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waaruit de wapenindustrie haar ar*
beidskrachten kon betrekken.
Het aanbod overtrof de vraag. Echter
belemmerde het gebrek aan geschoolde
arbeiders de aanstelling van hulpkracht
ten. Dus werden eerst de geschoolde
arbeiders van het front teruggeroepen.
Daar de behoefte aan hulparbeiders in
de wapenindustrie steeds dringender
werd, trof de regering verschillende
maatregelen, temeer daar de zorg voor
de aanstaande oogst er toe leidde, dat
duizenden arbeiders uit de wapenindu*
strie aan de landbouw moesten worden

zijn in de wapenindustrie reeds 70.000 vrou»
wen en meisjes te werk gesteld; het aantal
moet zo spoedig mogelijk tot 250.000 wor*
den opgevoerd. Van de vrouwen, die zich
vrijwillig hebben aangemeld, zijn duizenden
nog steeds niet te werk gesteld. Aangeno»
men wordt dan ook, dat het vrijwillig aan*
bod van vrouwelijke arbeiders voldoende
zal zijn en dat van dwang geen gebruik zal
behoeven te worden gemaakt.

Wetenschappelijk onderzoek
Kort voor het uitbreken van de oorlog
had het ministerie van Arbeid te Parijs
een „Wetenschappelijk Bureau voor

250. 919 9
VROUWEN in
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I n de jaren 1914—1918 waren het
400.000 vrouwen, die meegeholpen
hebben aan de Franse overwinning.
Hoeveel zullen er thans nodig zijn?

De algemene mobilisatie van Frankrijk
heeft alle mannen van 20 tot 40 jaar
—• met zeer geringe uitzonderingen -
naar het front geroepen. Het kwam er
dus op aan, de uitgevallen arbeids*
krachten door nieuwe te vervangen.
Wie anders dan de vrouwen waren aan»
gewezen, de ontstane vacatures te be*
zetten?
De oorlogsverklaring heeft ook de vrou*
wen in zo menig opzicht grote moeilijks
heden berokkend. Het gehele bedrij f s=
leven werd verlamd ten gevolge van
het feit, dat de arbeiders waren gemo*
biliseerd. De gehele luxe=industrie,
welke een belangrijk deel van de Franse
export vormt, bevond zich in een toe=
stand van de grootste verwarring.
20.000 midinettes en 5.000 bedienden
werkten alleen reeds in de fijnste
modehuizen van Parijs; met één slag
waren zij zonder werk. Er werden on=
middellijk maatregelen getroffen, om 'n
deel van hen weer aan werk te helpen.
De vrouwen der gemobiliseerden vorm»
den, behalve de werkloos geworden
vrouwen, het belangrijkste reservoir,

afgestaan, waarin zij ook vóór de oorlog
werkzaam waren.

Dientengevolge werd opnieuw een oproep
tot de vrouwen gericht. De jongste decreten
machtigden tot opvordering van vrouwen;
bepaalde industrieën en ondernemingen kom
den worden verplicht, een zeker percen»
tage vrouwelijke arbeidskrachten te werk
te stellen. De daardoor vrijgekomen mannes
lijke arbeiders en bedienden konden voor
werkzaamheden in wapenfabrieken worden
opgevorderd.
Anderzijds moest in de loop van twee
maanden een telling van de beschikbare
vrouwelijke arbeidskrachten worden gehou»
den. Wanneer zich niet voldoende vrouwen
en meisjes vrijwillig voor het verrichten
van arbeid zouden aanmelden, zouden de
autoriteiten gemachtigd zijn, de vrouwelijke
burgerdienst in te voeren, om zoveel hulp*
arbeidsters ter beschikking van de wapens
industrie te stellen, als zij nodig heeft. Bij
de tewerkstelling van vrouwelijke arbeidss
krachten moeten de gezins* en andere om»
standigheden der vrouwen in aanmerking
worden genomen en aan de vrouwen van
gemobiliseerden de voorkeur worden gege*
ven. Nadere voorschriften moeten door het
ministerie van Arbeid worden vastgesteld;
dit zal ook voor het oprichten van een groot
aantal nieuwe centra voor de opleiding van
vrouwelijke hulparbeiders moeten zorgen.
Volgens de jongste officiële mededelingen

Hulparbeiders" in het leven geroepen.
Dit bedoelde een vredeswerk te zijn;
op l September werd het echter tot
een oorlogswerk gemaakt. De manne*
lijke candidaten, die op hun bekwaam*
heden moesten worden onderzocht,
maakten plaats voor de vrouwen. Dage*
lijks meldden er zich 100. Zij ondergaan
een drievoudig onderzoek. Een sociale
werkster ontvangt ze en onderzoekt
de toestand van het gezin van de zich
aanmeldende arbeidster. Beschikt zij
over een arbeidskaart? Is haar man ge*
mobiliseerd? Hoe lang is zij werkloos?
Welke arbeid wil zij verrichten? Is zij
wel in staat zware arbeid te verrichten?
En haar leeftijd? De al te jonge en te
oude vrouwen vallen uit.
Daarna wordt de sociale werkster afge*
lost door denvrouwelijken dokter, die de
vrouwen aan een geneeskundig onder*
zoek onderwerpt. Sommige vrouwen
mogen geen werkzaamheden verrich*
ten, waarbij zij lang moeten staan. Ook
het hart en de longen worden onder*
zocht, waarbij gebruik wordt gemaakt
van Röntgenfoto's. De medische ver*
klaringen gaan steeds naar de leidster
van het bureau; wellicht kan de een of
ander lichte bezigheid voor deze vrou*
wen worden gevonden.
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Het eindpunt van deze waarnemingen
is het psychotechnische onderzoek.
Acht geschoolde krachten stellen door
verschillende toetsingen de geestelijke
en motorische bekwaamheden der aan*
staande arbeidsters vast, de gelijkma*
tigheid, vlugheid, nauwkeurigheid van
opvatting en beweging, de geschiktheid
tot oordelen en haar uithoudingsver*
mogen. Deze dienst staat onder leiding
van prof. Lahy.
Op grond van het resultaat van het
psychotechnisch onderzoek vindt de
classificatie plaats. Met behulp van een
handig samengestelde kartotheek kun*
nen direct de nodige hulpkrachten voor
ingewikkelde machines of voor een*
voudige handgrepen beschikbaar wor*
den gesteld. De besten van de aan*
staande arbeidsters mogen de herscho*
lingscursussen volgen, om tot vrouwe;
lijke draaier of frezer te worden opge*
leid.
Alle vraagstukken betreffende de voor
de wapenindustrie benodigde hulp*
arbeiders worden in een speciale afde*
ling van het ministerie van Arbeid be*
handeld. Deze vraagstukken moesten
zowel uit industrieel, als uit sociaal
oogpunt worden bezien. In industrieel
opzicht kwam het er op aan, het ar*
beidsproces op de vrouw in te stellen,
de werktuigen zo licht mogelijk te
maken, de handgrepen te vereenvoudi*
gen. Uit sociaal oogpunt moest aan de
toekomst van het ras worden gedacht
en aan de latere terugkeer der vrouw
tot haar normale levenswijze.
De vrouwen werken in talrijke be*
drijven evenals de mannen tot 60 uren
per week.
De minister van Arbeid, Pomaret, heeft
in een circulaire de invoering van een
halve arbeidsdag voor de vrouwen be*
pleit: de huishouding en de kinderen
mogen niet verwaarloosd, de gezond*
heid der vrouw door te lange werktijd
niet ondermijnd worden.
De werktijd is verschillend, al naar de
soort der tewerkstelling — bij zittende

Vrouwenarbeid in de v/iegfuigfabrieken

VREDESKALENDER

Geen vrede verdient de naam van vrede, wanneer daarin de kiem
van een nieuwe oorlog verborgen ligt.

Kant. (1724-1804)

houding is de graad van vermoeidheid
geringer—•, naar de mogelijkheden van
transport, naar het bedrijf. De leeftijd
der werkende vrouwen is van 20 tot 35
jaar, de lonen zijn in het algemeen frs.
2,50 tot frs. 3.— lager dan van de man*
nen. Terwijl de mannen zich zelf en
hun gezin moeten onderhouden, zijn de
vrouwen slechts met de zorg voor zich
zelf en de kinderen belast; haar man*
nen bevinden zich immers aan het
front. De vakbonden zijn evenwel van
andere mening en bepleiten de zelfde
lonen voor mannen en vrouwen en
eisen eveneens een halve arbeidsdag
voor de vrouwen als regel.

In de wapenfabriek

Waaruit bestaan de werkzaamheden
der vrouwen? In de vorige oorlog was
het draaien van granaten het eigenlijke
werkterrein van de vrouw. Thans is
dit wederom het geval. In een grote
fabriek in een der voorsteden van Pa*
rijs, waar in totaal 3000 arbeiders wer*
ken, vervaardigen 1000 vrouwen hon*
derdduizenden granaten. Zij werken
aan vijf lopende banden; één vrouw
bedient drie machines tegelijk, zij snelt
van de ene machine naar de andere en
verricht op deze wijze steeds de zelfde
handgrepen. In een andere werk*
plaats manipuleren de vrouwen met
pincettes aan de gevoelige onderdelen
der lonten, welke voor de luchtverde*
diging bestemd zijn. En evenals hier,
werken zij in talrijke andere bedrijven.
Van geheel nieuwe aard is de vliegtui*
genfabriek, waarvan het personeel voor
vier vijfden uit vrouwen bestaat. Hoge
luchtige lokalen, waarvan het helle licht
de witte werkkleding der 1800 arbeid*
sters nog witter doet schijnen dan ze
reeds is. Ook de ploegbazen (chef

d'équipe) zijn vrouwen. De handgrepen,
welke de vrouwen moeten verrichten,
eisen grote nauwkeurigheid en snelheid;
zij bedienen de cirkelzagen bij het
monteren van dwarsstangen. Op een
hoge steiger werken vier ploegen onder
elkaar; de eerste is nog nauwelijks met
het monteren van een vleugel begon*
nen, of de tweede er onder maakt hem
voor de helft gereed, de derde groep
- het zijn steeds 20 arbeidsters — voor

een derde en de vierde groep geheel
onderaan voltooit het werk; de loop*
plank, welke electrisch wordt bediend,
daalt in de mate, waarin het arbeids*
proces voortging vindt. De beide vleu*
gels van het bombardementsvliegtuig
hebben 200.000 klinknagels nodig.
De minister van Bewapening, Dautry,
wiens moderne opvattingen algemeen
bekend zijn, toonde groot begrip voor
de werkende vrouw als moeder: krib*
ben, kinderspeelplaatsen, ook in de
ondernemingen zelf, moeten er voor
zorgen, dat de in de wapenindustrie
werkende vrouwen over het welzijn van
haar kinderen gerust kunnen zijn.
In een rede voor de Franse persver*
tegenwoordigers, gehouden in aanslui*
ting op hun bezoek aan verschillende
wapenfabrieken, verklaarde minister
Dautry o.a.: „Wat wij vóór alles willen,
is dat allen in een atmosfeer van vol*
komen kameraadschap werken. Wat
ons betreft, streven wij er naar, het
welzijn van allen te waarborgen... .
Om. een land als Duitsland, dat reeds
lang de oorlog heeft voorbereid, het
hoofd te kunnen bieden, moet Frank*
rijk zwaar en ononderbroken arbeiden,
en zich kalm in de offers schikken,
welke worden verlangd."
Dat de in de wapenindustrie werkende
vrouwen deze noodzakelijkheid inzien
— wie zou daaraan twijfelen?

l



Wijziging
van de
Ziektewet

De minister van Sociale Zaken
heeft een wetsontwerp inge*
diend tot wijziging der Ziekte*
wet. Het ontwerp beoogt in de

eerste plaats de aansluiting van de
Ziektewet aan de Kinderbijslagwet, in
de tweede plaats herziening van de
regeling omtrent tle erkenning als be*
drijf svereniging.
Beide voorzieningen acht de minister
blijkens de Memorie van Toelichting
van spoedeisende aard, omdat reeds
aanstonds de uitvoering der kinder*
bijslagverzekering moet kunnen worden
opgedragen aan bedrijfsverenigingen,
die ten volle aan de thans gestelde
eisen voldoen.

