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r is heel wat veranderd, sinds in
1889 te Parijs het Internationaal
Socialistisch Congres — het
eerste sedert de Eerste Internationale, door Marx geleid, aan anarchistische ondermijning bezweek — besloot,
de socialistische partijen en de vakbeweging in de verschillende landen aan te
sporen, telken jare op 1 Mei een betoging te houden voor de achturige
arbeidsdag.
Wel te verstaan voor de wettelijke achturendag. Dit woord „wettelijke" gaf aldra enige moeilijkheden in landen, waar
het anarchisme invloed in de arbeidersbeweging kreeg. Speciaal ook in
Nederland was dat het geval. Men zou
denken, dat de invoeging van dit
woordje geen tweeërlei uitlegging toeliet. Maar wie zo denkt, zou tonen, de
spitsvondige redeneerkunst van iemand
als Christiaan Cornelissen niet te kennen. Deze man, die zich als den geestelijken leider van het Nationaal Arbeidssecretariaat, de enige toenmaals bestaande federatie van vakverenigingen, opgeworpen had, slaagde erin, haarfijn te
„bewijzen", dat een langs wettelijke weg
verwerven van de achturendag hetzelfde
was als het verwerven buiten alle wettelijke bemoeiïng om en als hij eenmaal
zover was, voldeed nog een verder
stapje om de conclusie te bereiken, dat
men volkomen aan het Parijse besluit
voldeed, wanneer men op 1 Mei betoogde voor een achturendag, uitsluitend
door de vakbeweging af te dwingen
door middel van de algemene werkstaking. Een redevoering van die strekking
heb ik den man omstreeks 1893 in een
bijeenkomst in het toenmalige vergaderlokaal „Constantia" aan de Rozengracht
te Amsterdam (thans een katholieke kerk)
horen houden en al werd ik haast misselijk van het weerzinwekkend gedraai, de
aanwezige anarchistische bestuurders
vonden het prachtig en juichten den
man toe.
Natuurlijk is de algemene werkstaking er
nooit gekomen en werd de achturendag
door de vakbeweging slechts veroverd
in het enige vak, waarin de anarchisten
niets te zeggen hadden en de vakorganisatie door sociaaldemocraten bestuurd
werd. Dit neemt echter niet weg, dat
met het opwerpen van deze nutteloze
twistvraag, het anarchisme in de Nederlandse arbeidersbeweging het enige bereikt heeft, waartoe het in staat is, n.l.
verdeeldheid te zaaien en daardoor de
beweging te verzwakken, een rol, sedertdien overgenomen door de communis-
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ten, niet minder bedreven in de kunst
om zwart tot wit te praten: zie thans hun
kunstenmakerijen in zake de aanvalsoorlog van Sowjet-Rusland tegen het democratische Finland, leugenachtigerwijzevoor
reactionnair en fascistisch uitgemaakt,
alsof dat niet juist voor Stalin een reden
zou zijn geweest, om zich, evenals met
Hitler, ook met Finland te verbroederen.
Wetsontwerp ingediend
Toen eenmaal door de S.D.A.P., later tezamen met het N.V.V., het vernielende
anarchisme uiteengeslagen en overwonnen was, kreeg de Meibeweging, nu
alleen voor de wettelijke achturendag
gehouden, de nodige eensgezinde
kracht, werden de betogingen jaar op
jaar talrijker, de meetings drukker bezocht, de optochten langer en het resultaat was, dat de achturendagleuze, aanvankelijk door alle burgerpartijen voor
onmogelijk verwezenlijkbaar uitgekreten,
allengs in kringen buiten de socialistische
arbeidersbeweging steeds meer aanhangers kreeg. Zo kon het dan ook gebeuren, dat, toen het sociaaldemocratisch
Kamerlid Schaper een wetsontwerp tot invoering van de achlurige arbeidsdag indiende, de katholieke minister Aalberse,
om aan het socialisme de loef af te
steken, een eigen wetsontwerp ter invoering van de 45-urenweek daartegenover
plaatste, dat toen door de Tweede Kamer
aangenomen werd.
Wel waren de tijden veranderd. Het was
na de wereldoorlog, de arbeidersbeweging was tot groter macht gekomen en
de burgerpartijen vonden het nu het
best, met de socialistische veren te gaan
pronken, in de hoop daarmee aan het
socialisme de wind uit de zeilen te
nemen, een speculatie, die ten dele tot

HET NEDERLANDS VERBOND VAN VAKVERENIGINGEN

het door haar beoogde resultaat geleid
heeft.
Intussen was het de socialistische arbeidersbeweging, gelijk immer, om de zaak
zelve te doen en zo heeft zij dan ook
haar best gedaan, het burgerlijk wetsontwerp op de achturendag zo goed
mogelijk te maken, gelijk zij thans nog
zich inspant om de uitbreiding van de
achturenwet over zoveel mogelijk groepen van arbeiders te verkrijgen en een
einde te maken aan de ondermijning van
de achturendag door het redeloos toestaan van overwerk. Nu er een sociaaldemocratische minister van Arbeid is,
heeft onze beweging in dezen aan dien
bewindsman een krachtige steun.
Toen de veelbespotte en veelbestreden
achturendag eenmaal werkelijkheid geworden was, had het uiteraard geen zin
meer, de betogingen op 1 Mei voor diö
oude leuze te blijven houden. Ook het
algemeen kiesrecht, waarvoor vroeger
wel op 1 Mei behalve voor de achturendag betoogd werd, was na de oorlog ingevoerd en aldus werden andere leuzen
voor die dag aangeheven, ieder jaar
vastgesteld door de Algemene Raad uit
S.D.A.P. en N.V.V., de beide trouwe
bondgenoten.
Als leuzen werden gekozen zodanige,
die op ieder jaar het meest actueel
waren. Meermalen is o.a. betoogd voor
de eisen van het Plan van de Arbeid,
met name voor de uitvoering van grote
openbare werken, die aan de uitgebreide
werkloosheid tegemoet diende te komen.
Ook deze eisen zijn uit het burgerlijke
kamp danig gecritiseerd en bespot. Dit
neemt echter niet weg, dat er thans een
regering is, waarin de sociaaldemocratische minister van Waterstaat, met instemming van het Kabinet, de grote
werken met kracht ter hand neemt. Een
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of, zo zij dat nog niet is, zich dat bewust
wordt. Hoe nodig dat is, bleek wel in
de jongste tijd uit de verschillende processen, waarbij lieden veroordeeld werden, die hier ten behoeve van oorlogvoerenden spionnage bedreven, soms om
vuig gewin, dikwijls echter ook uit een
verdwaasdheid, die hen op de hand van
oorlogvoerenden bracht en hen onze
vrijheid gering deed tellen. Tot volksgroepen, waaruit zulke lieden voortkomen, wil onze Meibetoging van dit
jaar een ernstige vermaning richten, met
de bedoeling hen van de dwalingen huns
weegs terug te brengen. Tot het overige
volk wil de betoging de roepstem richten,
om zich niet door zulke verlokkingen te
laten vangen, doch aan onze democratische vrijheid de fundamentele waarde te
blijven hechten, die zij voor ons volksbestaan uitmaakt.

Voor vrede

Demonstratie der moderne arbeidersbeweging voor de vrede.

nieuw feken, dat al ons betogen, hoezeer
ook tegengewerkt en als nutteloos beschouwd, toch op de duur, als wij volhouden en, dat spreekt van zelf, goede
argumenten voor onze eisen kunnen
aanvoeren, dus op de bodem der werkelijkheid staan, resultaat heeft en tot de
nodige veranderingen in staat en maatschappij leidt.
Voor de Meibetoging van dit jaar zijn
wel bijzonder actuele leuzen vastgesteld, n.L:
VOOR VRIJHEID, VREDE,
GERECHTIGHEID.
Nu voor de tweede maal sinds de instelling der Meibeweging een grote oorlog
is losgebarsten, die dicht bij onze grenzen woedt en ook de neutrale landen in
ernstige moeilijkheden brengt, reeds heel
wat van onze landgenoten door vernieling van hun schepen op zee de marteldood heeft doen sterven, nu kunnen
wij er zeker van zijn, dat onze Meileuzen van 1940 in brede kringen met
instemming zullen worden begroet.

Voor vrijheid
Het pleit voor vrijheid is actueler dan
ooit, nu de agressieve dictatuurstaten
met wapengeweld de vrijheid van zo
menige democratische staat belaagden en
dit streven zowaar hier te lande nog
goedkeuring vindt in het nationaal-socialistische zowel als in het communistische
kamp. Zo nodig zal het Nederlandse
leger, thans goed toegerust en van belangrijke verdedigingswerken voorzien,
voor onze nationale vrijheid pal staan
tegen eiken belager, wie het ook zij en
het zal zulk een belager niet meevallen,
hier binnen te komen. Daarnaast dient
echter ook bij voortduring de volksgeest
bewerkt te worden, opdat die zich van
de grote zaak der vrijheid bewust blijft

Wanneer wij op 1 Mei voor vrede betogen, spreekt het van zelf, dat wij een
goede vrede op het oog hebben, een
vrede, die, naar de woorden van den
Paus en van den President der Verenigde
Staten aan de wereld recht en vrijheid
waarborgt en haar niet langer blootstelt
aan de aanvallen van veroveraars. Een
vrede, die slechts een wapenstilstand zou
zijn, maar dan een nieuwe periode van
wapengeweld zou inluiden, moge een
tijdelijke opluchting brengen, doch zou
het gruwelijke kwaad, waardoor de
wereld verbloedt, niet uitsnijden en zou
dus geen blijvende bescherming brengen, zou het smachten er naar niet
waard zijn.
Voor gerechtigheid
In het derde deel onzer huidige Meileuze, in de roep naar gerechtigheid ten
slofte, verenigt zich alles wat in deze
donkere tijden de mensheid vervult. Gerechtigheid voor allen, dat betekent
zeker democratie, het betekent zeker
vrijheid ook voor kleine staten om hun
eigen volksleven naar eigen wens in te
richten, het betekent, dat niet geweld,
doch recht over de wereld zal heersen.
Zo heeft onze beweging alle reden om
met geestdrift de Meibetoging van 1940
tegemoet te gaan en haar tot een fakkel
des lichts te maken onder het duistere
zwerk, dat thans de mensheid gevangen
houdt.

