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Ook
Wie de verwoestingen van de oor-
log en de ruïnes van onze stad
aanschouwt, voelt de vraag in zich
opkomen, of arbeid nog wel waar*
de heeft en of het nog wel zin heeft
te arbeiden. De mens wil immers
opbouwen, scheppen en vooruit-
gang bewerken en nu ziet hij, hoe
het werk van geslachten tot de
grond toe is afgebroken en grana-
ten in enkele ogenblikken het re-
sultaat van jaren zwoegen vernielen.
Het tafereel van verbrande steden,
platgebrande fabrieken en rokende
puinhopen allerwegen is niet be-
moedigend. Waarom nog arbeiden?
Het materiaal en de machines en
werktuigen, voor de heropbouw
nodig, ontbreken en zo grondig is
het vernielingswerk der wereld ge-
weest, dat het nog lang zal duren,
voordat deze in voldoende mate
weder ter beschikking zullen zijn.
Waarom nog arbeiden?
Het bouwen in de Middeleeuwen
van kathedralen, groot en groots,
pleegt men, en met recht, te ver-
melden als een bewijs van de hoge
waardering, welke de arbeid in die
tijden genoot. Ja, toen had het zin
om te arbeiden en had de arbeid
waarde. Een monument als de Bos»
sche kathedraal getuigt daarvan.
Toch durven wij, hoe tegenstrijdig
dat ook lijkt, beweren, dat ook de
vele ruïnes, welke van menig Mid-
deleeuws bouwwerk zijn overge-
bleven, ons spreken van de waarde
van de arbeid en ons vermanen,
vreugde in de arbeid te scheppen.
Dit verstaan natuurlijk niet dege-
nen, die de waarde van menselijke
inspanning en offers bepalen en
afmeten naar het uiterlijk succes.
Dat zijn de maximum-fanatici onder
ons, die in aanbidding liggen voor
wolkenkrabbers mei vele verdiepin-
gen en voor bruggen met de grootste
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degenen, di© slechts één vraag be*
slissend achten: Wat heeft de ar-
beid voor tastbaar resultaat opge-
bracht, hoeveel is er mede verdiend,
hoeveel vierkante kilometer nieuw
land is ontgonnen en hoeveel mijlen
autobaan werden aangelegd? Het
zijn de materialisten van allerlei
richting die de waarde van de arbeid
uitsluitend afhankelijk stellen van
het economisch rendement, het
comfort, de winst, de snelheid en
het gemak, dat er door verhoogd
werd. En dat is een wanbegrip.
Zeker, ook de Middeleeuwen had-
den oog voor het stoffelijke en zij
waren niet zo eenzijdig om enkel te
rade te gaan bij idealistische over-
wegingen. Op zijn kathedraal was
de Middeleeuwer trots, omdat haar
torens hoog ten hemel rezen en om-
dat het stenen werk ruim, indruk-
wekkend en kunstzinnig was. Dat
was zijn goed recht. Maar de- Mid-
deleeuwers bouwden geen kathe-
dralen om iets overweldigends te
scheppen, doch, juist omgekeerd,
wat zij wrochten, was groot en
groots, omdat zij een grote waar-
dering en een grootse opvatting
.van de arbeid hadden.
Arbeid is op de eerste plaats iets
menselijks. Daar de mens, aldus de
paus van Rerum Novarum, de in-
spanning van zijn geest en de krach*
ten van zijn lichaam ten beste
geeft, om zich de goederen der na-
tuur te verwerven, ontstaat juist
daardoor eeen band tussen hem en
dat deel van de stoffelijke natuur,
dat hij bewerkt heeft en waarop
hij de stempel van zijn persoon-
lijkheid als het ware heeft inge-
drukt. Stempel der menselijke per-
soonlijkheid! Het metaal heeft op
zich zelf reeds waarde, maar eerst,
wanneer het gestempeld worclt met
den beeldenaar, wordt het een munt
en -iets van hogere waarde. De meest
eenvoudige arbeid wordt geijkt en
geadeld, wanneer de arbeider daar-
aan zijn persoon geeft. De steen,

welke verloren gaat onder de dui*
zenden, waarmede het paleis werd
opgebouwd, doch welke met liefde
werd ingemetseld, is groter getui-
genis van de waarde van de arbeid
dan het monumentale bouwwerk
zelf, indien dit niet de vrucht is van
dit ware besef.
Puinhopen, ruïnes, zwartgeblakerde
huizen en ingestorte fabrieken —
dat beeld wekt weerzin en afkeer.
Het is zo'n lange weg zonder uit-
zicht op het opruimen der steen>-
brokken en verbogen balken naar
nieuwe woningen, nieuwe straten
en een nieuwe stad, fris, artistiek,
aantrekkelijk en zonnig. Doch ook
het stenen bikken, het puin rijden,
het verslepen en al het andere werk
om de sporen van het oorlogsge-
weld te verwijderen, heeft zijn zin
en is niet doelloos. Het is niet min-
der waardig; het heeft zijn waarde;