Aansluiting aan de Kinderbijslagwet

De kinderbijslag wordt niet beschouwd
als loon en zal dus geen invloed op de
dagloonbcrekening kunnen hebben. In
geval van ziekte zal daarentegen het
ziekengeld worden verhoogd met het
bedrag van de bijslag.
De verhoging komt ten laste van het
Kinderbijslagvereveningsfonds, zodat
het ziekteverzekeringsorgaan geen bet
lang heeft bij de vraag, of de verzeker*
de arbeiders al dan niet grote gezin*
nen hebben. Het bedrag van de ver*
hoging blijft onveranderd gedurende
de gehele duur van de ziekengeld*
uitkering.
Indien het aantal kinderen beneden
de 15 jaar dus verandering heeft onder*
gaan in de loop van het kalenderjaar
en het aantal kinderbijslagen zou vol*
gens art. 24 (2) der Kinderbijslagwet
moeten worden vermeerderd of ver*
minderd, dan zal deze verandering niet
worden toegepast voor den arbeider,
die op l Januari ziekengeld ontving.
Zij wordt dan uitgesteld tot na het
einde van de ziekengelduitkering.

Geen uitvoering door bedrijfsraden

De regeling van de erkenning als be*
drijfsvereniging ondergaat belangrijke
veranderingen.
Uitvoering van de verzekering door

bedrijfsraden wordt niet voorgesteld.
Zoals men zich herinnert, is door de
aanneming van een amendement*
Smeenk op de Kinderbijslagwet de
mogelijkheid uitgesloten, dat deze
laatste wet door bedrijfsraden zou
kunnen worden uitgevoerd, vóórdat
deze dezelfde bevoegdheid ten aanzien
van de Ziektewet bezitten. Volgens
het wetsontwerp blijft de uitvoering
van de beide verzekeringen dus in
hoofdzaak opgedragen aan bedrijfs:
verenigingen.

Oprichting van bedrijfsverenigingen

De oprichting van bedrijfsverenigingen
zal niet meer, zoals tot dusverre, ge*
schieden door vakcentralen of daarbij
aangesloten organisaties van arbeiders
en werkgevers, maar uitsluitend door
de centrale organisaties van beide
groepen zelf. Ter weerszijden zal de
medewerking van ten minste twee
algemeen erkende vakcentralen nood*
zakelijk zijn.
Deze regeling zal ook van toepassing
zijn op reeds bestaande bedrijfsvereni*
gingen. Zij zullen overeenkomstig de
nieuwe wet opnieuw erkend moeten
worden vóór 31 December van het
derde jaar na de invoering; komt de
wet dus nog dit jaar tot stand, dan
vóór 31 December 1943.
De bedrijfsvereniging behoeft clan wel
niet door de centrale organisaties op*
nieuw te worden opgericht, maar deze
laatsten moeten te kennen geven, dat
zij tegen de opnieuw erkenning geen
bezwaar hebben.
Ook voor het overige moeten de een*
trale organisaties van arbeiders en
werkgevers — practisch dus die, welke
niet zelf tot de totstandkoming hebben
meegewerkt over de erkenning
adviseren. Dat advies krijgt te meer
betekenis, omdat de minister de vrij*
heid krijgt, om de erkenning te weige*
ren op gronden, die te zijner vrije be*
oordeling staan; tot nu toe kon de
erkenning slechts geweigerd worden,
wanneer de bedrijfsvereniging niet aan
de wettelijke eisen voldeed.

Representatieve vakbedrijfsvereni-
gingen
In aansluiting aan de Kinderbijslagwet
voert het ontwerp het instituut van de
representatieve vakbedrijfsvereniging in
In het algemeen zal de minister voor
elk bedrijf slechts één bedrijfsvercni=
ging erkennen. In zodanig bedrijf zal
den werkgever dus slechts de keuze
vrijstaan tussen deze representatieve
vakbedrijfsvereniging en de zieken=
kassen van de Raden van Arbeid, resp.
het Rijkskinderbijslagfonds.
Alleen voor bedrijven, waar geen of
geen representatieve bedrijfsvereniging
bestaat, zullen verschillende bedrijfs*
verenigingen voor erkenning in aan*
merking kunnen komen.
Hoewel het niet uitdrukkelijk in de
wet staat, kan men daaruit opmaken,
dat het uitgesloten is, dat een bedrijfs*
vereniging, die voor een bepaald be*
drijf als representatief is erkend,
tevens haar werkzaamheid als niet*
representatieve bedrijfsvereniging over
andere bedrijven uitstrekt. In elk geval
kan geen enkele bedrijfsvereniging
leden hebben, voor wie de gelegenheid
bestaat lid van een andere representa*
tieve bedrijfsvereniging te worden.
Wanneer de bedrijfsvereniging als
representatief wordt erkend, eindigt
het lidmaatschap van bij een andere
bedrijfsvereniging aangesloten werk*
gevers op de eerste dag van de derde
daarop volgende maand.

Rapport van de zes vakcentralen
Zoals men ziet, volgt het ontwerp ten
aanzien van de uitvoeringsorganisatie
in hoofdzaak het op 25 November '38
omtrent dit onderwerp door de zes
voornaamste centrale organisaties van
arbeiders en werkgevers aan den toen*
maligen minister van Sociale Zaken
uitgebrachte rapport.
Van de elf conclusies van bedoeld
rapport is de verwezenlijking van niet
minder dan acht, hetzij in het wets*
ontwerp opgenomen, hetzij daardoor
mogelijk gemaakt. De drie overige:
wettelijke erkenning van de positie van
de Federatie van Bedrijfsverenigingen
als adviesinstantie voor de overheid,
verplicht lidmaatschap van de Federatie
van Bedrijfsverenigingen en wettelijke
versterking van de positie van het
College van Toezicht, treft men in het
ontwerp echter niet aan.
De minister deelt evenwel mede, dat
het in zijn voornemen ligt, het onder*
havige wetsontwerp te doen volgen
door een ander, dat een aantal wijzi*
gingsvoorstellen van louter technische
aard zal inhouden.

Mr. J. MANNOURY.

i
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De

toepassing

van de

Ziektewet

mier bovenstaand hoofd schreef Ax.
Hardenberg, lid van de Raad van
Arbeid te Breda, in dit blad van
14 Maart 1940 over de te late inleve*
ring der ziekmelding en derzelver ge*
volgen.
Dit is voor mij aanleiding tot het leve*
ren van het navolgende commentaar.
Mijns inziens had dit euvel scherper
moeten worden belicht, daar uit dit
artikel niet voldoende de nadelige
finantiële gevolgen van het te laat in*
dienen der ziekmelding bleken.
Wat zegt de Ziektewet hiervan?
Met eenvoudiger woorden dan de tekst
(art. 47) vermeldt, aldus:
De arbeider is verplicht zich binnen
24 uur of kortere termijn na zijn onge*
schiktheid tot werken ziek te melden,
óf bij de Raad van Arbeid, óf indien
een werkgever is aangesloten bij een
bedrijfsvereniging, bij die bedrijfsver*
eniging, óf indien een bedrijfsvereni*
ging dit in haar reglementen voor*
schrijft, bij den werkgever.
Stel nu, dat een arbeider, wiens werk*
gever bij de Raad van Arbeid is aan*
gesloten, zijn ziekmelding niet binnen
24 uur bij die Raad inzendt. Dan is
dit lichaam bevoegd, ziekengeld te
weigeren over de dagen, voorafgaande
aan de derde dag na die van de on t*
vangst der ziekmelding (art. 53 ig).
Met andere woorden, als wij de voor*
beelden nemen, die Hardenberg aangat,
dan wordt de situatie als volgt, waarbij
dan wordt verondersteld, dat werd uit*
gekeerd naar een dagloon van ƒ 4.—,
uitkering 80 pet. is ƒ 3.20.

Ziek geworden

4* 1*40
5* 1*40

25*10*39
6* 1*40

Ziekmelding Uitkering
binnen

9*1*40
10*1*40
12*1*40
15*1*40

gaat in

124*40
13*1*40
15*1*40
18*1*40

Bovenstaande voor*
beelden doen wel sterk
uitkomen van welk
een eminent finantiëel
belang het voor den
arbeider is, zijn ziek*
melding tijdig, dat is
binnen 24 uur, te doen.
Het artikel 53 ig der
Ziektewet, dat de
Raden van • Arbeid
machtigt, ziekengeld
te weigeren over de
dagen, voorafgaande
aan de derde dag na
die van de ontvangst
der ziekmelding, is op*
genomen, omdat niet
tijdige ziekmelding het

veelal onmogelijk
maakt, vast te stellen,
dat de verzekerde in*
derdaad door ziekte
ongeschikt is geweest
tot arbeiden over de
dagen aan de ziekmel*
ding voorafgaande.
De arbeider kan zich
niet beroepen op ge*
b rek aan wetskennis,
een verstandig mens
behoort zijn rechten
te kennen.
Niet alleen dupeert de
arbeider zich bij te
late ziekmelding over
de dagen voorafgaande
aan de dag van ont*
vangst der ziekmelding
bij de Raad van Arbeid,
maar tevens wordt bij
een langdurige ziekte
(waarbij, indien normaal ziekmelding
werd gedaan, een uitkering van volle
26 weken zou worden gegeven) bij te
late ziekmelding niet over de volle 26
weken uitkering verleend, maar komt
in mindering de tijd, welke de ziekmel*
ding te laat inkwam bij de Raad van
Arbeid.
Nu is er nog dit lichtpunt voor den
arbeider, die te laat ziekmelding doet,
n.l. dat art. 53 i g bovenbedoeld een . . ,
bevoegdheid is van de Raad van
Arbeid. Artikel 53 i g behoeft niet te
worden toegepast, als het verzekeringS'
orgaan dit niet wil. Het zal dus van de
omstandigheden afhangen.
Er mag m.i. niet als regel worden ge=

Binnen 24 uur
ingeleverd. Uit*
kering gaat in

7* 1*40
8* 1*40

28*10*39
9* 1*40

Het N.V.V. zal in hef najaar een nieuw gebouw betrekken, gelegen
aan de P. C. Hooftsfraaf 178—180 fe Amsterdam.
Hierbij een gezicht op het gebouw van hef Vondelpark uit.

steld: „ziekmelding te laat, uitkering in:
de derde dag na ontvangst".
Gaat men het als regel stellen, dan doet
men afbreuk aan de bedoeling van den
wetgever. Had deze hier een regel be*
doeld, dan had deze in de wet behoren
te worden opgenomen.
Evenwel, de wetgever laat het over
aan het verzekeringsorgaan, waardoor
het dus wordt een kwestie van beleid.
De Raden van Arbeid staan echter be*
kend als sociaal voelende organen,
organen, waardoor deze niet de schuld
kunnen dragen, indien toch artikel
53 i g moet worden toegepast. De schuld
ligt dikwijls bij den arbeider.
Daarom deze raad: leest nogmaals
aandachtig het artikel van Hardenberg,
het is voor den arbeider van een groot
financieel belang.
In de practijk komt helaas te late ziek*
melding zeer veel voor.