VREDESKALENDER
Het strekt tot groter roem, de oorlog met het woord te doden,
dan mensen met het zwaard, de vrede door vrede te verwerven,
niet door oorlog.
Augustinus. (354-430)
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Vakcentralen vragen
hogere
duurtetoeslag
De besturen van het N.V.V., het
R.K. Werkliedenverbond, het Christelijk Nationaal Vakverbond en de
Nederlandse Vakcentrale zonden op
12 April j.l. nevenstaand adres aan
den minister van Sociale Zaken.
Excellentie,
Bij brief van 20 October van het vorige
jaar namen onze besturen de vrijheid, sr
bij Uwe Excellentie op aan te dringen,
naar aanleiding van de stijging van de
kosten van het levensonderhoud, die
sedert Augustus 1939 was ingetreden,
maatregelen te nemen, waardoor de
steunuitkeringen, alsmede de werkverschaffingsionen, zouden worden aangepast aan deze verhoging van de uitgaven
voor het levensonderhoud.
In verband met dit verzoek besloot de
Regering, met ingang van 17 December
1939 tot en met 2 Maart 1940 de steunuitkeringen en de werkverschaffingsionen
met een duurtetoeslag van 5 pet. te verhogen. Ingevolge
Uw circulaire van
22 Februari 1940 zal deze toeslag voor onbepaalde tijd worden verleend. Voor dit
besluit zijn onze besturen erkentelijk.
Sinds het tijdstip, waarop de duurtetoeslag
werd verleend, heeft de stijging van de
kosten van het levensonderhoud zich voortgezet, mede ten gevolge van de maatregelen, die de Regering heeft genomen
met betrekking tot verschillende eerste
levensbenodigdheden. Volgens het Bureau
van Statistiek van de gemeente Amsterdam bedroeg deze stijging g e m i d d e l d
over de maand Januari 1940 voor de
v o e d i n g II.l pet. en voor het gehele
gezinsbudget 7.3 pet., terwijl ook voor de
maanden Februari en Maart verdere verhoging heeft plaats gehad, waardoor het
gehele gezinsbudget gemiddeld over de
maand Maart gestegen was met 8.9 pet.
sedert Augustus 1939, terwijl de kosten
voor de v o e d i n g met 13.2 pet. waren
gestegen. Als vaststaand mogen wij aannemen, dat op dit ogenblik deze indexcijfers nog hoger zullen zijn.
De verhoging van de broodprijs met l cent
per 800 gram versterkt deze ongunstige
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ontwikkeling van het kostenpeil nog meer.
Deze verhoging
drukt uiteraard
het
zwaarst op de gezinnen met lage inkomsten, omdat in deze gezinnen de
broodvoeding een belangrijker plaats inneemt dan bij gezinnen, die op een hoger
welstandspeil staan.
Daarenboven mag niet uit het oog worden
verloren, dat de indexcijfers van het
Amsterdamse Bureau gebaseerd zijn op
een weekinkomen van ongeveer ƒ 30.—,
hetgeen betekent, dat het deel van de
kosten voor de voeding kleiner is dan bij
de belangrijk lagere inkomsten van de
werkloze arbeiders en hun gezinnen en de
stijging op deze gezinnen dus nog zwaarder drukt.
Het is daarom, dat onze besturen de wens
uitspreken, dat de duurtetoeslag zal worden verhoogd in overeenstemming met de
stijging van de kosten van het levensonderhoud. Onze besturen achten dit wei
zeer noodzakelijk.
In onze brief van 20 October 1939 betoogden wij o.m., dat reeds voordat de
stijging intrad, velen van hen, die tot de
groepen werknemers behoren, die zeer
lage lonen verdienen en zij, die van steunuitkering moeten leven, in een uiterst
moeilijke positie verkeerden en dat dit
nog in het bijzonder gold voor hen, die
langdurig werkloos waren. De duurtetoeslag van 5 pet. werd verstrekt op het ogenblik, dat de stijging van de kosten van het
levensonderhoud de 5 pet. reeds had overschreden, zodat de moeilijkheden voor genoemde gezinnen bleven bestaan en, in
verband met de voortgezette stijging der
kosten van het levensonderhoud in de
achter ons liggende maanden, nog groter
zijn geworden.
Het is om deze reden, dat wij ons veroorloven,, Uwe Excellentie te verzoeken,
alsnog te voldoen aan de door ons in ons
schrijven van 20 October 1939 geuite
wens, om de gevolgen van de stijging
der kosten van het levensonderhoud op te
heffen door het verstrekken van een compenserende duurtetoeslag.
Het is ons natuurlijk bekend, dat door het
geven van een verhoogde brandstoffentoeslag, het extra verstrekken van goed-

koop vet en margarine, het beschikbaar
stellen van extra vlees en groente in blik,
aan de nood van de door ons genoemde
categorieën van werknemers nog verder
tegemoet gekomen is. Maar deze maatregelen, waarvoor wij — het spreekt vanzelf — eveneens erkentelijk zijn, waren
meer een gevolg van de buitengewone
winteromstandigheden, waarin wij gedurende een paar maanden verkeerd hebben.
Deze extra maatregelen golden trouwens
maar voor enkele weken en zijn op dit
ogenblik voor een deel weer ingetrokken.
Bovendien werd de betekenis van deze
maatregelen voor tienduizenden gezinnen,
vooral voor die van het platteland, zeer
verminderd, doordat de werkverschaffingen van half December 1939 tot half
Maart 1940, dus drie maanden, wegens de
vorst gesloten zijn geweest. Wij zijn zeker
niet aan de hoge kant, indien wij het
daardoor ontstane inkomstenverlies in de
gezinnen der werklozen op minstens
ƒ200.000 per week stellen. Ook daardoor
is de nood in deze gezinnen nog weer
vergroot.
Daarenboven hebben de vorst en de ongunstige economische omstandigheden ten
gevolge gehad, dat zeer velen, en daaronder een groot aantal vakarbeiders, werkloos geworden zijn. Ook deze werklozen
voelen zeer scherp de voortgaande stijging
van de kosten van het levensonderhoud.
Hier komt nog bij, dat de Regering tot
ons leedwezen geen gevolg heeft gegeven
aan het verzoek, eveneens gedaan in ons
schrijven van 20 October 1939, om de z.g.
B-steun te verhogen.
Door al deze omstandigheden was het
resultaat van de 5 pet. duurtetoeslag geringer dan anders het geval zou zijn geweest.
Het is om al deze redenen, dat wij Uwe
Excellentie zeer dringend verzoeken, de
duurtetoeslag van 5 pet. te verhogen en
aan te passen aan de stijging van de
kosten van het levensonderhoud, ten einde
daardoor verdere inzinking van het levenspeil van de grote massa der werklozen te
voorkomen. Indien Uwe Excellentie dit
wenselijk acht, zijn wij natuurlijk gaarne
bereid, ons -verzoek nog nader mondeling
toe te lichten.
Uw antwoord met belangstelling tegemoet
ziende, tekenen wij,
met verschuldigde gevoelens,
Namens de besturen van:
het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, het R.K. Werkliedenverbond in Nederland, het Christelijk Nationaal
Vakverbond, de
Nederlandse Vakcentrale:
(w.g.) H. LINDEMAN,
Secretaris N.V.V.

VAN HET PROPAGANDA-FRONT
liet is thans de laatste keer gedurende
de actie 1939—1940, dat deze rubriek
verschijnt. Zowel het begin als het einde
van deze actie werden gekenmerkt door
de dreigende internationale toestand. Er
zal daarom te meer reden tot verheugenis zijn indien blijkt, dat het ledental van
het N.V.V. behoorlijk is opgevoerd.
Tijdens de maand Februari, waarin de
koude op zijn hevigst was — een maand
bovendien, die maar 29 dagen telde —
is het ledental van het N.V.V. toegenomen met 158. Dit is niet veel, maar we
konden redelijkerwijze ook niet veel verwachten. Het is begrijpelijk dat dié bonden, die wat met het bouwvak te maken
hebben, een veer moesten laten: inschrijvingen konden wegens stopzetting van
het bedrijf niet plaats vinden en de afvoeringen gingen normaal door.
Voorzover blijkt uit de cijfers over de
maand Maart, waarover we thans beschikken, is de winst in „Lentemaand" goed
geweest. Zodra de volledige cijfers bekend zijn, zullen deze in dit blad worden
gepubliceerd.
Het is een verblijdend teken, dat de
winst in een aantal plaatsen, waar het
tot nu toe ,,de dood in de pot was", niet
onaanzienlijk is. In dit verband willen we
speciaal Geldermalsen en Dodewaard
even voor het voetlicht halen.
Nu de zomermaanden voor de deur
staan, het seizoen, waarin de propagandistische activiteit der vakbondsafdelingen en bestuurdersbonden begrijpelijkerwijze wat verslapt, willen wij de functionarissen in het land op het hart drukken
er op toe te zien, dat het propagandaapparaat intact blijft.

/5LLK op. L/uitóLzncl
Oorlogs-Mei
\J p deze 1 Mei-dag hebben wij acht
oorlogsmaanden achter de rug. Na het
optreden van Duitsland tegen Denemarken en Noorwegen maken de oorlogsgebeurtenissen in omvang en tempo
snelle vorderingen. De van Duitse zijde
reeds weken geleden aangekondigde
,,tweede faze" van de oorlog is nu in
gang. De wijze, waarop zij werd ingeluid, is een duidelijk voorbeeld van het
feit, dat de nationaal-socialistisc'he aanval geen neutraliteit meer respecteert.
De Duitse troepencontingenten en transportschepen, welke voor een landing in

Dit geldt zowel voor de plaatselijke centrale propaganda-commissies der bestuurdersbonden als voor de propagandakernploegen der vakbondsafdelingen.
Indien men er voor zorgt dat deze instanties ook gedurende de zomermaanden een enkele maal bijeengeroepen
worden, indien men vooral ook in vacatures voorziet, dan zal het overbodig zijn
in September, wanneer eventueel een
nieuwe actie wordt ingezet, het propaganda-apparaat van de grond af weer
op te bouwen. Dit alles klemt te meer,
omdat er toch ook gedurende de zomermaanden werk is te verrichten: de propaganda-kernploegen moeten leden bezoeken, die bedankt hebben, terwijl ook
het verzamelen van adressen van ongeorganiseerden (die bij den afdelingssecretaris of bij den secretaris van de
P.C.P.C. behoren te worden ingeleverd)
moet doorgaan.
Bovendien bestaat de mogelijkheid, dat
het deze zomer gewenst is, ons apparaat
ineens en snel op gang te brengen, bijvoorbeeld tot het verspreiden van een
spoed-geschriftje.
Al deze redenen nopen ons de functionarissen te verzoeken, zorgvuldig voor
het intact houden van ons propagandaapparaat zorg te dragen.
Wij willen besluiten met de wens, dat bij
het afsluiten van deze actie ons een aangename verrassing wacht in de vorm van
een grotere ledenwinst dan wij in deze
tijd hadden durven dromen.
Dat de lezers van dit blad op deze
plaats van deze verrassing in kennis zullen worden gesteld, spreekt vanzelf.

Noorwegen bestemd waren, lagen al lang
gereed voordat de Engelse admiraliteit
aan de Noorse kusten mijnenvelden liet
leggen. Wanneer van Duitse zijde in het
leggen van deze mijnen een aanleiding
wordt gevonden om de lang voorbereide
overval op Noorwegen tot uitvoering te
brengen, dan heeft dit voorwendsel in
elk geval geen waarde voor het Duitse
optreden in Denemarken, hetgeen evenwel niet verhinderde, dat ook Denemarken door de agressieve Duitse oorlogsmachine eenvoudig overrompeld en bezet werd. Internationaal recht, souvereiniteit der kleine naties en hun neutraliteit
zijn voor de Duitse oorlogsleiding slechts
een dunne draad, waarover men niet
moet struikelen, indien men meent, door
daar inbreuk op te maken, strategische
of andere voordelen te kunnen behalen.

Momenteel is juist de brutaalste gebruikmaking van geweld de sterkste troef in
het door Duitsland begonnen gruwelijke
oorlogsspel om de wereldmacht. Het
nationaal-socialistische regime kan slechts
op deze troef steunen, want andere
staan niet tot zijn beschikking. Elk succes, met dit geweld bereikt, is een
schending van het recht en van alle begrippen, welke de zin van het menselijk
bestaan vormen.
Een Mei 1940 — welk een Meifeest
voor het Duitse volk! Na zeven jaren op
weg te zijn naar het Golgotha van innerlijke onvrijheid en knechtschap moet
het thans het duizendvoudige lijden van
de over Europa gebrachte hakenkruisoorlog dragen. Na alle offers, welke dit
volk in de zeven jaren van oorlogsvoorbereiding gebracht heeft, wordt het
thans tot opoffering van het leven aan
de militaire fronten en aan het troosteloze front van de honderdvoudige ontberingen in het vaderland gedreven.
Aan de zee van bloed en tranen en van
verwoest mensengeluk mag echter niet
gedacht worden, wanneer Hitler zijn
droom van de „glorierijkste overwinning
in de Duitse geschiedenis" wil verwezenlijken, welke naar zijn mening deze oorlog zal brengen.
Men kan benieuwd zijn, hoe men deze
Eerste Mei in Berlijn zal vieren. Het zou
ons niet verwonderen, wanneer de leider
van het Duitse Arbeidsfront, dr. Ley, ook
in het gezicht van de oorlog den Duitsen
arbeiders weer zou durven toeroepen:
„Verheugt U in het leven!" De begeleidingsmuziek bij dit lied spelen de kanonnen!
Te Moscou zal het rode leger demonstreren en zijn „glorierijke socialistische
overwinning" op Finland vieren. Wellicht
zal men tussen Berlijn en Moscou ook
Mei-groeten uitwisselen. Bij de nauwe
verwantschap tussen het „Duitse socialisme" en het bolsjewisme en na de bezegelde vriendschap tussen Hitler en Stalin zou dit slechts een logisch gevolg
zijn.
De toestand, waarin Europa zich op 1
Mei 1940 bevindt, toont duidelijk aan,
welk een verschrikkelijke gevolgen de
vernietiging van de Duitse democratie,
welker sterkste steun de Duitse arbeidersbeweging was, niet slechts voor het
Duitse volk, maar ook voor ons gehele
werelddeel, teweeg heeft gebracht. Maar
ook in deze donkere dagen verliezen
wij niet het geloof in onze Mei-idealen,
aan de definitieve zegepraal van de
vrijheid, de vrede en de gerechtigheid,
zoals de Meileuzen van de Nederlandse
moderne arbeidersbeweging dit jaar luiden, en aan de wedergeboorte van een
Duitse democratie en arbeidersbeweging!
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S/r Archibald Sinclair
Lid van het Britse Lagerhuis

De sociale
instellingen van
Engeland
Een ontwikkeling van meer dan een eeuw

De schrijver van dit artikel is de leider van de liberale oppositie in het Engelse
parlement. Bij het begin van de oorlog weigerde hij een ministerspost te aanvaarden,
omdat hij geloofde, de nationale belangen van zijn land beter te kunnen dienen,
wanneer hij buiten de regering bleef. Sir Archibald Sinclair diende actief in de
vorige oorlog. Hij is ridder in het Legioen van Eer. Van 1921 tot 1922 was hij
militair secretaris van den minister van Oorlog en van 1931 tot 1932 vervulde hij hei
ambt van Staatssecretaris van Schotland.
Het is begrijpelijk, dat Sir Archibald Sinclair in dit artikel de volle nadruk legt op
de werkzaamheid van de Engelse liberalen op het gebied der sociale wetgeving. Hij
heeft daartoe ongetwijfeld het recht en de liberalen in Nederland zouden goed doen,
vooral in de laatste tijd, zich aan het voorbeeld van hun Engelse geestverwanten
te spiegelen. Dat neemt niet weg, dat Sir Archibald wel wat meer had kunnen
zeggen over het aandeel, dat de Britse vakbeweging in dit sociale werk heeft
gehad en nog heeft. De Britse vakbonden hebben, zowel afzonderlijk als tezamen,
alsmede in samenwerking met de Labour Party, op elk terrein van sociale wetgeving
een grote en dikwijls beslissende invloed uitgeoefend.
(Redactie „De Vakbeweging".)