dezelfde waarde, welke de arbeid
heeft van de bouw straks, wan-
neer gehele wijken uit de grond
zullen verrijzen op de plaats waar
nu alles in de bodem schijnt te
zijn verzonken: De waarde van de
arbeid als menselijke prestatie!
Het is het Christendom, dat de
menselijke persoonlijkheid in haar
volle eer heeft hersteld en daar-
mede de waarde van de arbeid.
„In het zweet Uws aanschijns zult
gij Uw brood eten" was een vloek
voor de gevallen, maar werd een
zegen voor de verloste mens. Op
de achterzijde van de munt van d©
arbeid staat het stoffelijk gewin
afgebeeld: het Christelijk embleem
is de beeldenaar welke op de voor-
zijde prijkt. Het Christendom is de
godsdienst, welke ook de meest
onaanzienlijke arbeid en het nietig-
ste resultaat heiligt. Het is de gods-
dienst, welke ook en vooral den
Onbekenden Arbeider eert en over
zijn werktuigen haar zegen uit-
spreekt.

Dr. A. J. M. Cornelissen.

Het behoeft niemand te verwon-
deren, dat arbeidsschuwheid een
kenmerk is van de moderne tijd.
Immers de juiste waardering van
de arbeid behoort tot de ontel-
bare verdiensten, welke de mense-
lijke samenleving aan het Christen-
dom te danken heeft. Voor de hei-
dense oudheid was arbeiden de
vrije mens onwaardig. Daarvoor
was de slaaf, de „Untermensch"
oer vOOrcnristelijke cultuurwereld,
aangewezen. Het is dus heel begrij-
pelijk, dat met de vele andere hei-
dense levensuitingen, welke de ont-
kerstening der zogenaamde „be-
schaafde" volken meebracht, ook
de minachting voor de arbeid veld
won. En dan is er niet veel redene-
ring meer nodig, om een „Herren-
volk" te overtuigen, dat de anderen
geroepen zijn om voor hen te ar-
beiden.
't Paradoxale van het geval is, dat
de moderne verheeriijkers van de
arbeid als enige waardescheppen»
de factor in het economisch leven
met name Marx, juist door hun ma-
terialistische levensbeschouwing aan
d© arbeid zijn eigenlijke en hoog
ste waard_e ontnomen hebben. In-
dien arbeid geen hoger doel heeft
dan louter gewin, dan 't levenson-
derhoud alleen; indien hij uitslui-
tend beschouwd wordt als een eco-
nomisch verschijnsel, dan moet en
kan hij niet anders gewaardeerd
worden dan een op de mens door
de levensnoodzaak drukkende last,
welke men zoveel mogelijk tracht
te ontlopen of te verlichten.
Doch de arbeid staat oneindig veel
hoger. Zeker, alle menselijke werk-
zaamheid gaat met moeite gepaard,
naar het woord der H. Schrift: in
het zweeet uws aanschijns zult gij
uw brood eten. Toch is hij de
mens even natuurlijk als het vliegen
van de vogel. Niets-doen houdt
geen normaal mens vol. Daarom is
arbeiden, met 't hoofd of met de
hand, voor de mens een zedelijke
plicht.
Bovendien, als zelfbewuste werk-
zaamheid ener zedelijke persoon-
lijkheid wordt de arbeid opgeno-
men in het streven van de mens
naar de bereiking van zijn levens-
doel. Ook daardoor erlangt hij ze-
delijke waarde. Zonder twijfel
wordt arbeid ook verricht om het
levensonderhoud te verdienen. Hij
is het door de natuur aangewezen

middel daartoe. Doch voor de ze-
delijke mens blijft het niet bij dit
naaste doel. Het arbeiden om het
bestaan vindt z'n hogere doelstel-
ling in het einddoel, God, Die ons
de plicht stelde, door de arbeid
ons leven te onderhouden. En met
deze hogere doelstelling stijgt ook
de zedelijke waarde van de arbeid
tot in het oneindige, daar hij mid-
del wordt tot bereiking van het
Ongeschapen. Oneindige Goed.
Er is echter meer. Juist omdat
's mensen levensdoel God is en alle
zedelijk goed tot God leidt, kunnen
talrijk© zedelijke motieven do
arbeid op een hoger plan brengen.
Hij kan in dienst staan van de
naastenliefde evengoed als van de
zelfheiliging. Men kan door zijn
arbeid geestelijke en lichamelijke
nood van anderen lenigen; men
kan de arbeid in zijn moeizaam-
heid zoeken als boete voor begane
fouten en als loutering onzer weer-
spannige natuur. Niet op de laatste
plaats staat als zedelijk motief voor

de arbeid d« dienstbaarheid
de gemeenschap.
Omdat de mens van nature soci«
is, behoort naar Gods Wil,
natuur zó geschapen heeft, de roe"
selijke arbeid een sociaal karakf
te dragen. Arbeid, die voor de
meenschap onder geen enkel 01
zicht, rechtstreeks noch zijdelij
nut heeft, schiet te kort in zeo'
lijke waarde. Men mag echter »
nut niet beperken tot de materi*'
orde. Geestelijke goederen, hoe'*1