I. C. PLUIJMERS
Leraar M.O. Staatswetenschappen.

Finantiëel nadeel niet
binnen 24 uur ziek*

melding

5 X 3.20 = ƒ 16.—
5 X 3.20 = ƒ 16.—

69 X 3.20 = ƒ220.80
9 X 3.20 = ƒ 28.80
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De
handen
ineen!

H et artikel „Vrijheid en Broeder*
schap", van de hand van onzen
Verbondsmakker N. van Pelt
en voorkomende in de De Vak:

beweging van 14 Maart 1940, deed mij
denken aan een — excusez Ie mot —
geëmailleerd deurplaatje. Het plaatje,
waarop van velen onzer wel eens het
oog zal zijn gevallen, wanneer moeder
de vrouw ons een boodschap liet mee'
nemen bij onzen kruidenier, n.l. „Hebt
u niets vergeten?"
Heeft onze zuidelijke vakbondsleider
iets vergeten, toen hij zijn artikel
schreef over de uitspraak der Neder*
laridse bisschoppen t.a.v. de katholieke
arbeiders en de moderne arbeidersbes
weging? Ik moge op deze vraag be*
scheiden een bevestigend antwoord
geven.
Wat is n.l. het geval?
Van Pelt is — en met hem „zeer vele
katholieke arbeiders" — sinds jaren
gevallen over de uitspraak van het
Nederlands episcopaat, voorkomende
in de herderlijke brief van 10 Decem*
ber 1918 (zie kardinaal Mercier: La
Hiërarchie Catholique, Paris 1931),
waarbij aan katholieken verboden
werd, lid te zijn van een socialistische
vereniging of van een vereniging, die
dusdanige verenigingen metterdaad
steunt, op straffe van onthouding van
de genademiddelen der H. kerk. Met
dezelfde zware straf werd bedreigd hij,
die socialistische geschriften of bladen
leest, of socialistische vergaderingen
bezoekt.
Van Pelt nu acht deze uitspraak niet
meer van deze tijd en doet aan het
einde van zijn artikel een beroep op de
Nederlandse bisschoppen, om de be*

palingen van twintig jaren geleden
terug te nemen.
De schrijver vergeet echter vooral één
voornaam ding, n.l. de inhoud van het
vastenmandement van 1933, waardoor
de door Van Pelt gewraakte uit*
spraak.. . werd teruggenomen, maar. . .
tegelijk vervangen door scherpere ver*
bodsbepalingen!

Vastenmandement 1933

In dit mandement van l Februari 1933
(zie off. tekstuitgave, Hilversum 1933)
verklaart het Nederlandse episcopaat,
„dat de H.H. sacramenten en als hij
zich niet bekeert, bij overlijden de
kerkelijke begrafenis moet worden ge*
weigerd aan den katholiek,

1. die het socialisme of het communisme
met hun aan de katholieke leer onverenig*
bare, uitdrukkelijk strijdige, anti^godsdien*
stige en vijandige beginselen op godsdienstig
of zedelijk gebied openlijk aanhangt.
Natuurlijk geldt dit evenzo en om dezelfde
redenen voor den katholiek, die de liberale
of vrijzinnige beginselen op godsdienstig of
zedelijk gebied openlijk aanhangt;
2. die lid is van een socialistische of conv
munistische vereniging, welke dusdanige
verenigingen metterdaad steunt;
3. die, zonder lid te zijn van een socialis*
tische of een communistische vereniging, ge*
regeld socialistische of communistische ge*
schriften of bladen leest, of socialistische
of communistische vergaderingen bijwoont,
omdat de een en de ander in de vrijwillige
naaste gelegenheid, is van zijn geloof te
verl iezen. . . ."

Verontrustend?

De vraag dringt zich onwillekeurig aan
ons op, of deze onderlijning, bekrachti*

ging en uitbreiding van het verbod van
vrije coalitie voor katholieken ons al te
zeer behoeft te verontrusten. Hoewel
ongetwijfeld onze beweging hinder
ondervindt van de —• in feite tegen
haar gerichte — maatregelen, geloof ik
niet, dat het mandement op zichzelf
meer effect zal sorteren dan zijn voor*
ganger. Immers toont de blijkbaar ge*
voelde noodzakelijkheid, om binnen
vijftien jaren ten tweede male — hoe*
wel zonder verwijzing naar 1918 — met
verbodsbepalingen te komen, reeds de
zeer betrekkelijke waarde er van aan.
Verbodsbepalingen kunnen hoogstens
een goed hulpmiddel zijn, om de ge*
loofsgenoten in de zgn. standsorganisa*
ties te krijgen, d.w.z. wanneer deze zich
althans op de moderne tijd hebben in*
gesteld. Want, zoals de bekende pater
Jacobs m.s.c. eens in ander verband
opmerkte, „de moderne mens redeneert
niet meer; hij is onvatbaar voor het
abstracte. Maar hij kan des te beter
observeren en waarnemen. En daarom
zal hij alleen voor 't katholicisme ge*
wonnen worden, indien hij het ziet,
indien hij het waarneemt, concreet in
de mensen, die hij ontmoet en die hij
begrijpt!" (Verslag Kath. Soc. Week te
Kolduc, Aug. 1932). En in haar alge*
meenheid geldt deze uitspraak natuur*
lijk even goed voor elke sociale bewe*
ging.

Scherpe formulering

Door ons kan niet worden ontkend, dat
de houding van het episcopaat t.a.v. de
socialistische beweging scherp afwijs
zend geformuleerd is. Opmerkelijk is
dat wij - - de nazi's konden het niet
verbeteren — in één adem worden ge*
noemd met de communisten, een
methode, welke (naar ik mij meen te
herinneren) indertijd op scherpe wijze
reeds in Hei Volk werd gelaakt.
De afwijzende formulering van den
paus t.a.v. onze beweging is in haar
soort veel objectiever en doet dus
sympathieker aan. Men herinnert zich
nog wel diens uitspraak: „Niemand
kan tegelijk een goed katholiek zijn en
tevens een waar socialist" (Quadrage*
simo Anno, vert. J. van Lieshout S. J.
3e drukX waarbij de woorden „waar
socialist" volgens den Engelsen kardi*
naai Bourne - - den hoogsten drager
van het kerkelijk gezag in Engeland -
moeten worden opgevat in de zin van
„materialistisch socialist".
De moderne arbeidersbeweging en haar
voorgangers hebben echter noö wel aan
scherpere afwijzingen het hoofd moeten
bieden.
Zo werden in de encycliek Ouod Apos*
tolini Muneris van Leo XIII (1878) (zie
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Aengenent: Paus*documenten) de
socialisten getekend als vleesbevlekkers
en majesteitsschenners, terwijl men
spreekt van „roven" als der socialisten
economisch doeleinde.
De door Van Pelt als opschrift boven
zijn artikel gebezigde twee der drie
prachtige woorden uit de leuze der
Franse revolutie deden mij denken aan
den groten historieschrijver over die
omwenteling, aan den groten geest, op
wien wij ons in Nederland al meer en
meer gaan bezinnen, n.l. Jean Jaurès.
En dan doel ik in ons verband meer in
het bijzonder op de magistrale onder*
wijsrede, welke Jaurès op 21 Januari
1909 uitsprak en waarin hij vooral wees
op de langzame maar zekere evolutie,
die de rooms*katholieke kerk door*
maakt(e).

Evolutie der denkbeelden

In deze rede schetst Jean Jaurès verder
in een prachtvol en groots tafereel de
evolutie der kerk met de bewilligingen
aan te geven, welke haar door de
kracht der dingen „ontrukt zijn". Zij
stemt toe in schone astronomische uit*
vindingen, eerst door haar veroordeeld
en beschimpt bij Galileï. Zij sluit zich
aan bij de moderne geologie, met en
bij monde van een groot katholiek ge*
leerde (den heer De Lapparent) te ver»
klaren, dat „de opeenvolgende trans*
formaties van fauna en flora slechts
over millioenen jaren tijdsverloop kun*
nen worden geschat". Wij zijn hier al
verre van de letterlijke verklaring der
bijbelse schepping „in zes dagen". Be*
roemde vertegenwoordigers der kerk
erkennen, dat „een gedeelte der Genesis
uit de Chaldeeuwse legenden is ont*
staan". Zelfs in het binnenste van de
kerk is er evolutie. Zij verzoent zich
met de democratie. En zij zegt bij
monde van Lamennais en Lacordaire:

„Bevrijdt u van de nationale regeringen, die
voor u een belemmering zijn en tegelijk
voor de volkeren een keten. Verbreek uw
eigen ketenen, ten einde mee te kunnen
arbeiden aap de verbreking der ketenen
van ;inde re volkeren en om de toenemende
democratie ie kunnen verzoenen met de
ker.<, die ondergaat in dwaling en verlaten*
heid". De encycliek Rerum Novarum ademt
dezelfde geest. Het is de weerwraak der
rede". (Charles Rappoport: Jean Jaurès,
blz. 123).

Het zou verlokkelijk zijn, aan de hand
van de vele sociale encyclieken de
evolutie der denkbeelden ook op

sociaal*economisch gebied na te gaan.
Wij zullen echter deze verlokkingen
oniwijken en weer op ons uitgangspunt
terug keren.

Intrekking der verboden?

De vraag rijst, of binnen afzienbare tijd
de intrekking der onderhavige bepa*
lingen kan worden tegemoet gezien.
M.i. zal — zoals Van Pelt zeer terecht
aangeeft — onverzwakt de propaganda
ook onder de katholieke arbeiders
voortgang moeten vinden, zonder voor*
alsnog hoop op rechtvaardige behande*
ling der vele katholieke kameraden.
Want de werkelijkheidszin, welke onze
beweging deed groot worden en haar
maakte tot de stuwende kracht van
het organisatieleven in ons land, doet
ons de ogen open houden voor de
feiten. En deze zijn, dat het R.K. Werk*
liedenverbond groeide van 11.650 leden
op l Januari 1910 tot 191.507 leden op
l Januari 1940, terwijl het stemmental
(onder geheim kiesrecht) regelmatig
voor de R.K.S.P. steeg tot ver boven
het millioen bij de laatst gehouden
kamerverkiezingen, welk resultaat voor*
al een gevolg was van de openlijke
inmenging van de geestelijkheid. Waar*
schijnlijk werd deze houding begunstigd
door de katholiekenvervolgingen aan
de overzijde onzer grenzen, doch dit
doet minder ter zake. Een feit blijft, dat
men in de katholieke kringen tracht,
de zgn. „standsorganisaties" met het
oog op de toekomst (nieuwe organen,
„schappen") zo sterk mogelijk te maken
en dat door dit streven m.i. de kans
op intrekking der verbodsbepalingen
(welke meer van practisch*politieke dan
van principiëel*godsdienstige aard zijn)
geringer is dan ooit te voren.

Naar het Grote Doel
Dit alles zal succesvolle actie onzer*
zij ds niet kunnen tegenhouden. Her*
innerd moge worden aan de woorden
van pater Jacobs: „De moderne mens
redeneert niet meer; maar hij kan des
te beter observeren en waarnemen".
Vandaar dan ook, dat de organisaties der
moderne arbeidersbeweging meestal een
slag voor hebben; de moderne mens neemt
waar, dat in Nederland o n z e arbeiders*
beweging „de sterkste, de financieel krach*
tigste, de meest geoefende" is; de moderne
mens neemt waar, dat het de moderne
arbeidersbeweging is, die — haar taak in
moderne tijd verstaande —• „planning" aan*
geeft en uitwerkt als grondslag voor een
komende nieuwe maatschappelijke orde,

waarin sociale rechtvaardigheid en gerech=
tigheid geen frazen zullen zijn; de moderne
mens neemt waar, dat de moderne arbei*
dersbeweging — en dit is in deze krank*
zinnige tijd van enorme waarde - - weet
wat zij wil en weet waartoe zij in staat is.

De handen inéén!

Mr. dr. Van der Goes van Naters, die
terecht één onzer beste kenners van de
katholieke sociale actie wordt genoemd,
schreef eens in zijn bekende brochure
over de encycliek Quadragesimo Anno
(uitg. N.V.V. Amsterdam 1932, blz. 13):
„ . . . .Nie t een geïsoleerde katholieke vak*
beweging, maar de vorming van een een*
heidsfront van katholiek en niet*katho*
liek binnen de moderne vakbeweging, dat
volgt uit de consequente aanvaarding der
diepere beginselen van „Quadragesimo
Anno"!"

En hij vervolgt op blz. 18:
„. . . . (Het) moe t . . . . mogelijk zijn, aan de
katholieke arbeiders nog meer dan tot nu
toe het socialisme en in het bijzonder ook
de strijd der moderne vakbeweging te
laten zien als een strijd voor gerechtigheid,
die hun verdere overtuiging volkomen in
tact laat. . .. Wij moeten hun duidelijk
maken, dat bescherming van het levens*
peil en verbetering van de levensvoorwaar*
den slechts kunnen geschieden door een
zelfstandige vakbeweging, niet door een
noodlottige band verbonden aan rcaction*
naire geloofsgenoten!... .

