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Vóór Scandinavië,
tegen het oorlogsgeweld in Europa ƒ

O

nder het voorwendsel, Scandinavië buiten de oorlog te houden, brengt het
nazidom dood en verderf, honger en verwoesting in Scandinavië. Het loopt
landen onder de voet, wier liefde voor de vrede, cultuur en hoge menselijke
beschaving in de gehele wereld bewonderd worden. Dat het om meer gaat
dan enkel om een oorlogsmaatregel tegen de in de wateren van Noorwegen gelegde
mijnenvelden der geallieerden — die overigens in geen enkel opzicht de neutrale scheepvaart
belemmeren — blijkt reeds duidelijk uit het feit, dat Denemarken, welk land met deze
aangelegenheid niets uit te staan heeft en bovendien gedekt was door een nauwelijks een
half jaar geleden met Duitsland afgesloten garantieverdrag, het eerste slachtoffer
der actie werd.
Het Internationaal Verbond van Vakverenigingen betuigt het Noorse volk in zijn strijd
tegen den Duitsen indringer zijn innigste sympathie en algehele solidariteit. Met de wapenen
in de hand verdedigt het zijn onafhankelijkheid, zijn vrijheid en hiermede de idealen

der democratie en van het zelfbeschikkingsrecht der volkeren.
De arbeidende mensheid van de gehele wereld is diep begaan met het lot van Denemarken,
dat door zijn positie en doordat het directe nabuur is van de nazi's, met één slag neergeveld en monddood gemaakt werd. Wij weten, dat het Deense en het Noorse volk trouw zijn
en blijven aan de democratie en de vrijheid en dai de paraatheid van Zweden ter verdediging van zijn waarde en onafhankelijkheid de zelfde gezindheid tot grondslag heeft.
De sociale overwinningen en de hoge cultuur van deze drie landen zijn de levende uitdrukking van deze geestelijke en menselijke gezindheid.
Het Internationaal Verbond van Vakverenigingen doet op alle aangesloten organisaties
het dringend beroep, Denemarken niet te vergeten en het dappere Noorse volk met alle
ter beschikking staande middelen krachtig te hulp te komen.
Door deze nieuwe oorlogsdaad van het nazi-dom aan de kaak te stellen, doen we een
beroep op de wereld, tot bezinning te komen. Moge zij eindelijk bewust worden van de
grote gevaren, die haar bedreigen, en eindelijk de nodige eenheid vinden, om op te treden
tegen de beestachtige en teugelloze krachten der verwoesting.
Moge het bewustzijn, dat we dagelijks aan hen denken, onze Deense broeders in hun
verzet tegen hun overweldigers sterken. Wij reiken eiken Noorsen en Deensen zeeman,
die in het besef van zijn plichten tegenover zijn land en zijn idealen niet meer naar de
door de indringers bezette havens terugkeert, de hand. Wij begroeten alle vakbondsleden,
die in deze beslissende weken in de hierbij betrokken landen hun nationale en internationale
plichten vervullen.
Wij roepen de krachten van de vrijheid en de democratie der gehele wereld en alle
vrijheidlievende mensen op, weerstand te bieden en verzet te plegen.
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een, gemakkelijk hebben de
mensen, die zich in het hoge
noorden van West*Europa
vestigden, het nooit gehad. In*
tegendeel, de hardstenen bodem van het
Scandinavische land gaf uit zich zelf
geen opbrengst en oogst, waarvan de
mens in overvloed kon leven, terwijl
het klimaat —- hoewel verzacht door
de warmte van de golfstroom, die niet
ver van de kusten stroomt — nog veel
grotere verschillen kent dan bij ons
voorkomen. Wij hebben, en zeer te?
recht, dit winterseizoen geklaagd over
de felle koude, over de lange duur er»
van en over het ongemak van sneeuw
en ijzel. In de Scandinavische landen
is het zo elk jaar en vaak nog erger.
Maanden lang liggen de landen ver*
steend en dood, waardoor de arbeid
moet worden gestaakt en gewacht
moet worden tot de zon weer boven
de kimmen verschijnt en dan, na enige
weken, een warmte geeft die veel in*
tenser is dan bij ons! De lange nach<
ten en de korte dagen, die maanden*
lang duren, geven aan het leven een
sombere, ernstige inslag van weemoes
dig en geduldig afwachten tot het
nieuwe leven komt. Het moet een sterk

Vlucht uit Os/o
De nacht van Maandag op Dinsdag de nacht vóór de noodlottige 9e April.
Het is half een des nachts. Opeens
weerklinkt over het reeds slapende
Oslo en de aangrenzende gemeente
Aker luchtalarm. Akelig huilen de sirenes. Ik spring op van mijn schrijftafel,
draai alle lichten uit en kijk door het
venster naar de nog verlichte stad.
Langzaam worden de lichten gedoofd,
zeer langzaam. Tot plotseling alle licfa
ten in Oslo en daarna in Aker uitgaan.
De beide electriciteitsfabrieken zijn
buiten werking gesteld, op last van de
binnenrukkende Duitsers. Nu ligt de
stad in een volkomen duisternis. Alleen
bij een ondiepe plek in zee in het Os/o*
fjord brandt nog het rode waarschu*
wingslicht...
In deze nacht vluchtte ik uit Oslo,
E. B. in het orgaan van de
Bouwarbeidersinternationale.
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geslacht van mensen zijn, die dit alles
verdragen kunnen en in die omstandig*
heden in de loop der eeuwen, een sa*
menleving tot stand hebben gebracht,
waarin het waard is te leven!
Ik zal nooit de ontroering vergeten van
een drietal jonge intellectuele boeren
uit de omgeving van Narvik, toen zij.
— het was in de tweede helft van
April —, na een lange, lange reis per
schip, in de vroege morgen te Rotter*
dam aankwamen en kort daarop met
mij door onze bollenvelden trokken en
in Aalsmeer de bloemenveiling bezoch*
ten, met haar heerlijke geuren en kleu*
ren! Toen zij hun woonplaats verlie*
ten, was de ergste koude achter de rug,
maar de sneeuw lag er nog decimeters
dik. Holland zagen zij opeens als een
land van warmte, kleur en weelde,
van overvloed en welvaart! „Hier moet
het gemakkelijk te leven zijn", was de
opmerking, die zij maakten. En inder*
daad, tegenover de Scandinaviërs heb*
ben wij, Hollanders, het gemakkelijk.
Een vruchtbare, gevarieerde bodem,
gemakkelijk vaarwater, zachtstromen*
de rivieren, die ons van zelf naar en
over de zeeën gebracht hebben, een
uitstekende centrale internationale lig*
ging, rijke koloniën, omgeven door
grote landen, waaraan wij onze han*
delsdiensten bewijzen kunnen, een ge*
matigd vochtig klimaat, waardoor de
natuur gelegenheid heeft, de arbeid
van den mens met rijke opbrengst te
zegenen.
De strijd om het bestaan is in de noor*
delijke landen veel moeilijker dan bij
ons. Door de eeuwen heen was de
grote massa van het volk er arm en
aan een sober bestaan gewend. De
trotse strijdlustige Noormannen, „de
Vikingers", die er met hun kleine,
zwaar bemande schepen op uittrokken,
om te roven en te plunderen, waren in
werkelijkheid arme vissers en boeren,
die door armoede en nood gedreven,
naar zuidelijke landen trokken, met het
doel zich meester te maken van leef*
tocht en goederen, waaraan zij zelf een
tekort hadden en met hun primitieve
technische hulpmiddelen in hun arm
land niet zelf in voldoende hoeveel*
heden konden voortbrengen. In het

Vikinger*museum te Oslo ligt een
drietal goed bewaarde Vikinger sche*
pen uit de jaren 800 en 1000. Het schip
uit het jaar 1000 is wat groter en wat
meer versierd dan dat uit het jaar
800, maar verder is er geen verschil.
Het zijn grote roeiboten, waar 30 tot
40 man in geborgen moesten worden.
Als mens van deze tijd komt het ons
onbegrijpelijk voor, hoe dat mogelijk
is geweest. Tezamen gepakt voer men
uren en dagen, soms maandenlang
langs de kusten der landen van de
Oost* en Noordzee, van de Atlan*
tische Oceaan en langs de grote rivie*
ren door Europa tot de Middellandse
Zee toe. Alleen geharde en gestaalde
mannen, die ontbering kenden en aan
zwaar werk gewend waren, konden
daartoe in staat zijn.
Zwaar leven
Door de eeuwen heen is het leven van
de grote massa in de noordelijke lan*
den somber en zwaar geweest en dit is
in vele gevallen en in vele opzichten
nog zo.
Toeristen en congresbezoekers, die
veelal uitsluitend de Scandinavische
landen in de mooie zomermaanden be*
zoeken, in de tijd van het jaar dus, dat
de zon zo goed als niet ondergaat en
kleur en warmte het land vullen en aan
de mensen, die blijde opgewektheid
geeft, welke een gevolg is van het in*
tense genieten van de prachtige zomer*
tijd, zien land en volk veelal anders.
Maar deze beoordeling is eenzijdig en
oppervlakkig. Bovendien is het niet
juist, dat de Scandinaviërs veel eten en
ook nog lekkere eters zijn. In het da*
gelijkse huiselijke leven zijn de maal*
tijden sober en minder gevarieerd dan
bij ons. Alleen, wanneer men uit is, bij
feestelijke gelegenheden, wordt het er
ruim en goed van genomen. Het ge*
wone verschijnsel bij mensen, die niet
veel gewend zijn en dan bijzondere ge*
legenheden gebruiken, om „de bloeme*
t j es eens buiten te zetten."
Ook is het economische leven er een*
voudiger en minder gecompliceerd dan
in Nederland. Dit doet natuurlijk zijn
sterke invloed gelden op het politieke,
geestelijke en godsdienstige leven, dat
daardoor eveneens minder ingewikkeld
is dan bij ons. Op Nederlanders, die de
Scandinavische landen bezoeken, maakt
dit vaak de indruk van geestelijke en
godsdienstige oppervlakkigheid, wat
mijns inziens geheel onjuist is. De be*
langstelling is anders gericht, is meer
op het bereiken van practische resulta*
ten ingesteld, waarbij de behoefte om
elkaar te begrijpen en te waarderen,
heel wat groter is dan over het alge*

meen onder ons, Nederlanders, het ge*
val is.
Onder die moeilijke omstandigheden,
die, door de technische en wetenschap*
pelijke hulpmiddelen, waarover wij de
beschikking hebben gekregen, in de
latere jaren, veel verlicht zijn, hebben
de Scandinaviërs een moderne, op uit* •
stekend democratische voet ingerichte
samenleving tot ontwikkeling gebracht,
waarin de tegenstellingen in maat*
schappelijk bezit veel kleiner zijn dan
bij ons. Daardoor is er een onderlinge
mate van gelijkheid tussen de mensen
ontstaan, die eiken democraat en socia*
list zo weldadig aandoet en welke een
ieder ondergaat, zodra hij zich in het
sociale, politieke en culturele leven van
deze volken inleeft, het weet te begrij*
pen en te waarderen.
De vakbeweging is er niet ouder dan in
Nederland, maar door het besef van
gelijkheid, waarbij elke eigengereid*
heid op geestelijk en christelijk gebied
zo goed als ontbreekt, en nuchtere za*
kelijkheid de leidster is geweest bij
het practische werk, is er een eenheid
van organisatie en streven en strijden
ontstaan, die haar gelijke in de wereld
niet heeft.
Heel de intellectuele kracht, heel het
organisatorische vermogen, al de in de
arbeidende klasse aanwezige energie,
is aangewend kunnen worden om het
doel der vakbeweging, de arbeidende
klasse op een hoger cultureel peil te
brengen en de materiële positie te
verbeteren, te bevorderen.
En dit is, tegenover de in stukken ge=
spleten Nederlandse vakbeweging, waar
geld en energie in onderlinge strijd ver*
spild zijn en nog steeds verspild wor=
den, buitengewoon goed gelukt.
Met l millioen leden vormt de Zweedse
vakbeweging in het land de grootste
en invloedrijkste macht, met haar
430.000 leden is dit met de Deense vak*
Middernachfszon te Narvik
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beweging eveneens het geval en de
Noorse vakbeweging staat er de laatste
jaren niet anders voor.
De rechtspositie van de arbeiders is in
de Scandinavische landen veel beter
geregeld dan bij ons; de behandeling
der arbeiders in fabrieken en werkplaatsen staat op een veel hoger plan,
hetgeen tevens een bewijs is van onder*
linge waardering en hoge beschaving.
Terwijl wij, in ons land, waar altijd zo
veel over christelijke naastenliefde ge=
schreven en gesproken wordt, veel en
veel meer dan in de noordelijke landen,
thans verheugd zijn, dat eindelijk
de minister van Sociale Zaken met
een wetsontwerp gekomen is voor een
wettelijke regeling van een vacantie
van zes dagen, waarbij echter helaas
nog grote groepen van arbeiders uitge*
sloten worden, is in de noordelijke
landen een vacantie van 2 weken reeds
lang wettelijk tot stand gekomen en
genieten ook de landarbeiders daarvan.
Tezamen hebben arbeiders, boeren,
ambtenaren en kleine burgers in deze
landen een grootse, steeds groeiende
coöperatieve beweging in het leven ge*
roepen, welke de bewondering van
allen, die haar leren kennen, opwekt.
En er is in deze landen, onder de grote
massa een lust tot studie, een ontwik*
kelingsdrang, die ver uitgaat boven die,
welke wij in ons land kennen. In elk
dezer landen kent men tienduizenden
studie*clubs, naast vele andere gelegen*
heden voor het vergaren van kennis en
inzicht.
Daarenboven oefent de grote massa
van het socialistisch denkende volk er
een overwegende politieke invloed uit.
De Scandinavische landen gaan steeds
meer aan de spits naar een hoog opge*
voerd welvaartspeil op democratische,
vrijheidslievende grondslag, waarbij het
belang der grote massa van het volk
op de voorgrond staat.