C. K. Chesterton, de beroemde Engelse
schrijver en meester in paradoxen,
zeide eens, dat wij dikwijls bepaalde
dingen niet waarnemen, niet omdat zij
te klein, doch omdat zij te groot zijn.
Zij nemen de horizon zo zeer in beslag,
dat het lijkt alsof er niets is.
Dat nu schijnt het geval te zijn met die
propagandisten, die de laatste tijd
voortdurend de beschuldiging uiten,
dat Engeland geen sociale instellingen
heeft, die de moeite van het vermelden
waard zijn: geen publieke steunver*
lening, geen sociale verzekering, geen
arbeidsbemiddeling.
Dit verwijt zou reeds voldoende beant*
woord kunnen worden door een korte
lijst van feiten en cijfers, want ieder
die door een modern geschiedenis*
boekje bladert, zal spoedig ontdekken,
dat de drie genoemde diensten reeds
dertig jaren geleden bestonden en dat
hun arbeidsveld sedertdien voortdurend
is uitgebreid.
Voor de georganiseerde arbeid ver*
tegenwoordigen zij een mate van ge*
mak en economische zekerheid, welke
twee of drie generaties geleden onmo*
gelijk schenen. Voor de sociale wetens
schap betekenen zij gezondere gezin*
nen en meer van hun verantwoordelijk*
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heid bewuste burgers. Voor de gemeen*
schap in haar geheel, welke er per jaar
400 millioen pond sterling voor betaalt,
betekent het, dat elk jaar duizenden
levens tegen physieke en geestelijke in*
eenstorting worden behoed.
Wanneer de Duitse radio klaagt over
de Britse hardheid jegens den verdruk*
te, den ,,under*dog", gaan mijn gedach*

ten terug, niet naar de weinige jaren
gedurende welke de nazisbeweging zich
op het Europese toneel bewoog, doch
naar gebeurtenissen van een eeuw en
langer geleden.
In die tijd eisen de uitbreiding van het
kiesrecht en de omvorming van Enge*
land van een agrarisch tot een indu*
strieel land nieuwe vormen van poli*
tieke en economische vrijheid. Om aan
die eisen tegemoet te komen werd het
moderne liberalisme geboren uit de
oude „Whig"=partij, welker beginselen
van persoonlijke vrijheid en sociaal be*
wustzijn in overeenstemming met de
verhoudingen van de nieuwe periode
dienden te worden gebracht.
Zo geschiedde het, dat reeds in 1833 de
nieuwe geest doorwerkte in de eerste
belangrijke Fabriekswet, welke een
stevige grondslag legde voor alle
latere wetgeving, door de beperking
van de kinderarbeid tot acht uren per
dag en door de aanstelling van fabrieks*
inspecteurs, die moesten controleren, of
de wet werd uitgevoerd.
Een jaar later werden Voogdijraden
(Steuncomité's) opgericht, gekozen
door de belastingbetalers, welke steun
verleenden aan hen, die zonder werk
raakten.
In 1847 werd de arbeidstijd in fabrie*
ken beperkt tot tien uren per dag.
Drie*en*negentig jaren later zijn er
duizenden Duitse arbeiders, die dank*
baar zouden zijn als zulk een wet in
hun eigen land zou worden toegepast!
Zulke wetten waren een erkenning
door de Staat van zijn verantwoorde*
lijkheid jegens hen, die te arm of te
zwak waren, om zich zelf te bescher*
men, en gedurende de gehele negentien*
de eeuw werd dit beginsel uitgebreid.
Nu eens kregen de mijnwerkers betere

Vacantie-spreiding
beveiliging, dan weer kwamen er alge*
mene regelen voor de schadeloosstel*
ling van arbeiders, die door ongevallen
tijdens de arbeid werden getroffen... .,
totdat dit alles ongedachte hoogten be=
reikte onder (het liberale bewind van
1906 tot aan het uitbreken van de
eerste Duitse oorlog in 1914.
Die acht jaren bezegelden al hetgeen
tevoren was tot stand gekomen en zij
hebben tot op dit ogenblik op de ge*
hele sociale wetgeving invloed uitge*
oefend. Uit een lange lijst van hervor*
mingen, zoals het periodieke medische
onderzoek van schoolkinderen en de
moederschaps* en kinderzorg*klinieken,
waardoor duizenden door de dood be*
dreigde slachtoffers werden gered, wil*
len wij de nadruk op 3 wetten leggen.
De eerste is de wet op de ouderdomst
pensioenen van 1908. Deze maatregel
hield in, dat elke man of vrouw boven
de 70 jaar, die een inkomen had van
8 shillings per week of minder, van de
Staat een premievrij pensioen zou ont*
vangen van 5 shillings per week.
Sedertdien is het bedrag van het pen*
sioen verdubbeld en het bedrag van het
vereiste minimuminkomen is ver*
hoogd, zodat met behulp van de Staat
een gepensionneerde een inkomen is
gewaarborgd van één pond sterling per
week (gebaseerd op de oorspronkelijke
koers: twaalf gulden). In de laatste tijd
zijn in dit opzicht nog nieuwe verbete*
ringen ingevoerd als gevolg van druk
van de publieke opinie en een reeks
van 150.000 verzoekschriften, verza*
meld door de liberale partij. Op het
ogenblik ontvangt de meerderheid van
de hiervoor in aanmerking komende
personen het ouderdomspensioen als
een door het verzekeringssysteem ge*
waarborgd recht.
Niemand zal beweren, dat arme men*
sen op een bed van rozen slapen, als zij
te oud of te zwak worden om te wer*
ken, en velen onzer hopen in staat te
zijn, nog veel meer te doen om hun het
leven aangenamer te maken. Maar wij
hebben in Engeland ten minste perma*
nent het beginsel gegrondvest, dat de
Staat voor hen verantwoordelijk is en
dat zij er recht op hebben, door de ge*
meenschap te worden verzorgd.
Na het ouderdomspensioen kwam (in
1909) de oprichting van de Arbeidsbeurzen. Ofschoon de werkloosheid
toen nog gering was en de internatio*
nale handel een hoogconjunctuur be*
leefde, wensten mannen, die zonder
werk waren, en werkgevers, die arbei*
ders nodig hadden, met elkaar in con*
tact te worden gebracht: voor dat doel
werden de Arbeidsbeurzen opgericht.
Toen de wereldhandel in verval raak*
te en de naties verarmden door een

ongezond economisch nationalisme,
kregen de Arbeidsbeurzen de sombere,
maar nuttige taak, Staatssteun uit te
betalen aan de werklozen.
De derde en voornaamste wet uit de
reeks was de Nationale Verzekeringswet van 1911, een mijlpaal in de sociale
geschiedenis van de hele wereld. Een
groep liberalen, die zich ijverig met
sociale hervormingen bemoeide (onder
wie in 't bijzonder Lloyd George en
wijlen C. F. G. Masterman) vestigde
hiermede een nationaal systeem van
verplichte verzekering, waarbij arbei*
ders, werkgevers en de Staat ieder aan
een gemeenschappelijke kas bijdroegen
voor het welzijn van zieke arbeiders.
Het tweede deel van de wet gaf een
voorlopig systeem van werkloosheids*
verzekering, waaronder twee millioen
arbeiders vielen in de bouwvakken, de
scheepsbouwnijverheid en de metaal*
industrie. Toen de oorlog voorbij was
en weer meer aandacht aan binnen*
landse zaken kon worden besteed,
werd de wet uitgebreid. Op het ogen*
blik vallen 20 millioen mensen onder
de uitkeringen van de verzekeringswet*
ten, met inbegrip van een pensioen van
10 shillings per week voor een arbei*
der van 65 jaar en een gelijk bedrag
voor zijn vrouw boven de 60 jaar, plus
weduwen* en wezenpensioenen.
De kosten van de Staat voor de natio*
nale gezondheidsverzekering bedragen
40 millioen pond per jaar; een iets gro*
ter bedrag wordt betaald voor de ver*
zekerde pensioenen en een ongeveer
gelijk bedrag voor de premievrije
ouderdomspensioenen.
Zulke cijfers weerleggen de beschuldi*
gingen afdoende. Maar wij hebben
andere voordelen in Engeland, die som*
migen ons benijden kunnen. Onze
nationale rekening ligt open voor
onderzoek door den nederigsten bur*
ger, en iedere belastingbetaler kan con*
troleren waar zijn geld blijft.
Ons volk zal niet tot de ontdekking
komen, dat een minister, nadat hij een
paar jaren aan het bewind is geweest,
kans heeft gezien, enige slordige mil*
lioenen bijeen te garen om die in een
Zwitserse of Zuid=Amerikaanse bank
op te bergen.
Ons systeem van sociale instellingen is
opgebouwd zonder het geld te stelen
van enigerlei organisatie, zonder de
levensstandaard van de arbeiders om*
laag te drukken en hun arbeidstijd te
verlengen en zonder de critici naar
concentratiekampen te zenden.
De Britse arbeiders hebben geen mario*
net nodig, om hun te vertellen wat zij
behoren te denken. Zij treden zelf*
standig en constitutioneel op door mid*
del van hun eigen vakverenigingen.

s bekend is, spitst de vacantie*
drukte zich toe in de laatste week van
Juli en in de eerste week van Augustus.
Dit verschijnsel biedt ernstige moei*
lijkheden voor alle ondernemingen,
welke zich bezig houden met het ver*
voer en de huisvesting der vacantie*
gangers. De moeilijkheden zullen dit
jaar, in verband met het feit, dat veel
Nederlanders, die gewoon waren hun
vacantie buitenslands door te brengen,
doch die thans binnen de landsgrenzen
blijven, sterk toenemen. Hoe kan men
hieraan het hoofd bieden? Over dit
probleem sprak Dinsdag 9 April prof.
dr. ir. J. Goudriaan, president*directeur
van de Nederlandse Spoorwegen, in
een vergadering, waarin vertegenwoor*
digd waren de hoofdbesturen van de
bij de vier arbeidersvakcentralen aan*
gesloten organisaties.
De vervoeronclernemingen en de in*
richtingen, welke vacantiegangers huis*
vesting bieden, moeten beschikken
over een bedrijfscapaciteit, welke
slechts enkele weken per jaar geheel
wordt gebruikt en waarvoor verder
geen emplooi is. Nu de moeilijkheden
nog vergroot zijn ten gevolge van mili*
taire maatregelen, is een commissie uit
groepen van belanghebbenden samen*
gesteld, welke, plannen tot vacantie*
spreiding heeft uitgewerkt.
De vacantiedrukte spruit voornamelijk
voort uit de dichtbevolkte delen van
ons land en houdt ten nauwste verband
met de vacantie*perioden der lagere
school. De commissie heeft daarom
gemeend, vier groepen te moeten vor»
men, in elk waarvan vertegenwoor*
digers van een der grote steden zijn
opgenomen.
Voor het jaar 1940 ware dan de aan*
vang der zomervacanties der lagere
scholen te stellen op onderstaande
data:
Groep I: Amsterdam, met Nrd.*Holland,
Arnhem, Nijmegen enz., Fries*
land, Limburg (Maastricht met
omgeving), 13 Juli;
Groep H: Rotterdam met Brabant, Lim*
burg (Venlo met omgeving).
Zeeland, 20 Juli;
Groep III: Den Haag met Overijscl, Gro*
ningen, 27 Juli;
Groep IV: Utrecht met omgeving en enkele
centra in Nrd.=Brabant, Gelder*
land en Overijsel, 3 Augustus.

