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voor Komen
D
e negentiende eeuw werd niet alleen gekenmerkt door een hoge opbloei van de techniek,

lijke rijkdommen geschikt gemaakt worden voor
de bevrediging der stoffelijke behoeften van de
mensen, door deze bewerking ontstaat er echter een band tussen de voortgebrachte goederen
en den mens, die ze bewerkt heeft. Op de vruchten van zijn arbeid heeft iedere mens een niet
te miskennen recht.
Opheffing van de privaat-eigendom neemt
de prikkel tot arbeid weg en zou daardoor de
bronnen van de welvaart zelf doen uitdrogen.
Wie zou er immers genegen zijn het lastige werk
te doen of zich bijzondere inspanning te getroosten, indien alles gemeenschappelijk is en ieder
uit de gemeenschappelijke po o slechts zoveel
ontvangt, als hij nodig heeft?

Dank aan dit ingrijpen van staatswege en
dank vooral aan de krachtige actie van de christelijke arbeidersbeweging, die de beginselen van
het evangelie in de praktijk van het economischsociale leven tot gelding wist te brengen, heeft
het marxisme in ons land en in vele andere landen geen vat kunnen krijgen op de arbeiders.
En slechts tot onze vreugde kunnen wij constateren, dat zich ook in het socialisme zelf ontwikkelingen hebben voltrokken, die ver zijn afgeweken van het oorspronkelijke systeem van Marx
en Engels.
Indien het mogelijk zou zijn een volledige
balans op te maken van de invloed, die Rerum
Novarum in de laatste vijftig jaar heeft uitgeoefend op de ontwikkeling van het economisch^
sociale leven en op de oplossing van het maatschappelijk vraagstuk, dan zou een groot deel
van de wereld Paus Leo X13I dankbaar zijn
voor de uitvaardiging van zijn wereld-zendbrief
in 1891.
Dr. SIEGFRIED STOKMAN O.F.M,

de industrie, de handel en het verkeer, maar ook
door een geestelijke stroming, die op stoffelijk
gebied de consequentie uit het liberalisme wilde
trekken en het ideaal der gelijkheid voor allen
ook materieel wilde verwezenlijken. Wij bedoelen het socialisme van Marx en Engels.
Een groot gevaar vormde deze stroming, zowel om de leer, die daaraan ten grondslag lag,
als om het gemak, waarmede deze leer bij de
toenmalige sociale verhoudingen ingang kon vinden bij de brede massa's der arbeiders.
Het leek zo verleidelijk: de privaat-eigendom
weg, alle productie-goederen in handen van den
Staat, en aan eenieder het voor hem benodigde
aandeel in de consumptie-goederen. Waarom
immers de een meer en de ander minder? Waarom niet één gemeenschappelijke productie, die
met behulp van alle technische middelen tot een
ongekende hoogte kon worden opgevoerd en die
aan allen overvloed zou kunnen geven, voor allen een tijd van welvaart en genot zou kunnen
inluiden ?
Hiervoor te strijden heeft menigeen als een zó
groot ideaal beschouwd, dat het voorgestane
middel: de klassenstrijd, geen gewicht in de
schaal scheen te leggen. Door langzame ontwikkeling was er toch niets te bereiken. Er zat niets
anders op dan de arbeiders te organiseren en te
mobiliseren, ten einde door strijd en desnoods
met geweld de kapitalistische orde omver te werpen en de communistische heilstaat te vestigen.
Thans is dit wel is waar een overwonnen
standpunt; de feiten hebben de marxistische
leer en de marxistische verwachtingen gelogenstraft. Maar om zover te komen is er veel gestreden en geofferd moeten worden, en voor een
belangrijk deel komt de eer hiervan toe aan de
invloed van Rerum Novarum.
Bezorgd over het lot der arbeiders wees Paus
Leo XIII op de gevaren, die op geestelijk en stoffelijk gebied uit het socialisme moesten voorkomen. Geestelijk: door het verlies van het christelijk geloof en door de aanwakkering van haat
en tweedracht in plaats van liefde en toegeneDaarom is het socialisme een bedreiging voor
genheid en solidariteit. Stoffeüjk: doordat de de welvaart van het volk en de staat; het onderafschaffing van het privaat-bezit ook aan de ar- mijnt het gezag en voert tot anarchie. Slechts
beiders de mogelijkheid zou ontnemen eigendom een meedogenloos systeem van dwang zou het
te verwerven en hun lot te verbeteren.
economisch-sociale leven voor de totale onderDe werkelijkheid van het leven kennend, waar- gang kunnen behoeden.
schuwde de Paus tegen de utopistische verwachEen redelijke oplossing van het sociale vraagtingen, die het socialisme verwekte en die nim- stuk kon het socialisme dus niet geven, terwijl
mer in vervulling zouden kunnen gaan. Arbei- het voorgestane middel: de klassenstrijd, lijnden zal immers voor den mens altijd een nood- recht inging tegen het gebod der universele
zakelijkheid blijver, en aan die arbeid zal nooit broederliefde, waarop Christus geen enkele uithet karakter van moeite en inspanning ontno- zondering heeft willen toelaten, zelfs niet ten
men kunnen worden.
opzichte van den grootsten vijand.
Doch indien de handhaving van het privaatMaar bovenal verwierp Rerum Novarum het
marxisme, omdat het in strijd was met de eeu- eigendomsrecht tot grondslag genomen diende
wige beginselen, die in de natuur van den mens te worden bij de verbetering der maatschappeQUODAPOSTOUÜ MUNUI5
lijke toestanden, dan betekende dit hoegenaamd
en in de openbaring Gods verankerd liggen.
IMMORTALE DU
Redelijk van natuur wil de mens voorzien in niet, dat kapitaal en arbeid in een voortdurende
de behoeften van zich zelf en zijn gezin — en dit onderlinge strijd gewikkeld 'moesten blijven.
RERUM NOVARUM
niet alleen voor de dag van heden, maar ook voor Reeds de menselijke rede veroordeelde dit. IederGfiAVES OE COMMUNI Rt
de dag van morgen en voor de verre, onzekere een ziet immers zonder moeite in, dat kapitaal
toekomst. Aan deze natuurdrang zou de mens en arbeid elkander niet kunnen missen; de een
echter nooit kunnen voldoen, indien hij niet het kan zonder den ander niets beginnen. En indien
recht bezat zich goederen in privaat-eigendom dit zo is, dan moeten zij elkander ook weten te
te verwerven — goederen, die vruchtdragend vinden in onderling overleg en loyale samenzijn, en die hij aan zijn kinderen kan nalaten. werking, op de hechte grondslagen van rechtHet socialisme verlangt hiervoor staatsvoorzie- vaardigheid en christelijke naastenliefde. Even
ning, maar juist deze staatsvoorziening voldoet scherp veroordeelt de encycliek Rerum Novarum
niet aan de natuurlijke neigingen van den mens, daarom het kapitalistisch stelsel, voor zoverre
en zij verbreekt bovendien de gezinsband door de dit de arbeid als koopwaar beschouwde en de
rechten en de plichten van den vader over te menselijke waardigheid van den arbeider over 't
dragen op de Staat.
hoofd zag. En als een heilige plicht hield
Rijk is de aarde door den Schepper voorzien Leo XIII aan de bestuurders der volkeren voor
van stoffelijke goederen, doch deze aarde en al ogen, dat zij door wettelijke maatregelen de arhaar natuurlijke rijkdommen moeten bewerkt beidende klassen moesten beschermen tegen Monument van de katholieke arbeiders der gehele
worden. Eerst door menselijke bewerking brengt iedere soort van uitbuiting, die het kapitalistisch wereld, in 1905 in Rome onthuld ter nagedachtenis van
de aarde vruchten voort of kunnen haar natuur- stelsel had uitgedacht.
Paus Leo XIII

cjesiac
C^ inds de grootse en luisterrijke encycliek-herdenking in 1931 is er ontzaggelijk veel veranderd.
Een wereldoorlog is losgebroken zo onmetelijk en
onafzienbaar in zijn gevolgen als sinds mensenheugenis niet voorkwam.
Als gevolg daarvan is alles losgewoeld en beleven
wij een tijd van onrust, zedelijke en stoffelijke ellende.
De oorlog trekt diepe sporen in de door bloed en
tranen gedenkte grond van Europa.
Toch. menen wij, dat er alle reden is tot herdenking
van de beide schitterendste encyclieken, die ooit
vanaf het Vaticaan de wereld werden ingezonden.
Er is geen reden tot feestelijke herdenking.
Daartoe zijn de tijdsomstandigheden te somber,
daarvoor is er te veel leed in duizenden gezinnen,
daarvoor zijn ons veel edele mannen en beste werkers
ontvallen.
Maar al kunnen wij geen feest vieren toch mogen
wij wel met grote dankbaarheid, herdenken de uitvaardiging van de encycliek van Paus Leo XIII Rerum
Novarum, die een geheel geslacht van voortrekkers en
pioniers in beweging bracht en een arbeidersbeweging
deed ontstaan, die ieders bewondering en waardering
afdwingt.
Wel kunnen wj| de uitvaardiging herdenken van de
encycliek Quadragesim* ABM van Paus Pttu XI, dia
een Jong ca geestdriftig gedacht straks zal moetea
verwezenlijken.

allereerst gaan onze gedachten uit naar het verleden, naar het moeilijke begin, nu ruim 50 jaar geleden.
En voor onze geest doemen op twee priesters: Dr.
Ariëns en Dr. Schaepman.
De eerste hartenwinner en organisator. De man, die
de volksorganisatie uit de grond stampte. De man
met zijn klinkend program: volksorganisatie, volksontwikkeling, volksinvloed en volkswelvaart.
En naast dezen werker der eerste ure die andere,
die reus dr. Schaepman, de man, die als een andere
Moze's aan het arbeidende volk de twee wetstafelen
gaf van geloof en strijd, Credo Pugno.