zij helaas minder gewaardeerd w<J
den, betekenen voor de menshei'
oneindig veel meer dan de stof'1
lijke. Ware menselijke beschavi*
bestaat niet in grotere rijkd
aan uiterlijke levensgemakken
hogere technische ontwikkel
doch in het beter mens-zijn.
beschavingswerk der Kerk is
dan welke technische vooruitga"
sociale arbeid geweest,
ledere sociale arbeid, d.w.z.
werkzaamheid, geestelijke, cultuf*
of stoffelijke, welke aan de
schap, hetzij direct, hetzij
ten goede komt, heeft een hoge
delijke waarde en adelt den arb«
der naar de mate, waarin hij de'
hogere doelstelling tot de zij»
maakt.
De hoogste zedelijke waarde o
leent de arbeid echter aan zijn i
eindelijke gerichtheid op het ho<
ste, alles-beheersende einddoel. GO'
Deze vérheven opvatting, welke h
christendom huldigt ook ten
zichte van de nederigste arbe
wordt ons door Gods Zoon zelf *!
't ware tastbaar voorgehouden
het feit, dat Hij m een arbeidt
gezin wilde geboren worden,
wilde doorgaan voor den zoon
Jozef den timmerman. En in
timmermans-werkplaats van
Voedstervader groeide Hij
werkte en arbeidde Hij mede in ]j
zweet Zijns aanschijns, tot de *
kwam, waarop Hij zich als Messl*
aan Zijn volk zou openbaren.
Wij vieren het feest van Sint J
den handswerkman, patroon
werklieden. Hij mocht door
arbeid op geheel bijzondere
God dienen, die In menselijke
stalte aan zijn vaderzorg was *
vertrouwd. Sociale taak bij uitsta
omdat het Hem betrof, die
leven kwam geven voor allen. •
Moge het voorbeeld en de voorbe
van Sint Jozef ons helpen, al
werkzaamheden te zien in
licht als de vervulling van een
terende en heiligende levenstj*
welke om God volbracht, tot ™
voert als, zoals de Schrift zegt:
„overgroot loon". t

J. B. KORS 0-'

Ook jij.... wieisje.
Ook jy meisje hoort bij onze be-
weging. Ook de vrouw hoort in de
arbeidersbeweging thuis, zeker de
opgroeiende vrouw. Zy moet de
moeder worden van een nieuw en
zuiver arbeidersgeslaeht. zy moet
de stuwende steun zyn van onze
Jongens. Zij zal demonstreren, dat
zy niet een gesminkt en gepoederd
nulliteitje wil zyn, maar duidelijk,
open en eerlijk: arbeidersmeisje.
Uit piëtelt, maar ook uit waar-
achtigheid. Het valt onze meisjes
dikwijls hard, ik weet dat wel,
maar wij hebben ze er des te
liever om en in de jongens groeit
de ridderlijke geest van respect
voor de vrouw.
Door jullie zal de arbeidersbewe-
ging niet eenzijdig mannelijk, niet
alleen strijdorganisatie, maar in-
derdaad een leeforganisatie, een
gemeenschap worden — en een
gemeenschap moet noodzakelijk
gemengd zijn. Want gemeen-
schapsleven, dat wat de mensen

zo innig samenbindt, dat oï>*
breekt In onze arbeidersbewe^
Toen een schrijnende nood
bond was dat anders — toen
de kameraadschap sterker -—
huis van de arbeidersbeweging
gezellig en bewoonbaar — doof
geest die levend maakte. Dat
weer komen. Oiiee arbeiders s
elgenUjk naast het feiteiyke g'
ligheidsleven van een stad,
dorpen is dat dikwijls beter.
altijd is de afval van de
dis voor den arbeider. In 't ge
leven, In de materiële orde zou
daar geen genoegen mee neifle

en zou de organisatie In vuur
vlam komen. In geestelijke
laat de arbeider zich weer
het achterbuurtje van de
ving verdringen.
Maar je bouwt geen
schapsleven op zonder de
Onze beweging moet d aar rekea*
mee houden.



IS ONS WERK LELIJK?