De maatschappij verandert. Steeds
meer mensen beseffen, dat de staat*
kundige viaagstukken van heden, die
een kenmerk zijn van de sociale om*
gjving, geen verband houden met on*
bekende of cosmische invloeden, als
zonnevlekken, of met bijzondere ge*
bruiken of opvattingen, doch een ge*
volg zijn van een maatschappelijke
orde, die ondanks toereikende natuur*
Hjke hulpbronnen geen volledig gebruik
van de wezenlijke productiecapaciteit
en afgehele afschaffing van het paupc*
risme toelaat. De „planning"=gedachtc
wint ook in niet*socialistische kringen
snel terrein, alsmede de overtuiging, in
welk een waanzinnige wereld wij leven,
waarin aan de ene kant voedselvernieti*
ging op grote schaal plaats vindt en aan
de andere zijde millioenen mensen ver*
hongeren. (Zie Neurath: De moderne
mens ontstaat, Amsterdam 1940).
Vinde de nieuwe tijd, welks langdurige
geboorteweeën wij mede beleven, in
Nederland een sterk „eenheidsfront
van katholiek en niet*katholiek" bin*
nen de moderne arbeidersbeweging!
De handen ineen!
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In De Vakbeweging van 14 Maart j.l. namen wij een gedeelte van een critiek over, welke
De Gids van het Christelijk Nationaal Vakverbond had geuit aan het adres van Lering en
Leiding van het R.K. Werkliedenverbond, welk blad de beginselen van het Spaanse charter
van de arbeid, zij het met enig voorbehoud, had aanvaard. De Gids wees er op, dat van
een vrije vakorganisatie in Spanje geen sprake is en dat de Spaanse organisatie op zuiver
nationaal-socialistische of fascistische basis komt te staan. Het blad begreep niet, hoe het
R.K. Werkliedenverbond hiermede kon instemmen.

Nu in ons blad op dit diepgaande meningsverschil tussen de roomse en de christelijke vak-
beweging, beide stoelende op één wortel des geloofs, de aandacht is gevestigd, ontvangen
wij onderstaande persoonlijke uiting van een lid van de moderne vakbeweging, welke wij
toch wel belangrijk genoeg achten, om haar onder de aandacht van de lezers van ons

blad te brengen. RED.

CJ nder bovenstaand opschrift komt in
De Vakbeweging van 14 Maart j.l. een
artikel voor over voorlichting, die
Lering en Leiding over Spanje zou
geven. Christelijken en modernen zijn
gelijkelijk verbaasd over het feit, dat
de katholieken de grondslag van orga*
nisatie, zoals die in het charter van
de arbeid voor Spanje worden om*
schreven, toejuichen, althans aanvaar*
den.
Waarom die verbazing? Het verbaast
mij steeds opnieuw als ik in onze orga*
nen lees, dat het onze mensen onbegrij*
pelijk voorkomt, dat de -katholieken
niet méér het nationaal socialisme en
fascisme bestrijden!
Is het dan nog niet tot ons door*
gedrongen, dat die dictatoriale syste*
men de katholieke staatsinrichting het
meest nabij komen? Verander de fas*
cistische kopstukken in Italië en Spanje
in katholieke dito, geef de kerk de
macht van de staat en ge hebt een
staat naar het model van de katholieke
corporatieve idee!
In het bijzonder geldt dit voor Spanje.
VVickham Steed zegt niet voor niets,

dat de draden van de opstand in
Spanje tegen de wettige democratische
regering in het vaticaan bijeen kwamen!
Volgens de woorden van Lering en
Leiding is het Spaanse charter van de
arbeid geheel in overeenstemming met
de sociale encyclieken van den paus.
En dat is niet slechts een bewering,
dat is een feit! De katholieke geloofs*
leer berust op de kerkelijke hiërarchie,
waarbij de functionarissen door den
paus worden aangesteld of aangewezen,
zij worden niet gekozen, zoals bij een
protestantse kerk.
Geheel daarmee in overeenstemming is
het beginsel van de katholieke corpora*
tieve staat en arbeidsorganisaties. Wat
betreft de corporatieve staat, zie Italië
en Spanje! Daar is de staat voor het
grootste gedeelte naar het katholieke
ideaal ingericht. Alleen de kerk moet
nog wat meer te vertellen krijgen. Maar
dat komt nog wel.
Het katholieke geloof en de katholieke
staatsleer zijn in strijd met de demo*
cratische beginselen en een gevaar voor
de democratie. Zie naar Amerika, pater
Coughlin! Door een toeval is men er

in Amerika achter gekomen, dat de
antidemocratische en anti*semietische,
pro*nationaal*socialistische radiopreken
van pater Coughlin door de katholieke
overheid van te voren waren goed*
gekeurd! Zie hier naar Nederland,
waar de katholieke arbeiders, die
modern zijn georganiseerd, nog steeds
onder geestelijke dwang staan. Waar
hun nog steeds de genademiddelen der
kerk worden geweigerd. Waar het
de V.A.R.A. voor kort in Limburg
nog onmogelijk werd gemaakt, een pro*
paganda*bijeenkomst te houden. Waar
de katholieke arbeiders geen andere
dan katholieke dagbladen mogen lezen.
Waar boeken en_ geschriften, o.a. de
bijbel, eerst kerkelijk moeten worden
goedgekeurd. Waar een boekenindcx
bestaat, enz., enz.
Geestelijke dwang en dictatuur! Ge*
loven op gezag! Schrijver dezes is
het gebeurd, dat hij op kosten der
gem. Amsterdam verpleegd zijnde in
een R.K. sanatorium, zijn Pasen niet
willende houden, werd gedreigd, dat
hij het sanatorium moest verlaten!
En verwacht men nu van een dergelijk
kerkelijk apparaat, dat het op maat*
schappelijk gebied plotseling democra*
tisch is? Het wordt tijd, dat men in
onze kringen zich eens terdege bewust
wordt, wat het katholicisme feitelijk
inhoudt. Volgens mij is het katholicis*
me op de duur een even groot gevaar
voor de democratie als het nationaal*
socialisme en communisme.
Ik wil besluiten met de opmerking, dat
geen katholiek, het zij .paus of leek, zich
ooit op principiële gronden vóór de
democratie en tegen dictatuur heeft
uitgesproken.
Wel zijn maatregelen der dictatuur,
wanneer die strijdig waren met kerke*
lijke belangen, afgekeurd, maar van
een principiële bestrijding is geen
sprake. In verband hiermee wijs ik nog
eens op de vastenbrief van de Ned.
bisschoppen van het vorig jaar, waarin
een grote steun aan de nationaal*socia*
listische beweging werd verboden. Elke
steun of lidmaatschap aan en van
S.D.A.P. en N.V.V. is echter geheel
verboden.

M. A. v. I.
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J. van der Ham
overleden

l a een ziekte van acht weken is J. van der Ham, secretaris
van de Nederlandse Bond van Arbeiders in het Landbouw-,
Tuinbouw- en Zuivelbedrijf, in het Stads- en Academisch Zie-
kenhuis te Utrecht overleden. Hij is slechts 47 jaar oud ge-
worden. Zijn dood betekent voor de bond een gevoelig verlies.
Van der Ham was aanvankelijk landarbeider en trad al spoedig
op ter verdediging van de belangen zijner kameraden. Hij
werd voorzitter van de afdeling Anna Paulowna en lid van de
gemeenteraad.
In. 1931 werd Van der Ham benoemd tot propagandist van
de Landarbeidersbond, voor de provincies Gelderland, Utrecht
en Overijsel, in welke functie hij voortreffelijk werk heeft ver-
richt. Dit leidde er toe, dat hem vier jaren later de functie
van tweeden secretaris-penningmeester van de bond werd
toevertrouwd. Hij was toen in het bijzonder belast met de
behandeling der werklozenzorg-aangelegenheden. In 1938 trad
de bondsvoorzitter Hiemstra af en werd opgevolgd door den
bondssecretaris Hilgenga. In de functie van bondssecretaris
werd toen Van der Ham benoemd. In deze kwaliteit had hij
een belangrijk aandeel in de leiding van de honderden loon-
acties, welke de bond in de landbouwbedrijven voerde. Zijn
kennis van het landbouwbedrijf kwam hem daarbij uitstekend
van pas, terwijl Van der Ham zich bovendien een goed tac-
ticus toonde. Daarnaast vertegenwoordigde hij de bond bij
verschillende andere belangrijke gebeurtenissen, had hij zit-
ting in verschillende bedrijfsverenigingen voor de uitvoering
van de Ziektewet en de Landbouwongevallenwet, in de be-
drijfsraad voor het bloembollenbedrijf enz.
Een hard werker ging heen. Hij ruste in vrede.

Van het

JNog bijna drie weken scheiden ons van
het einde der speciale huisbezoek-actie
en reeds nu menen wij met voldoening
te kunnen vaststellen, dat er behoorlijk
wordt gewerkt. De tijd om resultaten van
deze eindspurt bekend te maken, is nog
niet gekomen; toch willen wij onze lezers
'n enkel cijfer niet onthouden. Deze
cijfers echter—het zij nadrukkelijk opge-
merkt — lopen slechts tot 1 Maart en de
resultaten van onze speciale huisbezoek-
actie zijn er dus nog niet in verwerkt.
De bestuurdersbond Heerenveen telde op
1 October 1939 893 leden en op 1 Maart
j.l. 1019, dat wil zeggen, dat deze be-
stuurdersbond een winst boekte van 15%.
Bravo!
Hieronder volgen enige gegevens van
de winst der bestuurdersbonden in de
periode 1 October 1939—1 Maart 1940.

Aantal Winst Aantal Verlies

Friesland
Groningen
Drente
Overijsel
Gelderland
Ulrecht
Zuid-Holland

B.B. dat
steeg

23
15
9

17
27
10
22

dezer
B B.

471
390
164
344
787
535

1138

B.B. dat
daalde

2

11

3

3

7
1

20

dezer
B.B.

12
61
10
35
50

6
195

Saldo
winst

459
329
154
309
737
529
943

47 369 3460Totaal 123 3829

Hierbij zijn dus niet inbegrepen de ge-
gevens van Zeeland, Noord-Brabant,

Limburg en Noord-Holland, die nog niet
bekend zijn.
In de afgelopen maanden werden op-
gericht 8 bestuurdersbonden, terwijl nog
2 in voorbereiding zijn, 20 plaatselijke
centrale propaganda-commissies en 31
vakbondsafdelingen.
Uit al deze gegevens blijkt, dat er toch
ook in de wintermaanden hard is ge-
werkt en dat, ondanks het feit dat we
thans reeds aan het einde staan van de
derde propaganda-actie in successie, er
'nog steeds flinke resultaten mogelijk
zijn.
Verheugend is het, dat wij uit een aan-
tal plaatsen, waar we tot nu toe nog geen
aanknopingspunten hadden, het verzoek
ontvingen, om eens te komen praten.
Dat dit praten geleid heeft tot het op-
richten van flinke vakbondsafdelingen,
verheugt ons des te meer.
Dat er in elke plaats — ook daar, waar
men denkt „alles" georganiseerd te heb-
ben — nog winst is te behalen, bewijst
de volgende geschiedenis.
Onlangs moesten wij overstappen aan
een onzer drukste stations in het midden
van ons land. Een jonge man van een
jaar of achttien, die met broodjes en
koffie langs de treinen loopt, kwam op
ons af en vroeg of wij op reis waren voor

de moderne vakbeweging. Na ons be-
vestigend antwoord vertelde de jonge
man, dat hij zich gaarne wilde organi-
seren, maar dat er nog nooit iemand
bij hem was geweest om hierover te
praten, dat hij niet wist in welke vak-
bond hij thuis hoorde en bij wie hij
zich moest opgeven.
Gaarne namen we natuurlijk op ons zijn
toetreding te verzorgen en toen we een
week later weer op hetzelfde station
stonden, kwam hij naar ons toe en ver-
telde ons: „Met mij is het nu in orde, ik
ben lid, en nog deze week zullen m'n
drie collega's hier op het station zich
ook laten inschrijven."
Wat willen wij nu zeggen met dit wer-
kelijk gebeurde verhaaltje? Dat de pro-
pagandisten van onze moderne vakbe-
weging zich niet moeten blind staren op
hun eigen groepje om, wanneer zij nie-
mand meer weten te organiseren, op
hun lauweren te gaan rusten, maar dat
zij moeten zien naar de arbeidersklasse
in haar geheel en dus ook naar die
groepen, waarvan geen vakbondsafde-
ling in hun plaats is gevestigd. Deze
bonden beschikken immers in die plaat-
sen niet over leden en dus ook niet
over werkers en huisbezoekers en zijn
dus geheel en al afhankelijk van de ijver,
de werklust en de „speurzin" van de
andere leden der moderne vakbeweging.
Laten we elkaar op deze wijze helpen,
dat komt het geheel en daardoor ook
weer de afzonderlijke delen ten goede.
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Wat kan Stalin
aan Hitler leveren?