Vrouwen uit Voss

In de oorlog betrokken
En deze landen zijn, volkomen buiten
hun schuld en buiten hunne verwach*
ting, onverwachts en wreed in de oor*
log betrokken.
Denemarken is bezet, Noorwegen is in
oorlog, Zweden verkeert in de grootste
onzekerheid en Finland heeft zware
slagen te verduren gehad, hem toege*
bracht door een machtigen en wreden
overweldiger.
Diep zal de droefenis zijn, groot de
verslagenheid in het hoge noorden, dat
vredelievend van aard, geen ander doel
heeft, dan onder leiding van het arbei*
dende volk, van eigen land en volk het
beste te maken wat er van te maken
valt.
Die arbeid is thans onderbroken en
verstoord. Wij weten niet hoe ver dat
zal gaan en hoe lang het duren zal.
Maar vast staat zeker, dat, wat er ook
gebeuren moge, onze vrienden uit het
hoge Noorden het hoofd niet buigen
zullen. Hebben niet de Finnen daarvan
reeds een bewonderenswaardig voor*
beeld gegeven?
Deze sterke volken, gehard en gestaald
door de eeuwen heen, in uithoudings*
vermogen en taaiheid, zullen straks hun
mars voorwaarts weer voortzetten en
versnellen, zodra agressie en geweld
weer hebben plaats gemaakt voor
democratische, vredelievende verhou*
dingen tussen de moderne volkeren
van de wereld.
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De gril/igheid der fjorden weerspiegelt zich in
net karakter der bewoners.

OORWEGE
euqa. en t&ek&mót van
Hvem teller vel de tapte slag
pa seirens dag.
(Bjernson).
Wie spreekt van de verloren slag
op de overwinningsdag.
(Bjornson).

Z

oals in elk volk de jeugd de
toekomst bepaalt, omdat zij
eens geroepen wordt, de fakkel
van cultuur en traditie verder
te dragen, zo bepalen ook in de volke=
rengemeenschap van ons werelddeel de
jonge volken de toekomst van de
„Oude Wereld". Onder deze jonge volkeren neemt Noorwegen een belang*
rijke plaats in.
Daarom betekent het feit, dat de oor*
log voor een deel zal worden uitgevoch*
ten op Noorse bodem, dat het Noorse
volk strijdt met de wapens in de vuist
om -zijn vrijheid en onafhankelijkheid
te verdedigen en om zijn bestaansrecht
te bewijzen — zoals Hitler dat eens uit=
drukte —, méér dan dat een volk van
bergbewoners en zeelieden in nood ver*
keert. Het betekent, dat een aanval
wordt gedaan op het regeneratievermo*
gen van Europa.
Het Noorse volkskarakter ondergaat in
hoge mate de invloed van de geografische
factoren. De scherpe en diep in het land
snijdende fjorden, de ruwe, dreigend uit
zee oprijzende rotsen, de sombere pijnwou»
den, de rotsbodem, die het grootste deel
van het jaar met sneeuw bedekt is, zij
alle hebben hun stempel gedrukt op het
Noorse volk. Zij hebben dat volk hard ge»
maakt en stug, eenzaam en in zich zelf
gekeerd.
Op een Zondagmorgen liep ik eens dat
mooie, oude houten kerkje binnen in de

Hef skiën wordt niet alleen uit een oogpunt
van sport beoefend.

buurt van Christiansand, daterend uit de
13e eeuw en gewijd aan St. Olaf. De dienst
werd voorgegaan door een jongen en stoe»
ren Noor met licht blond haar en gehuld in
een zwarte toga met grote witte kraag, die
sterk contrasteerde met de verbleekte
muurschilderingen en beeldhouwwerken.
Na afloop van de kerkdienst bleven vele
boeren en boerinnen, gestoken in de typi»
sche klederdracht van deze streek, op hun
plaats achter om te huilen: de in sommige
streken van Noorwegen gebruikelijke boete»
doening voor de zonden. Toen voelde ik
dat, wat in Holland óf niet mogelijk óf hui»
chelarij zou zijn, daar voortkomt uit een
innerlijke noodzakelijkheid. Dat huilen im»
mers is de meest natuurlijke uitlaat voor
het overkropt gemoed van een volk, dat
aan het begrip „sublimering" nog niet toe is.
Toen ik vanuit de'eenvoudige rust van het
kerkje, welke slechts onderbroken werd
door het gesnik, in de buitenlucht kwam en
hoorde, hoe de veel machtiger stilte van de
bergen slechts onderbroken werd door het
ruisen van een waterval, besefte ik, dat
hier in Noorwegen misschien nog de meest
ideale eenwording van mens en natuur be»
stond.
Het landschap en de geïsoleerde ligging
van Noorwegen hebben niet alleen de ver»
bondenheid met de natuur en het in zich
zelf gekeerde der karakters veroorzaakt, zij
rnbben ook tot gevolg gehad, dat de hoog»
ste uitingen van de Noorse geest typisch
nationaal zijn gebleven.
Dat Noorwegen in een uithoek van Europa
ligt, is hiervan zeker een der hoofdoorza*
ken geweest.
Betrekkelijk onberoerd door de grote gees»
telijke stromingen in Europa, heeft Noors
wegen zijn eigen kunst, zijn eigen litera»
tuur, zijn eigen sfeer geschapen, niet slech»
ter of beter dan elders, alecn maar an»
ders .. . Noors.
In de muziek van Grieg hoort men de
mystiek der Noorse alpen en bergmeren,
die hier niet, zoals in Zwitserland, dooi
hun begrenzing van de horizon tot klein»
burgerlijkheid hebben geleid. Namen als
Bjornson, Ibsen en Knud Hansum herinne»
ren ons er aan, hoe het mogelijk is, tot de
gehele mensheid te spreken van een plat»
form, dat eigcn»aardig is.
De grote schrijvers leven in de harten der
Noren. Nergens komen in verhouding tot
de bevolking zo veel schrijvers voor als in
Noorwegen, al zijn uiteraard slechts wei»
nigen geroepen; nergens ook wordt zo veel
gelezen.
De tegenstelling tussen poolnacht en
midzomernachtzon in het hoge Noor»
den schijnt zich te weerspiegelen in het

Noorse volkskarakter. Naast de som*
bere eenzelvigheid onbedaarlijke vro*
lijkheid, niet geremd, zoals bij ons
• Nederlanders, maar met inzet van de
gehele persoonlijkheid. De vreugde, die
opstijgt, wanneer bij de jaarlijkse lief»
dadigheids*voetbalwedstrijd tussen de
veteranen*elftallen der artsen en der
geestelijken te Oslo blijkt, dat het
elastiek in het voetbalbroekje van een
der meest eerbiedwaardige priesters
het heeft begeven, doet weldadig aan,
omdat ze geheel vrij is van hoon; toch
is deze vreugde in de grond van de
zaak oerskinderlijk en naief. Dat bij
deze wedstrijd twee ministers als grens*
rechters fungeren, die natuurlijk in de
ogen van een voetbalkenner de domste
dingen doen, wordt als vanzelfsprekend
aanvaard.
Een zelfde kinderlijke speelsheid ver*
toont dit volk bij het beoefenen van
sport: skiën, schaatsenrijden, water*
sport. Men krijgt de indruk, dat hierbij
de lichaamsontwikkeling werkelijk nog
primair is, iets wat van de meeste vol*
ken helaas niet meer gezegd kan wor*
den.
Toch brengen de Noren vele wereld*
kampioenen voort, niet omdat ze zich
speciaal toeleggen op wedstrijdsport,
maar omdat ze zich trainen in hun da*
gelijks werk (postboden op ski's!).
Wat in Noorwegen sterk opvalt, zijn
de blonde haren en blauwe ogen ener*
zijds en de bruine gelaatskleur ander*
zijds: het gevolg van de door de
sneeuw weerkaatste zon 's winters en
de felle zon van het vastelandsklimaat
's zomers.
Henrik Ibsen

De verhouding tussen de sexen is open*
hartiger en daardoor eerlijker dan in
ons land. Daar de omgangsvormen in
Noorwegen sterk zijn beïnvloed door
die in Engeland, hecht men er daar
ook zeer aan, „officieel" aan elkander
te zijn voorgesteld, alvorens nader met
elkaar in contact te treden. Dit legt op
Noorwegen die schijn van hypocritie,
die ook op Engeland rust. Indien echter
aan alle formele eisen der beleefdheid
is voldaan, is de omgang veel vrijer
van remmen dan elders in Europa. Het
zou onjuist zijn te beweren, dat de ze*
delijke normen in Noorwegen zwakker
zijn dan b.v. bij ons; zij zijn slechts
anders. Daar dit blad zich niet leent
tot een nadere beschouwing van dit
vraagstuk, verwijs ik hiervoor naar het
bijzonder geestige boekje van Maurice
Bedel: Jeromes liefde op 60° Noorder:
breedte.
Naar aanleiding van de dood van Hen*
rik Ibsen in 1906 schreef Henriëtte Ro*
land Holst in Die Neue Zeit een twee*
tal opstellen, waarin zij enige opmer*
kingen maakte, die van haar scherpe
kijk op het maatschappelijk gebeuren
blijk geven. Zij stelt vast, dat het kapi*
talisme in Noorwegen niet is gegroeid
van binnen uit, maar is „geïmporteerd"
van buiten af. Dit heeft tot gevolg ge*
had, dat de ontwikkeling van het kapi*
talisme niet werd gevoeld als een be*
vrijding, zoals dat in de meeste landen
het geval is geweest, waarbij de ideolo*
gie zich zo snel mogelijk trachtte aan
te passen, maar dat het werd gevoeld
als een schier ondragelijke druk, die
indruiste tegen de heersende zeden en
gewoonten. Het is deze tegenstelling,
die de geestelijke achtergrond vormt
van de meeste drama's van Ibsen.
Zoals Henriëtte Roland Plolst het hier
stelde, is het in feite gebleven. Het ka*
pitalisme is in Noorwegen een vernis
geworden, terwijl het Noorse volk vrij
is gebleven van de typisch kapitalis*
tische kenmerken.
Dat wil niet zeggen, dat de Noorse
volkshuishouding tle laatste 50 jaren
niet alle uiterlijke tekenen van het ka*
pitalisme vertoont en dat de klassen*
strijd daar minder hevig is; het wil
slechts zeggen, dat het Noorse volk in
zijn geheel nooit een positieve insteU
ling heeft gehad ten opzichte van het
kapitalistisch productiestelsel. Daar*
over in een tweede artikel.