Op deze wijze hoopt de commissie de
topdrukte in de laatste week van Juli
en in de eerste week van Augustus te
spreiden over de periode 13 Juli—3
Augustus, hetgeen niet alleen de spoor*
wegen en de inrichtingen, welke vacan*
tiegangers herbergen, doch ook den
vacantieganger zelf ten goede zal
komen.
G. K. J.
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n De Vakbeweging van 14 Maart
j.l. hebben wij de bisschoppen van
Nederland verzocht, de bepaling van
twintig jaren geleden, genomen
tegen modern georganiseerde katholie*
ken, terug te nemen.
Herstel, weekblad van het R.K. Werk*
liedenverbond, van 5 April schrijft in
verband hiermede: Er is niets veran*
derd en wij zullen dus nog wat moeten
wachten.
Het blad gaat verder op de hoofdzaak

een groot aantal r.k. geestelijken met
het kruis in de hand voor zijn lijk?
Moeten wij nu aannemen, dat de ker*
kelijke overheid van destijds dien dwa*
lende met kerkelijke eer heeft begra*
ven, om aan de Nederlandse bisschop*
pen te tonen, dat zij dwalende waren,
door den leden van het N.V.V. de
H.H. Sacramenten, en bij overlijden de
kerkelijke begrafenis te weigeren?
Er is iets veranderd

Nu iets over: er is niets veranderd.
Voor mij liggen twee briefkaarten, wel*
ke een twintigtal jaren geleden geschre*

Vrimeiu en broederschap
van ons artikel niet in, maar schrijft
wat over zaken, welke met ons betoog
en de moderne vakbeweging niets,
maar dan ook niets, te maken hebben.
Wat heeft de moderne vakbeweging te
maken met lijkverbranding en kinder*
beperking? Toch immers niets! Als
het van mij zal afhangen, zal mijn lijk
niet verbrand worden, en wat kinder*
beperking betreft, wij kennen leden
van het N.V.V., die veel kinderen heb*
ben, en leden van het R.K.W.V., die
geen kinderen hebben.
Wij willen, dat alle goedwillende men*
sen de handen ineen slaan, om aan de
dictatuur van rechts en van links een
einde te maken, daarmede hebben wij
dus Mussert en zijn partij uitgesloten.
Maar nu Herstel toch schrijft over Mus*
sert, vragen wij: Welke maatregelen
hebben de Nederlandse bisschoppen
genomen tegen de Mussert*beweging
Hebben de bisschoppen bepaald, dat
den leden van deze beweging en hun
die Volk en Vaderland lezen, de H.H.
Sacramenten, en als zij zich niet beke*
ren, bij overlijden de kerkelijke begra*
fenis moeten worden geweigerd?
Als dat zo is, laat dan het R.K.W.V.
die bepaling van de Nederlandse bis*
schoppen eens in Herstel opnemen,
dan weten de katholieke fascisten, wat
hun te wachten staat.
Het socialisme is een dwaling, veroor*
deeld door het hoogste kerkelijk leer*
gezag, schrijft Herstel. Maar waarom
dan niet in Engeland, Zweden, Dene*
marken en Amerika?
Waarom is Matteotti, die op 10 Juni
1924 in Italië vermoord is, met grote
kerkelijke eer begraven en waarom liep
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ven zijn door heren geestelijken aan
Van Pelt. Wij zullen ze letterlijk over*
nemen:
1. M. Hierdoor bedankt ondergeteken*
de definitief voor het lidmaatschap van
„De Eendracht".
Hoogachtend,
2. M. Hierdoor neem ik ontslag als lid
der N.V.V.
Hoogachtend,
Deze kaarten werden destijds geschre*
ven door r.k. geestelijken in het r.k.
gasthuis te Tilburg en ondertekend
door zieke arbeiders, die een einde wil*
den maken aan het gezanik over ds
moderne vakbeweging. Deze arbeiders
hebben toen niet bedankt voor het

Matteotti, de vermoorde Italiaanse socialist, bij
wiens begrafenis de r.k. geestelijkheid aanwezig
was.

N.V.V. en „De Eendracht", maar zijn
lid gebleven.
Zo kweekt men huichelaars, maar het
allervoornaamste: er is wat veranderd.
Want toen Van Pelt een paar jaren
geleden in het r.k. ziekenhuis is opge*
nomen, heeft men met hem niet gespro*
ken over de moderne vakbeweging. Of
zou men in het r.k. ziekenhuis niet heb*
ben geweten, wie Van Pelt was? Maar
dat kan niet, want op zijn verzoek heeft
de rector hem vergunning gegeven, in
het ziekenhuis de bladen van de Arbei*
derspers te lezen.
Een ander geval

Op 6 Juni 1909 heeft de moderne vak*
beweging een nationale betoging voor
vakorganisatie gehouden te Tilburg. Bij
gelegenheid daarvan schreef
het
Plaatselijk Comité der Katholiek Socia*
Ie Actie aan de burgers van Tilburg:

Een brie/kaart, welke wij een dezer dagen ontvingen.

„De Soc. Dem. wagen een aanval op onze
stad, zij willen HUN licht brengen aan het
DONKERE ZUIDEN.
Toont mannen van orde, die gehecht zijt
aan Godsdienst, Vaderland, Oranje en
Vrede, dat gij met DAT licht niet gediend
zijt.
Hoe kunt gij dat tonen?
1. Door hunne meeting niet bij te wonen.
1. Door weg te blijven uit de straten waar*
door zij trekken.
3. Door de vensters te sluiten of de gor»
dijnen neer te laten, als hun optocht
langs uw huizen gaat.
En waarom zult gij dat tonen?
Omdat gij den Godsdienst liefhebt, dien
ZIJ ONDERMIJNEN en van de wereld
willen doen VERDWIJNEN."

Dat was in 1909, en in 1940 kwam het
gehele college van burgemeester en
wethouders der gemeente Tilburg de
afdeling Tilburg der S.D.A.P. felici*
teren bij gelegenheid van haar 40*jarig
bestaan, terwijl de voorzitter van het
vroegere Plaatselijke Comité der Ka*
tholiek Sociale Actie op de receptie
het woord voerde en de volgende
woorden sprak:
„Men zou het ons zeer terecht ten
kwade hebben kunnen duiden, als wij
hier niet gekomen waren, om uw vereniging, die parlementair is, te feliciteren met haar 40-jarig bestaan".

Wij stellen deze veranderde houding
ten zeerste op prijs en wij van onze
kant zullen alles in het werk stellen, om
de verhouding nog beter te maken,
want wij weten dat het noodzakelijk is,
dat alle goedwillende mensen de han*
den ineen slaan.
Wij achten het een gelukkig verschijn*
sel, dat weldenkende mensen de leden
van het N.V.V. niet meer aanzien als
struikrovers en godsdienst*ondermij*
ners, wij stellen het op prijs, dat r.k.
sociaal denkenden, onder wie r.k.
geestelijken, het werk van het N.V.V.
respecteren; wij denken met genoegen
aan de rooms katholieken, die vroeger,
toen zij dwalende waren, ons verfoei*
den uit de grond van hun hart en die
ons nu beschouwen als hun evennaaste
en ons werken in verschillende sociale
instellingen waarderen.
Maar wij als r.k. leden van het
N.V.V. willen en moeten, in het belang
van de goedwillende mensheid, nog
verder, en verzoeken daarom nogmaals
beleefd doch dringend aan de Neder*
landse bisschoppen, de bepaling van 20
jaren geleden ten opzichte van de
moderne vakbeweging terug te nemen.
Nogmaals, de vragers zullen verkrijgen
en voor den kloppende zal men open*
doen.

emncjen uit net buitenland
L) e maatregelen, die in de geallieerde
landen nodig waren om de industrie op
oorlogsproductie te brengen, hebben
geleid tot belangrijke veranderingen in
de arbeidsvoorwaarden en vooral tot
vergroting van de invloed van de vakbeweging op industrieel terrein. De
regeringen moesten bij het uitbreken
van de oorlog de samenwerking van
de verschillende industrieën tot stand
brengen, zorg dragen voor het welzijn
van degenen, die in deze industrieën
(die soms ook verplaatst moesten wor*
den) werkten en tenslotte de productie
opvoeren. Dat was natuurlijk onmoge*
lijk zonder de vakbeweging er in te
kennen en haar vertegenwoordigers
invloed op de te nemen beslissingen te
geven.
In Engeland bijvoorbeeld werd een mo*
biel corps van havenarbeiders gevormd,
dat gedirigeerd kon worden naar de
havens, waar op een bepaald ogenblik
veel werk te verrichten was. Dat kon
nodig zijn in verband met het —
wegens duikbootgevaar - plotseling
veranderen van eindhaven voor een
aantal vrachtvaarders, die oorlogstuig
aanbrengen, zo mede in verband met
troepentransporten, waarvan de ver*
trekhaven zo lang mogelijk geheim
wordt gehouden en welke troepen dan
binnen de kortst mogelijke tijd moeten
worden ingescheept. Voor deze mobiele
havenarbeidersgroepen werden vooral
het loon en de vergoeding tijdens het
wachten en het vervoer geregeld.
De Engelse vakbeweging verkreeg ook
een plaats in de commissie, die de
economische maatregelen moet voorbe*
reiden en de uitvoering er van tot stand
moet brengen. Bij' elke belangrijke
maatregel wordt het Britse vakver*
bond geraadpleegd. Omtrent de werk*
tijden is in Engeland — in tegenstelling
tot Frankrijk — geen algemene maat*
regel getroffen. De werktijden, zoals
die in de collectieve contracten zijn
vastgelegd, blijven gehandhaafd.
In Frankrijk is de situatie te dien aan*
zien anders. De wettelijke 44*urenweek
bleef van kracht, doch er werd een
groot aantal afwijkingen toegestaan.
Belangrijk is, dat door de oorlog de
regering is teruggekomen van haar aan?
vankelijke weigering om met de vak*
beweging te onderhandelen. Voor het
eerst sinds 1938 hebben tegenwoordig
weer regelmatig besprekingen tussen
de vertegenwoordigers der regering en
tier vakcentrale plaats. Dat is in Frank*
rijk, waar men in grote omvang de

vrouwen en meisjes heeft opgeroepen,
ten einde in de fabrieken het werk van
de mannen over te nemen, van groot
belang. Ook met het oog op de toe*
komst, waarin de vrouwelijke arbeids*
krachten weer voor de mannen zullen
dienen plaats te maken.
Deze kwesties zijn in het afgelopen
halfjaar onderzocht door den Europe*
sen vertegenwoordiger van het Ameri*
kaanse ministerie van Arbeid, mr. John
S. Gambs. Hij komt in zijn rapport aan
den minister tot de conclusie, dat de
oorlog in Europa grote afwijkingen
heeft tot stand gebracht van de idee
van de vrijheid der economie, doch
tegelijkertijd een zekere uitbreiding ge*
geven heeft aan de democratische me*
thode. In Frankrijk, zowel als in Enge*
land, hebben de vakcentralen strenge
contröle*maatregelen en beperkende
bepalingen geaccepteerd, voor zover
het de vrijheid en de mogelijkheid van
actie betreft, doch zij hebben er het
recht van medezeggenschap in zeer
belangrijke economische vraagstukken
verkregen.
Deze ontwikkeling kan, zo meent hij,
grote gevolgen hebben voor de demo*
cratisering van de industrie en zij kan
een kwestie van groot belang worden
als de rol, welke de vakbeweging in de
vrede zal spelen, duidelijker wordt.
Want volgens John S. Gambs kan er
weinig twijfel over bestaan, dat bij het
sluiten van de vrede met de eisen der
vakbeweging zeer ernstig rekening zal
worden gehouden.
L. J. van L.

