

Na nog enige voorbeelden van de Finse
pro*Duitse politiek te hebben gegeven,
waarschuwt Kuusinen dan:

„Men kan met zekerheid beweren, dat de
Finse regering, wanneer zij niet tijdig het
roer omgooit, onder een zo sterke druk van
het Duitse fascisme komen zal, dat zij zich
later niet meer uit haar greep kan bevrijden,
zelfs als zij dat zou wensen."

Als richtsnoer voor de Finse buiten*
landse politiek geeft Kuusinen dan
aan:
„Het is noodzakelijk, de buitenlandse poli*
tiek van Finland te bevrijden van de voog*
dijschap van Hitler*Duitsland. Inplaats van
een capitulatie»politiek is een politiek van
tegenstand tegen de eisen van het Duitse
fascisme nodig, inplaats van zich zelf te
isoleren internationale samenwerking
met de staten, die zich tegen de verove»
ringsplannen der fascistische agressoren ver»
zetten."

Dit is de mening van den vertrouwens*
man van Stalin en dus van alle com*
munisten. Overduidelijk blijkt weer, dat
de Finse regering niet het instrument
der Engels*Frans=Amerikaanse impc*
rialisten is geweest, zoals De Visser
thans op gezag van Moscou moet ver*
kondigen. Finland, dat in 1917 met be*
hulp van Duitsland zijn zelfstandigheid
en vrijheid veroverde, is - - dat staat
geschiedkundig vast — altijd pro*Duits
georiënteerd geweest.

Communistisch leugenspel

Het communistische leugenspel, de las*
ter* en smaadcampagne van de Commr.*
nistische Internationale en de bij haar
aangesloten communistische partijen,
die ten doel had, de aanvalsdaad der
Sowjet*Unie goed te praten, zijn hier*
mede voldoende getekend.
Rest ons nog één opmerking. De com*
munist De Visser was er in de Tweede
Kamer op uit, zijn mede*leden een rad
voor de ogen te draaien. Hij is daarin,
mede dank zij de feiten, welke Drees
hanteerde, niet geslaagd. Evenals De
Visser in de Tweede Kamer een valse
en onjuiste voorstelling van zaken gaf,
moet Het Volksdagblad het zelfde
doen. Het zet zijn lezers de rede van
De Visser groot opgemaakt voor, van
de argumenten, welke Drees aanvoer*
de, zegt het blad slechts:

„Tegenover de communisten haalt spr. de
oude argumenten aan en beweert, dat zij
Finland beledigd zouden hebben, door het
contra*revolutionnair te noemen. . . . "

„De oude argumenten" is de dooddoe:
ner, waarachter de feiten, zoals door
Kuusinen in Juni 1939 beschreven, voor
den communistischen lezer verborgen
moeten blijven.
Van de Lenin*citaten, welke W. Komijn
in ons blad van 29 Februari j.l. gebruik*
te, heette het weer, dat Komijn deze
citaten „vervalste".
Men kan van lieden, die beweren, dat
woorden als „aanvaller" en „aangeval*
lene" in drie maanden tij ds een geheel
andere, ja tegenovergestelde betekenis
kunnen krijgen, niet verwachten, dat zij
hun lezers de waarheid zullen voorzet*
ten. Bedriegers zijn en blijven bedrie*
gers, lasteraars blijven lasteraars! Heb*
ben de Nederlandse communisten soms
op gezag van Moscou, dat hen voor*
ging, zich reeds geassocieerd met het'
telegram*adres „Waarheid"?

Hef Vakverbond en de Soc.-Dem. Par/ij in Zweden nebben
een geschrift uitgegeven, gefife/d „Wat Finland verdedigt".
Hef doel van dit geschrift, dat in geheel Zweden fen
bafe van Finland verkocht werd, was de economische en
sociale toestanden in Finland fe schetsen, Hierbij een der
vele afbeeldingen uit dif geschrift.