e*

tfittentreure horen wij de laatste
halve eeuw om ons heen zeggen:
het oude ambachtelijke product
was mooi, het moderne product
te zielloos en lelijk; ambacht was
mooi, techniek is zonder meer lelijk.
Wij kenaaen allen dat verhaal van
bulten: de dwepers met de „oude
schoonheid" beriepen zich bij voor»
keur op fijnbewerkte oude meubels,
öelicate betimmeringen, met de
hand geweven tapijten kostelijke
voorwerpen van goud en zilver en
natuurlijk hoe kon het anders, op
öe middeleeuwse kerken. Een kathe»
oraal, dat was het enorme en onver»
geüjkelijke bewijs hoe weergaloos
üe oude ambachten werkten en hoe
geïnspireerd en gelukkig de oude
steenhouwers, glazeniers en beeld-
houwers wel waren; zij waren niet
alleen dromers en profeten maar
ook stuk voor stuk grote kunste-
naars, gedreven door een levendig
bewustzijn van de gemeenschappe-
lijke prestatie, enzovoort. En zet
Daartegenover de afschrikwekken-
de eenvormigheid van het moder-
ne product: de haast waarmee het
gemaakt wordt, de snelheid waar-
ïttee het verslijt, en het totaal ge-
brek aan persoonlijke voldoening
bij den man die het maakt!
t>at alles heeft een schijn van waar»
held maar het is volslagen onwaar.
Het is niet waar, dat de oude am-
bachten volmaakt waren en even-
öiin Is het waar, dat de oude am-
bachtslieden voortdurend in extase
•— of tenminste in stille schoon-
heddsroes — of In diepe tevreden-
heid hun werk wrochten. Die men-
sen kenden hun vak voila. Bepaalde
Vakken en het hanteren van be»
Paalde materialen stonden toen op
hoog peil; andere vakken stonden
Met zo hoog. En het is waar dat zij
Wet lo een krankzinnig tempo
werkten, zoals ook in het algemeen
het levenstempo toen wat rustiger
fcas en het leven veel eenvormiger
en laten wij het bekennen, een-
toniger.
fin het Is bepaald een leugen, dat
Iemand die vandaag zijn vak kent,
«en minder mooi product maakt
öan vroeger. In haar soort, en ge-
geven het doel waarvoor en het
öiateriaal waaruit zij gemaakt is,
Is de Waalbrug even mooi als het
Schip van de dom van Utrecht.
Laten wij eerlijk de dingen zien
fcoals zij zijn: de verfijnde vak-
kundigheid en de affe perfectie
Van een gewrocht als de Waalbrug
Is een van beste dingen die wij om
Ons heen hebben, en die brug is
Wet alleen juist en knap, maar
öiooi. Mooi in de volle zin. Die
simpele en toch zo pakkende over-
spanning met haar klinkend juiste
Vormen troost ons (tenminste mij)
Over de armzaligheden van b.v.
onze moderne kerk- en huizen-
bouw. Er zijn tenminste dingen
<Üe vandaag óók mooi zijn. En het
Is een feit, dat alles, wat vakkun»
<Üg, en met dat soort hogere ijver
gebeurt vanzelf mooi wordt, al zien
öe makers het niet zoals latere
geslachten het zullen zien. Wij
!>raten niet over „gewone goede"
*noderne werkstukken, maar de
Ingewijden, en niet alleen de onit-
^erpers en ingenieurs, weten wel
flat het goed werk was, en hebben
&r de voldoening van die alle wei-
ten -einde-igebracht werk onver-
üujdelijk meebrengt. De bovenop-
gelegde schoonheid heeft een goed
Werkstuk niet nodig: en of het nu
gaat om een tastbaar voorwerp
öat vorm moet krijgen, of een ge-
bouw, of een plan, of zelfs maar
een loutere wijze van indeling of
een raffinement in de opzet, het
Doorwerkte en overdachte en door»
^rochte geeft de ware voldoening
*ri de ware schoonheid: een eigen-
$-a.rdige glans van orde en afheid,
öie overeenkomt met de mense-

e waardigheid, en waar de

doorsnee werker ndet buiten kan.
Niemand ontkent, dat het sterk
gemechaniseerde arbeiden minder
persoomljjke voldoening geeft dan
handwerk en dat het werken aan
de lopende band wel altijd een af-
schuwelijk- zij het noodzakelijk
kwaad zal blijven; maar wie wil
het rad van de tijd terugdraaien,
en de tijduitsparing en comfort-
verspreiding van het massapro-
duct verwisselen voor een kunst-
matige ambachtelijkheid waar
vandaag niemand meer weg mee
weet? De nieuwe vondsten zijn
óók positieve aanwinsten en wat
het moderne product aan hand»

kostelijke en duurbetaalde; 2. alle
aandacht en alle kunnen was toen
op die kleine groep zeer bepaalde
technieken geconcentreerd; 3. wij
overschatten het schoonheidsge-
halte omdat wij het contrast met
de dingen waarin onze tijd uit-
munt zo sterk voelen, terwijl de
ouden in die dagen, „niet beter
wisten of het hoorde zó", 4. wij
hebben een Mchtelijk ziekelijke en
romantische neiging om andere en
vooral opvallend oude en bewerkte
dingen te overschatten.
Het kan zijn dat de huidige stand
van b.v. bouwend Europa geen
hoge is. Ik herinner mij foto's uit
SovjetsRusland uit Charkov en
Stalinggrad, waar geestloze blok-
ken van nieuwe kwartieren op-
rezen tegenover een oud stads-

FEEST van de arbeid.

Werk goed; om het werk. Wie
nimmer vruchten dragen.

•werkelijkheid heeft verloren, kan
het aan efficiency winnen (kan
het: de definitieve efficiënte vor-
men laten dikwijls lang op zich
wachten, maar dat was in de tijd
van de oude ambachten die de En-
gelsen nu nog „handicraft" noe-
men niet anders).
Het is dwaasheid, de toekomst In
te gaan met de gedachte: het ver»
lies aan schoonheid zal steeds gro-
ter worden — wij komen in een ge-
mechaniseerde woestijn, en nu al
walgen milltoenen van hun een-
vormige stupiede werk. Dat is een-
voudig niet waar. De mechanisa-
tie zal de werktijden en werkwijzen
veranderen, maar behoeft de
vreugde aan het werk, en de vol-
komenheid en doelmatigheid (en
dus de mogelijkheid tot schoon»
heid) van het product niet te be-
nadelen. Dat zij het wel eens doet,
ligt voor de hand: wij vormen
geen samenleving van louter sla-
gende kunstenaars, integendeel;
en in de middeleeuwen was het
precies zo. Dat wij de producten
uit die oude dagen zo boeiend vin-
den, ligt geloof ik aan vier rede-
nen: 1. alleen het beste is in het
algemeen overgebleven, het zeer