Engelands sterkste wapen tegen
Duitsland is de blokkade. Haar
uitwerkingen vreest men in
Duitsland des te meer, naar mate

de herinnering aan de blokkade tij*
dens de wereldoorlog 1914—1918 nog
leeft. De regering van het Derde
Rijk weet heel goed, dat men met alle
middelen deze vreesstemming moet
bestrijden. Hieruit is het feit te ver*
klaren, dat men sinds acht maanden
bijna geen Duitse krant kan inkijken,
zonder daarin een loflied op de Sow*
jet*Unie, op haar economische presta»
ties, op haar onbeperkte voorraden
aan grondstoffen en op haar bereid»
willigheid, aan Duitsland te leveren,
te vinden. Het hoort tot de plichten
van den Duitsen minister van Buitens
landse Zaken, ten minste één keer per
maand door een overeenkomst met
Stalin de vrees van het Duitse publiek
voor de Engelse blokkade te verjagen.
En Stalin is een beste kerel in het be*
lang van Hitler: hij laat zijn vriend
niet in de steek —• ten minste niet,
wat de overeenkomsten op papier be«
treft. Men beweert zelfs, dat hij van
plan is, de „Internationale" als het
nationale lied te vervangen door een
variatie op een Duits lied: „Ribben*
troppen, die aan je venster kloppen..."
In de afgelopen maanden hebben de twee
dictators een overeenkomst voor leveringen
op crediet, een vriendschapsverdrag, een
overeenkomst voor de afbakening van de
nieuwe Duits*Russische grens, een handels*
overeenkomst, een spoorwegovereenkomst
en een overeenkomst voor de levering van
een millioen ton veevoeder door de Sowjet*
Unie aan Duitsland gesloten. Voor een tijd
van acht maanden is dit een niet geringe
diplomatieke prestatie. Het zijn de witte»
broodsweken van een jonge liefde. Bij on*
dervinding weet men, dat de luchtkastelen
uit de tijd van de tedere kennismaking niet
altijd overeenkomen met de nuchtere wer*
kelijkheid, zodra de eerste gevoelens bezon*
ken z i jn . . . . Wij willen het jonge geluk niet
storen, maar wij willen ons evenmin laten
misleiden door de verwachtingen, die het
jonge paar van elkander heeft. Schuiven wij
dus alle beweringen, die zowel van Moscou
als van Berlijn komen, op zij en beperken
wij ons tot de uitzet, die Stalin meebrengt,
om Hitler te saneren.

De Sowjet*Unie beschikt over grote
voorraden aan grondstoffen. Maar

De Engelse contra-
bandediensf onder-
zoekf de scheeps-
lading

zolang het er om gaat, dat Stalin nu
zal helpen, kan men de grondstoffen,
die nog ongerept in de bodem aanwe*
zig zijn en niet geëxploiteerd worden,
buiten beschouwing laten. Het is een
kwestie van vele jaren, voordat deze
grondstoffen ter beschikking kunnen
komen. Op het ogenblik is alleen van
belang, wat nu ter beschikking staat.
Om vast te stellen, welke hoeveelhe*
den de Sowjet*Unie uiteindelijk zou
kunnen leveren, is het nodig, kennis te
nemen van de exportcijfers van dit
land. Want men mag veronderstellen,
dat men slechts die hoeveelheden zal
leveren, die men in het binnenland
kan ontberen. Dat heeft men echter
tot nu toe ook reeds gedaan. Om
welke hoeveelheden van de gehele
Russische productie het hierbij gaat,
blijkt uit het volgende lijstje:

Nog niet l pet. uitgevoerd

Het deel van de productie der Sow*
jet*Unie, dat werd uitgevoerd, bedroeg

in 1913: 12,0 pCt., 1930: 3,5 pCt., 1938:
0,9 pCt.
Deze ontwikkeling is niet ongewoon.
Want de opbouw van een eigen pro»
ductie*apparaat maakt een groter bin*
nenlands verbruik van grondstoffen
nodig. Niet alleen de grondstoffen,
die men vroeger geëxporteerd heeft,
worden nu binnen de eigen grenzen ge*
bruikt, ook een steeds groter gedeelte
van de landbouwproducten eist het
eigen volk op. In het jaar 1939 is
slechts één procent van de gehele
Russische oogst geëxporteerd; in
1913 echter heeft men nog 13 pCt. van
de tarwe»oogst, 34 pCt. van de oogst
van gerst en 28 pCt. van de mais*oogst
aan het buitenland verkocht.
Dat hierbij niet slechts het percen*
tage, maar ook de totale hoeveelheden
gemoeid zijn, blijkt uit de volgende
statistiek (gepubliceerd in de Deutsche
Allgemeine Zeitung op 2 September
1939) over de waarde van de Russische
export in verschillende jaren, waarbij
de bedragen berekend zijn volgens de
nieuwe roebel (1936 gestabiliseerd):
Waarde van de Sowjetiexport in millioenen
roebels. 1913 1930 1937
Graan 2.619,7
Vlas, garen, weefsels 343,8
Katoen, weefsels . . 147,1
Boter 272,8
Suiker, suikergoed 179,3
Hout, producten van
hout . , . , 635.5

882.4 257,6
155,0 54,8
205.5 130,7
46,0 31,8

118,3 38,5

743,5 437,8
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Deze ontwikkeling, zoals zij uit de sta*
tistiek blijkt, is in de jaren 1938 en
1939 voortgegaan. (Een typisch voor*
beeld voor de tegenstelling tussen
theorie en practijk is de belofte, om
een millioen ton veevoeder aan Duits*
land te leveren. Volgens afspraak had*
den daarvan ten minste 40 pCt. nog in
1939 moeten worden geleverd. Echter
waren tot eind Januari 1940 slechts
10 pCt. binnen de Duitse grenzen ge*
komen!)
Nu rijst echter de vraag, welke hoe*
veelheden van de totale Russische
export in de verschillende jaren naar
Duitsland zijn gegaan. Hierover vin*
den wij in de Völkischer Beobachter
van 5 October 1939 de navolgende ge*
gevens:

Duitse import uit de SowjetiUnie
(in millioenen msrk).

1931
1932
1933
1934

303,5
270,6
191,4
209,7

1935 215,0
1936 93,2
1937 51,4
1938 52,8
1939 (eerste halfjaar) 11,3

Dit is dus de ontwikkeling van de hoe*
veelheden der Russische leveringen
aan Duitsland. Belangrijk is nu, welke
betekenis deze kwantiteiten hebben in
het raam van de totale Duitse invoer.
Want pas dan is uit te maken, of deze
hoeveelheden voor Duitsland een be*
slissende betekenis kunnen hebben.
Vergeleken met de totale Duitse in*
voercijfers blijkt, dat de import uit de
Sowjet*Unie in het jaar 1938 nog niet
een honderdste gedeelte van de ge*
hele Duitse invoer uitmaakt! Maar ook
in de beste jaren is het aandeel van
de Sowjet*Unie in de totale Duitse
import nimmer belangrijk boven de
5 pCt. gestegen. Neemt men als juist
aan de opvatting van de krant der
Duitse kolonie in Nederland, dat
Duitsland door de Engelse blokkade
ongeveer 50 pCt. van zijn invoer ver*
liest, dan nog kan een opvoering van
de Russische leveringen aan Duitsland
tot het peil van 1931 slechts 10 pCt.
van de Duitse blokkade*verliezen dek*
ken.
De zaak wordt nog veel ongunstiger
voor Duitsland, wanneer men zich bezig
houdt met de afzonderlijke goederen,
waarop Duitsland in de eerste plaats
prijs stelt. Daarover in een volgend
artikel.

8. de Vries

Economische oorlogvoering
.L/e stilstand aan het westelijk front
en daarnaast de felheid van de strijd
ter zee met de blokkade*maatregelen
van Engeland en Frankrijk zijn aan*
wijzingen, van hoe groot belang de
economische oorlog wordt geacht naast
de militaire. Voor degenen, die be*
lang stellen in het effect, dat deze kan
hebben, wanneer de voorwaarden gun*
stig zijn, willen wij wijzen op het
dreigende economische conflict: Ver*
enigde Staten—Japan.
We herinneren ons, dat toen Engeland
door Japan onder druk werd gezet, de
V.S. als pressie op Japan het handels*
verdrag, dat in Januari 1940 afliep,
hebben opgezegd. Wanneer een nieuwe
overeenkomst kan worden verwacht, is
nog steeds niet te voorzien. Zal dit op
een economisch conflict tussen beide
staten uitlopen, waarbij de V.S. op
deze wijze hopen, Japan te kunnen
dwingen, de bestaande verdragen in
China meer te eerbiedigen? Hoe staan
in deze strijd de kansen?
Japan heeft weinig grondstoffen, moet
voor zijn oorlogvoering olie, rubber,
ertsen en andere belangrijke grondstof*
fen importeren. Het moet deze voor
een groot deel betrekken uit staten,
welke niet zijn aangesloten bij het yen*
blok. Dus moet Japan zijn uitvoer naar
deze staten op peil houden, om zich de
nodige deviezen te kunnen verschaffen.
Gebrek aan deviezen betekent voor
het leger in China: gebrek aan de pri*
maire hulpmiddelen, welke een modern
leger nodig heeft.
Kunnen de Verenigde Staten nu Japan
in deze levensader treffen? Bij de pro*
ductie en de uitvoer van Japan nemen
de textielgoederen een zeer belangrijke
plaats in. In 1929 was de textielproduc*
tie ruim 41 % van de totale productie,
in 1937 was dit onder invloed van de
oorlogseconomie teruggelopen tot 30%.
De waarde van de textielgoederen*ex*
port was in 1938 nog bijna 50 % van de
gehele export.
Hoe is de uitvoer gericht? Wij geven
daarvan de volgende cijfers:

Uitvoer (in millioenen yen) van Jan. tot
en met Sept. 1939:
Naar de yen*blok landen 1204 is 50 pCt.

van het totaal.
Naar de andere landen 1223 is 50 pCt.

van het totaal.
Totale uitvoer 2427 millioen yen.

Invoer (in millioenen yen) van Jan.
tot en met Sept. 1939:

Uit de yen*blok landen 503 is 23 pCt.
van het totaal.

Uit de andere landen 1657 is 77 pCt.
van het totaal.

Totale invoer 2160 millioen yen.