De oorlog in het noorden
(Jp 15 April 1940 schreef de Frankfur/er
Zeifung:
„Steeds opnieuw sedert Dinsdagmorgen donderen voor de Noorse kust de kanonnen der
schepen, suizen de bommen van vliegtuigen omlaag. Steeds opnieuw trachten de Britten nieuwe
aanvallen in te zetten, steeds weer worden deze
bloedig afgeslagen. Men moet echter niet ver
geten, dat dit alles slechts voorbereiding is.
De eigenlijke Engelse aanval, waartoe GrootBrittannië de volle kracht van zijn vloot en van
zijn luchtwapen zal concentreren, is nog nief
begonnen en wij moeten deze nog verwachten. Juist in het uitblijven tot dusver van de
Engelse hoofdaanval ligt een van de factoren
van deze veldtocht, welke te denken geven".
Wanneer de Frankfurter Zeitung ontdekt en uitspreekt, dat het tot dusver uitblijven van de
Engelse hoofdaanval slechts één van de factoren
van deze veldtocht is, welke te denken geven,
dan blijkt daaruit, dat de tegenwoordige oorlog
voor Duitsland meer te denken gevende factoren
met zich brengt. Buiten de Duitse Rijksgrenzen
wist men dit reeds lang. Voor ons is het in-\
teressant, vast te stellen, dat de Frankfurter
Zeitung om zo te zeggen midden in de overwinningsroes van de Duitse aanvallen plotseling
zo nadenkend wordt.
Het kan daarom geen kwaad, nog enkele
punten naar voren te brengen, waarover de
Frank/urfer Zeitung ha zou kunnen denken. Daar
zijn b.v. Denemarken en Noorwegen! Met Denemarken heeft Duitsland nog geen jaar geleden
een niet-aanvalsverdrag gesloten. Evenals zo
veel andere met Duitsland gesloten verdragen
was ook dit verdrag voor de nationaal-socialistische politiek niets anders dan een vodje papier.
Thans staat Denemarken onder „bescherming"
van de Duitse troepen, die het land hebben
bezet. Om Noorwegen tegen de „Engelse aantasting der neutraliteit" te beschermen, heeft
Duitsland het land eenvoudig overvallen en het
kort en goed tot oorlogstoneel gemaakt. Denemarken bezit boter, Zweden ijzererts. Wij zijn
er niet zeker van, of van het ogenblik af waarop wij dit artikel schrijven, tot het tijdstip, waarop het onder de ogen van de lezers komt, niet
ook reeds Zweden in een oorlogstoneel zal worden herschapen. Het Duitse landingsleger in
Noorwegen heeft ten slotte hulp en versterkingen
nodig. Een levensbelang voor de Duitse oorlogsleiding is echter vooral het Zweedse ijzererts.
De Deense voorraden aan boter en andere
levensmiddelen zullen in korte tijd verbruikt zijn.
Het Deense volk is veroordeeld, zijn welvaart
met de honger en het gebrek van het Duitse
volk te ruilen.
De actie in het noorden kostte Duitsland tot
dusver een groot deel van zijn vloot en duizenden mensenlevens. Het oorlogsfront is honderden kilometers langer geworden en dreigt nog
langer te worden. De Duitse vloot wordt in
deze oorlog om Scandinavië met volkomen vernietiging bedreigd en het Duitse volk met de
verdere massale offerdood van zijn zonen. Het
Zweedse ijzererts blijft daarbij geblokkeerd, ofschoon „de eigenlijke Engelse aanval eerst in
de toekomst verwacht moet worden". Voor
Duitsland een situatie, welke eerder bedenkelijk
dan nadenkend moet stemmen.

en zou kunnen zeggen, dat
de democratie der Finnen
even oud is als dit volk zelf,
want de Finnen zijn zeer vrij*
heidslievend. Hun staatsinrichting is
vrijwel analoog aan die van de andere
Scandinaafse staten, met dit verschil,
dat Finland een republiek is, met een
president aan het hoofd, die iedere
keer voor de tijd van zes jaren bij ge*
trapte verkiezing door 300 kiesmannen
wordt verkozen.
Sedert halverwege de 12e eeuw tot 1809
maakte Finland deel uit van de Zweedse
staat en maakte alle ups and downs
van Zweden mee. Bijna al die tijd heeft
het land dienst gedaan als kurkezak
tussen het opkomende Rusland, dat een
weg naar het noordswesten zocht om

tsarenregering omvergeworpen, het*
geen een keerpunt betekende in het
Finse staatsleven, want de Finnen erkenden in hun constitutie wel den Rus*
sischen tsaar als hoofd, doch niet de
regering, die het gezag van den tsaar
verving. Op 6 December 1917 wist de
Finse regering de zelfstandigheid in de
Rijksdag door te zetten. De onafhan*
kelijkheid van Finland werd op 23
December 1917 door de Sowjet*rege*
ring erkend, in Januari 1918 volgden
Zweden, Groot*Brittannië en Frankrijk.
Zo was dan de Sowjetregering de eer*
ste, die de onafhankelijkheid van Fin*
land erkende.
Tussen de erkenning van de onafhan*
kelijkheid van een staat en het daad*
werkelijk bewijs, dat men die onaf*

voegdheid toe te kennen en de ontwor*
pen grondwetten te doen aannemen.
Nu wachtte de Finse regering tot de
nieuwe verkiezingen in 1919, welke,
weer 80 sociaal*democraten in het par*
lement terugbrachten. Aan deze so*
ciaal*democratische invloed is het te
danken, dat Finland een republikeinse
constitutie kreeg. Onder de titel „Re*
geringsvorm" werden op 17 Juli 1919
de grondwetten aangenomen.
Het eerste lid van art. 2 van de Rege*
ringsvorm bepaalt, dat de staatsmacht
van Finland aan het volk behoort, ter*
wijl het derde lid van het zelfde artikel
de hoogste uitvoerende macht opdraagt
aan den president. De Regeringsvorm
geeft de Rijksdag beslissende invloed
op de wetgeving, in de wetgeving heeft

Finland als democratische mogendheid
een ijsvrije haven te bemachtigen, en
Zweden. Talloze oorlogen zijn boven de
hoofden der Finnen uitgevochten, tot in
1809 Finland definitief aan den Russi*
schen tsaar werd toegewezen, nadat
laatstgenoemde een strafexpeditie on*
dernam tegen den Zweedsen koning,
die weigerde zich te onderwerpen aan
het continentale stelsel van des tsaren
vriend Napoleon.
Tsaar Alexander I annexeerde Finland
echter niet, maar maakte er een groot*
vorstendom van met den Russischen
tsaar als grootvorst, een constitutionele
monarchie met als beperking, dat de
buitenlandse politiek door Rusland ge*
leid zou worden. In de jaren van de
betrekkelijke afhankelijkheid van het
Russische Rijk is het steeds een acade*
mische kwestie geweest, of Finland nu
wel een zelfstandige staat was of nier,
en het antwoord hing steeds af van de
grotere of mindere nadruk, die men
dan op de politieke afhankelijkheid der
buitenlandse betrekkingen legde. Ten
opzichte van de binnenlandse politiek
kon men Finland de onafhankelijkheid
evenwel niet ontzeggen. De volksrech*
ten werden door de wet gewaarborgd
en de rechten van het staatshoofd be*
perkt, wijl laatstgenoemde met de
Rijksdag moest samenwerken om wet*
ten tot stand te kunnen brengen. De
binnenlandse aangelegenheden werden
geheel door de Rijksdag geregeld, ter*
wijl volgens de grondwetten de consti*
tutionele toestand slechts door de
Rijksdag gewijzigd kon worden. Ontel*
baar zijn evenwel de schendingen van
het Finse staatsrecht door de Russen
tussen 1809 en 1917.
In Maart 1917 werd in Rusland de oude

152

hankelijkheid eerbiedigt, schijnt even*
wel nog al enig verschil te bestaan. De
bolsjewistische troepen, die Finland be*
zet hielden, bleven ook na de erken*
ning van de Finse onafhankelijkheid
door de Russische regering rustig waar
ze waren, zodat de erkenning slechts
op papier stond en meer niet.
In Januari 1918 volgde daarna de rode
opstand tegen de burgerlijke regering
van Finland, waaraan, behalve de com*
munisten, ook de sociaal*democraten
deelnamen. Deze opstand werd door de
burgerlijke regering met behulp van
Mannerheim en de Duitse troepen
onderdrukt, waarbij de bolsjewistische
troepen verdreven werden. In Mei 1918
was de burgerlijke regering de toestand
meester. Op 14 October 1920 werd het
vredesverdrag van Dorpat tussen Fin*
land en Rusland gesloten.
Als straf voor de deelname aan de op-stand werden de sociaal*democraten,
die 90 zetels in de 200 leden tellende
Rijksdag bezetten, van het parlement
uitgesloten, zodat na Mei 1918 voorlu*
pig een rompparlement regeerde. Nu
bleek echter, hoe diep de democratie in
het Finse volk verankerd is; de burger*
lijke regering had nieuwe grondwetten
ontworpen, waarbij Finland een consti*
tutionele monarchie zou worden (de
kroon was aangeboden aan Friedrich
Karl, Prins von Hessen, die evenwel
voor de eer bedankte). Deze ontwerpen
konden niet in behandeling worden ge*
nomen, wijl de vereiste meerderheid
van i der stemmen van de voltallige
Rijksdag ontbrak. Had men de demo*
cratie een beentje willen lichten, dan
zou het een koud kunstje geweest zijn,
om dit rompparlement volledige be*

de volksvertegenwoordiging de eind*
beslissing.
Het Finse parlement telt slechts één
Kamer, de Rijksdag, welke bestaat uit
200 leden, die voor de tijd van drie ja*
ren door het volk verkozen worden.
Kiesgerechtigd zijn alle mannelijke en
vrouwelijke staatsburgers boven 24 jaar
met uitzondering van hen, die uit ande*
ren hoofde dan van financiële onmacht
de laatste twee jaren geen staatsbelas*
ting hebben betaald, en enige andere
kleine categorieën, welke echter alle
slechts van tijdelijke aard zijn. Ieder
kiesgerechtigde is verkiesbaar. ledere
werkgever moet op straffe van boete
zijn arbeiders in staat stellen, aan de
verkiezingen deel te nemen. Ook bij de
presidentsverkiezingen spreekt het
Finse volk een woordje mee, de presi»
dent wordt weliswaar door 300 electo»
ren verkozen, maar de electoren wor*
den weer door het volk gekozen op de
zelfde wijze als de leden der volksver*
tegenwoordiging.
Over den president hebben we reeds
een en ander gezegd. De president be*
schikt vanzelfsprekend als hoofd van
de staat over verschillende bevoegd*
heden, welke bevoegdheden echter
door de constitutie sterk beperkt wor*
den. Eén der bevoegdheden is b.v. het
recht om wetten te bekrachtigen, dit
recht is evenwel slechts formeel, daar
er niet het recht van sanctie aan ver*
bonden is. Indien de president niet bin*
nen drie maanden een wet bekrachtigd
heeft, wordt geacht, dat hij de be?
krachtiging heeft geweigerd. Maar
wanneer de Rijksdag de wet na de ver*
kiezingen weer ongewijzigd aanneemt,
wordt zij ook zonder de bekrachtiging

die nogal eens samenwerkten met de
conservatieven. Mocht men daarvan de
bewijzen op de tafel willen zien, dan
willen we met pleizier eens een lijstje
publiceren. De conservatieven werden
gevormd door de grootgrondbezitters
en hieruit ontstond in 1930 en 1932 als
reactie op de beperkingen, die door de
staatsmacht aan het grootgrondbezit
werden opgelegd, de Lappobeweging,
welke fascistische beweging echter al
spoedig aan invloed verloor.
Dat Finland een zeer vooruitstrevend
bewind heeft, blijkt ook wel uit de
sociale en economische politiek der re*
gering.