De man, die dat gevleugelde woord sprak: „Ik
wenste aan Nederland te geven een school van arbeiders met rotsvast geloof en kennis." Dit devies prijkte
aan de kop van het eerste bondsblad „De Katholieke
Werkman" en werd op de muren der verenigingsgebouwen geschilderd en op de vanen der beweging geborduurd.
Dr. Ariëns had een levendig aandeel in de oprichting
van de eerste R. K. Arbeidersbeweging te Enschedé in
1889.
Met dr. Schaepman ontwierp hij de statuten.
Op de grondslag van deze eerste arbeidersvereniging werd opgetrokken het machtige gebouw van onze
katholieke arbeidersbeweging in Nederland. Rerum
Novarum was nog niet verschenen en de vorm van
zuivere werkliedenvereniging ondervond nog al bestrijding, vooral van uit Frankrijk en België, maar ook
vanuit het Bisdom Haarlem, waar door Pastoors in
1888 de R. K. Volksbond werd opgericht.
Vanuit Frankrijk en België vooral omdat er onenigheid ontstond onder de sociale werkers omtrent de
vraag: staatsbemoeiing of naastenliefde, arbeidersverenigingen of verenigingen waarin de patroons de
arbeiders onder patronage, onder bescherming namen.
Welnu, deze strijd gaf het aanzien aan de algemeen
bekende school van Luik, die vóór staatsbemoeiing en
dus vóór sociale wetgeving was en de school van
Angers, die tegen staatsbemoeiing was en alles met
de christelijke naastenliefde wilde oplossen, die tegen
verenigingen van uitsluitend arbeiders was.
In uitgebreide kring wilde men dus de Volksbondvorm: arbeiders en patroons bijeen in één vereniging.
Principieel was volgens het katholieke beginsel van
samenwerking tussen patroon en arbeider deze vorm
juist gezien, zoals dr. Schaepman onomwonden toegaf.
Maar de doctor mikte hoger, mikte verder. Hij zag de
grote lijn. Dit wordt ons vooral duidelijk, als wij de
door dr. Schaepman geschreven toelichting op de
eerste statuten van de Utrechtse bond naslaan, die
eigenlijk een pleidooi inhielden voor zuivere arbeidersverenigingen en tegen de volksbond-vorm was gericht.

welk in de grond het arbeidersvraagstuk is.
Waarom alleen werklieden verenigingen? Het is een
zeer bekende uitspraak, die hier antwoord geeft: wat
men voor de arbeiders wil doen, dat doe men doop
hen. Men kan veel voorbereiden, helpen, bevorderen
door raad en daad; als het op het eigenlijke punt
aankomt, moet de arbeider zelve de man zijn; het
eigenlijke punt nu in het arbeidersvraagstuk is niet:
minder arbeid, hoger loon, Zondagsrust, verzekering
tegen ongevallen en voor hoge leeftijd, bescherming
van vrouwen en kinderen, het is dat alles en nog
iets meer. Op dat iets komt het aan. Dat iets meer
is het scheppen van een nieuwe, liever nog het herstellen van een oude rechtstoestand. Dit is slechts
voor een deel de taak van den burgerlijken wetgever,
dit is op de eerste en voornaamste plaats de zaak
der maatschappelijke zeden. In de nieuwere tijd waa
de rechtstoestand van den arbeider eigenlijk deze, dat.
op'welke wijzen dan ook, over hem werd beschikt.
Waar men hem zijn deel van het goede gunde, daar
. werd voor hem gezorgd. Van zelfbeschikking was bij
den arbeider, niettegenstaande alle zogenaamde vrijheden van beweging en bedrijf hem verleend, geen
sprake. Dit moet anders worden; want hier ligt d*
kern van de zaak. De souvereiniteit in eigen kring
moet ook voor de kring der arbeiders waarheid wezen
en dit kan alleen dan geschieden, als de arbeider geleerd heeft zelfstandig te zijn. Men behoeft hier niet
te vrezen voor tegenstelling of afscheiding van andere maatschappelijke kringen; de ware zelfstandigheid heeft in gene dele deze betekenis.
De zelfstandigheid nu van den arbeider 'wordt verkregen in en openbaart zich door zijn vereniging. In
haar leert hij zijn belangen, zijn plichten en rechten
kennen en verstaan. Door haar komt hij tot het
vestigen van die instellingen, welke hem in verschillende omstandigheden van zijn leven nut of
nodige steun bieden. In haar vindt hij goede lering en
zelfs passende ontspanning. In de vereniging is hij
zichzelf, zijn eigen heer en meester. Daarom voor
werklieden Werkliedenverenigingen, uit werklieden
gevormd, door werklieden beheerd en geleid.

• Zie hier een markante aanhaling.
De verenigingen, die deze bond vormen moeten —
aldus Dr. Schaepman — zijn katholieke werkliedenverenigingen. Het doel van de bond toch is medewerken tot oplossing van het sociale vraagstuk, het-

D

r. Schaepman nu wilde allereerst in deze werftliedenverenigingen, door werklieden beheerd en bestuurd, de arbeiders opleiden, scholen, hun keruu%
durf en bekwaamheden bijbrengen.
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Daarna moest de practische toenadering tussen patroon en arbeiders, de samenwerking tussen beiden
komen, maar dan vooral en allereerst op het terrein
van de vakbeweging door de wederzijdse vakverenigingen.
De arbeidersvereniging moest dus over het gehele
land voor alle arbeiders, ongeacht hun vak, een opleidingsschool worden, die vooraf moest gaan aan de oprichting en de werking der vakbeweging.
Deze opvoeding moest vooral door het persoonlijk
lidmaatschap, door het persoonlijk meeleven, door de
persoonlijke zeggingschap der arbeiders in hun eigen
vereniging tot stand komen.
Wanneer wij zó de stichting van de eerste arbeidersvereniging belichten, dan is dat vooral om des te
beter te doen begrepen de gebeurtenissen rondom de
verschoning der encycliek Rerum Novarum.

ij schrijven 1891.
De arbeidersvereniging in Enschedé is 2 jaren oud.
Op een heerlijke Mei-avond komt dr. Ariëns met
grote bewegeUjkheid het gebouw der vereniging aan
de Oldenzaalsestraat binnen gestoven.
Met een van vreugde stralend gelaat vertelt hij het
grote nieuws: er is een nieuwe encycliek verschenen
van Paus Leo Xffl „Over de toestand der arbeiders",
een encycliek, die genoemd wordt naar de eerste twee
woorden „Rerum Novarum".
Aan de bestuurders Winkels, Nijkamp en Engels
zegt hij: „Wij behoeven geen woord, geen letter terug
te nemen, wij zijn naar het woord van den Paus op de
goede weg. Nu kunnen wij rustig verder werken."
Het was immers niet te loochenen, dat de Paus iij
de encycliek Rerum Novarum de school van Luik in
het gelijk stelde.

1893.
De arbeidersvereniging bestaat 4 jaar.
Dr. Ariëns heeft het klaargespeeld Joh. Winkels en
A. H. J. Engels in overleg met de Haarlemse R. K.
Volksbond met de Nederlandse bedevaart naar Rome
te doen gaan om Paus Leo XUI te bedanken namens
de katholieke georganiseerde arbeiders voor de uitvaardiging van Rerum Novarum.
Welk een gebeurtenis! Na dagenlange reis worden
onze pelgrims door dr. Schaepman b$j den H. Vader
gebracht.
Blijde verrast was de H. Vader.
Hij zegende deze mannen, legde zfln hand op hun
hoofden, betastte met welgevallen hun vereelte handen
en sprak de door dr. Schaepman in hotel Minerva vertaalde woorden:
„Gij zijt de bloem der pelgrimage; maar willen bloemen weelderig bloeien, dan moeten zij geplant worden
in vruchtbare en vette aarde."
De H. Vader bedoelde daarmede, dat naast een verbetering van hun stoffelijke welstand de arbeiders by
al hun streven en werken vast moesten houden aan de
katholieke beginselen, stevig gevestigd moeten zijn op
de grondslag van ons heilig geloof.

a vijftig jaren mogen de Nederlandse katholieke
arbeiders met fierheid getuigen, dat zij in en door
een machtige katholieke arbeidersbeweging dit woord
van den H. Vader in vervulling hebben doen gaan.
Honderdduizenden heeft de arbeidersbeweging voor
het geloof bewaard door retraiten en tridua, godsdienstige verenigingen en apologetische cursussen, door
openlijk godsdienstig optreden, door pers, lectuur en
bibliotheek, door gezinsactie en jeugdbeweging.
Het is een machtig stuk werk van geestelijke vorming en bescherming, van weerbaarheid en bestrijding
van het menselijk opzicht.
Met duizenden verenigd hebben zij een vakbeweging
opgebouwd, die het arbeidsresultaat beïnvloedde, die
het arbeidscontract deed uitgroeien tot een collectief
contract en daardoor de weg bereidde, waarlangs
straks de bedrijfschappen de positie der arbeiders blijvend zullen kunnen regelen in rechtvaardigheid en
liefde.
In een rijke schat van instellingen heeft die arbeidersbeweging de arbeiders hulp en steun verleend, als
woningbouw, coöperatie, verzekering, spaarbank, sanatorium, vacantie- en rusthuizen, door eigen film en
reisorganisatie, door werklozensteun en loonactie enz.

O
m een levendige actie in de ontluikende katholieke arbeidersbeweging te krijgen en te behouden,

was in 1891 by de verschijning van Rerum Novarum
nodig de vorming van een keurbende, een elite-groep,
een kern,
Waren er nodig voortrekkers, leiders, aanvoerders,
officieren. Maar ook onderofficieren, kloeke manschappen, kerels, die geloofden en kerels, die wilden dienen.
In 1891 klonk vanuit Rome de wekroep „Sociale
arbeid" en uit de kleine huisjes en fabriekswoningen
onzer steden en fabrieksplaatsen zijn ze gekomen de
etille, eenvoudige werkers; is gekomen dat stoere ge-

slacht van strijders en toegewijde en offervaardige
kerels. En zij brachten de arbeiders tot ontwaking.
Begonnen met de volksorganisatie.
Brachten met de hulp van vele priesters volksontwikkeling.
Verkregen volksinvloed.
En brachten meer geluk en volkswelvaart.
Wat een actie, wat een beweging in die eerste tod!
Met welk een toewijding en offervaardigheid is er
gewerkt.
En al hebben velen dezer pioniers tijdens hun leven
de vruchten van hun werk niet meer aanschouwd,
in Gods oog — en daar komt het voor ieder mens op
aan — hebben zij prachtig werk geleverd, dat met
gouden letters in de notulenboeken hierboven staat opgetekend en waarvoor zij hun loon niet zullen missen.
Dat was apostolaatswerk in vroegere tijd; geïnspireerd door Rerum Novarum.
Dat was het oude geslacht, dat nu na 50 jaar de
jongeren weer bezielt en doet leven voor hun idealen.
Wie herinnert zich niet de heerlijke Verbondsbedevaart naar Rome in 1931 in het veertigste jaar van
Rerum Novarum, bij gelegenheid van de uitvaardiging
van de encycliek Quadragesimo Anno!
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En wederom groeit een nieuw geslacht.
En wederom staan frisse, nieuwe krachten op.
En wederom treden zo aan op het woord van den
Paus: de legers van de arbeid,
die moderne keurbende,
die elite groep,
die kern.
De kerels van onze Credo Pugno-clubs.
De kerels van het groene front de Jonge Werkman.
En het besef wordt levendig, dat alleen een katholieke cultuur, dat alleen de katholieke beginselen weer
richting, leiding en opbouw kunnen geven aan een
totaal ontwrichte samenleving.
En midden in het groeiend en gistend veranderingsproces van de tijd staan de arbeiders en onder hen de
katholieke arbeiders. En midden in deze oorlog en
revolutietijd staat de arbeidersbeweging met haar
grote, schone, verantwoordelijke taak: de zorg voor de
belangen van honderdduizenden op te komen. Het is
alsof zjj wederom verjongd te voorschijn treedt om
met den Paus, met de Kerk, met de jeugd — met haar
heilige idealen door haar arbeid van verovering, van
kerstening, de heidense wereld tot Christus terug te
brengen.
En in haar nieuwe instelling van vorming en propaganda zet zij voort haar aloude arbeid van persoonlijkheidsvbrming.
En in de oude propagandaclubs met nieuwe naam
Credo Pugno en nieuwe taak zet zij voort dat werk
u SLiyuen, dat nu bijzondere actie, activiteit vraagt.
En in een sterke, frisse jeugdbeweging De Jonge
Werkman doet zij ontvlammen een vurige en geestdriftige actie voor de idealen der katholieke arbeidersbeweging voor de verwezenlijking van 's Pausen herstelplan, in Quadragesimo Anno neergelegd.