daarvan méér begeert dleni boom zal
(Naar een Italiaans* ipreufe,)

centrum met oude gekoepelde
kerken en houten huizen in de
paleisstijl van de 19e eeuw, die
iemands haren te berge deden
rijzen; en de ontwerpen van Le
Corbusier kunnen niet bepaald
meer verrukken wanneer men ze
legt naast aanzichten van een wil-
lekeurige oude plek In een franse
stad. Maar hoe het ook zrj, en of
wij leven in een overgangstijd of
een tijd van experimenten of een
tijd van slagen en definitieve vond-
sten — het is zeker dat geschoold
en intelligent werken volgens de
gegevens van onze eigen tijd
niet alleen voldoening geeft, maar
ook uiteindelijk een mooi product
zal geven. Knoeiers bederven de
wereld en theoretici; niet de vak-
lui zonder pretenties. En daarom
kan de wortel van de schoonheid
ook vandaag wel eens liggen bij
degenen die van hun vak maken
wat er van te maken valt, ook al
denken ze nooit aan de geheime
harmotruie die onze samenleving
van monteurs en betonmalers en
machinisten en stokers en kwekers
en scheikundigen en tekenaars
aan elkander bindt.

DR. F. VAN DER MEER,

Ruim 20 eeuwen geleden werd de
Godmens geboren, als zoon van
een ambachtsman. Bijna heel zijn
leven bracht Hij als werkman door.
En toen Hij Zijn Rijk op aarde ging
vestigen, stelde Hij vissers aan als
de hoogste gezagsdragers.
Het Chistendom was, zowel door
zijn uiterlijke verschijning als door
hetgeen het propageerde aan ge-
dachten, in volslagen tegenstelling
met de opvattingen en tradities van
Rome en Griekenland, de beschaaf-
de volken van die tijd.
In Rome en Griekenland werd de
handenarbeid geminacht. Tengevol-
ge daarvan was ook de handarbei-
der niet in tel; hij was slaaf, zon-
der rechten feitelijk, met de plicht
om door harde arbeid een zorgeloos
bestaan voor de rijken te scheppen.
De klasse der arbeiders was er ter
wille van de hogere klassen.
Zonder enigszins revolutionnaire
allures aan te nemen, met de meest
besliste weigering om het bestuur
over Zijn land te aanvaarden, of-
schoon Hij het koningschap voor
het grijpen had, sprak de Goddelijke
Stichter en Zijn Kerk de banvloek
uit over die mensonwaardige toe-
stand en idees.
En 't moet een feest zijn geweest
voor de slaven van die tijd, dat er
eindelijk eens een machtige bewe-
ging ontstond, waarin zij zich thuis
voelden, omdat zij daarin werden
geacht, geëerd als volwaardig mens
met onschendbare rechten.
Dat was het eerste feest van de
arbeid door duizenden -gevierd.

*
Wij zijn 19 eeuwen verder. De
grote wereld heeft haar Christen-
dom verloren. Daarmee zijn de
heidense gedachten over arbeid en
arbeider teruggekeerd. De werkman
is weer slaaf geworden, opnieuw ge-
minacht, enkel nog gewaardeerd als
middel om de kapitaalbezitters een
zorgeloos stoffelijk bestaan te be-
zorgen en daarom onderhouden op
soortgelijke wijze als men machines
en werktuigen onderhoudt, met nu
en dan als „aalmoes" een tikje olie
meer dan strikt nodig was, om niet
te gauw versleten te zijn.
Weer staat Christus op en spreekt
nu door zijn zichtbaren plaatsver-
vanger den Paus, Leo XIII. Van de
hoge Vaticaanse heuvel klinkt er
een geluid, zó sterk, zo machtig,
dat heel de wereld er van echo't.
Nooit is er in zo waardige woorden
zo'n felle veroordeling, zo'n vernie-
tigend vonnis geveld over de ver-
slaving van de mens, als door Leo
XIII. Paus en Graaf, werd uitge-
sproken.
Dat was een nieuw feest voor de
arbeid.
Honderdduizenden arbeiders heb-
ben Leo XIII gedankt voor het feit,
dat Hij, Paus en Graaf, niet enkel
meelijden had met hen, arbeiders,
doch hen waardeerde, respecteerde
en eerde als mens en als arbeider,
en hun tenvolle het récht toekende
op een waarachtig menswaardig
bestaan.
„Rerum Novarum" heeft 40 jaar als
leiding gevend document gewerkt.
De tijden zijn veranderd; de ont-
wikkeling is voortgeschreden. „Re-
rum Novarum" heeft zo sterk inge-
werkt, dat „de arbeid" wat is gaan
betekenen en een macht is gewor-
den, die rechten opeisen kan.
Maar nog altijd moet de arbeid
vechten om zijn recht. In fronten
staan werkgevers en werknemers
tegenover elkaar.
„Quadragesimo Anno" verschijnt,
een pauselijke wereldbrief zo voor-
uitstrevend sociaal, dat hij zonder
twijfel de voornaamste grondslag
vormen zal van de sociaal-econo-
mische vernieuwing, die in Europa
en daarbuiten in de naaste toekomst
zal worden ingezet.
De ontmoeting en de verbroedering
van kapitaal en arbeid op voet van



DE OPVOEDING
TOT ARBEIDER.