Eindelijk!
D e minister van Sociale Zaken heeft bij
de Hoge Raad van Arbeid een vooront*
werp van een Landbouwarbeidswet inge*
diend.
Daarmede is een hoogst belangrijke stap
gedaan op de weg naar een wettelijke rege*
ling van de arbeidsduur en naar de be*
perking van de kinderarbeid in het land*
bouwbedrijf. Reeds herhaaldelijk is een
voorontwerp van wet met betrekking tot
dit onderwerp aan het oordeel van de Hoge
Raad van Arbeid onderworpen; wij hopen
dat de behandeling thans zo spoedig moge*
lijk zal plaats hebben.
Op de inhoud van het voorontwerp komen
wij in een volgend nummer uitvoerig terug.
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n Mei 1938 kwam in de sigaren*
industrie een gewijzigde collectieve
arbeidsovereenkomst tot stand, welke
een aantal verbeteringen der loon'
en rechtspositie der tabakbewerkers
beoogde *). Enkele belangrijke bijzaken
bleven in de conferenties, die vóór de
datum van afloop van het oude con*
tract hadden plaatsgevonden, onaf*
gehandeld. Tot het aangaan van een
nieuwe C.A.O. werd desniettemin bet
sloten, omdat de van de beide
patroonsverbonden verkregen conces*
sies van betekenis werden geacht en

I

industrie, dreigden met één slag ver*
loren te gaan.
De samenwerkende arbeidersorganisaties pleegden snel beraad en als gevolg
daarvan werd tijdens de na=onderhan*
delingen aan de beide patroonsverbon*
den medegedeeld, dat het tot stand
gekomen collectieve arbeidscontract
niet zou worden getekend, als daarin
geen bepaling zou worden opgenomen,
welke de deelarbeid verbood.
De grootste der beide patroonsverbonden, de R.K. Vereniging van Sigarenfabrikanten, gevestigd te Eindhoven,
toonde geneigdheid, het verlangen der
werknemersorganisaties in te willigen.
De andere patroonsvereniging, het

bleek uit de toepassing er van op het
vijftal fabrieken, waar men een aan;
vang had gemaakt met het invoeren
van de deelarbeid. De verschijningsvormen van deze deelarbeid waren ver*
schillend. Op twee fabrieken geschied*
de hij met gebruikmaking van over*
wegend jeugdigen, meest meisjes. Op
twee andere fabrieken werden ongeveer
om helfte volslagen en jeugdige krach*
ten benut. Op een andere fabriek
werden alleen volslagen vakarbeiders
te werk gesteld. Het laatste geval was
dus het gunstigste voor de sigaren-makers.
Dit laatste geval nemen wij nu als
voorbeeld bij de vaststelling van de

Deelarbeid in de sigarenindustrie
omdat toegezegd werd, in z.g. na*
onderhandelingen de nog niet bespro*
ken zaken ernstig onder de loupe te
nemen.
Het is niet de bedoeling, van het be*
sprokene in deze na=onderhandelingen
verslag te doen. Wij willen er slechts
op wijzen, dat daarbij plotseling een
punt in bespreking kwam, dat niet op
het actieprogram der werknemers*
organisaties was voorgekomen.
Dit was de invoering van de z.g. deel*
arbeid in de sigarenindustrie.
Blijkbaar om aan de gevolgen van de
nieuwe arbeidsovereenkomst te ont*
komen, voerde een aantal patroons een
nieuwe wijze van werken in, welke in
de sigarenindustrie nog geen opgeld
had kunnen doen. Slechts op één
fabriek, gevestigd in de streek, die men
in Brabant de „Acht Zaligheden"
noemt, bleek achteraf, dat deze
methode al sedert geruime tijd werd
beoefend.
De invoering van de deelarbeid bracht
in de kringen der sigarenmakers grote
beroering. Het gevolg er van moest
noodzakelijkerwijze zijn: een geweldige
vermeerdering der werkloosheid en
uitstoting der vaklieden, die dan door
jeugdige elementen konden worden
vervangen. De vruchten der contract*
actie van 1938, alsmede de resultaten
der actie tegen de mechanisering der
sigarenindustrie, welke zijn verankerd
in de wet van 5 November 1936,
houdende tijdelijke maatregelen betref*
fende de mechanisatie in de sigaren-*) Zie hiervoor De Vakbeweging
Mei 1938.
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van 12

Verbond van Sigarenfabrikanten in
Nederland, wees de eis af en wenste
de nieuw opgekomen arbeidsmethode
in haar ontwikkeling vrij te laten.
Betekenis van de deelarbeid
De vraag, wat in de kring der sigaren*
makers onder deelarbeid wordt ver*
staan, dient allereerst wel enige ver*
duidelijking. Een korte uiteenzetting
van de wijze, waarop een sigaar tot
stand komt, kan daarbij niet gemist
worden.
Het product, dat sigaar heet, werd
vóór de invoering van de machine in
de sigarenindustrie geheel en al door
één persoon vervaardigd. Deze maakte
het z.g. bosje, dat is het binnenste ge=
deelte der sigaar. Daarna werd dit
bosje omwikkeld met een dekblad, dat
tevoren in de vereiste vorm gesneden
moet worden, en werd de sigaar, van
kop tot vuureinde geheel door den
zelfden persoon afgewerkt. Na de invoering der machine heeft zich deze
werkmethode voor het allergrootste
deel gewijzigd. Het bosje wordt thans
meestal door de machine vervaardigd
en alleen het opdekken is nog geheel
aan de handen van den vakman toe*
vertrouwd.
De deelarbeid beoogde nu, dit opdek*
ken in verschillende delen te doen uit*
eenvallen, waardoor een versimpeling
van de oorspronkelijke vakarbeid zou
ontstaan, die dan even goed door jonge
en goedkope krachten zou kunnen
worden verricht.
Op de totale hoeveelheid benodigde
arbeidskracht had deze methode reeds
onmiddellijk een funeste invloed. Dit

Een merkwaardig stuk vakstrijd

gevolgen, welke de deelarbeid voor de
werkgelegenheid hebben moest. In
lange technische uiteenzettingen van
de nieuwe productiesmethode begeven
wij ons niet. Tot goed begrip delen
wij slechts mede, dat het opdekken van
het bosje niet meer door één persoon
geschiedde, doch door drie of meer
personen, die daartoe aan een ronde
tafel werden gezet, waarvan het mid*
dengedeelte door electrische kracht
werd voortbewogen. Ieder der bedoelde
personen kreeg nu zijn deel van het
opdekken te verrichten. Het resultaat
was, dat drie man de productie voort*
brachten van ongeveer tien zelfstan*
dig werkende sigarenmakers. De af=
werking liet in deelarbeid nog wel iets
te wensen over, maar een ieder be*
greep, dat dit slechts een kwestie van
tijd zou zijn en dat, vooral voor wat
het goedkopere product betreft, deze
deelarbeid een totale omwenteling in
de arbeidsverhoudingen teweeg zou
brengen.
Was het wonder, dat voor deze gang
van zaken in onze kringen niets werd
gevoeld en dat, ook na de weigering
van een der patroonsverbonden, de
werknemersorganisaties voet bij stuk
hielden en bij hun besluit bleven, de
C.A.O. niet te zullen tekenen, ten
einde het recht te hebben, tegen in*
voering van de deelarbeid op de onder*
scheidene fabrieken de staking te pro*
dameren?
Desondanks werden hier en daar be*
denkingen tegen dit voornemen geop*
perd. De redenering trad weer naar
voren, dat de industriële ontwikkeling
niet tegengehouden mag worden, ja
zelfs niet mag worden geremd en het

voornemen, om haar door middel van
staking tegen te houden, als dwaas*
heid moest worden gekenmerkt.
De vertegenwoordigers der arbeiders'
organisaties in de sigarenindustrie
hadden op deze redenering heel wat
aan te merken, maar vooral was hun
opvatting besloten in dit antwoord'
„Het is in een tijd als deze, met zijn
geweldige werkloosheid, dwaasheid,
dit leger van werklozen nog beduidend
te vergroten door een ver doorgevoer*
de rationalisatie, waarvan de voordelen
hoofdzakelijk aan enkelingen toevallen
en waarvan de schrijnende gevolgen op
de samenleving worden afgeschoven".
Verzoek aan den minister

Vooraleer echter tot het middel der
staking toevlucht te nemen, besloten
de organisatiebesturen, zich tot den
minister van Economische Zaken te
wenden, ten einde te vernemen, hoe
men in regeringskringen zou staan
tegenover een wettelijk verbod van
deelarbeid. Een der argumenten daarbij
was, dat deze deelarbeid de resultaten,
welke als gevolg van de Mechanisatie*
wet verkregen waren, namelijk het
voorkómen van zich snel uitbreidende
werkloosheid in de sigarenindustrie,
geheel teniet zou doen.
Het antwoord van den minister was,
dat hij een spoedeisende audiëntie niet
urgent achtte, doch wel een onderzoek
wilde doen instellen bij de desbetreffende fabrikanten naar de betekenis
van de deelarbeid. Gezien de verwachting, dat dit onderzoek te lang zou
duren en inmiddels de deelarbeid zo'n

omvang zou hebben gekregen, dat hij
practisch niet meer uit te bannen zou
zijn, besloten de hoofdbesturen der
samenwerkende vakbonden, hun eigen
boontjes nu ook maar zelf te gaan
doppen.
Zij zouden de hierbij betrokken onder*
nemingen de mededeling doen, dat
de staking zou worden aangegaan als
de deelarbeid niet zou worden beëin*
digd. Twee ondernemingen kozen
direct eieren voor hun geld en stopten
onmiddellijk met de nieuwe werk-methode; twee anderen tekenden een
contract, waarbij zij de verplichting op
zich namen, op een bepaald tijdstip de
deelarbeid te beëindigen. In één bedrijf
kwam het tot staking. De Rijksbemid*
delaar bemoeide zich met het geval,
maar kon geen verzoening bewerk*
stelligen als gevolg van het vasthouden,
door beide er bij betrokken partijen,
aan eigen opvatting. Na enige weken
van vinnige strijd was ook hier echter
het pleit beslist; ook deze onder*
neming kwam tot het tekenen van een
contract, waarbij de deelarbeid binnen
bepaalde tijd zou worden stopgezet.
Daarmede schenen de moeilijkheden
ten einde. Met de R.K. Patroonsvereni*
ging kon nu verder overleg worden ge*
pleegd, om tot een algemeen geldend
verbod te geraken. Plotseling werden
wij voor een verrassing gesteld. Eén
der ondernemingen, die een contract
getekend hadden, om de deelarbeid
stop te zetten, veranderde op het over*
eengekomen tijdstip de methode van
deelarbeid. Aan de formele afspraak
was nu voldaan, het gevaar, dat zozeer
geducht werd, bleef aanwezig. Strate*
gisch werd de positie der samenwer-kende werknemersorganisaties er niet
gemakkelijker op, doordat bedoelde
onderneming zich tevens als lid opgaf
bij de R.K. Patroonsvereniging, die
daardoor de belangen van dit lid kreeg
te behartigen en nu in een zeer twee*
slachtige positie kwam te verkeren.
Immers, het standpunt dezer vereniging
was, dat deze de deelarbeid gekeerd
wenste te zien, terwijl zij nu voor haar
nieuw patroonslid een zo voordelig
mogelijke overeenkomst moest trach*
ten te bereiken.
De arbeidersorganisaties besloten de
staking door te zetten, ook tegen het
dreigement in, dat de R.K. Patroons*
vereniging zich achter haar lid zou
stellen en juridische aansprakelijkheid
jegens contractbreuk aan de werk*
nemersorganisaties ten laste zou kun*
nen worden gelegd. Ook in dit geval
werden partijen door den Rijksbemid*
delaar bijeengeroepen. Aanvankelijk
nam ook deze het standpunt in: „Gij