t
Hote/s fe Helsinki

van den president van kracht, d.w.z. dat
men het wetsontwerp niet opnieuw be*
hoeft in te dienen. In dit opzicht is de
Finse constitutie nog democratischer
dan de Nederlandse; hier moet een wet
na sanctieweigering opnieuw worden
ingediend en ook daarna door het
staatshoofd bekrachtigd worden.
Een ander recht van den president is
het uitvaardigen der z.g. maatregelen
van bestuur, welk recht in Finland uit*
gebreider is dan in de meeste andere
democratische landen. Doch ook dit
recht is niet onbeperkt, daar de minis*
ter, onder wiens ministerie het afge*
kondigd regeringsbesluit ressorteert, te
allen tijde verantwoording schuldig is
aan het parlement. Over oorlog of
vrede oordeelt de president tezamen
met de Rijksdag, de president kan al*
dus zonrler de medewerking van de
volksvertegenwoordiging noch een oor*
log beginnen noch vrede sluiten. De
president is politiek onschendbaar,
maar kan volgens art. 47 der Finse
grondwet strafrechtelijk aansprakelijk
worden gesteld voor zijn ambtsuitoefe*
ning, indien de procurator of de minis*
terraad van mening is, dat hij zich heeft
schuldig gemaakt aan hoog* of landver*
raad, en de Rijksdag dientengevolge be*
sluit, een aanklacht in te dienen.
De president benoemt de ministers en
behoeft formeel geen rekening te hou*
den met de partijgroeperingen in het
parlement; hij kan ieder willekeurig
Finsen staatsburger tot minister benoe*
men, een recht, dat evenwel weer teniet
gedaan wordt door de bepaling, dat het
ministerie het vertrouwen van het par*
lement moet bezitten. Om haar wan*
trouwen in de regering te doen blijken,
beschikt de Finse volksvertegenwoor*
diging over de zelfde democratische
middelen als de Staten*Generaal ten

onzent. De ministers zijn zowel juri*
disch als politiek verantwoordelijk.
Het Finse volk worden grondwettelijk
de vrijheid van drukpers, vergadering
en vereniging, alsmede absolute gods*
dienstvrijheid gewaarborgd. Met het
oog op de tweetaligheid, ongeveer
91 pCt. der Finse bevolking spreekt
Fins, de overige 9 pCt. Zweeds, is be*
paald, dat beide talen gelijke rechten
genieten en ieder Fins burger bij
rechtszaken het recht heeft te verschij*
nen voor een rechtbank, die recht
spreekt in zijn taal. De rechtspraak
berust bij onafhankelijke rechters, een
bepaling, waarom de Russische rech*
ters nog kunnen watertanden.
Doordat zich in Finland niet een noe*
menswaardig grootkapitaal heeft ge*
vormd, is de afstand tussen de sociale
klassen niet zo groot als b.v. in West*
Europa. Dit weerspiegelt zich ook in de
Finse partijprograms, die allemaal een
meer of minder vooruitstrevend ka*
rakter dragen. De sterkste partij des
lands vormen de sociaal=democraten,
die bij de verkiezingen zelfs 103 zetels
in de Rijksdag en daarmee de volstrek*
te meerderheid behaalden. De partij der
kleine agrariërs heeft een program, dat
veel overeenkomst met dat der sociaal*
democraten vertoont, deze twee par*
tijen gaan dan ook meestal hand in
hand. Ook de nationale vooruitstre*
vende partij heeft radicale hervor*
mingsplannen; deze drie partijen vor*
men tezamen met de niet veel beteke*
nende Christelijke Arbeiders Partij de
linkervleugel. Maar ook de conservatie*
ven, d.w.z. de Nationale Coalitie Partij,
heeft nog een vrij vooruitstrevend pro*
gram, zij het dan op burgerlijke grond*
slag. De Zweedse Volkspartij bevindt
zich in conservatief .vaarwater, en nu
waren het juist de Finse communisten,

Om te besluiten, zouden wij er nog even
op willen wijzen, dat in de niet*aan*
valspacten, welke de Sowjet Unie met
zijn naburen, o.a. ook met Finland, af*
sloot, in art. 2 de aanvaller werd om*
schreven als de staat, welke de oorlog
zou verklaren aan een andere staat;
welke zonder oorlogsverklaring met
gewapende troepen het grondgebied
van den ander zou binnenvallen; welke,
desnoods ook zonder oorlogsverklaring,
een aanval door zijn militaire strijd*
krachten ter zee of in de lucht zou
ondernemen; welke de havens of de
kust van een andere staat zouden blok*
keren; welke steun aan gewapende ben*
den in een andere staat zou verlenen.
Bovendien bepaalt art. 3, dat geen en*
kele overweging van politieke, militaire,
economische of welke andere aard ook,
als verontschuldiging of rechtvaardi*
ging kan gelden voor een aanval als ir
art. 2 voorzien. Dit deed prof. dr. Jan
Romein juichen, dat hiermede de vre*
deswil van de Sowjet*Unie voldoende
gedemonstreerd was, de Sowjet*Unie
had zich door deze verdragen zelf alle
motieven voor de aanval afgesneden.
Helaas heeft de Sowjet*Unie deze
verdragen gevoegd bij de vele andere
„vod j es papier" der totalitaire staten.
Verder commentaar lijkt ons totaal
overbodig, daar de Sowjet*regering
zichzelf gecommenteerd heeft in haar
non*agressieverdragen.
Bij de samenstelling van dit artikel is
gebruik gemaakt van: Finnland im
Anfang des XXen Jahrhunderts, Hel*
sinki 1919, samengesteld door verschil*
lende vooraanstaande Finse geleerden;
H. Blink: Economische geographie van
Finland, Tijdschrift voor economische
Geographie, 1923, Jan Romein, Mach*
ten van deze Tijd, 1919—1933, Wereld*
bibliotheek, Amsterdam 1935; Sociale
en Economische Kroniek, door het
Centraal Bureau voor de Statistiek te
Den Haag, jaargang 1938.
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*WIJ B R E N G E N ONlüER DE A A N D A C H T
V R I J H E I D VAN VAKORGANISATIE

W

ij hebben enige tijd ge*
leden een uitvoerige be*
bespreking gewijd aan het
in dit jaar verschenen boek
van Mr. G. F. Ornstein, dat zeer zeker
onze belangstelling verdient.
Niet het minst om deze reden, dat de
schrijver op het standpunt blijkt te
staan, dat de vakorganisatie in beteke*
nis zal inboeten, naarmate de corpora*
tieve gedachte meer wordt uitgewerkt
en meer doorwerkt, en dat zij aldus ge*
doemd is, bij de voorbereiding van de
volledige publiekrechtelijke bedrijfsor*
ganisatie haar eigen ondergang te be*
werken. Onmiddellijk hierop laat hij
een vraag volgen en wel deze:
Valt het, met deze voor het bestaan
der vakverenigingen sombere toekomst
voor ogen, te verwonderen, dat het
N.V.V. angstvallig de vaststelling der
primaire arbeidsvoorwaarden • aan de
bedrijfsraad onthouden wilde en dat
het, — doch hierin staat het niet alleen
—•, voor de toekomst de vakverenigin*
gen als onderbouw voor de publiek*
rechtelijke bedrijfsorganisatie wil bc*
houden?
Oud*Minister Verschuur zag geen
tegenstelling tussen bedrijfsraad en
vakvereniging, doch met die opvatting
is de heer Ornstein het helemaal niet
eens.
Inderdaad kan men, naar hij betoogt
op blz. 135 van zijn boek, zoals thans
bij ons het geval is, de machtspositie
der vakverenigingen handhaven en ver*
sterken door iedere invloed van onges
organiseerden op samenstelling en wer*
king van de bedrijfsraad uit te sluiten.
Maar een dergelijke opvatting miskent
o.i. toch wel sterk het wezen der
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.
Een publiekrechtelijk georganiseerd
bedrijf vertoont in de ogen van den
schrijver overeenkomst met andere
publiekrechtelijke lichamen, zoals pro*
vincie, gemeente, waterschap.
Verordeningen van een bedrijfsraad
vertonen daardoor hetzelfde karakter
als bijv. gemeentelijke verordeningen.
Evenals deze verordeningen vastge*
steld worden door gemeenteraden, die
alle gemeentenaren vertegenwoordigen
en door alle kiesgerechtigde ingezete*
nen zijn samengesteld, dienen ook be*
drijfsverordeningen uit te gaan van een
bedrijfsraad, die alle bedrijfsgenoten
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vertegenwoordigt en door alle bedrij f s*
genoten is samengesteld.
In het svsteem van Mr. Ornstein past
het verder heel goed, dat van een be*
drijfsraad, die uitsluitend door ver*
tegenwoordigers van vakverenigingen
gevormd wordt, gezegd kan worden,
dat hij aan dit bepalen der kiesgerech*
tigdheid niet het zijn van vakvereni*
gingslid de doorslag behoort te geven,
doch alleen het zijn van bedrij fsgenoot.

l_/3 schrijver heeft echter nog een
andere pijl op zijn boog.
Wordt daarentegen —- zo zegt hij ver*
der - - aan de vakbeweging bij het
voortschrijden van de ontwikkeling der
publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie
vastgehouden, dan zal men zich ver*
trouwd moeten maken met de ge*
dachte, dat telkens op het beslissende
ogenblik de liefde voor het bestaande,
de vakorganisatie, groter is dan die
voor de publiekrechtelijke bedrijfs*
organisatie. Misschien zal men het pro*
bleem der ongeorganiseerden aldus op*
lossen, dat het lidmaatschap van een
vakvereniging, ter keuze van den in
aanmerking komenden werknemer, ver*
plicht gesteld wordt.
Maar dan is op hetzelfde ogenblik de
vrijheid van vakorganisatie van het
leven beroofd, daar deze immers niet
alleen inhoudt het recht, om vrij te be*
slissen tot welke vakvereniging men
zal toetreden, doch in de allereerste
plaats het recht, om zelf te beslissen,
of men wel of niet lid van een vakver*
cniging zal worden.
Wie anders oordeelt, aldus Mr. Orn*
stein, eist de vrijheid van vakorgani*
satie niet op in het belang van den
individuelen arbeider of werkgever,
doch in het belang van de organisatie.
Zonder het offer van het prijsgeven
van de vrijheid van vakorganisatie, zo
luidt tenslotte zijn conclusie, is de
publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie
niet te verkrijgen.
Tot zover deze auteur.
Nu kan men ten aanzien van het hier
geleverde betoog het standpunt innemen, dat het met de instelling van be*
drijfsraden allerminst van een leien
dakje gaat en dat het nog wel vele tien*
tallen jaren zal duren, alvorens wij voor

consequenties zouden kunnen worden
geplaatst als waarvan Mr. Ornstein ge*
waagt. Terloops merken wij op, dat
Mr. Ornstein, voor zover wij hebben
kunnen nagaan, geen antwoord heeft
gegeven op de vraag, wat er in zijn
systeem zal dienen te geschieden met
bepaalde instellingen der vakbeweging.
Wij noemen eigen drukkerijen, tuber*
culosebestrijdingsfondsen, bureaux voor
arbeidsrecht en dgl., voor de totstand*
koming waarvan de georganiseerde ar*
beiders zich offers hebben getroost,
hetgeen meteen verklaart, waarom zij
voor degenen, die terzijde blijven
staan en hun geld in de zak houden, nu
niet bepaald van liefde plegen te bla*
ken.
Toch zou op*zien*komen*spelen zich
aan de arbeiders kunnen wreken en
daarom willen wij ons wel met het
probleem bezig houden.
Te betreuren valt het hierbij wel, dat
de drie grote vakcentralen, zoals wij
de vorige maal gezien hebben, over de
beslissende vraag, of de bedrijfsraden
zich ook met primaire arbeidsvoor*
waarden zullen hebben bezig te hou*
den, verschillend denken.
H. Amelink stelt in zijn boekje De
Sociale Wetgeving, dat onlangs een
herdruk heeft beleefd, de vraag (blz.
152):
Is er in deze toekomstige bedrijfsorga*
nisatie nog een taak voor de vakbewe*
ging?
Bij de bespreking van deze vraag toont
hij er zich een voorstander van, dat de
bedrijfsorganisatie zal worden ontwik*
keld langs de weg, die de organisatie
van het bedrijfsleven ons zelf aangeeft
en die als de natuurlijke gang van za*
ken kan worden beschouwd.
Wij hebben toch zien groeien de vak*
organisaties van werkgevers en werk*
nemers. Het collectief contract deed
zijn intrede.
De algemeen*verbindendverklaring van
het collectief contract geeft dit contract
in principe het karakter van een ver*
ordening, die alle bedrijfsgenoten bindt.
Een verdere stap is de bedrijfsorgani*
satie, waarin het bedrijf is geworden
een rechtsgemeenschap, met eigen auto*
nomie, waarin de bedrij f svertegenwoor*
diging rechtsregelen vaststelt, die
kracht van wet of verordening hebben
voor heel het bedrijf en alle bedrijfsge*
noten.
Dat lijkt niet veel op hetgeen Mr. Orn*
stein wil. Hem moet de schrik wel