Onze Lagere Scholen zijn ingericht
om Mulo en H.B.S. te voorzien van
nieuwe leerlingen. Scholen die niet
„opleiden" staan in een kwade
reuk.
Dit is in 't kort de situatie in onze
stad, en daarmede is de school
meteen als Volksschool veroor-
deeld. Zij lijdt stevig aan intellec-
tualisme en aan een overdreven
waardering van het examen. Zij on-
derschat en ontkent — onbewust
en ongewild — de waarde van den
arbeid. Zij behandelt den arbeiders-
jongen, die „maar" naar de Am-
bachtsschool gaat of „maar" naar
de fabriek, het meisje, dat toch
„maar" dienstmeisje of fabrieks-
meisje wordt als een bijkomstig-
heid-
Er wordt te veel waarde gehecht
aan diploma's. Luning Prak schrijft
in „Aanleg en Toekomst": „Er zijn
onderwijzers, die het zo erg vinden
een jongen het leven in te sturen
zonder diploma's, dat dit, naar hun
gevoelen, gelijk staat met iemand
m zijn nethemd aan de Noordpool
te zetten."
Gelukkig zijn de Nijmeegse On-
derwijzers een andere en gezondere
mening toegedaan, zoals overdui-
delijk blijkt uit hun Manifest aan
!de burgerij, waarin zij o.a. ook te
kennen geven, dat zy — en zij spre-
ken uit ervaring — een betere
Volksschool wensen; een school,
.waar meer met het Volkskind reke-
ning wordt gehouden.
Ook het Manifest der arbeider»
spreekt hier een duidelijke taal.
In „Aanleg en Toekomst" lezen we
de volgende merkwaardige cijfers:
2j4 % van de Ned. jeugd is zwak-
zinnig — dus bestemd voor B.L-O.
>— later geschikt voor simpele hulp-
ftrbeid.
25 % is minder begaafd — kan in
8 jaar 4 4 5 klassen L.O. afmaken
w later geschikt voor ruw tot half
geschoold werk.
45 % is gemiddeld — kan L.O. en
Nijverheidsond. doorlopen — later
geschikt voor half geschoold of ge-
«choold werk.
25 % is vlug — N.O., UX.O., 3
klassen H.B.S. — later geschikt
voor technisch-administratief per-
soneel.
ly-i % is begaafd — M.O. volledig
en Hoger Ond. ten dele — later
geschikt voor leiding-gevende posi-
Öes en vrije beroepen.
Een school dus, met een program
Ingesteld op het 1A deel der school-
bevolking dat hogerop moet en de
Vest, % deel van de jeugd, maar
mee laat doen aan zinsontledingen

jaartallen-van-buiten-leerderij, zulk
een school grijpt er naast.
De volgende cijfers uit „Aanleg en
Toekomst" spreken eveneens dui-
delijke taal:
47 % der kinderen (dus nog niet de
helft) doorloopt de Lagere School
zonder zitten blijven.
Op Ulo en Middelbare School nog
geen 25 %.
Het is zo erg, zo heel erg, dat deze
kostbare jeugd zo slecht gebruikt
wordt. Er is geen tijd op de school
over voor iets anders dan africhten
op het examen. De eer van de
school culmineert in het aantal ge-
slaagden voor het toelatingsexamen.
Onderwijs is de enige doelstelling
van de school, opvoeding is een
kwestie van „en passant" van „ter-
loops erbij" systeem, waarmede de
Jeugdbeweging zulke prachtige re-
sultaten bereikte — Verkenners,
K.A.J. — ontbreekt ten enenmale-
Daarom doét de school het kind zo
weinig; daarom zijn de klachten
over de bedroevende resultaten zo
talrijk. „Niet het vele is goed, maar
het goede is veel" Wanneer karak-
tervorming en Onderwijs wat inni-
ger verweven waren, wat meer aan
de aard van het kind aangepast, en
wanneer steeds het Leven van
straks het doel bleef van de school,
dan zou de school haar taak doen.
Nu niet.
Typisch is in dit opzicht het resul-
taat van een kleine enquête, vorig
jaar in Nijmegen onder fabrikanten
en zakenlieden gehouden.
De vraag werd gesteld: „Aan welke
eisen moeten de jonge arbeiders,
die in uw bedrijf komen, voldoen?"
Het antwoord was in zekere zin een
verrassing. Examineerbare kennis
werd niet verlangd. Wel b.v. han-
digheid in het invullen van werk-
briefjes in blokschrift (mooi schrift
met dunne en dikke lussen en
streepjes werd niet gevraagd). Het
kunnen schrijven van brieven, het
voeren van een telefoongesprek.
Eenvoudig rekenen. En verder
eigenschappen, die zuiver op het
terrein der opvoeding liggen: zin
voor orde en netheid — beleefdheid
'— dienstvaardigheid — ijver —
eerlijkheid — correctheid — lust tot
arbeid — initiatief — zin om voor-
uit te komen. Ook lichamelijke kwa-
liteiten en vooral: handigheid, hand-
vaardigheid en arbeidslust.
Maar waar moet de jeugd, die achf
jaar op de schoolbanken de armen
over elkaar heeft gehad, die arbeids-
lust en die handigheid vandaan
halen?
Hoe krijgen we een flinken ara-