• ome. Vaticaanstad. 1931.
Het St. Pietersplein ligt in de stralende zonneschijn.
De machtige koel der katholieke Wereldkerk St.
Pieter beurt glanzend en fier zijn koperen dak de
blauwe luchten in.
De beide grote fonteinen stuwen waaiervormig
sprankelend en vol tere kleuren het water omhoog.
Hier en daar een wandelaar. Het is rustig op dit
uur. Voor de grote deur der St. Pieter enige toeristen.
'k Sta by de grote zuil te midden van het plein te
peinzen over het prachtig en veelbewogen. verleden
van onze Katholieke Kerk.
Maar wat is dat?
M-to zien wjj hoe het woord des Pausen allen beTromgeroffel. Trompetten.
zielt van geslacht op geslacht.
Een grote stoet nadert vanuit een der straten.
Hoe Rome en de arbeid, hoe de Kerk en de arbeiEen grote wapperende, klapperende, triumferende dersbeweging innig verbonden zijn.
vlag van geweldige afmetingen voorop.
Rome, dat de slaven verhief en vrij maakte.
Daarachter een brede schaar van jonge mannen —
Rome, dat de handenarbeid zegende.
J.W.-ers. De geweldige vlag waait breed glanzend.
Rome, dat de christelijke opvatting van de arbeid
Wat lees ik: R. K. Werkliedenverbond in Nederland. voor geheel de wereld deed leven.
En daar achter: Nationaal Verbond De Jonge WerkRome, dat de moderne slavernij veroordeelde in
man.
haar meesterlijke encyclieken.
Welk een heerlijk schouwspel!
Was de „Meester" niet de Zoon van den TimmerHet wordt een prachtige manifestatie over het man?
machtige plein.
Was Petrus niet 'n visser uit Galilea?
Dan de audiëntie.
Rome en de arbeid zijn nauw verbonden.
O, onvergetelijk ogenblik in 't leven van vele reeds
Is het een wonder, dat zq is en blijft voor alle
vergrijsde mannen; onvergetelijk ogenblik in het leven tijden en voor alle volkeren de beschermster van de
der jongeren.
arbeid?
Alle zorgen en moeiten zijn vergeten.
De H. Vader komt.
Zjj zullen hem de hand mogen drukken, tot de ringkus worden toegelaten, door Hem worden toegesproken.
Zijne Heiligheid treedt binnen.
Ontroerd overschouwt Hu de schare mannen en
Welnu, zoals in 1893 Winkels en Engels bij den Paus
jongeren.
de dank hebben overgebracht voor de uitvaardiging
Blijft staan voor de in costuum en met hunne kleurvan Rerum Nov.arum voor de Nederlandse arbeiders,
rijke vlaggen toegeruste jongeren.
Zoals het R. K. Werkliedenverbond in 1931 met 500
Zijn hand op het hoofd van een der jongeren, een
jongen vaandrig van 17 jaar leggend, zegt Hij ontroerd: man en een groep J.W.-ers en aspirantleden der vak„Ha, mijn dierbare kinderen uit Holland!"
bonden den Paus huldigde voor diens arbeid bij de
„Mijn jonge werkers."
voorbereiding
van de uitvaardiging van QuadrageDat is te veel.
Verschillende jongeren kunnen zich niet meer be- simo Anno, zo willen wfl nu in 1941 in het vijftigste
jaar hulde en dank brengen vanuit het kleine en bedwingen.
Zwaaiend met hun vlaggen breekt een geestdriftig zette Nederland aan den tegenwoordigen Paus
gejuich los.
Pius XII. Den H. Vader beloven wij trouw namens alle
Leve de Paus. Hoera voor onzen H. Vader!
katholieke
arbeiders van Nederland, jong en oud. Met
Deze jubel lost zich op in een breed en waardig:
de trouw van een Nederlandsen zouaaf zullen wij
„Aan U, o Koning der Eeuwen."
Vele ouderen slaan met tranen in de ogen dit blijven werken en strijden om het woord van den Paus
schouwspel gade.
in vervulling te doen gaan:
De grijze, waardige figuur van onzen H. Vader, omringd door een jubelende schare jongeren.
„Het herstel der maatschappelijke orde en haar verDe vlaggen worden geheven, bruisend en geestdrif- volmaking volgens de wet van het evangelie."
tig klinkt het strijdlied.
Na de toespraken van den Verbondsvoorzitter en
God biddende om vrede, bly ven wQ werken e
enkele priesters verlaat de Paus ontroerd al zegenend
ben en nog eens werken totdat, als er een einde is gede atrdiëntiezaal.
Zegenend de ouderen, die zoveel geleden hebben om komen aan deze rampzalige oorlog-, wij, Jong en oud,
Rerum Novarum practisch te verwezenlijken. Zege- te zanten met duizenden kunnen optrekken naar Rome,
nend de jongeren, die in de toekomst als een vast aan- om aan de voeten van den Heiligen Vader onze dank,
eengesloten leger zullen moeten blijven strijden voor
de rechten en belangen van Gods Kerk — blijven onze liefde, onze hulde en onze bereidheid tot
werken voor de kracht en ontwikkeling onzer katho- actie-voeren voor het ideaal neer te leggen.
lieke arbeidersbeweging, door de leer van QuadrageOns heimwee is groot. Geve God, dat wij spoedig
simo Anno in practijk te brengen.
Rome mogen aanschouwen. Met des te groter vuur en

* hans staan wij in 1941.
En ook nu nog klinkt de wekroep uit Rome.
Naast de roep om „Sociale arbeid" klinkt nu vooral
met klem en kracht de roep om „apostolaatsarbeid".
Breder en dieper dan vóór 50 jaren moeten nu de
voren getrokken worden in de stugge en verworden
grond van een heidense, moderne wereld.

des te meer vrijheid zullen wij kunnen werken aan
het herstel van een wereld, die worstelt om nieuwe
vormen.
De katholieke arbeidersbeweging, de katholieke
Jeugdbeweging tone haar vitaliteit, haar kracht, haar
beginselvastheid door een levendige, taaie, alles doordringende actie.

JOS. VELDMAN.

,
Ook wij boeren maken ons bij de herdenking Rerum Novarum, werd de Nederlandse Boerenvan de uitvaardiging van Rerum Novarum op, bond opgericht. Thans kan men de stichting
om ons met grote dankbaarheid te herinneren, daarvan zien als een volkomen geslaagde powelke zegeningen deze magistrale encycliek van ging om de boeren in Nederland te emanciperen
de machtige geest Leo XIII de maatschappij en deze emancipatie geschiedde onder leiding
heeft gebracht en in het bijzonder voor de boeren van katholieken. Te verwonderen behoeft dit
niet, want de eeuwenlang in hun burgerrechten
en tuinders van Nederland.
AI moge de uitvaardiging van deze encycliek achtergestelde katholieken waren in die dagen
dan niet de onmiddellijke aanleiding zijn ge- nog volop gewikkeld in de jarenlange strijd om
weest tot het ontstaan van de eigenlijke boeren- hun emancipatie. De oprichting van de Nederbeweging in Nederland, toch was de grondslag landse Boerenbond is een middel geweest om de
van het ontstaan van deze beweging dezelfde als boeren, ook en vooral de kleine boeren van het
die, waarop de inhoud van deze pauselijke zend- zand, vrij te maken op economisch en sociaal
brief, waarin met verbluffende realiteit de wer- gebied.
Geheel overeenkomstig de hierboven aangekelijke noden van de tijd geschilderd zijn, berustte en heeft de boerenbeweging zich ontwik- haalde woorden van Quadragesimo Anno, waar
keld volgens de richtlijnen, die in Rerum Nova- geconstateerd wordt, dat bij de landbouwersvereniging de behartiging van stoffelijke én die van
rum werden aangegeven.
geestelijke
belangen op gelukkige wijze hand in
De huidige boerenbeweging was immers in
haar oorsprong gericht tegen hetzelfde econo- hand gaan, had de Boerenbond het oog gericht
misch stelsel, het liberalisme, als waartegen de op den v o l l e d i g e n m e n s in de landbouw,
encycliek van Leo XIII zich richt. Geheel in de op de behartiging van de belangen van den
lijn van deze encycliek stelden de mannen, die in b o e r a l s m e n s .
Zulks juist — en dit is belangrijk — in tegende 90er jaren de Nederlandse Boerenbond hebben voorbereid, de rechtvaardigheid en de chris- stelling tot de oude Maatschappijen van Landtelijke naastenliefde als grondslag voor de or- bouw, die, hoewel verdienstelijk werk verrichtend, zich aan den mens, den boer, weinig gelegen
ganisatie.
lieten liggen en hun aandacht gericht hielden op
Zo plaatsten de baanbrekers van de nieuwe be- 't bedrijf, de landbouwtechniek. Men beoogde bij
weging in 1893 reeds de wezenstrek van het de oprichting van de Nederlandse Boerenbond
christendom, de liefde, die alles omvat, tegenover dan ook juist iets anders, dan de bestaande
de wezenstrek van het liberalisme, het egoïsme, liberale Maatschappijen van Landbouw, waarin
dat uitsluit.
overigens maar weinig en dan slechts grote
Het christendom met zijn vruchtbare en le- boeren waren opgenomen en voor de rest veel
vend makende beginselen moest de grondslag landbouw-liefhebbers, geen echte boeren dus.
zijn van de organisatie, omdat daar alleen de (Het naamverschil tussen Maatschappij van
zuivere belangstelling, de geestdrift en de opof- Landbouw en Boerenbond duidt de tegenstelling
fering voor zulk een groots werk is te vinden. reeds scherp aan).
Volkomen terecht kon dan ook Pius XI veertig jaar na Leo XIII in de inleiding van Quadragesimo Anno constateren, dat Leo's richtlijnen voor de arbeidersorganisaties ook voor
de organisatie van andere standen van zeer grote
betekenis zijn geweest; „en aan Leo's encycliek
mag het dan ook voor een geroot deel worden
Met veel élan vatte de Nederlandse Boerentoegeschreven, dat we ook onder de landbouwers bond, later omgezet in een federatie van gewesen andere middenstandsgroepen zulke hoogst telijke bonden, het werk aan en groeide uit tot
nuttige verenigingen en andere dergelijke instel- de machtige organisatie, die wij thans kennen.
lingen zien bloeien en met de dag zien toenemen,
Het kan de bedoeling niet zijn hier op de ontwaar de behartiging van stoffeliike en geeste- wikkeling van deze krachtige christelijke bewelijke belangen op gelukkige wijze hand in hand ging dieper in te gaan, maar wij kunnen niet nagaan." (Quadragesimo Anno 3, 7).
laten de aandacht op enkele verschijnselen te
In 1896, dus 5 jaren na het verschijnen van vestigen. Vooreerst dan dat onder invloed van