helemaal om het hart slaan, als hij van
den heer Amelink verder verneemt,
dat deze de vakorganisatie wenst te
doen zijn de wegbereidster der be*
drijfsorganisatie, doch tevens de draag*
ster der nieuwe ordening. Ze op te
bouwen op los naast elkaar staande
individuen zou in strijd zijn met de
grondgedachte der bedrijfsorganisatie.
Niet de individuen hebben de ver*
tegenwoordigers, die zitting zullen ne*
men in de publiekrechtelijke organen,
aan te wijzen, maar de organisaties der
bedrijf sgenoten.
Aldus de heer Amelink.
Wij tekenen hierbij nog aan, dat de
heer Ornstein, zoals wij gezien heb*
ben, terug wil naar de tijd van
Thorbecke, toen de maatschappelijke
organisaties nog in de windselen lagen.
Dat deze grote staatsman toen toch
de moed heeft gevonden, om aan ges
meenten, provinciën en waterschappen
het aanzijn te geven en hun wette*
lijke positie stevig te funderen, zal zijn
onvergankelijke glorie blijven.
Wij zijn thans echter een kleine 100

jaar verder, en in deze tijd is er op
maatschappelijk gebied ontzaglijk veel
veranderd. Daarmede houdt de heer
Ornstein geen rekening. Vrijheid boven
al, is zijn leuze. Ook voor degenen, die
uit sociale achterlijkheid of uit egoïsme
zich verre houden van de moeizame ar*
beid, welke verricht moet worden, om
de moderne maatschappij een sterke
fundering te verschaffen!
Het is onze opvatting niet!

JVlr. Ornstein heeft in zijn boek precies
medegedeeld, hoe de werkgevers te
Genève hebben gemanoeuvreerd met
de vragenlijst inzake de vrijheid van
vakorganisatie.
De arme „ongeorganiseerden" mochten
toch vooral niet in het gedrang komen.
Vrijheid bovenal.
Mr. Ornstein eindigt zijn boek met de
uitspraak, dat de Nederlandse wetgever
zich op een tweesprong bevindt. Vrij*
heid van vakorganisatie en een onvol*
komen publiekrechtelijke bedrij fsorga*

PENSIOENRECHTEN IN MILITAIRE DIENST.
Oerhaaldclijk wordt de vraag gesteld,
op welke pensioenrechten gemobiliseer*
de of andere militairen aanspraak kun*
nen maken, wanneer zij door een on*
geval of door andere omstandigheden
in de dienst invalide mochten worden.
De beide Pensioenwetten voor land* en
zeemacht kennen aan de gewone of
buitengewone dienstplichtigen bij ont*
slag uit de dienst recht op invaliditeits*
pensioen toe, indien zij voor ten minste
10 °/o arbeidsongeschikt zijn geworden
ten gevolge van geheel of ten dele in en
door de dienst ontstane of verergerde
verwondingen, verminkingen, ziekten
of gebreken.
Wij vestigen er de aandacht op, dat de
vraag, of de verwondingen, enz. in en
door de dienst ontstaan zijn, bij de
aanvrage om pensioen door de bevoeg*
de instanties zelfstandig wordt beoor*
deeld; de mening van den militair zelf
doet hier niets ter zake. Trouwens, in
de regel zal het verband tussen de
dienst en het letsel alleen door een
medicus behoorlijk beoordeeld kunnen
worden.
Hierover bestaat nog al eens misver*
stand; vele militairen tekenen bij hun
vertrek uit een hospitaal stukken be*
treffende de oorzaak van hun ziekte.
Deze verklaringen op zichzelf spelen
geen rol; het gaat alleen om de vraag,
of de gebreken in werkelijkheid gevolg
van de uitoefening van de dienst zijn

of niet.
Wanneer de militair ten minste 5 jaren
werkelijke dienst heeft gedaan, wor*
den zijn pensioenrechten aanmerkelijk
uitgebreid; ten aanzien van gemobili*
seerden kan dit geval zich echter moei*
lijk voordoen.
Het invaliditeitspensioen bedraagt, bij
volledige invaliditeit, 70 % van de pen*
sioengrondslag. De grondslag is het be*
drag van de militaire inkomsten over
't laatste jaar van de werkelijke dienst,
waarbij met niet*geldelijke inkomsten
en baten (huisvesting, kleding, voeding,
vrije geneeskundige hulp, enz.) reke*
ning wordt gehouden.
De pensioengrondslag bedraagt voor
officieren ten minste ƒ 1700.—, voor
militairen beneden de rang van officier
ƒ700.—, zodat het volledige invalidi*
teitspensioen voor deze laatsten in de
regel ƒ490.— per jaar zal bedragen.
Wanneer de invaliditeit slechts gedeel*
telijk is, is ook het pensioen slechts een
evenredig deel van hetgeen het bij volle*
dige invaliditeit zou hebben bedragen.
Indien de militair ten gevolge van ver*
wondingen, verminkingen, ziekten of
gebreken, in en door de dienst ont*
staan, komt te overlijden binnen een
jaar na het ontslag, kan recht bestaan
op pensioen voor weduwe en wezen,
alsmede voor ouders, schoonouders,
grootouders en ouderloze kleinkinde*
ren. Het weduwenpensioen bedraagt in

nisatie enerzijds of wel prijsgeving van
de vrijheid van vakorganisatie.
Wij willen het beeld van de tweesprong
overnemen. Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie met behoud van sterke vak*
verenigingen betekent, dat de werkne*
mers over de middelen blijven beschik*
ken, om onwillige beclrijfsraden eens
op te porren, ze wat aan te vuren, als
dat zo eens nodig mocht zijn.
Gemeenteraden zullen niet gemakkelijk
hun plicht gaan verwaarlozen. De pers
en de boven de gemeenten geplaatste
instanties zullen zich in dat geval wel
laten gelden.
Meent Mr. Ornstein dat voor bedrijfs*
raden een systeem van sancties even
succesvol zal kunnen werken?
De plotseling ontwaakte liefde voor de
ongeorganiseerden achten wij verdacht.
Bedrijfsraden zijn niet meer tegen te
houden. Laten ze dan zo worden, dat
de werkgevers er de minste last van
krijgen, schijnt wel de redenering van
den heer Ornstein te zijn geweest.
Daarmede heeft hij de waarde van zijn
boek in onze ogen sterk omlaaggehaald.
het algemeen 50 °/o van de pensioen*
grondslag, waarvan wij de berekening
hierboven hebben vermeld. Voor elk
kind komt daarbij 10 °/o van de pen*
sioengrondslag; is de moeder over*
leden, dan bedraagt dit pensioen 20 %>
van de grondslag. Ook indien de ge*
pensionneerde weduwe komt te over*
lijden, wordt het wezenpensioen tot
20% verhoogd.
Voor ouders, schoonouders en groot*
ouders kan het pensioen niet meer be*
dragen dan 40 % van de pensioen*
grondslag en in geen geval meer dan
de overledene in de regel bijdroeg tot
hun levensonderhoud. Het zelfde geldt
voor kleinkinderen van den overledene,
wier ouders overleden zijn en in wier
onderhoud de militair geheel of ten
dele placht te voorzien; het pensioen
kan hier maximaal 20 %> van de pen*
sioengrondslag bedragen.
Al deze pensioenen aan nagelaten be*
trekkingen mogen evenwel niet meer
belopen dan 80 °/o van de pensioen*
grondslag. Laat b.v. de overledene een
weduwe met vijf kinderen na, dan
ontvangen deze gezamenlijk niet 50 +
10 + 10 + 10 + 10+ 10 = 100%, maar
slechts 80 °/o: de weduwe 40 %>, elk van
de kinderen 8 %>.
Het ligt voor de hand, dat de hier*
boven omschreven voorzieningen ge*
heel onvoldoende zijn, om een behoor*
lijke verzorging van in de dienst inva*
lide geworden militairen of hun nage*
laten betrekkingen te waarborgen.
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J. Hilgenga,
voorzitter Ned. Bond van
Arbeiders 'm het Landbouw-,
Tuinbouw- en ZufVe/bedryf

Het voorontwerp
Landbouwarbeidswet

D

e lijdensgeschiedenis van het
vraagstuk van de arbeidsduur
in land- en tuinbouw is alge?
meen bekend. Toch kan het
geen kwaad, haar nog even te rele*
veren.

In 1874 bleef het landarbeiderskind buiten
het kinderwet) e»Van Houten. In 1889 vielen
de vrouwen, jeugdigen en eveneens de kinderen van de arbeiders in de agrarische be»
drijven buiten de eerste Arbeidswet. In
1911 weigerden parlement en regering, de
land» en tuinbouw op te nemen onder de
gewijzigde Arbeidswet. In 1919 bleven de
land» en tuinarbeiders buiten de 8»urendag.
Tot ongeveer 1900 werden de landarbeiders,
economisch onmachtig en politiek onmon»
dig als ze toen waren, doodgewoon ge*
negeerd. Ze bleven buiten de arbeidsduur*
regelingen. Af! Na 1900, toen de landarbei»
ders voor een belangrijk deel onder het
kiezerscorps werden opgenomen, werd het
iets anders. Toen kwamen de beloften los!
En later wetsontwerpen en voorontwerpen.
Dr. Kuyper, en na hem minister Veegens,
beloofden maatregelen tot bescherming van
de landarbeid. Het bleven beloften. In 1911
beloofde minister Talma de spoedige in»
diening van een Landbouwarbeidswet. De
belofte werd in 1912 nagekomen, maar het
bleef bij een ontwerp. Vijf jaren later, in
1917, diende minister Posthuma het ontwerp*
Talma bij de Tweede Kamer in. Het bleef
bij indienen. In 1919 verklaarde minister
Aalberse, dat het blijven van de landarbei»
ders buiten de Arbeidswet voor hen geen
vertraging zou betekenen. Hij praatte van
„ereschuld inlossen" en beloofde, dat nog
het zelfde jaar een ontwerp»Landbouw»
arbeidswet zou worden ingediend. 1919
werd echter 1921 en ofschoon de Hoge
Raad van Arbeid na een uitgebreid onder»
zoek spoedig advies uitbracht, zaten de
landarbeiders in 1925, toen minister Aalberse
aftrad, nog zonder wettelijke bescherming.
Minister Slotemaker de Bruine zette de
affaire op de zelfde voet voort. Eerst met
beloften en in 1928 met een nieuw voor»
ontwerp. Ofschoon dit ontwerp zich slechts
uitstrekte tot vrouwen, jeugdigen en kinde»
ren, bleef het wat het was: voorontwerp.
De burgerlijke ministers, die na 1928 op»
traden, deden niets anders: beloven en over»
wegen. Alleen werden de beloften voort»
durend geringer. Minister Aalberse en zijn
voorgangers beloofden bescherming voor
mannen, vrouwen, jeugdigen en kinderen,
minister Slotemaker de Bruine alleen voor
vrouwen, jeugdigen en kinderen, terwijl
minister Slingenberg verklaarde, alleen een
wetsontwerp tot bescherming van het land»
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arbeiderskind te kunnen toezeggen, maar
dan ook met de meest mogelijke spoed!
Toen hij aftrad, was het landarbeiderskind
nog onbeschermd. Zijn opvolger, minister
Romme, hield zich in de ruimte: een voor»
ontwerp inzake regeling van de arbeidsduur
voor vrouwen en kinderen lag gereed en hij
overwoog nog de opneming van bepalingen
voor de volwassen mannen. Hij beloofde,
„de tanden eens flink op elkaar te zullen
zetten." In 1939 ging Romme weg, zonder
dat hij had „doorgebeten".