gplijkheid in publiekrechtelijke be-
drijfschappen!
Bjj stijgende, welvaart een verhoging
van welvaartspeil voor allen!
Bedrijf en onderneming een ge-
meenschap, gericht op het welzijn
vaa allen, die in deze gemeenschap
bun dienst verrichten!
Bedrijf en onderneming een klein*
gemeenschap, die de plicht heeft
oe grotere gemeenschap, de maat-
schappij te dienen en zo te verdie-
nen, dat zij een bloeiend bestaan
kan leiden.
Ziedaar, zeer in 't kort, het nieuwe
plan van de arbeid, door Pius XI in
Ouadragesimo Anno opgesteld, en
de arbeid een ereplaats te geven in
het maatschappelijk leven.
Die encycliek wettigde ten volle,
dat het derde feest van de arbeid
g:vierd werd.

een enkel document, van welke
richting ook, grijpt zo radikaal her-
vormend in, om den arbeider van
hand en hoofd in ere te herstellen

als deze laatste sociale wereldbrieL
Ter herinnering aan die pauselijke
encycliek vieren wij nu ons feest
van de arbeid.
Laat het een feest zijn, dat on»
eert: groots en vol geestdrift.
Laat het feest een voorbereiding
zijn voor de arbeid, die wij nog
verrichten moeten, om de plannen
waarover wij juichen, ook te ver-
wezenlijken.
ledere katholieke hoofd- en hand-
arbeider, die nu zijn tijd verslijt en
vermorst in kankeren over hetgeen
er nog niet is, zonder geestdriftig
te werken aan wat er komen moet,
verzaakt zijn plicht.
Het feest over Q. A. luide Q. A.
zelf in.
Zij die nu om bijkomstigheden of
uit traagheid of onverschilligheid
van onze katholieke arbeidersbe-
weging afzijdig blijven, staan schul-
dig aan plichtsverzuim en niets
minder.

P. Paschasius.

bachtsman en een vlotten Industrie-
man met zin en liefde voor zijn
werk, als hij de eerste 8 jaren van
zijn leven heeft moeten horen en
ondervinden: „Och, jij doet toch
geen examen! Jij kunt niet zo goed
leren! Jij bent maar een leerling van
de 2e soort!"
Daarom is de oplossing, die de On-
derwijzersorganisatie voorstelt er
een, die de Arbeidersbeweging ten
volle kan onderschrijven. Een 6-
klassige Volksschool met een zeer
vereenvoudigd leerplan, vrijere les-
rooster, ruimere lichamelijke vor*
ming en betere karaktervorming.
Daarnaast moest men kunnen ko-
men tot een testen der leerlingen
door een ervaren psycholoog, waar-
na dan een klein gedeelte wordt
toegelaten tot de „brugklasse" —
die tot verder onderwijs opleidt. De
rest komt op de „Centrale School
voor Voortgezet Lager Onderwijs",
die een inleiding vormt tot Am-
bachtsschool en industrieleven.
Deze Centrale Scholen hebben in
Nijmegen nog niet kunnen bewij-
zen, dat ze goed zijn, maar in hun
opzet mogen ze zeer gezond ge-
noemd worden.
Een belangrijk gedeelte van de tijd
wordt aan arbeid gewijd. Het is
geen Ambachtsonderwijs, dat hoort
op de Ambachtsschool thuis. Maar
het is ook geen gepruts als doosjes
plakken en dergelijke dingen. Da
bedrijven vragen handige werkers,
geen tamme knutselaars, maar
kerels met tempo in hun 'handen.
Het gezin vraagt een man, die zijn
eigen konijnenhok kan timmeren en
schilderen, die zijn keukentje kan
witten, een strijkijzer kan herstel-
len en speelgoed repareren. In een
arbeidersgezin kan geen vakman
voor al deze akefietjes geroepen

worden. Ds jongens worden nto*
opgeleid tot vaklui, maar tot kerel*
die van aanpakken houden — han-
dig zijn. eerbied hebben voor ar-
beid, met gereedschappen — werk'
tuigen — machines kunnen omgaan,
leren regelmatig te werken.
Ze maken op deze scholen du»
kennis met materialen en gereed-
schappen. Zorg voor werkplaats en
werktuig, beginselen der E.H.B.O..
bedrij f shygïëne, behandeling van
sociale encyclieken, het staat alle»
op het program.
Aan lichamelijke en culturele vol"
ming wordt zeer veel aandacht be*
steed.
Karaktervorming en nog eens ka*
rakteryorming vormt echter d*
hoofdschotel van dit soort Onder*
wijs. Het impliceert tevens de vof*
ming van een nieuwe stand — de
volwaardige arbeider met fier»
Christelijke en Nederlandse ge-1