De andere landen, niet behorend tot
het yen*blok, leveren dus ruim ï van
de totale invoer en ontvangen de helft
van de uitvoer.
Van de invoer uit andere landen kwam
voor 761 millioen yen uit de Ver. Sta*
ten, d.i. 46 pCt. van de totale invoer
uit deze landen. Japan betrekt uit de
Ver. Staten ongeveer 40 pCt. van zijn
benodigde ruwe katoen, 40 pCt. van
zijn metalen en 65 pCt. van zijn pe*
troleum. Een uitvoerverbod van goede*
ren uit de Ver. Staten naar Japan zou
dit laatste land enerzijds een groot deel
van zijn noodzakelijke grondstoffen
voor riet leger onthouden (ijzer en
petroleum), anderzijds de export van
Japan, welke voor een zo belangrijk deel
export van textielgoederen is, treffen.
Van de uitvoer naar andere landen
ging in bovengenoemde periode voor
419 millioen yen naar cle Ver. Staten,
dit is 34 pCt. van de „export naar de
andere landen." Dit percentage toonde
de laatste maanden een belangrijk
stijgende tendenz.
Omtrent de betekenis, welke de textiel*
goederen hebben in deze exporten, ver*
melden wij, dat het verschil tussen de
ingevoerde textielgrondstof en de uit*
gevoerde textielgoederen in 1938: 696
millioen yen was. Hiervan was het aan*
deel van de zijde, waarvan de grond*
stof in Japan gewonnen wordt, 435 mil*
Hoen yen. Met het textieluitvoersaldo
van 696 millioen yen werd in 1938 ruim
s van alle overige import betaald. Voor
de zijde zijn de V.S. nog altijd een zeer
belangrijke afnemer.
Economisch staan de V.S. dus tegen*
over Japan sterk. Dit laatste land is
voor 46 pCt. van zijn invoer en 34 pC.
van zijn uitvoer van en naar de niet
yen*blok landen afhankelijk van de V.S.
Deze zwakke positie van Japan wordt
nog moeilijker, doordat de V.S. tech*
nisch betrekkelijk gemakkelijk de tex*
tielnijverheid van Japan kunnen treffen
door maatregelen tegen de zijde*impor=
ten en door moeilijkheden op te wer*
pen bij de levering van de grondstoffen.
Het zal interessant zijn, na te gaan,
welk resultaat het gebruik van deze
economische machtsmiddelen zal kun*
nen hebben.
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W. Romijn

W ij moeten in verband met
ons artikel over het natio*
naliteitenvraagstuk en de
houding, die Lenin ten op*

zichte daarvan aannam, den heer Ko
Beuzemaker nog te woord staan, die in
Het Volksdagblad de fiolen van zijn
toorn over onze „grove Lenin=verval*
sing" heeft uitgestort. Alle door ons
aangehaalde Lenin*citaten zijn volgens
den heer Beuzemaker uit hun verband
gerukt. Dit is, zacht gezegd, lichtelijk
overdreven; het is mogelijk, één citaat
uit de oorspronkelijke gedachtengang
te lichten en zodoende er een tegen?
overgestelde bedoeling aan toe te dich*
ten. Maar het zou zelfs den heer Beuze*
maker niet gelukken, een reeks van acht
duidelijke uitspraken over een zelfde
onderwerp, genomen uit het werk van
een zelfden man en gepubliceerd in een
periode van enige jaren (van 1914 tot
1920) uit hun verband te rukken en in
hun tegendeel te doen verkeren.
Trouwens, van deze acht Lenin=citaten
durft de heer Beuzemaker er slechts
één aan zijn onnozele lezers voor te
zetten en wel dat, waarin sprake is van
de indruk, die de vroegere nationali*
teitenpolitiek der Sowjet*regering
maakte op de Poolse, Letlandse en
Oekraïnse bourgeoisie. In alle andere
door ons „bijeengeharkte" Lenin*uit*
spraken, zoals de heer Beuzemaker

zich gelieft uit te drukken, geeft de
grondlegger van het Russische bolsje*
wisme een geen twijfel latende uitleg*
ging aan wat hij een socialistische na*
tionaliteitenpolitiek achtte: het recht
der onderdrukte naties, zich los te
scheuren van het andersdenkende heer*
sersvolk, de bestrijding van ieder staat*
kundig privilegie van welke natie dan
ook, het afwijzen van iedere oorlog ter
wille van territoriale grenzen. Van dit
alles laat de Fo/fcsdagWad*schrijver
zijn lezers echter onkundig, om er tal
van andere kwesties met de haren bij
te slepen.
Hoezeer wij de bedoelingen van Lenin
zouden hebben vervalst, aldus de
communistische scribent, blijkt uit het
feit, dat Lenin in dezelfde rede, waar*
aan wij één der citaten ontleenden,
een scherp oordeel velde over het
Engelse imperialisme. Hoe nu, zouden
wij aan moeten tonen, dat Lenin een
hevig bestrijder was van dit imperia*
lisme, ja van élk imperialisme? Dat zou
immers gelijk staan met het intrappen
van een open deur. Het schouwspel,
waarbij communisten de Sowjet*Rus*
sische roofoorlog op een klein demo*
cratisch volk goedpraten en door hun
handlangersdiensten aan het Duitse
imperialisme mede verantwoordelijk
zijn voor de onderwerping en uiteen*
scheuring van het Poolse volk, dateert
toch eerst uit de jongste tijd? Ons
door den heer Beuzemaker zo ge*
wraakte artikel had immers geen an*
dere bedoeling dan aan te tonen, dat
Lenin iedere imperialistische onder*
drukking van vreemde volkeren zo
krachtig mogelijk veroordeelde, terwijl
de tegenwoordige Sowjet=regeerders
zich in flagrante strijd met dit stand*
punt solidariseren met het imperialis*
me bij uitstek: het Duitse.
Natuurlijk ontbreekt in de Volksdag-
b/ad*beschouwing de voorstelling niet,
dat het Finse volk zich door het
Engelse imperialisme zou hebben laten
misbruiken, Rusland tot een oorlog te
provoceren. Hierover nog een woord te
verliezen, heeft geen zin: iemand, die
zijn zinnen bij elkaar heeft, weet, dat
dit een klagelijke uitvlucht is, waarmee
de Russische overweldigers hun optre*
den tegen Finland trachten te moti*
veren.
Wel moeten wij nog even verwijlen bij
de onderscheiding, die de heer Beuze*
maker maakt tussen het Finse volk en
de Finse bourgeoisie. Laat het hem zeg*
gen met zijn eigen woorden:

„De strijd der Finse bourgeoisie heeft met
zelfbeschikkingsrecht niets te maken, zij
vecht voor vreemde imperialistische belan*
gen. Maar zij verliest het! Het Finse volk

zal weer over zijn zelfbeschikkingsrecht
kunnen beslissen, als de Mannerheimskliek
ten val gebracht is en het in vrijheid zijn
eigen volksregering kan kiezen."

Men bedenke, dit werd geschreven,
voordat Rusland aan Finland zijn
„vrede" dicteerde en Rusland er dus
van afzag, de Mannerheim*kliek te
liquideren en aan het Finse volk een
„vrij kiesrecht" te verschaffen! Doch
dit slechts terloops. Waarop wij de aan*
dacht willen vestigen is dit, dat Lenin
ook deze dwaze onderscheiding tussen
de Finse natie en de Finse bourgeoisie
van de hand heeft gewezen.
Op het achtste congres van de Rus*
sische bolsjewistische partij, gehouden
op 19 Maart 1919, hield Lenin een rede
over de Sowjetmacht en het zelfbe*
stemmingsrecht der naties. Op dat con*
gres waren lieden aan het woord ge*
weest, die eveneens een scheiding had*
den gemaakt tussen het werkende volk
van Finland én de Finse nationaliteit
als geheel. Lenin wees deze woordvoer*
ders als volgt terecht:
,, Wanneer wij willen verklaren, dat wij de
Finse natie niet erkennen, maar alleen de
arbeidersklasse, dan zou dit de grootste
onzin zijn."

(Lenin: „Über die nationale
Frage", Quellenbücher des
Leninismus, deel V, pag. 61).

De klassescheiding in Finland kon zich
onder de tsaristische overheersing
slechts onvolkomen voltrekken. De
nationale onafhankelijkheid was vol*
gens Lenin een voorwaarde voor het
doorzetten van de sociale differentiatie.
De Finse nationaliteit als geheel had
een recht op onafhankelijkheid. De
klassescheiding zou men dan rustig aan
de economische ontwikkeling van het
bevrijde land over kunnen laten:
„Nemen wij Finland. Dat is een democra-
tisch ontwikkelder, cultureel hoger staand
land dan het onze. Daar voltrekt het proces
der afzondering, der differentiatie van het
proletariaat zich eigenaardiger, op veel moei*
lijker wijze dan bij ons. Zij moesten eerst
de dictatuur van Duitsland en thans de
dictatuur der geallieerden ondergaan. Maar
omdat wij het recht der naties op zelfbe*
schikking hebben erkend, is het proces der
differentiëring vergemakkelijkt."

(Lenin: „Über die nationale
Frage", Quellenbücher des
Leninismus, deel V, pag. 58).

Wij vleien ons niet met de hoop, er dit*
maal in te slagen, den heer Beuzema*
ker van zijn ongelijk te overtuigen. Ook
de Lenin*citaten in dit artikel zijn vol*
gens hem natuurlijk uit hun verband
gerukt. De heer Beuzemaker en de
zijnen zullen wel hun gegronde rede*
nen hebben, zich niet van het ongelijk
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van Stalin te laten overtuigen. Maar wij
hechten er aan, de 'heren te herinne*
ren aan de wijze, waarop Lenin in de*
zelfde rede de pleitbezorgers van terri*
toriale veroveringen qualificeerde:
„De Sowjetrepubliek, die zich in het land
gevormd heeft, welks tsarisme Finland on*
derdrukte, moet verklaren, dat zij het recht
op onafhankelijkheid der naties respecteert.
Met de rode Finse regering, die een korte
tijd bestond, hadden wij een verdrag geslo*
ten en overeenstemming bereikt over be*
paalde territoriale concessies. Hierover had
ik niet weinig bedenkingen van zuiver
chauvinistisch karakter te horen, zoals bij»
voorbeeld: „Daar vindt men productieve
visserijbedrijven en gij hebt deze afge»
staan." Dat zijn tegenwerpingen, waarvan
ik eenmaal heb gezegd: „Wanneer men ver;
schillende communisten krabt, komt een
groottRussische chauvinist te voorschijn."

(Lenin: „Über die nationale
Frage", Quellenbücher des
Leninismus, deel II, pag. 63).

Als Lenin zo zijn eigen partijgenoten
betitelde, zouden wij dan niet de
Nederlandse communisten, die zich
lenen voor het goedpraten van Sowjet*
Russische gewelddaden jegens kleine,
zwakke buurvolkeren, mogen noemen
bij de enige naam, die zij verdienen:
„Groot=Russische chauvinisten in bui*
tengewone dienst?"

In September 1901 werd een door
473.363 Finnen getekende petitie aan
den Russischen tsaar verzonden,
waarin zij protesteerden tegen een
door dezen alleenheerser begane
schending van de Finse grondwet. De
Finnen zouden volgens een nieuwe
beschikking van den tsaar in het ver*
volg verplicht worden, dienst te
nemen in het Russische leger, hetgeen
voordien door de bepalingen van de
Finse grondwet werd verhinderd.
Lenin schreef over dit adres adres in
zijn blad, de „Iskra", en besloot zijn
artikel met de volgende woorden:
„Twee en een half millioen Finnen
kunnen natuurlijk niet aan een op=
stand denken, maar wij allen, Russi=
sche staatsburgers, moeten aan de
smaad denken, die op ons rust. Wij
zijn nog steeds dermate slaven, dat
men ons misbruikt tot verslaving van
andere volksstammen. Wij dulden
nog steeds een regering, die niet alleen
met de wilde woede van een beul
alle vrijheidsverlangens in Rusland
onderdrukt, maar bovendien Russische
troepen gebruikt voor een geweld:
dadige aanslag op de vrijheid van
vreemde volksstammen."

Lenin: Samtliche Werke,
deel IV 2, pag 94).

Waarlijk, de geschiedenis herhaalt
zich!

&<s.ntekeninqen uit net ltu.itenlo.nJ.