Minister Van den Tempel kwam. Bij
de behandeling van de rijksbegroting
voor 1940 zegde hij toe, de Hoge Raad
van Arbeid om advies te zullen vragen
over een wettelijke regeling van de
arbeidsduur niet alleen voor vrouwen
en jeugdige personen, maar ook voor
volwassen mannen. Begin April van dit
jaar is een desbetreffend voorontwerp
bij genoemd college ingediend. Wij zeiden zeker niet te veel, toen wij in het
begin het woord „lijdensgeschiedenis"
gebruikten. Al langer dan 65 jaren
houdt „men" zich in Nederland bezig
met het vraagstuk van de arbeidsduur
in land» en tuinbouw, maar nog altijd
zijn: mannen, vrouwen, jeugdigen en
zelfs kinderen onbeschermd. De enige
bescherming, welke de landarbeiderskinderen genieten, vinden zij in d.e
Leerplichtwet, maar dan ook nog door
het z.g. landbouwverlof niet volledig.
Het stemt daarom ongetwijfeld tot verheugenis, dat minister Van den Tempel in elk geval zijn belofte is nageko»
men en dat hij inderdaad met „vrij
bekwame spoed" een voorontwerp naar
de Hoge Raad van Arbeid om advies
heeft gezonden. Verder ook, dat hij in
zijn voorontwerp de bescherming niet
slechts tot vrouwen en jeugdige personen wil uitstrekken, maar ook tot
de volwassen mannen. Van den Tem»
pel heeft dus de „draad" van 1919 van
Aalberse, welke de latere ministers
waren kwijtgeraakt, weer opgenomen.
Het voorontwerp
Wat nu het voorontwerp zelf betreft,
wij kunnen daarvoor, om het heel mooi
te zeggen, niet „in bewondering neer;
knielen." Ten aanzien van de arbeidsduur in land» en tuinbouw komen vele

misstanden en uitwassen voor: het
onbeschermdszijn van het zelfs nog
leerplichtige kind, de lange arbeids»
dagen van vrouwen en jeugdigen,
arbeidsjaren van 3500 uren en langer
in de veehouderij met weinig of geen
vrije Zondagen, de lange werktijden
van de dorsmachinearbeiders, geen
vrije Zaterdagnamiddag, enz.
Elke kleine verbetering is dus als 't
ware even welkom als wenselijk voor
de sociale positie van de landarbeiders
De door Van den Tempel voorgenomen bescherming lijkt ons echter in
velerlei opzicht bij lange na niet voldoende. Wat in het voorontwerp
wordt voorgesteld, is vaak niets anders
dan vastleggen, sanctionneren, consoli»
deren van bestaande toestanden. Dat
geldt o.m. voor de voorgestelde werk-tijden voor akkerbouw en tuinbouw.
De minister zelf erkent zulks openhartig, door in de Memorie van Toelichting te schrijven: „De normen zijn
zó gesteld, dat zij voor landbouw^
technisch behoorlijk op peil staande
streken en ondernemingen meer tot
regeling dan tot beperking van de
arbeidstijd gelden", en verder: „In 't
algemeen wordt niet verder gegaan dan
het afsnijden van uitwassen door ondoelmatige en conservatieve bedrijfs<
voering."
In meer dan één opzicht gaat de
minister veel minder ver dan minister
Aalberse. Volgens het voorontwerp
zullen, behalve de werkgevers en hun
echtgenoten, onbeschermd blijven de
inwonende bloed» en aanverwanten en
de inwonende mannelijke en vrouwe'
lijke dienstboden van 16 jaar en ouder.
Het argument voor die uitzondering is
het „zo min mogelijk ingrijpen in het
gezinsleven en het samengegroeid»zijn
van de landbouwarbeid met het gezins*
leven en de huishoudelijke arbeid." On-getwijfeld eerbiedwaardige argumenten,
maar intussen staat vast, dat de in=
wonende dienstboden, zowel de mannelijke als de vrouwelijke, vaak over»
matig lange arbeidsdagen maken. De
knechts hebben verder in de regel met
de huishoudelijke arbeid in het boerenbedrijf niets uitstaande. Naar onze
mening mogen voor deze groep van
arbeiders verschillende beschermende
maatregelen niet achterwege blijven,
zoals waarborgen ten aanzien van be-hoorlijke nachtrust, schafttijden, be»
hoorlijk aantal vrije Zondagen, vacantie, vrije namiddagen om deel te nemen
aan vakonderwijs, enz. Dat is temeer
nodig, daar de leeftijdsgrens is bepaald
op 16 jaar. Deze leeftijdsgrens, ook van
jeugdigen, lijkt ons twee jaar te laag
gesteld. De Arbeidswet»1919 beschouwt

trouwens ook arbeiders beneden 18
jaar als jeugdigen.
Kinderen beneden 14 jaar zullen geen
landbouwarbeid mogen verrichten, ech*
ter met twee uitzonderingen: a. niet
meer leerplichtige kinderen mogen ten
hoogste 5 uren per dag werken en
b. leerplichtige kinderen van 12 jaar en
ouder mogen ten hoogste 5 uren per
dag lichte werkzaamheden in de onder-,
neming van de ouders verrichten, ech*
ter niet gedurende de schooltijden. Een
en ander betekent ontegenzeggelijk bij
de tegenwoordige toestand een belangrijke verbetering. De begrippen „lichte
werkzaamheden" en ook „in de onderneming van de ouders" zijn zó vaag,
dat de kinderen van 12 en 13 jaar toch
nog dikwijls in plaats van op de schools
banken op akker en in tuin terecht
zullen komen.
Ten aanzien van jeugdige personen
(arbeiders dus beneden 16 jaar) bepaalt
het voorontwerp, dat zij geen landbouwarbeid tussen 6 uur des namid*
dags en 6 uur des voormiddags mogen
verrichten, echter met dien verstande,
dat uitzonderingen mogelijk zijn. Ge-dacht wordt aan, weinig inspannende
arbeid, of wanneer arbeid van volwassenen zonder die van jeugdigen niet
behoorlijk kan worden uitgevoerd. De
jeugdigen zullen verder geen arbeid
mogen verrichten op één dag in de
week vóór of na l uur des namiddags.
Deze laatste beperking dient, opdat de
jeugdigen in staat zijn, herhalings* en
vakonderwijs te volgen. Voor de vrouwen wordt in het voorontwerp voor-gesteld:
a. geen landbouwarbeid binnen 8 we*
ken na de bevalling;
b. het geven van behoorlijke gelegen*
heid om borstkinderen te zogen;
c. geen landbouwarbeid tussen 7 uur
des namiddags en 6 uur des voor*
middags;
d. geen landbouwarbeid op Zaterdag
na l uur des namiddags.
Het bepaalde onder d geldt alleen voor
vrouwen, die gehuwd zijn of die, onges
huwd zijnde, een huishouding te ver-zorgen hebben. In bepaalde gevallen
(gedacht wordt aan melken en oogst'
werkzaamheden) kan uitzondering wor*
den toegestaan.
Op Zondag zal in 't algemeen geen
landbouwarbeid verricht mogen worden, met uitzondering van werkzaam*
heden voor de verzorging van dieren
of planten onder glas. De Zondags*
arbeid voor laatstgenoemde groepen
arbeiders zal beperkt kunnen worden
bij algemene maatregel van bestuur,
zodat zij in elk geval enige vrije Zon*

In de land- en tuinbouw maken ook vrouwen en kinderen nog lange arbeidsdagen.

dagen moeten hebben. Over het aantal
zwijgt het voorontwerp en zwijgt ook
de toelichting. Dat is ongetwijfeld een
leemte. Wel zegt de minister, dat het
toestaan van vrije Zondagen in het uit*
sluitend veehouderijbedrijf moeilijker
zal zijn dan in akker* en tuinbouw,
maar „met enige goede wil is wel iets
te bereiken."
Mogen gehuwde en ongehuwde vrou*
wen, die een huishouding te verzorgen
hebben, geen landbouwarbeid op Zater*
dagnamiddag verrichten, bij algemene
maatregel van bestuur kan het zelfde
ook bepaald worden voor arbeiders en
jeugdige personen. De minister wil zich
in dit opzicht blijkbaar aansluiten bij
de practijk. Ten aanzien hiervan lijken
ons enige regeling en stimulering niet
overbodig. Vrije Zaterdagnamiddag in
6 a 8 maanden van het jaar is zeker
mogelijk.
De arbeidstijd
Het belangrijkste, maar tevens ook het
meest teleurstellende artikel van het voor*
ontwerp, ten minste voor de land* en tuin*
arbeiders, is artikel 11. In dat artikel zijn
namelijk de arbeidstijden geregeld. De
minister wenst weekmaxima vast te stellen
voor de verschillende delen van het jaar en
wel van 45, 54 en 63 uren, met dien ver*
stande, dat de arbeiders in het kalenderjaar
niet meer dan 2900 uren landbouwarbeid
mogen verrichten. Zondagsarbeid is onder
de weekmaxima begrepen. Het ligt in de
bedoeling, dat de ondernemers naar gelang
van behoefte de weekmaxima over de werk*
dagen mogen verdelen. Voor het geval bij
deze verdeling zich onoverkomelijke moei*
lijkheden zouden voordoen, zal de minister
de bevoegdheid krijgen, ook regelen te
stellen met betrekking tot de arbeidstijd
per dag.
Het bovenstaande betekent dus allereerst
een gemiddelde 55ï*urige werkweek of een
gemiddelde arbeidsdag van 9£ uur. Worden

geen dagmaxima vastgesteld, dan is de
arbeidsdag ongelimiteerd, 12 a 13 uren en
zelfs langer, ten minste in de zomermaanden.
Dit geldt dan voor de arbeiders, die de ge*
wone landbouwwerkzaamheden verrichten.
Voor arbeiders, belast met het verzorgen
van dieren, mogen de bovenvermelde
arbeidstijden nog met ten hoogste 12 uren
per week en 2 uren per dag worden over*
schreden. Voor die arbeiders worden de
arbeidsweken dus resp. ten hoogste 57, 67 en
75 uren, of ten hoogste 3524 uren per jaar.
Dat is dus een gemiddelde 68*urige werk*
week. De Zondagsarbeid op 5 uren stellen*
de, zullen in de zomermaanden in de vee*
houderij dus arbeidsdagen gemaakt mogen
worden van 70 uren: 6 = bijna 12 uren.
Maar we zijn er nog niet. Indien de leden
van de land* en tuinarbeidersbonden van
mening zijn, dat de in artikel 11 genoemde
arbeidstijden voor het bedrijfsleven nog
niet voldoende zijn en zich bereid verkla*
ren, daaromtrent bepalingen op te nemen
in af te sluiten collectieve arbeidsovereen*
komsten, kan de minister nog vergunnen,
dat de jaarmaxima met ten hoogste 200
arbeidsuren worden overschreden. Wij zul*
len dan kunnen krijgen voor de gewone
akker* en tuinbouw de gemiddelde 59è*urige
werkweek en voor de veehouderij de ge»
middelde 71£*urige werkweek.
Wat de controle op de nauwkeurige na*
leving van de wet betreft, deze wil de
minister in eerste instantie aan het bedrijfs*
leven zelf opdragen, al zullen de ambtena*
ren van de arbeidsinspectie belast worden
met het houden van toezicht op de hand*
having van de wet. Ook de land* en tuin*
bouwbedrijfsraden zullen er bij worden be*
trokken. Zij zullen de districtshoofden met
alle klachten in kennis kunnen stellen.