Rerum Novarum en andere encyclieken de interconfessioneel-christelijke boerenorganisatie zich
tot confessioneel katholieke organisatie ontwikkelde. Vervolgens, dat juist het grote succes en
de uitgroei van de christelijke boerenbeweging
voor de Maatschappijen van Landbouw een prikkel was om ook meer werkelijke boerenorganisaties te worden, althans in die zin, dat zij
trachten alle boeren, ook de kleinere, die zich
niet tot de christelijke organisatie voelden aangetrokken, in hun verband op te nemen.
Het was overigens niet verwonderlijk, dat zij
niet vermochten te zijn, en ook niet wilden zijn,
. de verdedigers van de volledige belangen van
den boeren-mens, ook in cultureel en sociaal
opzicht. Dat in die kringen op de duur echter
toch de behoefte werd gevoeld aan een vereniging, die op bredere basis stond en naast de
technische en economische belangen zich meer
richtte op het culturele leven van den boer, is
ook weer niet te verwonderen, al is de bevrediging van deze behoefte moeilijk wegens het gemis van voldoende eenheid op het gebied van
geloofs- en levensopvatting.
Als symptoom van een dergelijke behoefte zie
ik, althans voor een deel, de oprichting in latere
jaren van de boerenbonden bekend onder de
naam „Landbouw en Maatschappij", van welke
boerenbonden tal van boeren lid waren, die
tevens aangesloten bleven bij de Maatschappijen
van Landbouw.
Wanneer wij het juist zien, dat deze beweging,
die inmiddels in de wervelstorm dezer dagen
haar oorspronkelijk beginsel niet zuiver heeft
weten te bewaren en dan ook een vroegtijdige
dood is gestorven, 'n symptoom is van wat wij
hierboven bedoelden, dan is dit tevens een bewijs
te meer voor de stelling, dat levensbeschouwing
en boerenorganisatie niet zo maar twee en van
elkander staande zaken zijn. Inderdaad, de
l a n d b o u w is een zaak, die met christendom
niets 'te maken heeft, maar de landbouwers en
tuinders zijn m e n s e n , individuen en die zijn
wel degelijk christenen of niet-christenen en zij
zijn dat — en moeten dat ook zijn — niet enkel
in hun kerk of huiskamer, maar ook in het maatschappelijk leven, in het economisch verkeer, in
heel het openbare leven.
Het mag bij deze gelegenheid en in deze tijd
nog wel eens herhaald worden, dat de Katholieke Boerenbond géén g o d s d i e n s t i g e vereniging is. ingesteld om de godsdienst te bevorderen, maar een sociaal-economische organisatie,
die zich ten doel stelt de christelijke beginselen
in het maatschappelijk leven te doen toepassen
en het sociale vraagstuk in de boerenkring mede
te helpen oplossen. En het sociale vraagstuk is
vóór alles een godsdienstig-zedelijk vraagstuk.
Zo hebben wij boeren en tuinders in Nederland
dus gevolg gegeven aan de richtlijnen van Leo
XIII en zijn opvolgers en wij menen het, in dit
opzicht althans, goed gedaan te hebben

Behartiging van de belangen van den gehelen
boeren-mens is dus steeds de drijfveer geweest
van onze boeren- en tuindersbeweging en zal dat
ook steeds blijven. Wanneer wij thans de machtige encycliek, die aan het streven onzer bonden
richting en leiding heeft gegeven, in dankbaarheid gedenken, dan mogen wij ook, ja dan past
het zelfs in herinnering te brengen wat de berenbonden in geestelijk en stoffelijk opzicht hebben mogen brengen.
Op de eerste plaats moge dan — zulks zowel
in verband met de chronologie als om de fundamentele betekenis daarvan — gewezen worden
op 't landbouwcrediet, dat tot een oplossing werd
gebracht door de Nederlandse Boerenbond. Alleen de oude generatie zal zich nog de werkelijk
miserabele toestand van vroeger op dit gebied
herinneren. De oplossing van het landbouwcrediet was het eerst nodige en werd ook het eerste
aangepakt. Het huidige geslacht aanvaardt
thans als vanzelfsprekend, wat anderen jaren geleden met veel inspanning moeizaam hebben bereikt. Dit geldt voor zoveel goeds, dat tot stand
gebracht kon worden. Het is ondoenlijk de betekenis van dat alles hier nader aan te tonen en
dat behoeft ook niet. Die betekenis staat ons in

haar volle realiteit en met huiveringwekkende
duidelijkheid voor ogen, als wij maar een ogenblik stil staan bij de gedachte, dat wij al dat
goede zouden moeten missen... en dit geldt op
de allereerste plaats het culturele terrein.
Ik denk hierbij aan onze eigen land- en tuinbouwscholen, lagere en middelbare voor onze
jongens; aan de landbouwhuishoudscholen voor
onze meisjes; aan onze pers, onze voorlichtingsdienst, onze talloze cursussen, technische, culturele en sociale ontwikkelingsdagen, onze sportbeweging. Ik denk aan de goede invloed, die wij
vermochten uit te oefenen pp het beleid van
de overheid inzake de landbouw, aan onze
coöperaties in talloze vormen, onze economische
instellingen.

Rerum Novarum is in het bijzonder een arb e i d e r s - e n c y c l i e k en wij stellen het ons
daarom tot taak mede enkele gedachten te wijden aan de betekenis van deze encycliek voor
het „landbouwproletariaat" waarvoor de Paus
„oordeelkundige en afdoende maatregelen"
vraagt.
Volgens de letter van de zendbrief worden
met het landbouwproletariaat uitsluitend de
loonarbeiders bedoeld, al waren en zijn er ook
een zeer groot aantal kleine boeren, wier positie
niet zo heel veel van die van den loonarbeider
verschilt, ook al heeft de kleine boer dan enig
grondbezit.
Op het Congres van de Nederlandse Boerenbond in 1904 werd ten aanzien van de „veldarbeiders" de conclusie aanvaard dat de boerenarbeiders ter bevordering hunner stoffelijke en
zedelijke belangen overal zoveel mogelijk zouden
worden georganiseerd en wel liefst in de plaatselijke boerenbonden. De aanvaarding van deze
wenselijkheid — er bleek overigens nogal wat
meningsverschil dienaangaande — heeft in de
practijk echter niet tot positieve resultaten geleid; slechts in het Zuiden zijn enige duizenden
landarbeiders in de boerenbonden opgenomen.
Deze landarbeiders zijn echter geen echte loonarbeiders, maar voor een deel ook kleine boeren.
De landarbeiders hebben zich dan ook afzonderlijk georganiseerd en deze organisatie beperkt
zich tot den eigenlijken loonarbeider. De ontwikkeling en de betekenis van de landarbeidersbeweging willen wij hier stilzwijgend voorbij gaan,
daar wij liever iets willen zeggen over de verhouding van boeren en arbeiders.

Wij stellen een gewetensvraag, wanneer wij
onderzoeken in hoeverre de katholieke boeren
en hun organisatie er daadwerkelijk toe hebben
medegewerkt in de geest van christelijke rechtvaardigheid en naastenliefde de maatschappelijke orde te vernieuwen, of, zoals de inleider
op het bovenvermelde congres van de Nederlandse Boerenbond in 1904 zei de: „Voor elkanders belangen en behoeften zorgen en elkander
tot voorbeeld en steun zijn."
Het heeft geen zin bij de herdenking van
Rerum Novarum met enige zelfgenoegzaamheid
te wijzen op bepaalde uiterlijkheden, die, al zijn
ze niet zonder betekenis, nog geen bewijzen zijn,
dat dé geest van rechtvaardigheid en naastenliefde in werkelijkheid tot onze boeren en tuinders is doorgedrongen en reële betekenis heeft
voor hun verhouding tot de arbeiders.
Want dit is wel het meest essentiële en belangrijke van de Pauselijke brieven: dat de grote
massa wordt doordrongen van de goede geest,
dat de oude liberale gedachtengang uit de hoofden wordt gebannen, een gedachtengang, die zo
gemakkelijk en zo sterk wordt vastgehouden
door 's mensen ingeboren neiging tot egoïsme.
Wanneer wij eerlijk zijn, moet erkend worden,
dat hier nog wel een en ander ontbreekt, al ligt
het in de natuur van den mens, dat de strijd
tussen de liefde en de hebzucht gestreden zal
moeten worden zolang de mensheid leeft. Maar
niettemin staat het vast, dat wij in de 50 jaren
sedert Rerum Novarum zeer veel nader zijn gekomen tot het verkrijgen van een sociale gezindheid onder de boeren, tot meer geestelijke
toenadering, tot de wil tot oprechte medewerking.
Hiertoe hebben tal van factoren bijgedragen
en om te blijven bij die, waarop de boerenorganisatie invloed heeft gehad, dan zijn het vooral
geweest de duizenden sociale cursussen, die op
talloze plaatsen op het platteland zijn georganiseerd, de sociale studiedagen voor de jongeren,
de ontwikkelingsdagen voor de ouderen. Daar is
voorts de activiteit van de bondsbesturen in de

bevordering van het afsluiten van collectieve
arbeidsovereenkomsten. En ten slotte is daar
het instituut der Katholieke Landbouwbedrijfsraden, opgericht in 1920, dat zeer veel tot beter
begrip tussen boer en arbeider heeft bijgedragen, door beïnvloeding van de geesten, door het
oplossen van geschillen en wat van nog meer belang is, door haar stille werking, welke het uitbreken van veel conflicten heeft voorkomen of
het mogelijk heeft gemaakt, dat zij in eigen boezem worden opgelost.
Niet slechts in eigen kring heeft het begrip
van de christelijke rechtvaardigheid en naastenliefde aan wezenlijke betekenis gewonnen, maar
ook in christelijk georganiseerde kringen is de
sociale gezindheid toegenomen en men mag zeggen, dat deze dank zij de propagandistische arbeid en 't gestelde voorbeeld de brede laag der
landbouwende bevolking heeft bevrucht.
Dit heeft het dan ook mogelijk gemaakt, dat
het georganiseerde overleg tussen boeren en
arbeiders, dat in katholieke kringen reeds sedert
1920 een duidelijke en vaste gestalte had gekregen in de bedrijfsraden, in de christelijke organisatie een incidenteel karakter droeg en tussen
de niet confessioneel georganiseerde boeren en
arbeiders slechts zeer sporadisch plaats vond,
nog niet zo heel lang geleden een hechte en
sterke basis heeft gekregen in het permanent
overleg tussen de drie centrale landbouworganisaties en de drie landarbeidersbonden. In het
.afgelopen jaar werden voor dit sociaal overleg
niet minder dan 20 gemeenschappelijke besprekingen gehouden, waarin alle belangrijke en
actuele aangelegenheden werden behandeld. Een
der beste vruchten van dit sociaal overleg was
de instelling van het instituut tot oplossing van
geschillen bij de vaststelling van lonen en arbeidsvoorwaarden in scheidsrechterlijke zin.
Indien men er in zou slagen, dat van dit instituut een algemeen gebruik zou worden gemaakt
en de „verplichte" arbitrage van overheidswege
zou kunnen verdwijnen, dan zou bereikt zijn, wat
Leo XIII sprekende over de samenwerking tussen de groep patroons en de groep arbeiders
heeft gezegd: „Indien iemand uit een van beide
klassen meent in iets benadeeld te zijn, dan is
er niets meer wenselijk dan dat er uit de vereniging zelf bekwame en rechtschapen mannen
worden aangesteld, door wier scheidsrechterlijke
uitspraak het geschil wordt beslecht zoals de
reglementen der verenigingen dienen voor te
schrijven."
Wij hebben van dit overleg tussen boeren en
arbeiders goede verwachtingen voor de toekomst. Nadat de Bedrijfsradenwet de oprichting
van land- en tuinbouwbedrijf sraden op wettelijke
basis had mogelijk gemaakt en er inderdaad 5