meenschapsidealen.
De jeugd, die in het bedrijfsleven
onderop moet beginnen en een
kleine taak heeft, heeft in onze
samenleving een grote opdracht!
het bedrijfsleven kerstenen
het gezin leiden,
de gemeenschap dienen in het be»
drijf.
Daarom kunnen deze Centrale
Scholen ongelooflijk veel goed
doen, maar dan moeten ze nog
meer loskomen van de gewone
schoolmethode en een eigen karak-
teristieke sfeer hebben, die het
midden houdt tussen school, jeugd-
beweging en werkplaats.
De eisen die het bedrijfsleven stelt,
komen ook het levensgeluk van den
arbeider zelf ten goede — mits de
school aanvult met die dingen, die
het bedrijf niet op de eerste plaat»
verlangt. TH. VAN STEEN-
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Ter overweging en ter oriëntering.
Zo langzamerhand begint er >,teke*
öing" te komen in de verhoudingen in
bevrijd gebied.
Het is anders niet gemakkelijk om zich
Van alles een duidelijk beeld te vormen,
'De meeste kranten vooral de z.g. vroe»
gere illegale,, suggereren allemaal, dat
bet nog geen tijd is om beslissingen te
nemen op politiek en sociaal leven,
•maar tegelijkertijd geven zij toch. ecu
'eigen mening over bepaalde zaken, ter»
"wijl zij bovendien vergeten, dat het
nietnbepalen van een standpunt, de in*
vloedssfeer van anderen, doet toenemen
Op de .groep van hen, die men zelf zou
moeten voorlichten.
Op sociaal gebied i» het ook nog een
'zoeken en tasten.
Het boekje Nieuwe Arbeldsverhoudin*
gen door leden van het Adviescollega
voor Arbeidszaken M. G. ademt over
ihet algemeen een frisse geest.
Indien we een paar opmerkingen zou*
den willen maken, dan zijn het de vol<
gende:
Betreffende het ontslagverbod tó met
geen enkele aanwijzing aangegeven
welke norm of maatstaf het Arbeid»»
bureau moet aanleggen bij een ontslag*
aanvrage van een werkgever, voor een
van zijn personeelleden. Is dat geheel
afhankelijk van de subjectiviteit van
den leider van een Arbeidsbureau of
diens bijkantoor? Dan kan men toe*
standen te zien krijgen waarbij zo'n
functionaris „zo maar even" goedkeu*
ring verleend om vijftig man te ont*
slaan, zoal*' dit gebeurde een of twee
weken na de Septembergebeurtenissen,
zonder dat ook maar over een wacht*
geldregeling gesproken werd. Deze
ambtenaar met een dusdanig a»sociaal
inzicht, zit nog maar steeds rustig op
zijn troon. Naar mijn mening moet men
niet alleen kijken of iemand politiek,
maar ook of hij „sociaal" betrouwbaar
Is en bovendien voldoende onafharu
kelijk is.

Een andere opmerking. In dit boek}*
ia het hoofdstuk over do dienst
D.U.W. geschreven door iemand, di*
als inspecteur van de Werkverruimini
— van te voren was dit werkverschaP
fing — practisch altijd aan de zijde van
de Heidemij, of Grondmi}, stond. Gee"
wonder dan ook, dat hij in zija hisW
risch overzicht over deze dienst, dez*
instellingen niet noemt, noch enig*
critiek geeft over de vroegere w«rkvef
schaffings'lonen, ook al waren deze doof
de Regering vastgesteld.
Verder frappeert het mfl, dat onder d*
leden van dit Adviescollege noöh ondef
de Commissieleden voor de Sociale veJ*
zekeringswetgeving in dit boekje gee*
enkele naam voorkomt uit de kringel
der Arbeidersbeweging.

*'Het lijkt mij, dat mea de georganiseer'
'do arbeiders niet meer ziet. In 19&
toen de R. K. Arbeidersbeweging ma*'
6'aal weigerde zich onder de leiding vft»
Woudenberg te stellen en daarom het
offer van eigen organisatie met ha*f

instellingen en bezittingen gaf, toe»
men dus den bezetter in zijn politiek»
en sociale strevingen saboteerde, toef1

had men grote waardering voor on*
Het was een machtige illegale actie oi*
in het gehele land overal het parool v«*
weigeren door te geven. Door deZ*
onze actie werd tussen de arbeiders «fl

den bezetter met zijn helper*; reed» f
den beginne een principiële scheiding*?
muur opgeworpen. Indien dit niet h»»
plaats gevonden, dan zou de ontwilde*'
ling van het verzet, vooral in de arbei'
derskringen, wel eens anders hebb«°
kunnen verlopen, vooral indien de n»<"
gelijkheid had blijven bestaan dat enig9

jaren propaganda i la Blokzijl eO
'Goebbels enige jaren had kunnen doof
•werken. En nu? De arbeiders hebbe"
zich niet laten intimideren en tot
hiervoor ziet men telkens, dat bU
een of andere hoog fcezoek, alleen
<fa z.g. illegalen waardig geacht
om bij deze autoriteiten hun

te maken.
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