Onze eindindruk van de in het voor*
ontwerp voorgestelde
bepalingen?
Deze kan wel niet anders dan teleur*
stellend zijn. Immers de voorstellen,
vooral die betreffende de arbeidsduur,
zijn totaal onvoldoende. Dit is geen
bescherming, zelfs niet voor de vee*
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houderij* en dorsmachinesarbeiders. Dit
is, met uitzondering van enkele ver-beteringen ten aanzien van de arbeid
van vrouwen en jeugdige personen,
niets anders dan het wettelijk vastleggen van wat in het bedrijfsleven be-staat en wat onder de invloed van de
vakbeweging reeds is tot stand geko*
men.
De minister betoogt in de toelichting
tot het voorontwerp, dat „grote terug*
houdendheid dient te worden betracht,
zowel in de mate van bekorting van
de arbeidsduur als ten aanzien van de
vorm, waarin de regeling wordt gege*
ven", en zegt verder, dat hij „de verwachting koestert, dat zijn systeem
een stimulerende invloed zal hebben
op het afsluiten van collectieve arbeids*
overeenkomsten."
Het is bekend, dat ook in de kringen
van onze Landarbeidersbond er heel
veel voor gevoeld wordt, om, gezien de
grote verscheidenheid in .land* en tuin*
bouw, de gedetailleerde uitvoering van
een Landbouwarbeidswet op te dragen
aan het georganiseerde bedrijfsleven
(werkgevers* en werknemersbonden).
Een en ander kan het beste in de col*
lectieve contracten worden omschreven en geregeld. Maar dit laatste zal
niet te bereiken zijn, indien minister
Van den Tempel zijn „terughoudend-heid" handhaaft. Immers geen land*
arbeidersbond zal bereid zijn, collec;
tieve arbeidsovereenkomsten af te
sluiten met arbeidstijdregelingen, welke
nog slechter zijn dan de voorgestelde
2900 uren per kalenderjaar voor akkeren tuinbouw en de 3524 uren voor de
veehouderij.

Staking in de venen
in de veenstreken van Drente en Overijsel
is op 23 April j.l. een uitgebreide staking
uitgebroken. De oorzaak van deze strijd zijn
de voortdurende loonsverlagingen, welke de
veenarbeiders gedurende de laatste jaren
hebben ondergaan en waarin zij thans enige
verbetering willen brengen. De verschillen»
de loonsverlagingen bedroegen tezamen niet
minder dan 4.5 pCt. Gravers verdienen
thans slechts ƒ 16 tot ƒ 20, in zeer bijzon*
dere gevallen komen zij tot ƒ23, de arbei*
ders aan de persturfmachines, die buitenge*
woon zwaar werk verrichten, tot ƒ21. Deze
lonen worden alleen verdiend in de cam*
pagne. De grote rest van het jaar moet ge*
leefd worden van steun of werkverschaf^
fingslonen.
Nu het veenbedrijf er beter voor staat, heb*
ben de gezamenlijke bonden van land* en
veenarbeiders een loonsverhoging gevraagd
van 20 pCt. in het algemeen, voor enkele
speciale werkzaamheden 25 tot 30 pCt
Hiertegenover betoonden de werkgevers
slechts geringe tegemoetkomendheid. Daar
ten slotte overeenstemming niet mogelijk
bleek, proclameerden de arbeidersorganisa*
ties de staking. Bij tussenkomst van dei;
Rijksbemiddelaar bleek geen grondslag voor
arbitrage aanwezig te zijn.

Sociale aantekeningen uit kei buitenland
.Na de bezetting van Tsjecho*Slowakije door Duitsland is dit gedeelte
van Europa door een soort Chinese
muur omgeven: men hoort uit dit land
zo goed als niets meer langs de gewone
kanalen van berichtgeving en slechts de
illegale groepen slagen er af en toe in,
om een stemmingsbeeld naar het bui*
tenland te smokkelen. Hoe de arbeiders
in de „protectoraten" Bohemen en Mo*
ravië op het ogenblik moeten werken,
is, voor zover het niet gaat om toestan*
den bij enkele fabrieken, waarover
mededelingen langs illegale weg tot ons
komen, niet te overzien. De protectora*
ten zijn nog veel steviger afgesloten dan
Duitsland zelf. Toch kan men, en dan
uit hoogst*officiële bron, af en toe wel
iets merken van wat in het oude
Tsjecho*Slowakije gebeurt. Zo hebben
wij bijvoorbeeld uit het officiële Reichs=
arbeitsblatt vernomen, dat de Tsjechi*
sche arbeiders zich nog steeds niet ge*
heel hebben neergelegd bij de Duitse
methoden. Na de gelijkschakeling van
Tsjecho*Slowakije en de instelling van
de economie van dit land op de Duitse
oorlogseconomie begon er gebrek aan
grondstoffen en levensmiddelen te ko*
men en dientengevolge liepen de prij*
zen op. Wat daarvan toen weer het ge*
volg was, lezen wij in de officiële mede*
delingen van het Duitse ministerie van
Arbeid:
„Na enige tijd moest worden vastgesteld,
dat de wildste looneisen werden gesteld,
die werden begeleid door stakingen of
dreigementen met staking. Daardoor had*
den deze eisen dikwijls succes. Het was
daarom noodzakelijk, algemeen te bevelen,
dat de lonen niet mogen worden veranderd
en loonsverhogingen slechts mogen plaats*
vinden na toestemming van den Rijkspro*
tector. Tegelijkertijd moest een verbod tot
staking en uitsluiting worden uitgevaar*
digd".

Er is toch blijkbaar nog wel enig ver*
schil in optreden tussen de arbeiders
uit de veroverde gebieden en die van
Duitsland. Hiermee wil niet gezegd zijn,
dat de mentaliteit in Duitsland veel
anders is, doch de bijzondere vorm van
regering, die de protectoraten hebben,
gevoegd bij het feit, dat een groot deel
van het volk een taal spreekt, die de
Gestaposagenten niet verstaan, maakt,
dat men zich in zijn daden wat veiliger
voelt en ook vrij kan spreken en acties
voorbereiden .
De Duitse autoriteiten moeten daarom
rekening houden met de stemming
onder de Tsjechische bevolking — per
slot van rekening kan men ook niet een
te groot deel van het leger missen, om

in de veroverde gebieden voor „rust en
orde" te zorgen. Er werd een algemene
duurtetoeslag van 10 pCt. bevolen, ech*
ter op de basis van het loon van
1939. Daardoor kregen de meeste arbei*
ders niets, terwijl de prijsstijging onge*
veer 40 pCt. bedraagt. Bovendien werd
de verzekeringsbijdrage verhoogd, zo*
dat de loonsverhoging voor een deel
weer verdween. De stemming onder de
arbeiders, en speciaal die onder de
metaalbewerkers, werd er niet beter
op en de arbeidsprestatie was navenant.
Acht weken geleden werd nu eensklaps
bevolen, dat aan de metaalbewerkers
een extra*weekloon moest worden uit*
betaald als vergoeding voor de prijs*
stijging. Dit extra=weekloon moest met
grote spoed worden uitgekeerd. Klaar*
blijkelijk was het in verband met de
stemming hard nodig.
In Polen is de siutatie geheel anders.
De Poolse arbeiders hebben zelfs geen
„eenheidsorganisatie" meer, zoals die in
de protectoraten nog toegestaan is (zo*
dat de arbeiders elkaar nog eens mas*
saai kunnen ontmoeten), en met de
Poolse arbeiders wordt door de leger*
leiding eenvoudig gedaan, wat men no*
dig acht. Berichten uit Duitsland be*
wijzen, dat men overal Poolse arbei*
ders naar Duitsland heeft gebracht, op*
dat dezen daar landarbeid kunnen ver*
richten in plaats van de gemobiliseerde
Duitsers.
Hoezeer deze oorlog verschilt met die
van 1914, moge blijken uit het feit,
dat men toen heftig verontwaardigd
was over de deportatie van Belgische
arbeiders naar Duitsland, terwijl thans
schier niemand over de Poolse arbei*
ders spreekt. Het eigenaardige van de
tegenwoordige toestand is intussen, dat
uit deze kwestie een conclusie is te
trekken ten opzichte van de mentali*
teit van het Duitse volk. De Poolse
arbeiders in Duitsland worden als een
soort gevangenen beschouwd - - hun
kleding is gekentekend en het is verbo*
den, dat Duitsers zich met deze mensen
bemoeien. Desniettegenstaande publice*
ren de Duitse bladen herhaaldelijk
zware vonnissen, uitgesproken tegen
Duitse burgers, omdat zij de Poolse ge*
vangenen kleding of sigaretten hebben
gegeven; boeren worden veroordeeld,
omdat zij de Polen te eten hebben ge*
geven in localiteiten, die voor Duitsers
bestemd zijn, boerendochters krijgen
zware straffen, omdat zij zich met
Poolse gevangenen hebben ingelaten...
De maatregelen schijnen dus niet overal
even grote sympathie te ontmoeten.
L. J. van L.

Met grote waardering maken wij
melding van het feit, dat de „Voor:
waarts" in een uitvoerig artikel aam
dacht heeft gewijd aan de strijd,
welke de musici hebben gevoerd. Wij
nemen het artikel hierbij in zijn ge:
heel over, waarbij wij een zin vet
hebben laten drukken, namelijk die,
waarin er op wordt gewezen, dat de
Nederlandse
Toonkunstenaarsbond,
die zich steeds afzijdig houdt van de
gemeenschappelijke strijd der arbei;
dersklasse, allerminst de eerstgeroe*
pene is, om lessen in solidariteit uit
te delen.
In het Aprilnummer van De Muziekwereld,
het orgaan van de Nederlandse Toon»
kunstenaarsbond, heeft de redactie vijf
pagina's of precies de helft van de redac»
tionele inhoud nodig, om de leden van deze
organisatie een overzicht te geven van een
loonconflict, dat te Rotterdam is uitge»
broken. Wij zouden ons niet geroepen ge»
voelen, tegen de inhoud van dit artikel stel»
ling te nemen, ware het niet, dat de leiding
van de N.T.B, de te Rotterdam gevoerde
actie aangegrepen had om de fiolen van
haar toorn uit te gieten over de Algemene
Nederlandse Bond van Musici en ook het
N.V.V. in deze zaak te betrekken. Deze
critiek op de houding, die de moderne bond
in deze actie heeft aangenomen en die haar
hoogtepunt vindt in het verwijt, dat hij de
N.T.B, in de rug heeft aangevallen en dat
hij zich ontpopt heeft als een groep hand»
langers van den werkgever, tegen wiens
optreden de Toonkunstenaarsbond zich
heeft gekant, tast zozeer de goede naam
van de moderne vakbeweging aan, dat wij
het artikel niet onbesproken mogen laten.
Over het conflict zelf kunnen wij kort zijn.
Enige weken geleden werd getracht, voor het
gezelschap „De Operettezangers", dat ge»
durende de maand April in de Tivoli
Schouwburg te Rotterdam opvoeringen zou
gaan geven van de operette „De dochter
van den tamboersmajoor", musici aan te
werven tegen een weekloon, dat van ƒ 25
tot ƒ 27 zou variëren. Het minimumloon,
dat voor dergelijke arbeid in Nederland
betaald wordt, bedraagt ƒ 40 per week en
toen het hoofdbestuur van de Nederlandse
Toonkunstenaarsbond als uiterste concessie
van den heer Joh. Boskamp, den leider
van het gezelschap, slechts gedaan kon
krijgen, dat aan de leden van deze organi»
satie een weekloon van ƒ 35 zou worden
betaald — de overige musici zouden ƒ 28
verdienen — vond het bestuur daarin aan»
leiding, een werkverbod uit te vaardigen.
Van de achttien leden, waaruit het orkest
bestond, volgden er slechts vijf het door de
N.T.B, uitgegeven parool op. De overigen,
drie leden van de N.T.B., vier bij de
moderne bond georganiseerde musici en zes
ongeorganiseerden, trokken zich van het
werkverbod niets aan en bleven aan de
arbeid. De opengevallen plaatsen zijn daarna
ingenomen door andere misici, waarbij drie
leden van de Algemene Nederlandse Bond
van Musici werden geëngageerd, een om»