regionale land- en tuinbouwbedrijfsraden in Nederland zijn opgericht, is de activiteit der katholieke bedrijfsraden uiteraard verminderd. De uitvoering van de Bedrijfsradenwet is evenwel in
de practijk voor velen op een teleurstelling uitgelopen en zulks is inderdaad niet te wijten aan
onwil bij de bedrijfsgenoten. Het is echter lang
niet onmogelijk, dat het sociaal overleg, waarop
wij hierboven doelden en dat uit eigen initiatief
en in bewust streven naar verbetering der maatschappelijke orde is ondernomen door de bedrijfsgenoten zelve, op de duur van grotere betekenis zal worden dan het instituut der wettelijke bedrijfsraden.
Misschien, dat het ooit zal gelukken, uit het
bestaande overleg, dat kortelings ook tot economische aangelegenheden is uitgebreid, een zo
innige samenwerking te doen groeien, dat de
wensen van Pius XI, uitgedrukt in Quadragesimo Anno, worden vervuld en een wezenlijke corporatie in de landbouw zal gevormd kunnen worden.
Aan medewerking van de zijde der katholieke
boeren zal het niet ontbreken, want deden zij
niet enige tijd geleden een ingrijpend voorstel
tot intensief samengaan van alle boeren- en arbeidersorganisaties om een landbouwcorporatie
hl de geest van Quadragesimo Anno voor te bereiden? De tijd bleek er toen nog niet rijp voor.
Maar er is geen reden eraan te wanhopen, dat
die tijd ooit komen zal.
Ir. G. J. HEYMEIJER,
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Onder „kleine man" in bovenstaand
opschrift verstaan we den k l e i n e n
o n d e r n e m e r , meer bepaaldelijk
op het gebied van detailhandel en
nijverheid.
Over de s o c i a l e waarde en betekenis dezer groep van kleine ondernemers is in de loop der tijden zeer
veel gesproken en geschreven.
Opmerkelijk daarbij is, hoe uit de
meest vooraanstaande kringen van
staatslieden en geleerden, telkens
weer opnieuw stemmen zijn opgegaan,
die met klem de onmisbaarheid betoogden van een sterk ontwikkelde
zelfstandige middenstand voor een
duurzame rust en orde in de Staat.
m-4 onder een brede en gezonde middenstand, zo
heette het, kan een gezonde volksgemeenschap
praktisch niet blijvend bestaan.
Naast andere gronden werd dan ter adstructie
van dergelijke uitspraken vaak teruggegrepen
in de historie, die zou uitwijzen, dat grote en
machtige staten, bij gebreke van een brede en
sterke middenstand, jammerlijk zouden zijn ten
ondergegaan.
Intussen heeft de ervaring ons geleerd, dat de
hier bedoelde en andere soortgelijke uitspraken,
welke bij allerhande gelegenheden door overheidspersonen en overheidscolleges werden ten
beste gegeven, in feite weinig meer waren dan
platonische liefdesbetuigingen, die geen steun
vondtn in de werkelijkheid.
De verklaring hiervan moet onzes inziens
voornamelijk worden gezocht in de omstandigheid, dat, met zovele anderen, ook de overwegende meerderheid der burgerlijke bestuurderen
gevangen lag in de ban der schittering van de
verbluffende economische en technische resultaten, waartoe, onder het regiem van het meest
volstrekte individualisme, de teugelloos vrije
concurrentie gaandeweg had geleid.
Dit deed hen blijkbaar huiveren voor iedere
maatregel, die ten doel had, het kleine zelfstandige bedrijf in bescherming te nemen hetzij door
't verlenen daaraan van positieve steun, hetzij
door de onbegrensde expansie-drang van het
zich snel ontwikkelende en concentrerende
grootbedrijf enigermate te remmen en te stuiten.
Alleen met e c o n o m i s c h e resultaten
mocht worden gerekend, slechts wat e c o n omi s c h e" waarde had, telde mee.
Wie het dan ook durfde bestaan, in een besturend college bepaalde maatregelen te verdedigen op grond van hun s o c i a l e betekenis,
die kon er zeker van zijn, het pleit te verliezen.
•Venteriiitj

Zo stonden de zaken toen een overigens beperkt aantal nobele figuren met de ellende,
waarin de harde en consekwente doorwerking
van het individualisme in de volkshuishouding,
grote scharen loonarbeiders had gestort, openlijk gingen aandringen op het voeren van een
beschermende sociale politiek ten behoeve van
de arbeiders, daarbij tegelijkertijd deze laatsten
opwekkend en krachtig aansporend om door het
vormen van machtige organisaties aan hun
pogen de nodige kracht bij te zetten.
Met het gevolg?
Dat de overheid gaandeweg zich gedwongen
zag, althans enkele overigens zeer bescheiden
sociale maatregelen tot bescherming der arbeiders te treffen.
Dan verscheen de encycliek Rerum Novarum.
In klare en moedige taal wees deze encycliek
zowel werkgevers als arbeiders op hun wederzijdse plichten en rechten, bepleitte onomwonden het voeren van een krachtige en doortastende sociale arbeiderspolitiek, en zette daarnevens
de katholieke arbeiders aan, om, onder leiding
van hun bisschoppen, waar mogelijk zich in katholieke sociale organisaties te verenigen.
In verheugend toenemend^ mate hebben de
katholieke arbeiders van ons land aan deze roepstem van den Paus gehoor gegeven, onderwijl
daarneven ook de overheid gaandeweg meer
ingrijpende en verder strekkende maatregelen

van sociaal-politieke aard ter bescherming van
de arbeiders ging nemen.
Wat nu waren de gevolgen daarvan voor de
middenstand en met name voor -de katholieke
middenstand van ons land?
In de encycliek Quadragesimo Anno, waarvan
de aanvang is gewijd aan een summiere schets
van de zegeningen van Rerum Novarum, zegt de
Paus zelf met betrekking tot de hier bedoelde
gevolgen: „Aan Leo's encycliek mag het dan
ook voor een deel worden toegeschreven, dat we
ook onder de landbouwers en andere m i d d e n s t a n d s g r o e p e n zulke hoogst nuttige verenigingen en andere dergelijke instellingen zozeer zien bloeien en met de dag zien toenemen,
waar de behartiging van geestelijke en stoffelijke belangen op gelukkige wijze hand in hand
gaan."
Deze uitspraak geldt ook en met name voor
ons land, waar, naast principieel anders gekleurde middenstandsverenigingen, geleidelijk een
katholieke middenstandsbeweging zich ontwikkelde van betekenende omvang.
En dit geschiedde niettegenstaande de diverse groepen van kleine ondernemers in bizonder
sterke mate individualistisch plegen te zijn ingesteld en daarom, zomede om andere hier niet
te ontvouwen redenen, zo ongemeen moeilijk
voor organisatie zijn te winnen.
In verband nu met het feit, dat de burgerlijke
overheid, zoals we zagen, meer en meer ertoe
kwam, speciale wettelijke maatregelen tot bescherming der arbeiders te nemen, zien we ook
de georganiseerde middenstanders in toenemende mate een beroep doen op de openbare bestuurderen, om ook te hunnen behoeve een
sociale politiek van steun en bescherming te
gaan voeren.
Zelfs rijst hier de vraag, of in het verleden
de georganiseerde middenstand — met erkenning overigens van de volkomen redelijkheid en
wenselijkheid van verscheidene der gevraagde
en verkregen maatregelen — niet al te eenzijdig
zijn actie heeft gericht op steun en bescherming
door de overheid, en of hij daarbij niet in betekenende mate verzuimd heeft te trachten, zijn
wankele positie allereerst van binnenuit te versterken door organisatorische samenwerking op
het veelzijdige terrein van zijn bedrijfsleven.
Het stelsel zelf bleef onciangetast

Intussen raakten de hier bedoelde sociaalpolitieke maatregelen van bescherming en steun
aan arbeiders, middenstand en andere groepen
der volksgemeenschap, geenszins de k e r n van
het maatschappelijk vraagstuk, dat om oplossing bleef dringen.
Door die maatregelen toch werd dat probleem
slechts aan de buitenkant benaderd.
Innerlijk echter en in zijn wezen bleef het volkomen onberoerd.
Slechts enige der sterkst in 't oog springende excessen en der meest ernstige gevolgen werden door bedoelde maatregelen weggenomen of
in hun uitwerking verzwakt.
Zelfs is ui dit verband wellicht niet al te gewaagd de ietwat boud klinkende stelling, dat
juist het voeren der evenvermelde sociale politiek ten behoeve van bepaalde groepen des volks
— ongewild overigens en onbedoeld — ertoe geleid heeft, dat, wegens de daardoor bewerkte
verzachting van de sociaal-pijnlijke gevolgen
van het heersende individualisme, in de grote
meerderheid der verantwoordelijke bestuurderen de geneigdheid werd verzwakt en de bereidheid, om tot diep ingrijpende hervormingsmaafcregelen te besluiten.
Niettemin is het te verstaan en valt het vol-

komen te begrijpen, dat enerzijds door de direct
belanghebbenden met aandrang werden gevraagd en anderzijds door de overheid werden
toegestaan en uitgevoerd een aantal maatregelen, die ten doel hadden, aan o g e n b l i k k e 1 ij k e noden door o g e n b l i k k e i ij ke huig
tegemoet te treden.
Daardoor achtten de betrokken georganiseerde volksgroepen zich meer gebaat en oordeelde
blijkbaar ook de overheid zich eerder verantwoord dan door het louter uitzicht openen en
het wachten op de tijd, waarin een radicale omvorming van het maatschappelijk bestel praktisch uitvoerbaar zou blijken.
Dit neemt intussen niet weg, dat ook in de
vele jaren, gedurende welke de sociale politiek
vrijwel uitsluitend zich richtte op de bestrijding
en verzachting van de ergerlijkste gevolgen der
individualistische leer en praktijk, toch telkens
weer opnieuw door zeer vooraanstaande figuren onder de katholieken in binnen- en buitenland met grote kracht en nadruk werd betoogd,
dat niet langs dié weg de oplossing van het „sociale vraagstuk" kon worden bereikt en deze
slechts te verwezenlijken was door een f u n d a m e n t e l e ombouw der samenleving in de zin
van een o r g a n i s c h g e l e d e m a a t s c h a p p ij.
Doch de geest der overgrote meerderheid van
het volk was voor de praktische doorvoering
van zo'n fundamentele ombouw niet niet rijp en
daarom ook was deze onder een parlementairdemocratisch regiem feitelijk niet bereikbaar.
Dientengevolge bleef de sociale politiek in
hoofdzaak zich bewegen in de eerder aangeduide
richting.
Maar dit geschiedde toch ook weer niet uitsluitend en hi louter exclusieve zin.
Want vooral in het laatste decennium zijn van
Regeringszijde inderdaad pogingen, zij het
schuchtere pogingen gedaan om het roer der sociale politiek te wenden en koers te zetten naar
een werkelijk organische ordening der samenleving
in Je juiste ricntincp