Vakcentralen neutrale landen
Op Zondag 17 Maart vond te Am*
sterdam onder leiding van den voorzit*
ter van het N.V.V. E. Kupers, een con*
ferentie plaats van vertegenwoordigers
van de bij het I.V.V. aangesloten vak*
centralen uit de neutrale Europese lan*
den.
Afgevaardigden waren gezonden door
België, Denemarken, Luxemburg, Ne*
derland, Noorwegen, Zweden en Zwit*
serland. Finland had telegrafisch be*
richt gezonden, dat het tot zijn leedwe*
zen verhinderd was, de conferentie bij
te wonen.
De secretaris van het I.V.V., W. Sche*
venels, woonde eveneens de conferen*
tie bij.
De afgevaardigden verstrekten mede*
delingen over de positie van de vakbe*
weging in het land, de stand der werk*
loosheid, de ondersteuning der werk*
loze arbeiders, de ondersteuning van cle
gezinnen der gemobiliseerden, de lonen
en prijsbeweging, alsmede over andere
kwesties van sociale en economische
aard.
De voorzitter van het Zweedse vakver*
bond, Lindberg, gaf een uiteenzetting
over de houding van de Scandinavische
landen in verband met het conflict
Rusland=Finland, in het bijzonder over
hetgeen Noorwegen en Zweden ten be*
hoeve van Finland hebben gedaan.
De conferentie betuigde aan het slot
haar warme sympathie met het zo
zwaar getroffen Finse volk.

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

Uw coöperatie
heeft voor U 'n
keurcollectie
HAKA-sigaren
in voorraad.
VOOR ELK
WAT WILS!
HAKA-SIROLA
10 smakelijke
sigaren in car-
tonnen doos
40 CENT

Besloten werd nog, regelmatig gege*
vens uit te wisselen over de vraagstuk*
ken, waarbij in het bijzonder de vak»
weging in deze moeilijke internationale
omstandigheden is geïnteresseerd.
Over enkele maanden zou opnieuw een
bijeenkomst als deze gehouden wor*
den.

Vacantie voor jeugdige arbeiders
J.n het adres, dat de Jeugdraad van het N.V.V.,
hef hoofdbestuur van de A.J.C, en het bonds-
bestuur van de Nederlandse Arbeiders Sport-
bond aan den minister van Sociale Zaken heb-
ben gezonden, wordt er op aangedrongen, in
het door den minister bij het parlement in te
dienen wetsontwerp inzake vacantie met behoud
van loon een bepaling op te nemen, waarbij
voor de jeugdige arbeiders een langere vacantie
wordt voorgeschreven dan voor de volwassen
arbeiders. Aan de uitvoerige motivering van het
adres ontlenen wij het volgende:
De gevolgen van de rationalisatie der pro-
ductie hebben een zeer nadelige invloed op de
jeugdige arbeiders, vooral op hen, die reeds
na het verlaten van de lagere school in het
productieproces worden opgenomen. Deze jeugd
immers verkeert in een stadium, waarin zij
lichamelijk noch geestelijk volgroeid is.
Genieten de jongens en meisjes, terwijl
zij op school zijn, van een grote, een Paas-,
een Pinkster- en een Kerstvacantie, niet zodra
hebben zij de school verlaten en een werkkring
gevonden, of zij krijgen vaak slechts één week
vacantie per jaar.
In tal van andere landen, waar de vacantie wet-
telijk geregeld is, kent de wet aan jeugdige
arbeiders een langere vacantie toe dan de zes
dagen, welke krachtens het door den minister
aanhangig gemaakte voorontwerp —• wanneer
het tot wet zal zijn verheven — de Neder-
landse arbeidende jeugd deelachtig zal wor-
den. Reeds de twintigste Internationale Arbeids-
conferentie, welke in 1936 werd gehouden, nam
met 99 tegen 15 stemmen een conventie met
betrekking tot dit onderwerp aan. Deze conven-
tie regelt in artikel 2 de duur van de vacantie.
In het tweede lid van dit artikel wordt princi-
pieel voor de arbeidende jeugd een langere
vacantie vastgesteld dan voor de volwassen
arbeiders. Bij de eindstemming over de con-
ventie behoorden de beide Nederlandse rege-
ringsafgevaardigden tot de voorstemmers.
Adressanten hopen daarom, dat de Nederlandse
regering bij nadere overweging de wenselijk-
heid zal inzien, dat aan jeugdige personen, in
het arbeidsproces opgenomen, een langere
vacantie wordt toegekend dan aan hun volwas-
sen mede-arbeiders. Ten aanzien van de vraag,
wat onder jeugdige arbeiders dient te worden
verstaan, willen zij aansluiting zoeken bij de
Arbeidswet, die in art. 8 bepaalt, dat onder
„jeugdige personen" moeten worden verstaan
arbeiders beneden 18 jaar.