Zwitserse arbeidsbataljons

/+ o af en toe ziet men in de burgerlijke
pers opmerkingen over de kosten van
de verdedigingswerken, die in ons land
worden aangelegd, en dan blijkt, dat
men weliswaar niet tegen de kosten
zelf opziet, doch het maar moeilijk vers
kroppen kan, dat de werkloze arbei*
ders er een weekloon aan verdienen.
Eigenlijk moesten die werken, zo me*
nen sommigen, door de werklozen in
een soort arbeidsdienst worden aange*
legd. Daarvoor vindt men dan prach*
tig lijkende argumenten: honderddui*
zenden werkenden staan thans in sol*
daten*uniform ter verdediging van het
land klaar en de werklozen, die door
de gemeenschap worden onderhouden,
mochten ook wel eens iets bijdragen
tot die verdediging. Bij voorbeeld zoals
in Zwitserland gebeurt, zegt men er
dan bij.
Van de gelegenheid, dat te Amster*
dam een conferentie van het I.V.V.
plaats vond, hebben wij gebruik kun*
nen maken, om eens te praten met den
leider der Zwitserse vakcentrale, Meis*
ter, en die heeft deze zaken precies
uit de doeken gedaan. Inderdaad zijn
in Zwitserland werklozen opgeroepen,
om aan de verdedigingswerken te wer*
ken. Maar het is toch wel een beetje
anders clan het hier gemeenlijk wordt
voorgesteld! Men heeft namelijk „ar*
beidsbataljons" opgericht. Dat zijn
organisaties van vrijwilligers, waar*
voor iedereen, die geen actieve mili*
taire dienst verricht, zich kan opgeven.
In verband met het feit, dat Zwitser*
land een volksleger heeft, zijn die vrij*
willigers meest oudere lieden. Voor die
arbeidsbataljons kunnen ook werklo*
zen worden opgeroepen, mits dezen
geen 150 dagen in het voorafgaande
jaar gewerkt hebben. Men heeft ook
inderdaad wel werklozen voor dit werk
opgeroepen, maar een bijzonder grote
omvang heeft dit niet genomen. Het
was namelijk niet bijster nodig.
De arbeiders van de arbeidsbataljons
in Zwitserland krijgen de gewone
soldij van twee Zwitserse franken per
dag. Zij krijgen arbeidskleding en vol*
ledige verzorging. Het samenvoegen
van deze arbeidsgroepen in militair
verband en het legeren van deze arbei*
ders buiten de steden waren noodzake*
lijk in verband met de Zwitserse bo«
demgesteldheid. De verdedigingswer*

ken worden immers voornamelijk in
de bergen gebouwd en het is dus nood*
zakelijk, dat de arbeiders vlak bij de
wcrkobjecten worden ondergebracht.
Men kan moeilijk de arbeiders des mor-,
gens uit de steden laten komen naar
het dichtstbijzijnde station en dan een
klimpartij van enkele uren laten be*
ginnen. Dan zouden zij eerst moeten
uitrusten en zouden ternauwernood
een houweel ter hand genomen hebben,
of het zou al weer tijd zijn om terug te
gaan.
De gehuwden krijgen boven hun soldij
een kostwinnersvergoeding. Die be*
draagt voor de bewoners van de ste*
den 3è Zwitserse franken per dag.
Voor de kleinere steden is het bedrag
fr. Zw. 2.90 en voor de landarbeiders
fr. Zw. 2.50. Deze kostwinnersvergoe*
ding wordt voor alle zeven dagen van
de week uitbetaald. Bovendien wordt
voor de kinderen een toeslag betaald.
In de stad voor het eerste kind fr. Zw.
2, voor elk volgend f r. Zw. 1.80, in de
kleine steden fr. Zw. 1.80 en fr. Zw.
1.50 en voor de landarbeiders f r. Zw.
1.50 en f r. Zw. 1.—. Een en ander geldt
In de stad voor het eerste kind fr. Zw.
tiende levensjaar; wat door kinderen
boven de vijftien jaar méér verdiend
wordt dan fr. Zw. 150 in de maand
wordt afgetrokken.
Het gevolg van deze regeling is, dat
alles bij elkaar talloze werkers van de
arbeidsbataljons een groter inkomen
hebben dan het gemiddelde inkomen in
de plaatsen, waar zij vandaan komen.
En dientengevolge is het oproepen van
werklozen slechts in beperkte om*
vang nodig geweest, want de arbeiders
komen wel van zelf. Zelfs moet men
maatregelen riemen, opdat niet teveel
landarbeiders in de arbeidsbataljons
komen, waardoor er gebrek aan land*
arbeiders zou ontstaan. De arbeids*
prestatie van de arbeidsbataljons is
goed — er heerst een goede stemming,
die ontstaat door de goede verpleging
en de vergoeding, terwijl bovendien de
arbeiders er prijs op stellen, de „solda*
ten in uniform" te tonen, dat zij óók
hun deel aan de verdediging leveren.
Wellicht is het goed, er bij te vermei*
den, dat de regeling van de vergoedin*
gen voor de soldaten overeenkomt met
die van de arbeiders van de arbeids*
bataljons. L. J. v. L.
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De avondschool
van Gerard Dou

I n verband met het feit, dat de Bond
van Nederlandse Onderwijzers op 7
November 1934 zestig jaren zou be*
staan, besloot de in 1931 gehouden

algemene vergadering van de bond, bij
die gelegenheid een gedenkboek uit te
geven. In December 1939 kwam dit
boek van de pers, zodat aan de voor*
bereiding er van ongeveer negen jaren
is gewerkt. De moeilijkheden, welke
daarbij werden ondervonden, worden in
een voorwoord uiteengezet.
Toen Th. J. Thijssen, die aanvankelijk
met de samenstelling van het boek was
belast, om gezondheidsredenen deze
werkzaamheden in 1937 moest neerleg*
gen, werd E. J. van Det bereid gevon*
den, deze taak over te nemen. Zowel
Thijssen als Van Det wilden slechts
een gedenkboek van „grootse opzet".
Ook hierdoor was veel tijd van voorn
bereiding nodig. Het resultaat mag ge*
zien worden. De lezer krijgt zich name»
lijk niet slechts een geschiedenis van de
bond voorgezet, maar tevens een ge*
schiedenis van het onderwijs en van de
vele onderwijsproblemen.

Hoe ontstond de school?

Ter beantwoording van de vragen:
„Hoe ontstond de school? Hoe ont*
stond de onderwijzersstand?", wordr
een beschouwing gewijd aan de ont*
wikkeling var de moderne maatschap*

Zestig jaren Bondsleven
pij in Europa. Als beginpunt wordt
hierbij de Hollandse beschaving in de
16e eeuw genomen. Naast een elite*
beschaving was een erbarmelijk school*
wezen te constateren. Had het onder*
wijs toen reeds een hoge vlucht geno*
men, met de „lagere school" was het
nog allertreurigst gesteld. De opvoe*
ding was in hoofdzaak een particuliere
aangelegenheid. Ouders, die zich om de
ontwikkeling van hun kinderen niet
bekommerden, konden hen laten op*
groeien zonder hun enige schoolkennis
te verschaffen.
In de gezinnen der meer gegoeden
voelde men echter sterk de behoefte
aan kennis en wetenschap. De handel
drong tot studie van talen, wis* en zee*
vaartkunde, boekhouden en administra*
tie. Goede inrichtingen voor lager* en
middelbaar onderwijs hebben hier

echter noch in de zeventiende, noch in
de achttiende eeuw bestaan. Het onder*
wijs was gebaseerd op zelfstudie.
De behoefte aan goed*geregeld han*
delsonderwijs leidde er ook toe, dat de
eerste scholen voor lager onderwijs van
wereldlijke en niet van kerkelijke oor*
sprong waren.
De strijd om de school, welke eeuwen*
lang door de burgerlijke overheden
tegen de geestelijkheid gevoerd werd,
liep niet over de vraag: godsdienstige
opvoeding of niet; hierover bestond
geen verschil van mening. De kwestie
was alleen, of er naast de algemene op*
voeding, waarvoor gezin en kerk geacht
werden te zorgen, gelegenheden moes*
ten bestaan, om wereldse kennis op te
doen, die het stedelijk samenleven in
hogere mate eiste. De scholen, voor
zover deze in dienst van de kerk ston*

den, bekreunden zich niet om de maat*
schappelijke vorming, weshalve de leer*
stof er beperkt was.

Schooltoestanden

Hoc de toestanden op de eerste lagere
scholen waren, leren ons o.a. de schilderijen
van beroemde schilders uit die tijd. Het
waren kale en sombere hokken, waarin geen
behoorlijke zitplaatsen of leermiddelen aan»
wczig waren. Zelfs de geniale schilderij
van Gerard Dou verliest van haar lieflijk»
heid als men haar bekijkt met onderwijzers»
oog. Het bekoorlijke licht der kaarsen met
hun romantisch schijnsel op de gezichten
der beide meisjes, kan ons niet het armoe»
dige van dit schoolinterieur doen vergeten.
Eén ding in deze werkelijkheid is echter
wondermooi en dat is, aldus het Gedenk--
boek, de gelaatsuitdrukking van den drei»
genden en waarschuwende!! schoolmeester
en die van den brutalen knaap tegenover
hem. Wij, zijn nakomelingen, begrijpen alle
gedachten, die het brein van hem, zowel
als dat van zijn leerling, beroeren!
De toestand, waarin de onderwijzers ver»
keerden, was hiermede in overeenstemming.
Het slechtst waren de dorpsschoolmcesters
er aan toe. In de beste dagen van onze
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republiek, in de tijden van de grootste op»
bloei, leefden de schoolmeesters in bittere
armoede en moesten zij hun hongerloncn
aanvullen door het verrichten van bijbaan*
tjes. Na hun dagtaak verrichtten zij schrijf*
of ander werk. Eén was er zelfs jenevers
stoker bij. Op hun oude dag moesten zij
nog hun kost ophalen door arbeid aan het
weefgetouw of door het lappen van
schoenen.
De achttiende eeuw bracht de vrijmaking
van de menselijke geest.. De intellectuele
hegemonie ging op ono omringende landen,
in de eerste plaats op Frankrijk over, zoals
de handclshegcmonic op Engeland was over*
gegaan. Frankrijk wordt in dit tijdperk het
land van geleerden, kunstenaars en grote
staatslieden bij uitnemendheid, het land,
waar de strijd voor de burgerlijke vrijheid
het felst werd gestreden. Uitvoerig wordt
dit in het boek uiteengezet, waarbij aan*
sluit een hoofdstuk over de Franse revolu*
tie, ccri strijd om verwezenlijking.
Vervolgens wordt de ontwikkeling van
de Nederlandse onderwijzersstand in
de achttiende eeuw geschetst. De toe*
stand was erbarmelijk. Geleidelijk gin*
gen er dan ook stemmen op, om hierin
verbetering te brengen. In de tweede
helft van de achttiende eeuw werden
enkele prijsvragen uitgeschreven, welke
zich met opvoeding der kinderen op
school en in het gezin bezig hielden. In
die tijd, waarin men 150 leerlingen voor
één schoolmeester niet zo bijzonder
veel vond, was het woest*radicaal om
voor te stellen, aan scholen met 40 tot
50 leerlingen één ondermeester en aan
scholen met 100 of meer leerlingen twee
ondermeesters toe te voegen. .
In 1784 werd de Maatschappij tot Nut
van het Algemeen opgericht, welke op
verbetering van het onderwijs aan*
stuurde.

19e eeuw
Was aldus de achttiende eeuw de archi*
tect geweest, die het bouwplan voor
een algemene school had ontworpen, de
negentiende eeuw kan aangemerkt wor*
den als den uitvoerder van het plan.
Daarbij diende in het schoolwezen ook
een plaats te worden ingeruimd aan de
massa des volks. Om de school tot de
taak van „volks"*school in staat te stel*
len, moest zij geschikt gemaakt worden
voor „massasproductie". De armzalige,
verbrokkelde, particuliere onderne*
minkjes, die tezamen het schoolwezen
vormden, moesten door een organisch
systeem worden vervangen, waarvan
de vormen maar niet voor het grijpen
lagen, maar eerst na lang zoeken en
tasten gevonden werden.
De eerste en belangrijkste stap was de
overgang van individueel naar klassi*
kaal onderwijs. Tot dan toe was het
onderwijs, de school mocht nog zoveel
leerlingen tellen, individueel geweest.