EEN STRIJD
DER MUSICI
standigheid, waaraan het optreden van
één der afdelingsbestuurders van deze orga»
nisatie niet vreemd is geweest.
Overleg kwam te laat
Intussen had het hoofdbestuur van de
Toonkunstenaarsbond er nog steeds geen
behoefte aan gevoeld, zich in verbinding te
stellen met het hoofdbestuur van de mo«
derne bond. Dat geschiedde eerst nadat het
orkest met nieuwe krachten was aange»
vuld. De Muziekwereld maakt zich van de
tussen de beide hoofdbesturen gevoerde
besprekingen af met te verklaren: „Maar
het is bij praten en woorden gebleven."
In werkelijkheid heeft het hoofdbestuur
van de Algemene Bond reeds op de eerste
conferentie onomwonden zijn afkeuring uit»
gesproken over het optreden van de leden,
die drie van de vijf door N.T.B.=ers verlaten
plaatsen in het orkest hadden ingenomen
en zelfs nadat hun een schadeloosstelling
was aangeboden deze houding niet wilden
herzien. Het heeft daarbij bovendien ver»
klaard, tegen deze leden de maatregelen te
zullen nemen, die met de ernst van hun
afkeurenswaardig optreden in overeen»
stemming zouden zijn.
Aan dit voornemen is inderdaad gevolg
gegeven. In de Zaterdagmorgen gehouden
vergadering van het hoofdbestuur zijn deze
drie mensen met algemene stemmen als
lid van de organisatie geroyeerd.
Hoe weinig verantwoord de onbekookte
uitval in De Muziekwereld naar de mo»
derne vakbeweging eigenlijk wel is, treedt
in een aan het artikel toegevoegd „na»
schrift" duidelijk aan het licht. Wij lezen
daarin, dat, toen het artikel persklaar was,
door het hoofdbestuur van de Algemene
Bond een conferentie werd aangevraagd en
dat zowel dit bestuur als Noordhoff, die
het Verbondsbestuur van het N.V.V. ver»
tegenwoordigde, tijdens deze bespreking
zonder voorbehoud hebben uitgesproken,
dat de leden van de moderne bond de door
de N.T.B.»ers verlaten plaatsen in het
orkest dienden te ontruimen. In het na»
schrift juicht De Muziekwereld dit be»
sluit toe, maar dat weerhoudt er de redac»
tie niet van, ook verder de staf te breken
over de houding, die de moderne bond in
dit conflict heeft aangenomen, en te be=
sluiten met de opmerking, dat het den be»
stuurders van deze bond niet lukken zal,
de N.T.B, blijvend de voet dwars te zetten
in zijn strijd voor handhaving van het
levenspeil(l).

Wanneer de Toonkunstenaarsbond een or»
ganisatie zou zijn, die met eerlijke wapens
en open vizier strijdt voor zijn opvattingen
— en wij nemen nog altijd aan, dat hij
zich als zodanig beschouwd wenst te zien
—, dan had het op zijn weg gelegen, de
grievende en onjuiste kwalificaties, waar»
mee hij de moderne vakbeweging te lijf
gaat, niet in druk te doen verschijnen, na»
dat gebleken was, dat het hoofdbestuur van
de Algemene Bond vierkant tegen de
practijkcn van de inmiddels geroyeerde
leden had partij gekozen.
Dwaze beschuldiging
Vooral het verwijt, dat de moderne vak»
beweging hier het beginsel van de solidari»
teit met voeten zou hebben getreden, gaat
ver buiten de schreef van wat in de onder*
linge strijd der meningen binnen het raam
van de Nederlandse vakbeweging toelaat»
baar kan worden geacht. Te onverkwikkes
lijker achten wij deze beschuldiging, waar
de Nederlandse Toonkunstenaarsbond zijn
kracht steeds heeft gezocht in het isole»
ment, terwijl het juist de Algemene Neder»
landse Bond van Musici was, die door zijn
aansluiting bij het N.V.V. tot uitdrukking
heeft gebracht, dat ook in de wereld der
musici het verlangen leeft naar solidariteit
met de arbeiders, die in andere beroepen
hun brood verdienen.
Wij laten nu nog buiten beschouwing, dat
de organisatie, die in dit conflict zo hoog
te paard geklommen is, een volslagen
vreemdeling blijkt te zijn in het Jeruzalem
der Nederlandse vakbeweging en zelfs niet
weet, hoe op het organisatieterrein der
beroepsgenoten de verhoudingen liggen. Of
zouden wij moeten aannemen, dat de
N.T.B, tegen beter weten in den afdelings»
bestuurder van de moderne bond, die in
dit conflict een minder fraaie rol heeft ge»
speeld, tot lid van het hoofdbestuur heeft
gebombardeerd en in het naschrift een lid
van deze organisatie eveneens ten onrechte
als hoofdbestuurder heeft aangeduid?
De Nederlandse Toonkunstenaarsbond zou
goed doen, de hand in eigen boezem te
steken en ronduit te erkennen, er verkeerd
aan te hebben gehandeld, de actie bij „De
Operettezangers" geheel op eigen houtje te
hebben willen voeren. Indien tijdig met het
bestuur van de moderne bond overleg ware
gepleegd, waartoe te meer aanleiding was,
omdat de Algemene Bond te Rotterdam
meer leden telt dan de organisatie, die
meende het alleen wel af te kunnen, zou»
den de musici in dit conflict een heel wat
sterkere positie hebben ingenomen en veel
betreurenswaardig misverstand voorkomen
zijn. De thans gevolgde weg daarentegen
heeft de verdeeldheid onder de musici op
de voorgrond geplaatst en aan de zaak zelf
onnoemelijk veel nadeel berokkend.
Mogen wij misschien verwachten, dat de
N.T.B., die de laatste Muziekwereld aan
de hoofdbesturen van de bij het N.V.V.
aangesloten vakbonden toezond, in het vol»
gend nummer van het orgaan bereid zal
zijn, ook eigen schuld te erkennen en daar»
aan op even royale wijze ruchtbaarheid te
geven?
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IN p t i N U M M E R :
In kort bestek.
£~i et N.V.V. organiseerde op Avegoor te
Ellecom een studieconferentie voor de advi*
seurs van de bureaux voor arbeidsrecht der
moderne vakbeweging. Vraagstukken wer*
den besproken, waarmede de adviseurs bij
hun werk regelmatig in aanmerking komen.
Een resumé van de besprekingen zal in het
volgend nummer van ons blad worden op*
genomen.
J. e Bentveld opende de Jeugraad van het
N.V.V. zijn tweede jeugdkaderschool.
ijredurende het winterseizoen hield de
Centrale Bond van Transportarbeiders te
Amsterdam een aantal Zondagmorgenbij*
eenkomsten. Het totaal aantal bezoekers bes
droeg 24.000.
H et N.V.V., het R.K. Werkliedenverbond,
het Christelijk Nationaal Vakverbond en de
Ned. Vakcentrale hebben aan het bestuur
van de Rijksverzekeringbank twee monu*
mentale lampen aangeboden, welke ge»
plaatst zijn in de hal van het nieuwe ge*
bouw. De overdracht heeft een dezer dagen
plaats gehad, waarbij F. S. Noordhoff voor
de vakcentralen het woord voerde, waarna
mr. H. Bijleveld namens het bestuur van
de Rijksverzekeringbank voor het geschenk
dankte. Hij noemde het een symbolisch
geschenk, want licht moet schijnen over het
werk van de bank.
De lampen zijn vervaardigd naar een ont*
werp van architect Roozenburg door de
edelsmederij Brom te Utrecht.
ijebleken is, dat er omtrent de taak en
de doelstelling van de onlangs door den
minister van Defensie ingestelde inter*

departementale adviescommissie inzake het
vraagstuk van de terugkeer van gedemobili*
seerden in de burgermaatschappij (de z.g.
commissie*Scholtens) enige misvatting be*
staat.
Er wordt daarom op gewezen, dat de taak
van genoemde commissie niet omvat het
behandelen van particuliere klachten en
individuele gevallen. De behandeling daar»
van blijft —• tot de regering anders mocht
beslissen —• berusten bij de instanties
welke er tot heden mede belast waren.
De taak der commissie is uitsluitend het
bestuderen van het onderwerpelijke vraag*
stuk in zijn algemeenheid en het aan de
hand van de resultaten daarvan advies uit»
brengen aan de regering.
JL)e Staatscommissie voor de herziening
van de Woningwet is met haar werkzaam*
heden gereed gekomen en heeft haar rap»
port aan de Koningin uitgebracht.
JNI iettegenstaande de oorlog zal ook dit
jaar een bijeenkomst der Internationale
Arbeidsconferentie plaats vinden. Zij zal op
5 Juni 1940 te Genève worden geopend en
zal waarschijnlijk tien dagen duren. Het
belangrijkste onderwerp, dat er behandeld
zal worden, is: Methoden van samenwer*
king tussen de openbare organen, de vak*
organisaties van werkgevers en van werk*
nemers. Bij het behandelen van het jaar*
verslag van den directeur van het I.A.B.
zullen de afgevaardigden voorts gelegen*
heid hebben, hun mening te zeggen over de
vraagstukken van sociaal*politieke aard en
de arbeidersbescherming, welke ten ge*
volge van de oorlog zijn ontstaan.
J_)e Nederlandse Vereniging voor Armen»
zorg en Weldadigheid belegde een bijeen*
komst, waarin aan de hand van tien prae*
adviezen, uitgebracht door personen van
zeer uiteenlopende richting, van gedachten
is gewisseld over het vraagstuk van „De
sociale noden der opgroeiende jeugd".
Boekaankondiging
Mr. D. S. Jessurun Cardozo. Betekenis
der collectieve arbeidsovereenkomst.
Uitg. Nederlandse Geneefse Bond,
Amsterdam 1940.
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De collectieve arbeidsovereenkomst heeft zich
in het hotel-, café- en restaurantbedrijf hier te
lande nog geen plaats kunnen veroveren. De
Nederlandse Geneefse Bond heeft het nuttig geacht, de aandacht van de vakgenoten te vestigen op dit rechtsinstituut, dat in andere bedrijven en ook wel in het buitenlandse hotel- en
restaurantbedrijf van zo groot belang is voor de
rechtspositie der werknemers is geworden.
Hij heeft daartoe mr. Jessurun Cardozo bereid
gevonden in een eenvoudige brochure de betekenis van de collectieve arbeidsovereenkomst
uiteen te zetten.
Het resultaat is een helder geschreven en goed
uitgevoerd geschriftje geworden, dat ons zeer
geschikt lijkt voor het doel, waarvoor het geschreven werd.
Een boekje, dat — naar wij hopen — zijn weg
in het bedrijf wel vinden zal.
J. M.

Oproep l.V.V. in verband met de bezetting van Denemarken en Noorwegen.
H. LINDEMAN, TEES GULDEN en J. NORDER doen mededelingen omtrent de
levensgewoonten en economische en
staatkundige toestanden in enkele Scandinavische landen.
DE REDACTIE bespreekt het boek van
Mr. Ornstein over Vrijheid van Vakorganisatie.
J. HILGENGA stelt de betekenis van het
voorontwerp Landbouwarbeidswet in het
licht.
L. J. VAN L. wijst op arbeidstoestanden
in Tsjecho-Slowakije en Polen.
De Ned. Toonkunstenaarsbond over een
staking van musici.

/ L W. L Nauta overleden
W ederom
moeten
wij
melding
maken van het overlijden op betrekkelijk jeugdige leeftijd van een bestuurder van een bij het N.V.V. aangesloten
organisatie. Overleed de vorige maand
J. van der Ham, de secretaris van de
Landarbeidersbond, op 47-jarige leeftijd,
thans is het onze vriend H. W. L. Nauta,
bestuurder van de Centrale Bond van
Transportarbeiders, die op 54-jarige leeftijd is overleden.
Na aanvankelijk in zijn woonplaats
Leeuwarden bestuurder van de Algemene
Nederlandse Bond van Handels- en
Kantoorbedienden te zijn geweest, kwam
Nauta in April 1919 in dienst van de
Centrale Bond van Transportarbeiders als
propagandist voor het noorden. In 1920
werd hij lid van het hoofdbestuur. Een
paar jaren later werd Nauta benoemd
tot bestuurder in algemene dienst en vestigde hij zich in verband hiermede te
Rotterdam. In deze functie bemoeide
hij zich in het bijzonder met het transportbedrijf te land in de kleinere plaatsen en op het platteland. Voorts verzorgde hij als Oom Wieb de kinderrubriek en het vrouwenblad van De
Transportarbeider. Van de hand van
Nauta verschenen tevens verschillende
propaganda-toneelstukjes.
Om zijn prettig karakter was Nauta in
velerlei kringen zeer gezien. De Transportarbeidersbond lijdt door zijn heengaan een gevoelig verlies. Ook aan zijn
familie betuigen wij onze innige deelneming. Wij houden de nagedachtenis
van Nauta in hoge ere.