De Jaarbeurs

\_) e dagbladen hebben uitvoerige be*
schouwingen gewijd aan de zo juist ge*
houden Utrechtse jaarbeurs, de eerste
jaarbeurs in oorlogstijd. Wij willen van

al datgene, dat tentoongesteld werd,
hier geen opsomming geven. Wij be*
palen ons slechts tot drie stands, welke
er in de dagbladpers, over het alge*
meen genomen, nog al bekaaid zijn af*
gekomen.
Centraal Bureau voor de Statistiek. Het
C.B.S. heeft het dit jaar met zijn stand
niet gelukkig getroffen. Hij lag wat
achteraf en midden in het gebouw,
waardoor over de stand een somber
licht viel, dat de expositie niet ten
goede kwam.
Het C.B.S. bood den toeschouwer een
met bekwame hand samengesteld over*
zicht van de publicaties van het Bureau.
Voor hem, die met het werk van het
Bureau vaak in aanraking komt, was
het een verrassing, de veelheid van
publicaties op elk terrein zodanig ge*
rangschikt te zien, dat zij als het ware
één geheel vormden.
Economische Voorlichtingsdienst. De
Economische Voorlichtingsdienst had
zijn kracht gezocht in eenvoud. Een
eenvoud, die het doel van de expositie
van de E.V.D., n.l. een inzicht in de
huidige regeringspplitiek, kracht bij*
zette. In suggestieve beelden en lijnen
beeldde de Economische Voorlichtings*
dienst de voedselvoorziening van ons
land met de daarop betrekking heb*
bende regeringsmaatregelen uit. Een
voortreffelijk staaltje van propaganda*
voering werd daarmede bereikt.
Rijksverzekeringsbank. Ook de Rijks*
verzekeringsbank heeft het in het lich*
te gezocht. Aan de wand hing een aan*
tal grafieken, welke den bezoeker de
betekenis van de verschillende takken
der sociale verzekering duidelijk voor
ogen stelden. Het wil ons voorkomen,
dat de stand van de R.V.B, wel wat te
sober is gehouden. Men miste de blik*
vanger, welke de E.V.D. had in de
vorm van gekleurde figuren aan de
wand. De statistieken van de R.V.B.
staken op de witte achtergrond eigen*
lijk te weinig af. Hier had naar de be*
scheiden mening van ondergetekende
veel bereikt kunnen worden, door
enkele mooie foto's van het nieuwe
R.V.B.*gebouw op te hangen. G. K. J.

Nieuwe wetsvoorstellen

D ij het ter perse gaan van dit num*
mcr, verschenen het wetsontwerp van
minister Van den Tempel tot wijziging
van de Ziektewet, alsmede het wets*
voorstel beogende het zoveel mogelijk
treffen van waarborgen, dat personeel*
pensioenfondsen hun verplichtingen na*
komen.
Uiteraard komen wij op deze wets*
ontwerpen nog terug.