Reeds vóór de uitvaardiging der encycliek
Quadragesimo Anno over het „herstel der maatschappelijke orde" kende ons land de wettelijke
regeling in zake collectieve arbeidsovereenkomsten.
De waardering van deze wettelijke regeling
als stap in de richting van een organische inrichting der maatschappij naar bedrijfs- en beroepsgemeenschappen, is allerminst eensluidend.
Aangezien het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst tussen werkgever (s) en georganiseerde arbeiders in feite niets anders is
dan het aangaan van een wapenstilstand, die,
na beëindiging, mogelijk gevolgd wordt door
nieuwe en mogelijk nog feller onderlinge strijd,
kunnen verscheidenen een dergelijke, overeenkomst kwalijk aanmerken als een middel, dat —
op zichzelf beschouwd — geschikt is om ons
nader te brengen tot een ware ordening van het
bedrijfsleven.
Toch, zo menen wij, kan men het hierover eens
zijn, dat het noodzakelijk aan 't sluiten van een
collectieve arbeidsovereenkomst voorafgaand
overleg tussen werkgever (s) en werknemers,
tegelijk met de daaraan verbonden uitwisseling
van gedachten omtrent allerlei * mogelijkheden
en moeilijkheden, partijen doorgaans zal brengen tot een beter begrijpen van elkanders standpunt en tot een juister waardering van elkanders inzicht, met het gevolg, dat de geesten
der betrokkenen gaandeweg meer geschikt worden gemaakt, om tot de zo onmisbare loyale
samenwerking in een werkelijke bedrijf sgemeenschap te komen,

e cf rote

In ieder geval heeft de ervaring uitgewezen,
dat vooral in die takken van middenstandsbedrijf, waar reeds enige tijd organisatorisch overleg was gepleegd in verband met het sluiten of
vernieuwen van een collectieve arbeidscontract,
de indertijd gedane oproep om katholieke bedrijfsraden te stichten, 't prompst en 't vlotst
is beantwoord.
Intussen zij hierbij aangetekend en spreekt
het eigenlijk voor zich zelf, dat deze katholieke
bedrijfsraden, samenwerkend in een katholieke

Algemene Middenstandsbedrijfsraad, geenszins
zijn geboren uit het inzicht, dat daarmee praktische resultaten van grote betekenis konden
worden bereikt op het terrein der waarachtige
bedrijfsordening; veeleer dankten zij hun ontstaan aan de overweging, dat zij een doeltreffend middel konden zijn om de gedachte der
bedrijfsordening vruchtbaar te propageren en
uit te dragen naar kringen, die nog afzijdig of
onwennig stonden tegenover de sociale denk.beelden, die aan de stichting dier bedrijfsraden
ten grondslag waren gelegd.
Dit zou trouwens na enige jaren duidelijk
blijken uit een besluit, waarop we aanstonds
zullen terugkomen.
Na Je verschijning van
Anno

Op 15 Mei 1931 werd uitgevaardigd de vermaarde encycliek Quadragesimo Anno, die een
nadere toelichting en tevens aanvulling wilde
zijn op de inhoud van Rerum Novarum.
In deze nieuwe sociale encycliek werd met
machtige aandrang de noodzakelijkheid bepleit
van een spoedige en radicale herordening der
samenleving naar bedrijfs- en beroepsgemeenschappen op dé grondslag van maatschappelijke (sociale) rechtvaardigheid en van maatschappelijke (sociale) liefde.
Onder de sterke suggestie, zo menen we te
mogen zeggen, van deze encycliek in eigen kring
en die van andersdenkenden, onder kennelijke invloed ook van wat hier en daar in het buitenland
bezig was in zoeken en tasten zich te voltrekken
op het gebied der hervorming van het maatschappelijk en staatkundig leven, en ten slotte
als gevolg mede van de sterk gewijzigde, in ongunstige zin zich ontwikkelende economische
verhoudingen, werd de geest van steds meer
ontvankelijk gemaakt voor denkbeelden, die
duidden in de richting van een andere, meer
organische opbouw onzer individualistisch ingestelde samenleving.
Daardoor werd het gaandeweg tevens mogelijk, plannen tot uitvoering te brengen, wier
praktische verwezenlijking, vóór betrekkelijk
nog slechts korte tijd, op onbreekbare tegenstand zou zijn gestuit.
iJecIrijfsratlenwet

Zo bracht in 1933 minister Verschuur ons de
Bedrijfsradenwet, die de mogelijkheid opende,

om in diverse bedrijfstakken, welke daarvoor
genoegzaam rijp konden worden geacht, o p
w e t t e l i j k e g r o n d s l a g vaste organen
te vormen, die, samengesteld uit een gelijk aantal werkgevers en arbeiders, tot voornaamste
taak zouden hebben, een gezonde en doeltreffende regeling te bevorderen van de s o c i a l e
verhoudingen in de betreffende takken van bedrijf.
Wie de inhoud van deze Bedrijfsradenwet
aandachtig beziet en daarbij in 't bizonder let op
de werkkring, zomede op de adviserende, uitvoerende en in beginsel ook erkende verordenende taak, welke zij aan de bedrijfsraden toedenkt, die kan o.i. kwalijk betwisten, dat met de
uitvaardiging dier wet een weliswaar bescheiden en beperkte, maar dan toch welbewuste stap
werd gezet naar een ordening of herordening
van het bedrijfsleven in ons land.
En deze stap won — op zichzelf beschouwd
— nog aan betekenis, toen enige jaren later minister Romme, door wijziging der wet, de taak
dier bedrijfsraden ook uitstrekte tot aangelegenheden van e c o n o m i s c h e aard.
En al moge het waar zijn en wordt door ons
grif erkend, dat om verscheidene redenen de Bedrijfsradenwet zowel theoretisch als praktisch
ons nog verre heeft gelaten van wat nodig is
om tot een waarlijk organische geleding en fundamentele herordening van het economisch-sociale leven te komen, toch kan aan die wet niet
de verdienste worden ontzegd, dat zij o.m. de
grondgedachte van die herordening in brede
kringen heeft verbreid, verlevendigd en versterkt.
Dit is zelfé in die mate het geval, dat, in de
loop der laatste jaren van verscheidene zijden
herhaaldelijk is bepleit de wenselijkheid en noodzakelijkheid, om door een ingrijpende herziening en aanvulling der Bedrijfsradenwet een
ware ordening van het bedrijfsleven over de hele
lijn voor te bereiden.
Boven zeiden we, dat de vorming indertijd van
katholieke bedrijfsraden voornamelijk ten doel
had, de gedachte aan een wettelijke regeling der
bedrijfsorganisatie nader tot haar praktische
verwezenlijking te brengen.
In aansluiting daarop is dan ook in de eerste vergadering van de Algemene Middenstandsbedrijfsraad, volgende op de aanneming der Bedrijfsradenwet, eenstemmig besloten, van dan
af niets onbeproefd te laten om door ernstig
overleg met de respectieve zusterorganisaties
van werkgevers en arbeiders, tot de instelling
van w e t t e l i j k e bedrijfsraden voor de betrokken takken van bedrijf te komen, en, bij welslagen van de desbetreffende po-ringen, tot onheffing van de katholieke bedrijfsraden over te
gaan.

En alhoewel deze opzet niet in alle gevallen
tot het beoogde resultaat heeft geleid, toch zijn
nadien verscheidene bedrijfsraden op wettelijke
basis gesticht in die takken van middenstandsbedrijf, welke voorheen slechts een katholieke
bedrijfsraad kenden.

Vestigingswet kleinbedrijf

In 1937 kwam tot stand de door minister
Steenberghe voorbereide en door minister Gelissen ingediende en verdedigde Vestigingswet
Kleinbedrijf, die in zekere mate orde beoogde te
scheppen in het middenstandsbedrijfsleven door
aan ieder die in enige tak van detailhandel, ambacht of kleine nijverheid — waarop de wet van
toepassing was verklaard — zich als ondernemer wilde vestigen, bepaalde minimum-eisen te
stellen van credietwaardigheid, handelskennis
en vakbekwaamheid.
Ook aan de uitvaardiging van deze wet lijkt
ons niet vreemd te zijn geweest de invloed der
factoren, die we boven ten aanzien van de totstandkoming der Bedrijfsradenwet als van niet
te onderschatten betekenis hebben aangemerkt.

AnJ ere wetten
Ditzelfde geldt o.i. ook in zekere mate van de
wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve
arbeidsovereenkomsten, zomede van de overigens in haar huidige vorm zeer moeilijk door de
middenstand te hanteren ondernemersovereenkomstenwet, van de wet regelende de uitverkopen en opruimingen, en van andere na 1931 uitgevaardigde wettelijke maatregelen, die alle beoogden, de teugelloze uitleving van het individualisme en de wilde vrijheid van concurrentie,
op beperkt gebied van het bedrijfsleven aan redelijke grenzen te binden en daardoor enige ordening op die terreinen te brengen.

Li,
Opmer Kingen
Intussen wensen we met betrekking tot bovenbedoelde wetten vooreerst erop te wijzen,
dat zij in merendeel hun toepassing afhankelijk stellen van het vrije initiatief der betrokken
bedrijfsgroepen.
Dit heeft tot gevolg gehad, dat veelal slechts
in bescheiden mate en op zeer beperkte schaal
gebruik van die wetten is gemaakt.
Bedoelde wetten zijn uitgevaardigd met het
doel, het bedrijfsleven der betrokken groepen
of delen van de volksgemeenschap op ietwat gezondere basis te stellen en daardoor het welzijn
dier volksgemeenschap in haar geheel te dienen.
Maar dan lijkt het ons niet juist, dat de overheid, als hoedster van het algemene volkswelzijn, er zich toe bepaalt lijdelijk af te wachten
tot enige groep om toepassing der betreffende
wetten vraagt, doch is zij — gelijk we elders
reeds vroeger betoogden - - naar ons oordeel
gehouden, die toepassing met gepaste drang
en, zo rodig, door dwang krachtdadig te bevorderen.
Voorts kan niet worden ontkend, dat sommige van de hier bedoelde wetten de onder hen
ressorterende aangelegenheden geheel van bo-

venaf en al te ambtelijk regelen, terwjjl dit toch
eigenlijk door de belanghebbenden zelf, onder
toezicht der overheid, zou dienen te geschieden.
Doch als overgangsmethode om tot een ordening van het bedrijfsleven door betrokkenen
zelf te komen, lijkt «ns — gelet op dezer feitelijke geestesg»steltenis — die wijze van doen
alleszins gewettigd. Waarbij dan tevens dient
bedacht te worden, dat de praktische toepassing
der opgelegde regelingen de geesten der direct
belanghebbenden allengs gunstig moet beïnvloeden en deze derhalve gaandeweg meer geneigd
en geschikt zal maken, om zelfstandig de gewenste bindende regelingen voor het eigen bedrijf te treffen.