Terwijl aan één kind onderwijs werd
verstrekt, d.w.z. terwijl het werd over*
hoord, moesten de anderen zich maar
zelf bezig houden. Eerst het einde der
achttiende eeuw bracht hierin verande*
ring. Het leesonderwijs, ook het aan*
vankelijk, kon groepsgewijze geschie*
den. Het begrip klasse als organisch
geheel vormde zich en kwam voor het
begrip massa in de plaats. Als natuur*
lijk gevolg trad nu het sorteren der
leerlingen naar bepaalde beginselen op
de voorgrond. Gezamenlijk ontvangen
van onderwijs bracht van zelf de eis
van zekere gelijkheid mede en dit
bracht voorshands een rangschikking
naar leeftijden. Het gevolg hiervan was
weer een organische indeling van het
onderwijzend personeel. De school*
meester, tot voor kort de enige en
voornaamste persoon in de school,
werd nu hoofdonderwijzer, bijgestaan
door hulponderwijzers, die hiërarchisch
en zoveel mogelijk naar bekwaamheid
werden ingedeeld. Daarmede ging
tevens een betere salariëring van de
onderwijzers gepaard, hetgeen even*
eens aan het peil van het onderwijs ten
goede kwam.

Eerste onderwijzersorganisaties

Ten aanzien van de eerste aanvangen
der onderwijzersorganisaties wordt
medegedeeld, dat in de jaren tussen
1800 en 1830 vele z.g. schoolmeesters*
gezelschappen in het leven werden ge*
roepen. Dit waren geregelde samen*
komsten van onderwijzers, met het
doel, elkaar voor te lichten. Wij zien,
hoe reeds toen een strijd voor het ver*
plichte lidmaatschap wordt gevoerd,
al was dit ook slechts een actie van
een schoolopziener, die hierdoor, inge*
volge zijn instructie, de ijver der onder*
wijzers wilde opwekken en gaande
houden. Het blijkt, dat in 1830 aan 372
van deze gezelschappen een regerings*
subsidie werd verstrekt tot een geza*
menlijk bedrag van ƒ 7500.—•. De ge*
zelschappen gaven bij ziekte of overlij*
den van hun leden een uitkering, zij
het dat de overlijdensuitkering slechts
ƒ 3.—• of ƒ 6.— bedroeg. Later werden
deze gezelschappen omgezet in vereni*
gingen.
De schoolstrijd leidde in 1842 o.a. tot
gemeenschappelijk optreden van de
voorstanders der openbare school in
de vorm van een vereniging: Het Ne*
derlands Onderwijzers Genootschap.
In het zelfde jaar verscheen een ko*
ninklijk besluit, waarbij o.a. bepaald
werd, dat het leerstellige onderwijs
verboden bleef, doch dat gedurende
een uur per week elk kerkgenootschap
de beschikking zou krijgen over een

schoollokaal, ten einde leerstellig
onderwijs te geven aan de kinderen,
wier ouders zulks verlangden. Deze
bepaling heeft zich gehandhaafd in de
later gevolgde schoolwetten tot op de
huidige dag toe.
Vervolgens wordt de strijd van het
N.O.G voor behoud der gemengde
openbare school uiteengezet en de be*
tekenis van de wet van 1857 in het licht
gesteld. Tal van mededelingen worden
gedaan betreffende de eerste onderwij*
zersverenigingen.
Op 7 November 1874 werd een verga*
dering belegd, waarin de oprichting der
Nederlandse Openbare Hulponderwij*
zersvereniging tot stand kwam. Deze
werd een vereniging voor alle hulp*
onderwijzers en =organisaties uit het
land, een vereniging die door haar pro*
gram en haar statuten het karakter
droeg van een bond van klasse=onder*
wijzers. Op grond daarvan wordt de
datum van 7 November 1874 beschouwd
als de geboortedatum van de Bond van
Nederlandse Onderwijzers.
Hetgeen omtrent de geschiedenis van
deze organisatie wordt medegedeeld,
heeft betrekking op de eerste vijftien
jaren van haar bestaan. De mededelin*
gen betreffende de volgende vijf en
veertig jaren hopen wij dus in het
tweede deel van het gedenkboek aan te
treffen.
Hiermede hebben wij enkele grepen uit
het boek gedaan. Ons doel hierbij was
allerminst, om ook maar een vluchtig
overzicht te verstrekken van de ge*
schiedenis van het onderwijs in ons
land, doch slechts om een indruk te ge*
ven van de uitgebreide en diepgaande
wijze, waarop in het gedenkboek de ge*
schiedenis van het onderwijs is behan*
deld. Op tal van onderwerpen konden
wij niet nader ingaan; wij noemen
slechts: wereldlijk en kerkelijk onder*
wijs, het arbeidersvraagstuk, onderwijs
in andere landen, wettelijke fundering
van het schoolwezen, politieke gebeur*
tenissen in de negentiende eeuw, wette*
lijke maatregelen betreffende het onder*
wijs, enz., enz.
Het medegedeelde moge echter een
aanwijzing geven van de ernstige wijze,
waarop de samensteller zijn stof heeft
behandeld, en tevens van de „grootse
opzet", welke aan het werk ten grond*
slag ligt. Ook typografisch blijkt de
grootste zorg aan het boek, dat 384
bladzijden — formaat De Vakbeweging
— telt en met vele illustraties is ver*
lucht, te zijn besteed; het is gedrukt
ter bondsdrukkerij „De Volharding".
Schrijver en Bond van Nederlandse
Onderwijzers kunnen trots zijn op deze
belangwekkende publicatie.
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O et Herstellingsoord voor Onder-
wijzers te Lunteren zal dit jaar zijn
40*jarig bestaan herdenken. In verband
hiermede heeft deze instelling een
boekje uitgegeven, waarin enkele
grepen uit haar geschiedenis worden
gedaan. Eind Juni 1900 werd het H.O.
geopend en op 10 Juli d.a.v. werd met
de exploitatie een begin gemaakt. Hoe
noodzakelijk dit was, blijkt b.v. uit
een „Bede om Hulp", verschenen in
De Bode van de Bond van Ned.
Onderwijzers van 2 April 1898, van de
volgende inhoud:

„Te Kaatsheuvel overleed na een lang»
durige ziekte van meer dan een jaar onze
collega, de heer Van Leeuwen, een weduwe
achterlatende met vijf kinderen, waarvan
de oudste slechts tien jaren oud is. Nimmer
heeft hij meer dan 500 gulden salaris ge«
noten, zodat van het sluiten ener levens*
verzekering geen sprake kon zijn. Onnodig
te zeggen, dat de weduwe in zeer kommer»
volle omstandigheden achterblijft. Collega's
weer wordt een beroep gedaan op uw be=
kende mildheid, op uw zucht tot helpen,
reeds herhaaldelijk zo schitterend gebleken".

Ziehier een stukje onderwijzcrsnood
van rui.ii 40 jaren geleden. Ontelbare
malen wercl een beroep gedaan op de
„smalle beurzen" van de onderwijzers
en 't is niet te verwonderen, dat naar
een oplossing van dat euvel werd ge-
zocht. Op de agenda voor de 22ste
algemene vergadering van de Bond,
gehouden in December 1897, stond een
voorstel van het hoofdbestuur, een
onderzoek in te stellen naar de moge*
lijkheid van het oprichten van een her=

Hef in 1933 geopende nieuwe gebouw

40
stellingsoord (in eigen beheer), ten
einde aan zieke collega's of leden van
hun gezin de gelegenheid te verschaf;
fen, op een wijze, die hun draagkracht
niet te boven gaat, herstel te zoeken
van geschokte gezondheid of verloren
krachten.
Zonder veel discussie werd het voor*
stel met algemene stemmen aange--
nomen. Bij referendum werden uitge'
bracht 1456 stemmen, waarvan vóór
1425, tegen 28 en blanco 3.
Het boekje bevat nog een overzicht
van de belangrijke gebeurtenissen der
inrichting. Op 29 Februari 1932 werd
het gebouw door brand vernield. Reeds
op 19 Maart 1932 besluit het hoofd=
bestuur tot herbouw en in Juni 1933
kon het, geheel nieuw opgebouwd,
officieel heropend worden. Als verdere
bijzonderheid moge nog worden ver*
meld, dat van de oprichting af tot
heden P. W. Akkerman het penning*
meesterschap vervult.
Tal van cijfers worden vermeld betref-
fende de kosten van inrichting enz.
Verschillende personen getuigen van
hun waardering voor de inrichting en
daarbij voegen ook wij gaarne onze
gelukwens voor het Herstellingsoord
met zijn jubileum en getuigen wij even*
eens van onze eerbied voor hetgeen het
in deze veertig jaren ten bate van de
onderwijzers en hun gezinnen heeft
gedaan. Mocht het nog eens mogelijk
zijn, enkele cijfers omtrent het aantal
verpleegden, verpleegdagen en kosten
van verpleging over deze veertigjarige
periode te publiceren, dan ware dit o.i.
ten zeerste aan te bevelen.

Blik op Duitsland

Herinneren — en niet vergeten!

JL/e afgelopen maand Maart was in zekere zin
een gedenkmaand. In elk geval zijn enkele dagen
van Maart waard, dat men zich deze herinnert.

OP 23 MAART 1933 hield Hitler zijn eerste
Rijksdagrede. Het laatste woord van deze rede,
welke twee uren duurde, was: oorlog/ Daarmede
heeft Hifler de episode van zijn regime zeer
treffend gekarakteriseerd.

OP 16 MAART 1935 voerde Duitsland weer de
algemene dienstplicht in.
OP 7 MAART 1936 bezette Duitsland met ver-
breking van de verdragen van Versailles en
Locarno het Rijnland.
OP 11 MAART 1938 overviel Hitler-Duitsland
Oostenrijk en annexeerde dit land met wapen-
geweld.

OP 15 MAART 1939 overweldigde Hitler-Duits-
bnd Tsjecho-Slowakije.

OP 21 MAART 1939 keerde Memelland „terug
tot het Rijk".

Met deze daden van geweld vergelijke men nu
de plechtige mondelinge verzekeringen van
Hitler:
Op 27 Mei 1935 verklaarde Hitler: „Duitsland
is niet voornemens en wenst ook niet zich te
bemoeien met de binnenlandse aangelegenhe-
den van Oostenrijk, Oostenrijk in te lijven of
een aansluiting te bewerkstelligen."
Op 1 Mei 1936: „De leugen vindt voortgang,
dat Duitsland morgen of overmorgen Oostenrijk
of Tsjecho-Slowakije zal aanvallen."
Op 26 September 1938 verklaarde Hitler: „Het
Sudetenland is de laatste territoriale eis, welke
ik in Europa heb te stellen . . . Ik heb den heer
Chamberlain verzekerd — en daar leg ik thans
de nadruk op —• dat, als dit probleem is op-
gelost, Duitsland geen verdere territoriale pro-
olemen in Europa meer zal hebben."
Hoewel het Sudetenland „de laatste territoriale
eis" van Hitler aan Europa was, begon Hitler-
Duitsland, na de annexatie van Bohemen en
Moravië, op 1 September 1939 zijn veroverings-
oorlog tegen Polen. Maar nog op 1 Mei 1938
verklaarde Hitler plechtig: „Wij hebben geen
belang bij de onderdrukking van andere naties.
Wij wensen geen andere naties in ons midden
te hebben. Wij willen ons eigen leven leven en
wij willen, dat andere volken dit ook doen . . .
Duitsland en Polen zijn twee naties en deze
naties zullen leven en geen van de twee zal
in staat zijn, de andere weg te cijferen. Dit
alles heb ik erkend en wij moeten allen erken-
nen, dat een volk van 33 millioen altijd zal stre-
ven naar een uitgang naar de zee . . . Wij heb-
ben al onze naaste buren de verzekering gege-
ven van de integriteit van hun gebied voorzover
Duitsland betreft. Dit is geen holle phrase: het
is onze heilige wil."
De „heilige wil" - Duitsland en Rusland heb-
ben Polen samen verdeeld! Dat deed Hitler, de
„doodsvijand van het bolsjewisme!"

Ledentallen vakcentralen

L) e ontwikkeling van de ledentallen
der vakcentralen over 1939 was, voor
zover bekend, als volgt:

l Jan. l Jan. Stijging
1939 1940 over 1939

. 309.232 322.270 13.038

. 181.786
, 115.120

46.370

N.V.V.
R.K.W.V
C. N. V.
N.V.C.

191.507 9.721
120.344 5.224
50.605 4.235