pleegt, in ieder geval op het kantje af,
contractbreuk".
Tot goed begrip diene, dat het gewij*
zigde contract nog niet getekend was.
Daar dit echter in de sigarenindustrie
een jarenlange toestand was, redeneer*
den de Rijksbemiddelaar en de patroons:
„Hier is een gewoonterecht ontstaan,
dat u niet ontheft, het contract als
verplichtend te aanvaarden".
De vertegenwoordigers der W.O.
bleven vrijwel onbewogen tegenover
deze argumentatie staan. Uit de ge*
voerde discussies werd ten slotte toch
een compromis geboren. De staking
werd voor de tijd van drie weken uit*
gesteld, waarbij de Rijksbemiddelaar
als zijn wens uitsprak, dat in deze tijd
overeenstemming zou worden verkre=
gen en dat daarbij als uitgangspunt
moest dienen de vraag: „Hoe kan ver*
meerdering der werkloosheid in de
sigarenindustrie, als gevolg van mecha>
nisatie en deelarbeid, worden voor;
komen?"
Deze morele steun van die kant en de
goede wil, welke ondanks alles van
het begin af bij de R.K. Patroons*
vereniging heeft voorgezeten om tot
overeenstemming te komen, hebben
daartoe dan ook geleid.
Deze is neergelegd in een afzonderlijk
contract, waarbij elke vorm van deel*
arbeid verboden wordt verklaard, en
op deze overeenkomst is de verbin*
dendverklaring bij den minister aan*
gevraagd. Het Verbond van Sigaren*
fabrikanten was geen partij bij deze
aanvrage.
Het verzoek is door den minister inge*
willigd. In de Nederlandse Staats*
courant van 19 Maart 1940 is opge*
nomen een beschikking van den minis*
ter van Sociale Zaken van 19 Maart,
waarbij een aantal bepalingen van de
collectieve arbeidsovereenkomst voor
de sigarenindustrie, strekkende tot het
tegengaan van de toepassing van deel*
arbeid bij het maken van bosjes en
sigaren, algemeen verbindend zijn ver*
klaard voor de werkgevers en arbeiders
in die industrie. De verbindendverkla*
ring is geschied voor het tijdvak van
l April tot en met 31 December 1940.
Zo heeft zich dan het laatste bedrijf
afgespeeld van een actie, welke betrek*
kelijk weinig gedruis heeft veroorzaakt,
doch die, én om de doelstelling én om
het bereikte resultaat, zeker waard
was, hier wat uitvoerig te worden be*
sproken.
Waarbij het ons een genoegen doet te
kunnen mededelen, dat wij van de zijde
van het N.V.V. een felicitatie ont*
vingen met het bereikte resultaat.
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Het wetsontwerp betreffende
de pensioen- en spaarfondsen
13 e minister van Sociale Zaken, dr.
J. van den Tempel, heeft bij de Staten*
Generaal een ontwerp van een Perso*
neelfondsenwet ingediend. Hieraan is
het volgende vooraf gegaan.
Naar aanleiding van de ineenstorting
van de bij de Koninklijke Hollandse
Lloyd. bestaande pensioenregeling in
1935 had het Tweede Kamerlid wijlen
W. Drop het vraagstuk van de regeling
der pensioenfondsen aan de orde ge*
steld en aangedrongen op een wette*
lijke voorziening, welke dergelijke ca*
tastrofes onmogelijk zou maken.
De toenmalige minister, M. Slïngen*
berg, diende op grond daarvan een
voorontwerp bij de Hoge Raad van
Arbeid in.
In 1937 bracht de Raad advies uit. Hoe*
wel hij zich met de grondgedachte van
het ontwerp kon verenigen, meende
hij, dat daaraan een andere uitwerking
moest worden gegeven. Hij bood daar*
om aan de Regering een nieuw ont*
werp aan, waarbij ook reeds een ont*
werp voor een algemene maatregel van
bestuur ter uitvoering van de wet was
gevoegd.
Het thans ingediende wetsontwerp
volgt met veranderingen van onder*
geschikt belang het door de Hoge
Raad van Arbeid vervaardigde ont*
werp.
De kern er van vormt de regeling voor
'het vrijwillig toegekend pensioen; de
regeling voor de spaarfondsen is niet
van zoveel belang.
Het schriftelijk toezeggen van pen:
sioen en het bekend maken van op
schrift
gestelde
pensioenregelingen
wordt strafbaar gesteld, tenzij aan be*
paalde eisen is voldaan. Die eisen ko*
men er in hoofdzaak op neer, dat de
pensioenen verzekerd moeten zijn door
polissen van levensverzekering. De
zogenaamde onderlinge fondsen wor*
den dus in het algemeen verboden.
Daarop kunnen echter bij algemene
maatregel van bestuur uitzonderingen
worden toegestaan, mits:
1. er een rechtspersoonlijkheid bezit:
tend fonds is;
2. dit fonds zich uitsluitend of nage*
noeg uitsluitend met het uitkeren
van pensioenen bezig houdt;
3. er een minimumaantal verzekerden
is (volgens het voor*ontwerp van
de Hoge Raad van Arbeid 50);
4. de gelden van het fonds worden be*
legd in openbare schuldbrieven, in
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hypotheken of in bepaalde andere
verhandelbare beleggingen;
5. de gelden van het fonds voor ten
hoogste 10 % in de eigen onder*
neming worden belegd;
(). bij liquidatie van het fonds bepaalde
regels worden in acht genomen,
hierop neerkomende, dat de nog
niet pensionneerde deelnemers voor*
gaan boven de reeds gepension;
neerde.
Natuurlijk kan de algemene maatregel
van bestuur nog andere voorwaarden
stellen.
Afwijking, ook zelfs van de boven*
genoemde eisen, kan ten aanzien van
bedrijfspensioenfondsen worden toege*
staan, eveneens bij algemene maatregel
van bestuur.
Ten aanzien van spaarfondsen geeft
de wet alleen een verbod, om zulke
fondsen „aan een instelling te verbin*
den of verbonden te houden", zonder
dat aan de wettelijke eisen is voldaan.
Het doen van toezeggingen, ook schrif*
telijke, blijkt vrij te zijn; zodra echter
sprake is van een „spaarfonds", moet
dit fonds aan de wet voldoen.
De wettelijke eisen zijn:
1. dat er een rechtspersoonlijkheid be*
zittend fonds is;
2. dat de gelden van het fonds wor*
den belegd in openbare schuldbrie*
ven, in hypotheken of bepaalde
andere verhandelbare beleggingen;
3. dat de gelden van het fonds voor
ten hoogste 10 % in de eigen onder*
neming worden belegd.
Verdere eisen kunnen bij algemene
maatregel van bestuur worden gesteld.

Wettelijke regeling der vo.co.ntie
JU e Hoge Raad van Arbeid heeft zijn
advies vastgesteld met betrekking tot
het voorontwerp*rusttijdenbesluit voor
handelsreizigers. De raad heeft zich
eenstemmig met de maatregel, als in
het voorontwerp is voorgesteld, ver»
enigd. Tevens was hij van oordeel, dat
samenwerking tussen werkgevers en
werknemers, ten einde de controle op
de naleving van de voorgestelde rege*
ling door de arbeidsinspectie te verge*
makkelijken, wenselijk is. Ook met het
verbod van arbeid op Zondag en
Zaterdagmiddag heeft de raad zich
kunnen verenigen, waarbij hij echter
een aantal uitzonderingen heeft voor*
gesteld. De raad was van oordeel, dat
met handhaving van het minimum van

9*uren, de uren binnen welke de rust*
tijd in elk geval moet worden genoten,
dienen te liggen tussen 10 uur n.m. en
6 uur v.m.
Vervolgens heeft de raad zijn advies
vastgesteld met betrekking tot het
voorontwerp van wet inzake vacantie
met behoud van loon. Allereerst heeft
hij zich in bevestigende zin uitgespro*
ken t.a.v. de wenselijkheid,
dat de
wetgever zich met het vacantie*vraa<<=
stuk zal gaan bezighouden. Verder
heeft de raad zijn aandacht gewijd aan
het stelsel van het voorontwerp: een
algemene regeling, waarvan o.m. slechts
dispensatie kan worden verleend, in*
dien krachtens een C.A.O. een niet on=
gunstiger vacantieregeling is tot stand
gekomen. In de raad waren amende=
menten ingediend, waardoor de moge=
lijkheid zou worden geopend voor be=
tlrijfsgewijze regelingen op grond van
het initiatief van de bedrijfsraad resp.
de wederzijdse organisaties, terwijl dan
de overheidsregeling slechts daar zou
werken, waar het bedrijfsleven t.a.v.
een vacantieregeling in gebreke is ge=
bleven.
Met 21 tegen 11 stemmen heeft de raad
zich met het stelsel van het vooront*
werp verenigd. Van de 11 voorstanders
der amendementen hebben 7 het voor*
behoud gemaakt, dat in ieder geval het
wettelijke minimum van 6 dagen va*
cantie diende te worden gehandhaafd.
De meerderheid van de raad sprak
zich ten aanzien van de dispensaties
uit voor een regeling waardoor de
minister de bevoegdheid zou verkrij*
gen, een afwijking toe te staan, indien
deze niet ongunstiger is dan de wette*
lijke regeling. De raad heeft zich voorts
zonder voorbehoud verenigd met een
norm van een week vacantie, zij het,
dat hij de mogelijkheid zou wensen te
zien geopend, dat voor bepaalde groe*
pen van jeugdigen resp. van hoofd*
arbeiders een langere vacantie zou kun*
nen worden voorgeschreven. De raad
sprak verder als zijn oordeel uit, dat
naast de arbeiders in fabrieken of
werkplaatsen, winkels en kantoren, ook
de chauffeurs onmiddellijk onder de
wettelijke vacantie zouden dienen te
vallen. Voor de thuiswerkers wenste
hij de wettelijke vacantie slechts te
zien ingevoerd voor een aantal nader
aan te wijzen bedrijven, waarin de
huisarbeid onder normale omstandig*
heden wordt verricht. Tenslotte kon
de grote meerderheid zich verenigen
met de in het voorontwerp opgenomen
strafsanctie.
De vergadering werd bijgewoond door
den minister van Sociale Zaken, dr. J.
van den Tempel.

l/oot een blijvende viede

E

en comité van personen uit de
Nederlandse vredesbeweging, in
welk comité o.a. F. S. Noord*
hoff zitting had, heeft een drie*
daagse studieconferentie
georgani^
seerd, welke plaats vond op 12, 13 en
14 April j.1. in hotel „De Witte Brug" te
's*Gravenhage. Het doel der conferen*
tie, welke belegd was onder de naam
„Beginselen van internationale samen*
werking, gericht op een blijvende
vrede (Vredesopbouw)", was, de pro*
blemen aan de orde te stellen, welke
zich bij het streven naar internationale
samenwerking voordoen, problemen,
die thans minder dan ooit te begrijpen
zijn zonder hun geestelijke achtergrond
en die voor een oplossing een nieuwe
gezindheid eisen.
Voor zover de moderne vakbeweging
betreft, werd de conferentie bijge*
woond door vertegenwoordigers van
het N.V.V., Ambtenaarsbond, Bouw*
arbeidersbond, Lito*, Foto* Chemigra*
fenbond, Meubelmakersbond, Onder*
wijzersbond, Ver. van Spoor* en Tram*
wegpersoneel en Transportarbeiders*
bond, terwijl ook vertegenwoordigers
van een aantal van onze bestuurders*
bonden aanwezig waren.
Plaatsgebrek belet ons, van de gehou*
den inleidingen een uitvoerig verslag
op te nemen. Volstaan moge worden
met enkele gedeelten over te nemen
uit het verslag, dat in de bladen van
de Arbeiderspers omtrent deze studie*
conferentie is verschenen.
In zijn openingswoord bij de eerste zitting,
Vrijdagmiddag, bijgewoond door den burge*
meester van Den Haag, mr. S. J. R. de
Monchy, heef t_ de voorzitter van het comité,
mr. J. C. Baak, allereerst uiting gegeven aan
het medeleven met de Noorse en Deense
volken, „waar wij met volle sympathie ach*
terstaan". Hoe precair de neutrale positie
ook blijkt te zijn, de spreker was gesterkt
in zijn overtuiging, dat de neutraliteit een
waardevol goed is. Onze taak is, zeide hij,
te zoeken naar wegen, die naar een blijven*
de vrede leiden.
Air. J. C. Baak heeft vervolgens zijn eigen*
lijke openingsrede gehouden. Hij betoogde,
dat de conferentie beoogde, de geestelijke
grondslagen van een blijvende vrede voor
te bereiden, ïets bij te dragen tot een con»
structieve internationale politiek.
De neutralen moeten op een daad des
vredes zijn voorbereid, doch daaraan dient
de groei van een geestelijke overeenstem*
ming vooraf te gaan. De conferentie wendt
zich tot alle groepen der Nederlandse
samenleving, met uitzondering echter ' van