w
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Met volkomen waardering intussen van wat
onder vorige Regeringen in de richting van bedrijfsordening is gedaan en daarbij ten volle erkennend de zeer beperkte feitelijke politieke mogelijkheden op dit gebied ook in het laatste decennium, blijkt toch uit vorengegeven uiteenzetting, dat in werkelijkheid ter zake van een
waarachtig, organische ordening der samenleving, praktisch gedurende die ganse tijd nog
maar zeer weinig is bereikt.
Indien dan ook die wetgevende arbeid naar dezelfde methoden en in gelijk tempo zou zijn
voortgezet, dan had —• menselijkerwijze gesproken — van een radicale en volledige omvorming
der samenleving in organische zin, binnen afzienbare tijd geen sprake kunnen zijn.
De feitelijke verwezenlijking van de grote en
grootse hervormingsgedachten van Quadragesimo Anno eist onzes inziens een dieper ingrijpen
en doortastender optreden van de Regering en
diensvolgens een aanzienlijke verruiming van
haar bevoegdheden op het onderwerpelijke terrein.
Of de geest des volks voor zulke radicale
maatregelen genoegzaam ontvankelijk zal blijken en of zijn sociale gezindheid of gemeenschapszin daartoe genoegzaam ontwikkeld moet
worden geacht?
Wij zouden deze vraag niet gaarne in bevestigende zin willen beantwoorden, al neemt dit
geenszins weg, dat door een duchtige versterking van het centrale gezag heel wat meer op dit
gebied zou kunnen worden bereikt.
In ieder geval menen we te mogen zeggen, dat
een herordening der samenleving naar echte bedrijfs- en beroepsgemeenschappen, zoals die in
Quadragesimo Anno wordt bepleit, ook voor de
toekomst van de middenstand onschatbare betekenis zal hebben.
Weliswaar zal dan diens bedrijfswerkzaamheid meer moeten worden ingesteld en afgestemd op het welzijn van de ganse volksgemeenschap, maar daartegenover staat, dat dit algemene volkswelzijn ook hem, als levend deel daarvan, vanzelfsprekend ten goede zal komen. Bovendien zal in dat geval aan de sluwe, unfaire
en moordende onderlinge concurrentie-strijd
paal en perk zijn gesteld en achten we ons tevens gerechtigd aan te nemen, dat hem dan, bij
passende vlijt en voldoende bekwaamheid, een
behoorlijk bestaan zal zijn verzekerd.
Al moet intussen — zoals bereids door ons
geschiedde — worden erkend, dat ook de juiste
feitelijke ordening zelf van het maatschappelijk
leven, op de duur haar gunstige invloed heeft op
de sociale instelling van 's mensen geest, toch
kan die ordening nooit tot volle vruchtbaarheid
gedijen, zolang die geest niet de ziel en de draagster der maatschappelijke ordening is.
Daarom komt het vóór alles aan op de echte
sociale geest.
Niet het minst bij de sterk individualistisch
denkende middenstand; bjj de middenstand wie
het doorgaans nog maar al te zeer schort aan de
ware sociale gezindheid, een sociale gezindheid,
die door hem nog zo vaak wordt verward met
de enghartige groepsgeest, de geest van het benepen groepsegoïsme, terwijl toch in werkelijkheid de echte sociale gezindheid de brede en
ruime geest ademt van de maatschappelijke
liefde.
In dit verband moge hier met voldoening worden vermeld, dat nog slechts kort geleden door
de leiding van de Ned. R. K. Middenstandsbond
is besloten, bepaalde maatregelen te treffen, die
erop gericht zijn, in de leden meer stelselmatig
te gaan aankweken en ontwikkelen die weldadige en grootmoedige gemeenschapszin, wei^e
zowel den enkeling als de diverse groepen bereid
maakt, zo nodig met opoffering van eigen en
groepsbelang, zich in dienst der grote volksgemeenschap te stellen.
Mogen de hier bedoelde maatregelen in ruime
mate de vruchten afwerpen, die daarmee worden
beoogd.
i VAN BEURDEN.

Het

er fdeel

In de beschrijving van Heiligen-Levens vindt
men herhaaldelijk de mededeling, dat de betrokken heilige uit een braaf gezin is voortgekomen
en dat de echt-christelijke opvoeding zijner of
harer ouders niet weinig heeft bijgedragen tot
de God-welgevallige levensloop van later dagen.
Veelal is het meer in 't bijzonder de invloed van
een vrome en goede moeder, die in zulke verhalen een hoofdrol speelt.
Nu moge het waar zijn, dat Leo XIII z.g. niet
tot de gecanoniseerde Heiligen behoort, vast
staat toch ook dit weer, dat hij uit een gedegen
katholiek huisgezin stamde, waar de beste tradities van roomsen huize door een deugdzaam
ouderpaar werden hooggehouden.
Wanneer men Rome uitgaat langs de beroem-
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dan spat het schuim ver over de wereld, overal
waar katholieken hun verblijf hebben opgesiagen. Ook Carpineto moest de gevolgen van die
stormen ondervinden, te meer nog, daar het tot
het grondgebied der Kerkelijke Staten behoorde.
Zoals ae ene afgrond de andere inroept en
naar het voorbeeld der machtigen ook arme
duivels opstonden en tot misdaad overgingen,
zo moest Carpineto bij de algemene ellende ook
nog de bijzondere ondergaan door het hand over
hand toenemen van roversbenden. De familie
Pecci behoorde tot de meer welgestelde inwoners
van de ganse streek en daarom is het niet te
verwonderen, dat juist zij het meest te lijden
had van de nieuwe regering en van de „vrijbuiters."
Bovendien kwamen voor de poorten van het
„paleis der Pecci's" nog vele anderen, die om
Gods wil om een aalmoes verzochten of voor
korter of langer tijd om een onderkomen vroegen. Zij werden niet afgewezen, integendeel liefdevol onthaald en gekoesterd met Vincentiaanse
zorg!
Maar dat had toch ook zijn schaduwzijden.
Het kon, gezien de algemene toestand in die
dagen, moeilijk anders of er werd door deze
logé's herhaaldelijk gesproken van oorlog en
veldslagen, van soldaten en wapenen, van veldheren en bandieten, van moord en plundering.
Het spreekt welhaast van zelf, dat zulke verhalen ook bij Vincentius Joachim en zijn broers
en zusjes doordrongen, ja, dat ze zelfs de
sprookjes en de stichtende verhalen, waarmede
kinderen anders bezig gehouden worden, naar
de achtergrond verschoven.

Doch zoals van de parelmossel gezegd wordt,
dat zij midden in het zilte zeewater niets opneemt dan een enkele druppel, waaruit de kostbare parel gevormd wordt, zo bleef ook de f ami' liekring der Pecci's niet alleen onbesmet te midden van deze gebeurtenissen, maar spoorden
deze haar juist aan tot groter godsvrucht en
boden haar volop gelegenheid tot charitatieve
werken.
En het was de moeder van onzen Vincentius
Joachim, die in al deze dingen voorging.
Op de 5e Augustus 1824 stierf de vrome vrouw
en werd in de kerk der veertig martelaren begraven, gekleed in het bruine habijt en het koord
der leden van de Derde Orde van St. Frariciscus.
Het grafschrift, door haar zoon Josef in het
de Appische weg, zuidwaarts over Terracina Latijn gemaakt, luidt vertaald als volgt:
naar Capua, ligt ongeveer twintig uren gaans
van eerstgenoemde stad verwijderd het stadje
ANNA ALEX. F. PROSPERT
Carpineto, de vaderstad van Paus Leo XHL
Dicht aan een rots geleund, ligt daar het stam- de voedster der armen, de tederste moeder voor
huis van de familie Pecci, een groot gebouw met
haar kinderen,
drie verdiepingen. Ofschoon door pracht noch
in Cori geboortig,
kunst nu juist uitmuntend — het gelijkt meer
op een magazijn of kazerne dan op een paleis —
Een vrouw van oud eerwaardige deugd,
is het toch in vergelijking met de overige nedeeenvoudig, milddadig,
rige en armoedige huizen een voorname behuirust hier.
zing.
Hier werd de 2e Maart 1810, een uur na midZij heeft iedere plicht der huisvrouw
dernacht, het zesde kind, de vierde knaap, van
Stipt en voorbeeldig vervuld
kolonel Lodewijk Pecci en Anna Prosperi geboren.
en stierf tot grote droefheid der braven
Toen het kind de 4e Maart d.a.v. m de paroop de 5e Augustus 182%.
chiekerk van den H. Nicolaas gedoopt werd,
Zij leefde allergelukkigst met de haren
ontving het de namen van Vincentius, Joachim,
Rafaël, Aloysius. De eerste voornaam werd hem
51 jaren, 7 maanden, 11 dagen en
gegeven op uitdrukkelijk verlangen van zijn
moeder, die voor den H. Vincentius een grote LodewijTt Pecci, haar echtgenoot, met de treurende
verering koesterde en dezen Heilige in diens liefkinderen,
de tot de armen en ongelukkigen zo getrouw hebben voor deze zeldzame, onvergelijkelijke vrouw,
mogelijk trachtte na te volgen.
dit grafteken geplaatst.
Het was een onrustige, hoogsternstige en onheilvolle tijd, waarin Vincentius Joachim Pecei
Vaarwel, reinste ziel,
het levenslicht aanschouwde en waarin ook zijn
Rust in vrede!,
kinderjaren vielen. Op de schouders van dé
Franse revolutie en als haar erfgenaam tevens
regeerde Napoleon Bonaparte over Frankrijk en
Ook hier weer wordt het woord van de Schrifeen groot deel van het door hem onderworpen ten bewaarheid' „Aan de Vruchten kent men de
Europa bovendien. Ook de Kerkelijke Staten,
waartoe Carpineto.behoorde, bleven niet van de boom."
Als paus Leo XIII in heel zijn leven zulk een
gruwelen van de oorlog noch van de grillen van
den heerszucht!fren Corsicaan verschoond. Op grote goedheid jegens de minder met stoffelijke
de 10e Juni 1809 werden de Kerkelijke Staten goederen gezegenden beoefend heeft en zijn hart
evenals in 1798, Frans eigendom, en paus Pius zo uitging naar de ongelukkigen en verdrukten,
VII, evenals zijn voorganger en naamgenoot in
1798, de gevangene van Frankrijk. De kroon op dan had hij dat, zoals de volksmond zegt, van
het werk der Kerkvervolging werd gezet in 1811, geen vreemde.
Het was het geestelijk erfdeel van zijn vrome
toen de zoon van Napoleon tot „koning van
Rome" werd uitgeroepen.
moeder!
Wanneer de woeste golven der menselijke
J. D.
boosheid tegen de rots van Petrus aanstormen,