de politieke partijen, aangezien, aldus de
redenering van den voorzitter, de conferen*
tie geheel buiten de partijpolitiek zal staan.
De wederopbouw kan niet het bijzondere
terrein blijven der vredesverenigingen, maar
behoort gemeengoed te worden van het ge*
hele volk.
„De historicus ziet terug op een voortduren*
de worsteling om macht en invloed", zeide
prof. dr. N. B. Tenhaeff, hoogleraar aan de
gemeente*universiteit te Amsterdam, die als
eerste inleider het onderwerp „Vormen van
samenwerking in het verleden" behandelde.
Prof. Tenhaeff zeide verder, dat ons ge*
slacht redding heeft gezocht na de wereld*
oorlog in het uitbouwen van de internatio*
nale betrekkingen in het technische appa*
raat van de Volkenbond. Van een tech*
nische vervolmaking van het volkenrecht is
echter geen heil te verwachten, nodig is
herstel van oecumenisch besef, nodig is een
religieuze vernieuwing. Wij moeten leren de
fatsoenslimiet, aan alle machtsverhoudin*
gen te stellen, te verbreden. Daartoe zijn
nodig geduld en zachtmoedigheid, zoveel
mogelijk verwerkelijkt Bergrede—Christen*
Verwachtingen
„De stromingen, die zich bezighouden met
de beginselen van internationale samenwer*
king, zullen zich niet te scherp tegenover
elkaar stellen, maar zullen vooral zien wat
zij gemeen hebben; en bovenal, dat men,
ondanks alle onzekerheid, zal blijven hopen,
dat eens het ogenblik voor de vredesop*
bouw zal aanbreken." Deze verwachting
werd uitgesproken door mevrouw C. A.
Kluyver, referendaris aan het departement
van Buitenlandse Zaken, (afdeling Volken*
bondszaken), in een referaat over het on*
derderwerp „Beginselen van internationale
samenwerking, gericht op een blijvende
vrede".
De inleidster, die zich bewust was van de
grote onzekerheid waarin men zich bevindt
ten aanzien van de vraag of ooit, en zo ja
wanneer, het ogenblik voor vredesopbouw
zal komen, vestigde de aandacht op stro*
mingen, die de Volkenbond ter zijde willen
stellen en nieuwe denkbeelden van federa*
tieve stelsels bepleiten. De dubbele vraag
is of de toekomstige organisatie alle of
alleen bepaalde staten zal moeten omvatten
en in welke mate de staten, die er deel van
uitmaken, zich zullen binden. Twee moge*
lijke grondslagen voor een toekomstige
organisatie, de een ideologisch, de andere
geografisch, kan men zich denken.
Indien twijfel alleszins gewettigd is omtrent
mogelijkheid van verwezenlijking van dft
ten aanzien hiervan ontworpen plannen,
moet worden gewaarschuwd tegen het
streven om de Volkenbond af te breken als
een orgaan, dat de staten te veel vrijheid
zou laten. Zelfs verwerpe men niet zonder
meer het denkbeeld, dat de toekomstige
organisatie wellicht zo zou moeten zijn, dat

de staten nog minder verplichtingen wor*
den opgelegd dan thans in het Volken*
bondsverdrag.
Economische orde na de oorlog
„De opbouw van Europa na de oorlog is
een Europese zaak, niet alleen een zaak
van overwinnaars en overwonnenen", aldus
drs. G. M. Nederhorst in zijn referaat over
het onderwerp „economische aspecten van
de komende vrede".
De inleider betoogde, dat de fout van 1919,
nl. het eenzijdig leggen van de last van het
herstel op de schouders van den verliezer,
vermeden moet worden. Onder auspiciën
van.de Volkenbond kome er een interna tio*
nale bank voor economisch herstel, welke
bank het monopolie voor de credietver>
strekking aan financieel noodlijdende staten
dient te krijgen. Als basis van deze credietverstrekking is de opstelling van een inter*
nationaal program van openbare werken,
een industrialisatieplan en een agrarisch
plan voor Europa gewenst.
Met de organisatie van het crediet hangt
samen de binding van de valuta's. Een
alomvattend monetair accoord zou het
economische leven na de oorlog gunstig be»
invloeden. Dat geldt ook voor een doeltref»
fend beheer van de grondstoffen. Reeds be*
vinden zich tal van vitale producten in de
een of andere vorm onder internationale
controle.
Ten einde de belangen van de verbruikers
afdoende te beschermen, verdient de op*
richting van een internationale toezichts*
raad, zoals de kartelcommissie van de Vol*
kenbond, de aandacht, terwijl in grondstof*
fencommissies de belangen van de produ»
cerende en de afnemerslanden vertegen*
woordigd dienen te zijn.
Zodra, de politieke situatie zich zo mocht
wijzigen, dat een zakelijk initiatief in die
richting een kans krijgt, hebben de neutrale
staten een mogelijkheid om door volledige
morele en financiële steun aan dergelijke
plannen de totstandkoming van een recht»
vaardige vrede te bespoedigen.
De heer Ed. van Cleeff sprak over „sociolo»
gische aspecten der internationale ontwik*
keling". De internationale situatie van
thans, zo betoogde spr., de strijd tussen de
„h aves en de haves*not", gelijkt veel op de
nationale situatie van een halve eeuw ge*
leden, de chaotische periode van de klas=
senstrijd. Ook thans botsen bezitters en
niet=bezitters, oude en nieuwe ideologieën,
oude en nieuwe orde, dit alles gecompli*
ceerd door sociaal*psychologische factoren
en mythevorming.
Bij het zoeken naar een oplossing zal men
langs de christelijk*solidaristische weg van
zoveel mogelijk verzoening en zo weinig
mogelijk strijd evolutionnair moeten streven
naar een meer planmatig geleide en op ge=
rechtigheid gerichte organische orde.
Nederland moge het als een roeping zien
de christelijk*solidaristische oplossing te
bevorderen. Daartoe is nodig, dat het zich,
mede door een politiek van innerlijke orde*
ning en positieve neutraliteit, geestelijk en
materieel zo sterk mogelijk maakt.
Ook door vele andere personen werden
interessante inleidingen gehouden.
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deze „vergissing" onder het oog, dan bles
ven vaak enkelen weg, die dan vonden, dat
je op zo een avondschool toch feitelijk
niets kon leren en dat die dt beweging en
dat verleden deelwoord met d of t en die
dubbele dd of tt en al dat gedoe meer,
voor hen geen kost waren en er toch ook
zo niet op aan kwamen!
En of je nou abbonee of abonee of
aabonnee of zo schreef, dat deed er niets
toe, als je maar 'n abonnement had op je
blad....

Bestuurdersbond werkt mee
De eerste jaren ging het te Wormer>
veer maar zo*zo en het werd pas beter,
toen eerst de Zaanse Bestuurdersbond
en later de Wormerveerse de zaak in
handen nam. Wij kregen toen betere
leerlingen, omdat de leden der vak*
beweging in het algemeen wat beter
r^

^

l
M. H. van de Ven
Leraar Ie Woroierveer

T

oen wij in het begin dezer eeuw
te Wormerveer in het gebouw
van de Volksbond om de
Noord met het onderwijs aan
volwassenen begonnen, na eerst te
Eindhoven en te Amsterdam daarmee
al bezig te zijn geweest, was het lastig
werk. Bij de meestal 20 a 30 deel*
nemers aan de lessen waren n.l. steeds
enige analphabeten en vele anderen, die
met moeite de pen hanteerden, zeer
stotterend en hakkelend lazen, wat
men noemt van den prins geen kwaad
wisten en nauwelijks enig idee hadden
van wat er in stad en land zoal omging.
Slechts zeer weinigen wisten zo maar
voor de vuist weg te zeggen, dat
< 37 juist 111 was en 11 X H pre*
cies 121 en geen 111, en 12 X 12 op de
kop af 144.... Wie zo maar wisten,
hoeveel 15 X 15 en 25 X 25 of des*
noods 100 X 100 en 1000 X 1000 was,
dat waren de kampioenen!
Vreemde woorden spraken slechts heel
enkelen bij benadering behoorlijk uit:
Een courant (krant) was een kouwrand;
voor kwestie zei men algemeen kwetste
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(daar is geen kwetsie van, hoort men
ook nu in 1940 nog!). De toen pas ge*
boren term chauffeur schreef b.v. de
Ie secretaris onzer S.D.A.P.*afdeling
met een 'hoofdletter strijk en zet
sc/iaffeur of sjaffeur, ook wel skaffeur.
Een auto heette toen, met scheef ge*
trokken mond uitgesproken, awto of
èwto en zo meer.
De „geleerden", die bij een dictee
fanfarecorps, harmonie, electriciteit,
Stationsstraat, Nieuwe Sociëteit, schaft*
tijd, loonactie, hoofdbureau, meeting,
propaganda, kascommissie, secretaris*
penningmeester en president*voorzitter
wisten te schrijven, kwamen zelden
voor.
In 1900 had men in ons land voor het eerst
de Leerplichtwet en velen van onze stilden*
ten waren niet langer dan tot hun 8e of 9e
jaar op school geweest en nu al boven de
25, want jongelui van beneden de 20
moesten wij niet hebben op deze avond»
school.
Als merkwaardige uiting van onverstand
heb ik altijd het feit bekeken, dat velen
onzer scholieren er behoefte aan hadden,
b.v. Duits of Engels te leren, of ook wel
voor algebra vroegen, ofschoon ze van hun
moedertaal en van positief rekenen nog
vaak alles moesten leren. Bracht men hun
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ontwikkeld zijn. Sommigen moeten b.v.
als gemeentewerkman, spoorwegarbei*
der, werker bij waterleiding of elec*
trisch bedrijf, typograaf e.a. een kleine
proeve van bekwaamheid afleggen. Ook
toen waren er nog wel „harden" bij,
maar over het algemeen ging het wel:
de eerste lessen verliepen vlot en vol
animo werd er beiderzijds gewerkt en
geleerd. Ja, ook de „meester" leerde
nog wel van die oudere knapen, van
wie velen gezond verstand, goed in*
zicht en een vlug opmerkingsvermogen
hadden. Vooral de vaklui - - metaal*
bewerkers, timmerlieden, stukadoors muntten meestal uit in intelligentie,
doch hadden in hun jeugd te weinig
geleerd om flink op voort te bouwen,
zodat een paar jaar Avondschool voor
Volwassenen hun goed deed!
Het was een mooie tijd, waaraan
meester en leerlingen met genoegen
terugdenken en nog vele Wormerveer*
ders en Wormers en Krommenieërs
spreken met enthousiasme over onze

Loonbijslagen
avondschool van toen, waarvan ze
ronduit erkennen, veel te hebben ge*
leerd en vernomen, waaraan ze vroe*
ger nooit zo hadden gedacht.
De vakken bleven en zijn nog: lezen,
schrijven, rekenen, taal en algemene
kundigheden (sociale kennis thans) en
aan het einde van iedere les mochten
de leerlingen vragen stellen over ieder
(verstandig) onderwerp en deze vragen*
stellerij was lang niet het minst pret*
tige moment van de twee avondschool*
uren! Hele mooie debatten herinneren
we ons daarvan, maar ook de dwaaste
vragen: Wat het fascisme wilde. Wie Napoleon was en of die nog leefde
- Waarom de maan niet altijd scheen
bij ons (overdag, 's nachts) als de zon.
• Hoe de Romeinen met die rare
getallen konden rekenen boven M
(1000).
Geen wonder, dat wij op die goede
avonden vaak om elf uur pas naar huis
trokken, nog napleitend over de avond.
Het ging al beter en beter en toen wij
onder het gouvernement Binnendijk*De
Boer van de gemeente voor onze
avondschool ƒ250.— subsidie per jaar
kregen, konden we de lessen uitbrei*
den en wat extra doen: boekhouden,
esperanto, stenographie, ook Duits, zijn
zo voor en na toen met de betere leer*
lingen beoefend. Mooie extra*cursussen
werden gegeven over cultuurhistorie
door leraren van het lyceum te Zaandam, de partijgenoten Feenstra en
Lootsma.
Dat ware schone momenten in vaak
sombere dagen en we zagen er niet
tegenop, naast de Camera Obscura ook
de Max Havelaar te lezen, waarbij
ook vrouwen de lessen volgden en een
trouwe partijgenote van over de 60 met
veel ijver daverende dingen voorlas,
die ze thuis had bestudeerd uit haar
schoolboek.
Vaklui bij de leerlingen hielden toen voor
en na tijdens de les voordrachten over auto*
geenlassen, over stakingsproblemen, over
alles en nog wat, dat maar de moeite waard
was besproken te worden.
Wethouders en raadsleden, de directeur
van M.H. en de voorwerkers der gasfabriek,
de beide schoolportiers en de brugwachters,
voormannen, afschepers, werkbazen, ver*
trouwenslieden op werkplaatsen en fabrie*
ken, meesterknechts, kleine neringdoenden
en kooplieden, winkeliers uit Wormerveer
en omstreken van Zaandam tot Uitgeest
hebben onze avondschool bezocht.
Tot 1934 hebben wij steeds met veel succes
kunnen werken, doch toen is er even de
klad in gekomen, wat ik deels wijt aan de
radio, die de mensen thuis houdt, deels
aan het feit, dat op een gegeven moment
de leerlingen „op" zijn. De laatste drie
jaren gaat het nu weer wat beter en nu
wij de leeftijdsgrens hebben verlegd naar

16 jaar, wordt de deelname groter, ook van
vrouwen en jonge meisjes, die steeds veel
minder dan mannen en jongelui, de lessen
volgden, ook in de goede tijden.

De beste ervaringen deed ik op met
oudere leerlingen, zo van boven de
25 of 30, die steeds het langst volhard'
den. De jongeren beneden de 25 lieten
het meestal het eerst zitten. De droe-vigste ervaringen deden wij op met
gemengde* en extra*cursussen voor
jeugdige werklozen, in 1931—1933: We
konden de meesten alleen 'houden, als
wij met te onzer beschikking gestelde
extra*gelden werkten met wekelijkse
uitkeringen voor trouw schoolbezoek.
Ook hier bleven de vaklui het langst.
De fabrieksjongens waren met „grof
geld" zelfs niet te houden!
Dat het gemeentebestuur van Wormer*
veer ons al de jaren steeds de vrije
hand liet, is slechts te loven. Thans, nu
het Instituut voor Arbeidersontwikke*
ling de Avondschool geeft, is alles het*
zelfde als voorheen, alleen is er een
nieuwe meester gekomen, nu ik naar
het land van rust ben verzet en met
veel genoegen terugdenk aan wat ik
naar beste weten aan de arbeiders*
avondschool heb kunnen doen.
Of is het niet bemoedigend, licht te
mogen brengen, waar nog duisternis
heerst? Volwassenen van 20, 30, 40, 50,
60 jaar met gespannen aandacht te zien
zitten luisteren en te zien zitten blok*
ken of van hun werk het heil der mens*
heid afhing?
Wat een genot voor die ouderen, als ze
na enige maanden nu zelf konden uit*
rekenen, tot op een halve cent, hoeveel
ze in 57 uur van 37| cent hadden ver*
diend met 5 overuren van 12J cent
extra. Of hoeveel nu ieder precies
moest hebben van de ƒ 500.—, die ze
met hun zeventienen uit de loterij had*
den getrokken!
Hoe prettig is het niet voor een adspi*
rant*penningmeester, eens juist uit te
rekenen, hoeveel contributie er wordt
„ingevangen" per week, per maand, per
jaar van al de leden — in 6 loonklassen
ingedeeld — samen.
Hoe vervelend, dat het kasboekje maar
nooit wou kloppen, omdat de „op*
maker" meende, dat 8 pet. van ƒ 17.50
juist ƒ 1.20 was en niet ƒ 1.40.
Nu moet ik er met m'n verhaal op=
houden, want de redactie kan niet meer
plaats vinden.
Dus ik eindig met de aansporing: blijft
leren en studeren, daarvoor is niemand
ooit te oud, immers:
Leren en werken is de
[eeuwige taak,
Die noch grijsaard noch
[jongling versaak'!

iveeds enige tijd publiceert het Cen*
traal Bureau voor de Statistiek regel'
matig gegevens betreffende het aantal
personen, die na Augustus 1939 een
loonsverhoging of loonbijslag hebben
ontvangen.
Op grond van het verkregen materiaal
— zoals reeds eerder gemeld, maakt
deze verzameling geen aanspraak op
volledigheid — komt het Bureau thans
voor het vrije bedrijf, de vroeger ge*
publiceerde gegevens medegerekend,
naar schatting tot ongeveer 400.000 per*
sonen die na Augustus 1939 een derge*
lijke loonsverhoging of loonbijslag heb'
ben ontvangen. Telt men de arbeiders
bij de werkverruimingen en de inge*
volge de steunregeling gesteunde werk*
lozen, die —• zoals bekend — eveneens
een bijslag ontvangen, mede, dan stijgt
het totaalcijfer tot 600.000. Daarvan
komen 40.000 arbeiders voor in het
bouwbedrijf, 30.000 in de mijnindustrie,
56.000 in de metaalindustrie, 55.000 in
de textielindustrie, 59.000 in de land*
en tuinbouw enz.
De reeds eerder terzake gemaakte
berekening vervolgend, zou men thans
kunnen concluderen, dat deze groep
van personen tot het totale beroeps*
beoefenaren in Nederland in een ver*
houding staat van 1:5. Laat men zekere
groepen buiten beschouwing, zoals
overheidspersoneel, huishoudelijk per-soneel, handels*, winkel*, kantoorem*
ployé's e.d., die of nog geen verhoging
van inkomen genieten, 6f waarover indien dat wel het geval is — het Centraal Bureau slechts sporadisch gege*
vens bereiken, dan ontvangt van alle
overige categorieën, als één geheel be=
schouwd, bijna een derde gedeelte een
loonbijslag of loonsverhoging.
Uiteraard stelt men zich de vraag, hoe*
veel het loon als gevolg van dit alles
in het algemeen sedert Augustus 1939
gestegen is. Voor een nauwkeurige be*
paling van deze stijging zijn de gege*
vens, waarover het Centraal Bureau
beschikt, ten enenmale onvoldoende.
In een aantal bedrijven wordt een bij*
slag of verhoging van 5 tot 10 pet.
gegeven.
De algemene indruk is echter, dat de
loonstijging gemiddeld niet belangrijk
groter is dan 5 pet.
Een aanwijzing in die richting vormt
het indexcijfer van de lonen volgens
de collectieve arbeidsovereenkomsten
in een 24*tal bedrijfstakken, dat vol*
gens de laatst bekende stand 94.5 be*
droeg, tegen 88.9 over het eerste half*
jaar 1939, d.i. dus 6 pCt. hoger. Laat
men de in dit indexcijfer mede ver*
werkte loonstijging op grond van de
toeslagen aan zeelieden wegens oor*
logsgevaar buiten beschouwing, dan zou
de huidige stand 93.4 zijn, d.i. 5 pet.
meer dan vóór het uitbreken van de
oorlog.

Uit eigen kamp
Rotterdamse Bestuurdersbond
40 jaar
L) e Rotterdamse Bestuurdersbond be*
legde, ter gelegenheid van zijn 40*jarig
bestaan, op 16 April j.l. een feestelijke
bijeenkomst. Toen de voorzitter van
de R.B.B., J. Melk, de bijeenkomst
opende, was de grote Doelenzaal ge.*
heel gevuld met vertegenwoordigers en
leden van een groot aantal organisa*
ties, deel uitmakende van of sympa*
thiserende met de moderne vakbewe*
ging. Namens het N.V.V. waren de
Verbondsvoorzitter E. Kupers en de
Verbondssecretaris C. van der Lende
aanwezig. Door verschillende personen
werd het woord gevoerd. Kupers ge*
tuigde daarbij van het diep respect, dat
het Verbondsbestuur heeft jegens het
handjevol mannen, 'dat in 1900 het
initiatief nam voor de oprichting van
een op moderne leest geschoeide bef
stuurdersbond te Rotterdam. Hun
pionierswerk is bekroond; schrede na
schrede is de positie der arbeiders*
klasse beter geworden. Deze periode
van veertig jaren overziende en bet
merkende, wat daarin tot stand is ge*
bracht aan stoffelijke verbetering en
geestelijke verheffing, bracht spr.
namen's de hele Nederlandse arbeiders*
beweging dank voor wat de Rotter*
damse Bestuursbond gedaan heeft om
de arbeiders het gevoel van mensen*
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waarde te geven, dat hen in staat stel*
de, de strijd voor een beter bestaan te
voeren. Namens het N.V.V. overhan*
digde spr. de bestuurdersbond als be*
wijs van vriendschap een tinnen wand*
bord. Ook andere organisaties boden
geschenken aan, waarna Melk voor de
aangeboden gelukwensen dankte.
Ook op 17 April vond een herden*
kingsbijeenkomst plaats. Hier voerde
C. van der Lende het woord.

T.B.C.-Fonds N.V.V.
V_J p 29 Februari 1940 waren in verpleging
76 leden, 33 echtgenoten en 67 kinderen
van leden. Aan 79 leden, 92 echtgenoten
en 19 kinderen van leden werd op ge*
noemde datum een wekelijkse bijdrage voor
extra voeding, huishoudelijke hulp, huur»
toeslag e.d. verleend.
Op l Maart j.l. heeft een vergadering
plaats gevonden met de hoofdbesturen van
de bij het fonds aangesloten organisaties.
In deze bijeenkomst zijn de navolgende be*
sluiten genomen:
1. De contributie aan het fonds wordt op
l Januari 1941 op li cent per lid en per
week gebracht.
2. In het voorjaar van 1941 zal worden
nagegaan, hoeveel de contributie voor het
jaar 1942 zal moeten bedragen, terwijl in
1942 de situatie, voor wat het jaar 1943
betreft, opnieuw zal worden bekeken.
3. Voorlopig wordt niet tot uitbreiding van
van de leeftijdsgrens bij kinderuitzending
overgegaan.
4. In een najaarsvergadering zal aan de
hand van de financiële gegevens, die dan
ter beschikking staan, deze kwestie op=
nieuw onder de ogen worden gezien.

J. F. ANKERSMIT stelt de betekenis van
het Meifeest van dit jaar in het licht.
De vakcentralen vragen verhoging van de
duurtetoeslag voor gesteunde en in werkverschaffing geplaatste werklozen.
Advies Hoge Raad van Arbeid inzake
voorontwerp van wet Vacantie met behoud van loon.
SIR ARCHIBALD SINCLAIR verschaft gegevens omtrent sociale instellingen in
Engeland.
N. J. VAN PELT antwoordt Herstel inzake
de bisschoppelijke verboden.
Studieconferentie voor blijvende vrede.
TH. BEERENS doet mededelingen omtrent
een actie in de sigarenindustrie.
M. H. VAN DE VEN vertelt van een
arbeidersavondschool van veertig jaren
geleden.

Sociale verzekering van.
kleine zelfstandigen
U e minister van Sociale Zaken heeft op
zijn departement de onlangs ingestelde
staatscommissie tot uitbreiding van de ver»
plichte sociale verzekering tot kleine zelf»
standigen geïnstalleerd.
De minister heeft daarbij een rede gehou»
den, waarin hij, volgens het Handelsblad,
o.a. het volgende opmerkte.
De tegenstelling loonarbeider en zelfstan*
dige wordt door velen niet langer gezien als
beslissend voor de vraag omtrent het opleg*
gen der verplichte verzekering.
De regering, aan welke de belangen deikleine zelfstandigen niet minder ter harte
gaan dan die der loonarbeiders, heeft met
belangstelling deze ontwikkeling der denk-beelden gevolgd en zij heeft gemeend het
belang van deze aangelegenheid het beste
te kunnen dienen door een daartoe in te
stellen staatscommissie op te dragen, het
vraagstuk van de uitbreiding der verplichte
verzekering tot kleine zelfstandigen van
alle zijden te bezien en de resultaten van
die arbeid in een rapport en event. in ont*
werpen van wet aan de regering te zenden.
Mr. dr. Van Bruggen beantwoordde de rede
van den minister, waarna de commissie met
haar werkzaamheden is begonnen.

Wie dan leeft,
die dan zorgt!
Zo redeneert U - misschien onbewust - indien U geen levensverzekering hebt. Vrouw en
kind onbsschermd te
weten kan toch Uw bedoeling niet zijn? Besteed
jaarlijks een klein bedrag
voor Uw levensverzekering bij De Centrale. Dan
bent U verzekerd bij een
der sterkste Levensverzekering-Maatschappijen
van ons land ! Ook steunt
de Centrale de democratische gedachte - door
financiële hulp aan sociale arbeid en de moderne arbeidersbeweging
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