Het is nog niet zo heel lang geleden, dat het in Nederland tot de
populaire voorstelling van zaken behoorde, de sociale encyclieken te
beschouwen als uitsluitend gericht tot de belijders van de katholieke godsdienst en meer in het bijzonder tot de arbeiders onder hen. Zulke pauselijke
documenten werden gaarne ingedeeld — zoals bijvoorbeeld de liberale
„Nieuwe Courant" kort na het verschijnen van Quadragesimo Anno deed —
bij die vele brochuren en vlugschriften, die met sociale en economische
wetenschap niet veel gemeen hebben. „De nieuwe encycliek — zo werd
geschreven — laboreert aan hetzelfde euvel, waaraan zoveel van dat soort
weimenende geschriften lijden: zij zijn geschreven voor heden, die geen
rekening houden met het economisch mogelijke, maar alleen oog hebben
voor het ethisch wenselijke."
De bedoeling ervan is de arbeiders in het gevlei te komen „door de
bekende demagogische tegenstelling tussen ontzaglijke rijkdommen,
opgestapeld in de handen van enkele weinigen, en aan de andere züde een
buitengewoon grote menigte van arbeiders, die geen ander eigendom
bezitten dan hun armen en hun zweet."
[iet gaarne zou ik willen beweren, dat vijftig
jaar geleden Rerum Novarum zelfs aan alle
katholieken als muziek in de oren geklonken
heeft en dat niet menig katholiek ondernemer
't oordeel van zijn liberalen collega onderschreef,
dat Paus Leo wel wat eenzijdig het belang der
arbeiders had behartigd.
Het was daarom van Paus Pius XI goed en
menskundig gezien door bij de beschrijving van
de voorbereiding van Rerum Novarum eraan te
herinneren, dat de stoot tot het uitvaardigen van
deze encycliek is uitgegaan van (men lette op
de volgorde) „sociologen, de werkgevers en ook
de werknemers." „Eenstemmig smeekten zij, dat
hun toch eindelijk een veilige weg mocht worden
gewezen" om uit het doolhof der meningen
omtrent het sociale vraagstuk te geraken.
Zoals dr. Hentzen in zijn commentaar op de
encycliek Quadragesimo Anno mededeelt, had
de Paus bij het neerschrijven van deze woorden
de Franse pelgrimage op het oog, welke onder
leiding van den nobelen werkgever Léon Harwel
de wens van het Congres van Sociologen te
Rijssel van 1888 naar Rome overbracht, om een
internationaal congres bijeen te roepen waar de
bescherming van de arbeid aan een bespreking
zou worden onderworpen ter oplossing van de
ernstige strijdvragen aan de arbeidsverhoudingen verbonden. In plaats daarvan vaardigde
de Paus zijn beroemde sociale encycliek „over
de toestand der arbeiders" uit, waarvan wij
onder wel zeer bijzondere omstandigheden het
tiende lustrum herdenken.
Wie de verhoudingen in Nederland tussen
katholieken en niet-katholieken uit die dagen

De bewering, dat Paus Leo en Paus Pius min
of meer eenzijdig en onevenwichtig het belang
der arbeiders in het licht hebben gesteld, kan
gemakkelijk worden weerlegd door de talrijke
passages van Quadragesimo Anno te raadplegen, waarin over de werkgevers, de patroons en
de ondernemers wordt gesproken. Ik wees reeds
op de passage over de wordingsgeschiedenis van
Rerum Novarum. Maar ook in de volgende
hoofdstukken doet Paus Pius bij herhaling een
beroep op de werkgevers.
O
Zo in nummer 29 van Quadragesimo Anno,
waarin herhaald wordt dat „de patroons en de
arbeiders" zelf veel kunnen bereiken „door
middel van instellingen, die doelmatige steun
brengen aan behoeftigen en toenadering bevorderen tussen de beide klassen". De eerste plaats
onder deze instellingen komt naar de mening
kent, zal zich er niet over verbazen, dat pause- van Paus Leo XIII toe aan de verenigingen, die
lijke encyclieken niet aanstonds en algemeen op ofwel de arbeiders alleen of arbeiders en
hun juiste waarde werden geschat. Het patroons beiden zouden omvatten. En dat Paus
isolement der katholieken in ons land, product Pius niet alleen de arbeidersorganisaties aanvan een eeuwenoude geschiedenis, had in 1891 moedigt, maar evenzeer de werkgeversvereniginnog niet veel van zijn betekenis verloren. In het gen, is met zoveel woorden in nummer 38 te
openbare en hogere geestesleven speelde het lezen:
katholieke volksdeel nog slechts een bescheiden
„Wanneer dit zelfde (nl. het katholiek orrol en in de kringen der profane wetenschappen
ganisatiewezen) niet kan gezegd worden van
was het liberalisme nog oppermachtig. Geen
verenigingen van werkgevers en industriëlen
wonder, dat W. S. van Houten Rerum Novarum
waarvan de oprichting door Onzen Voorganals weinig minder dan 'n revolutionnair geschrift
ger eveneens zo vurig werd gewenst, maar
beschouwde en aan deze mening uiting gaf onder
die tot onze spijt bepaald zeer schaars ~zijn,
meer in een opstel getiteld: „Liberaal of Pausedan is dit niet geheel en al te wijten aan onwil,
lijk Staatsbeleid", dat hij in 1897 liet herdrukken
maar aan de veel grotere moeilijkheden, die
naar aanleiding van Nolens' maiden-speech in
dergelijke verenigingen in de weg staan en die
de Tweede Kamer, welke geheel op Rerum
Wij volkomen beseffen en niet onderschatten.
Novarum was geïnspireerd.
Toch koesteren Wij de gegronde verwachting
In hoeverre de katholieken zelf enige schuld
dat binnen korte tijd ook deze hinderpalen
treft ten aanzien van de handhaving van het hun
zullen verwijderd worden en met innige zieleopgedrongen isolement blijft hier onbesproken,
vreugde begroeten Wij nu reeds enige succesmaar niet duidelijk genoeg kan worden herhaald,
volle pogingen in deze richting, waarvan de
wat reeds zo dikwijls is uitgesproken: de
rijke
vruchten een nog rijkere oogst beloven
encyclieken Rerum Novarum en Quadragesimo
voor
de
toekomst."
Anno zijn gemeengoed van de ganse mensheid.
De Pausen hebben geput uit de schatkamer
zowel van de natuurlijke rede als uit die van de
'eze woorden werden geschreven, toen in Negoddelijke openbaring. De waarheden in deze derland reeds vanaf 1915 de Algemene Kathobrieven blootgelegd kan het verstand zelf lieke Werkgeversvereniging bestond die de
ontdekken en zij zijn aanvaardbaar ook voor stoot gaf tot het in Januari 1919 opgerichte
hen die niet tot de katholieke Kerk behoren. R. K. Verbond van Werkgeversvakverenigingen.
Het zou trouwens niet moeilijk zijn een bloem- Voor deze en de daarbij aangesloten vereniginlezing samen te stellen uit getuigenissen van gen in de vijf diocesen en in de voornaamste
niet-katholieke zijde om ervan overtuigd te onderdelen var het bedrijfsleven vormden de
worden, dat de grondgedachten van deze beide encyclieken steeds de bronnen,van inspiencyclieken weerklank gevonden hebben in alle ratie en activiteit, getuigen de met succes bekringen onzer samenleving.
kroonde pogingen om de collectieve arbeidsoverMenige redevoering in internationale arbeids- eenkomst, de sociale en de economische ordeconferenties en in de parlementen van verschil- ning, de uitvoering der arbeidersverzekeringen
lende landen uitgesproken legt daarvan door de bedrijfsgenoten zelf in de kringen der
getuigenis af. Ik vermeld slechts de bekende werkgevers een blijvende en eervolle plaats te
passage van het rapport van Albert Thomas geven. De leer van het solidarisme is door het
aan de assemblee van het internationaal arbeids- patronaat in geen land ter wereld met meer
bureau in 1928.
overtuiging aanvaard dan in onze lage landen
Kort na het bekendworden van Quadragesimo bij de zee.
Anno in ons land schreef het orgaan van de
Een merkwaardig bewijs, dat deze overtuiging
(neutrale) „Centrale" van verenigingen van niet alleen bij de katholieke en de protestantspersoneel in 's Rijks dienst:
christelijke werkgevers leeft, kan men vinden
in een polemiek door „De Nederlandse Werk„Door Zijn aandacht te wijden aan de gever',, het orgaan van het Verbond van Nedersociale vraagstukken van die dagen, heeft landse Werkgevers, met „De Volkskrant" gePaus Leo XIII niet alleen de dank verdiend voerd. In dat blad van 15 Juni 1933 trekt de
van de katholieken, maar van heel de wer- redactie tegen haar collega van de Volkskrant
van leer over het naar haar mening socialistisch
kende klasse, ja van heel de mensheid.
Met kracht heeft deze Paus zich aan het streven van het Internationaal Arbeidsbureau
en wel met een vurig beroep op de encycliek
hoofd gesteld van de toen aanzwellende Quadragesimo Anno. Ik weersta de verleiding
stroming op sociaal gebied, waardoor hij alle om de gehele passage hier over te nemen en
strijders voor sociale rechtvaardigheid aan beperk mij tot de weergave van het slot, waar
ik lees:
zich heeft verplicht."

„In elk geval
gaan de katholieke
sociologen wél uit
van de gedachte
van het solidarisIBH'l
me, de samenwerking tussen arbei-^^^
ders en werkgevers, die door de
Staat moet worden
bevorderd; maar zij
hebben zich nooit gesteld op het standpunt
der socialisten, die opheffing verzoeken van
het privaat bezit en zulks ook langs de weg
der Planwirtschaft trachten te bereiken. Het
is dan ook zonderling, dat de Volkskrant het
voor dit streven tegenover ons opneemt met
een misplaatst beroep op den Paus."
Ik laat uit de aard der zaak deze laatste opmerking en ook de polemiek in haar geheel buiten
beschouwing; het citaat wordt alleen door mij
gebruikt, om aan te tonen, dat „de Nederlandse
Werkgever" van 1933 er geen enkel bezwaar
tegen had zich ten aanzien van een hoogst belangrijk probleem aan de zijde van Paus Pius te
scharen.
Wanneer ik mijn rondgang door de encycliek
thans vervolg, dan ontmoet ik in de nummers
72 en 73, waarin gesproken wordt over het tweevoudig karakter van de arbeid, het individuele
en het sociale, opnieuw de onderneming en den
ondernemer. Wie nog overtuigd moet worden
van het helder economisch inzicht van de encycliek kan in deze passages het afdoende bewijs
daarvan lezen. Neen, Paus Pius XI was niet —
om met de „Nieuwe Courant" te spreken — de
weimenende utopist, die alleen oog had voor het
sociaal wenselijke en daarbij het economisch
mogelijke terwille van de gunst der arbeiders
verwaarloosde. Wanneer het de onderneming
buiten de schuld van den werkgever slecht gaat
en de lonen tengevolge daarvan gedrukt worden,
dan moeten arbeiders en ondernemers met vereende krachten en in gemeenschappelijk overleg er naar streven de moeilijkheden te overwinnen en daarbij de hulp van het staatsbestuur
inroepen. Juist in zulke moeilijke omstandigheden „moet een goede verstandhouding en een
waarlijk christelijke solidariteit tussen werkgevers en werknemers heersen en zich in daden
tonen".
Is het vermetel de stelling neer te schrijven,
dat deze raad in de moeilijke jaren na de vorige
oorlog, ook nog voordat hij gegeven was, reeds
in de kringen van de Nederlandse werkgevers
en arbeiders is opgevolgd?
Het valt moeilijk, eenmaal over de grote encyclieken schrijvende, zich te beperken. Moet ik
gewagen van de gezamenlijk gevoerde actie
voor ordening in het bedrijfsleven, van een vooruitziende werkloosheidspolitiek, voor het voorbereiden van een nieuwe gemeenschap? Schouder aan schouder hebben de werkgevers en de
arbeiders gestaan in ongeschokte eenheid en
nooit verslapt onderling vertrouwen, allen voor
één en één voor allen. De katholieke werkgevers
met name hebben zich gesterkt gevoeld door de
Apostolische zegen, waarmede Paus Pius zijn
encycliek eindigde en waarbij Hij wederom de
christelijke werkgevers en ondernemers naast
de arbeiders en andere handwerklieden uitdrukkelijk vermeldde.
Reeds heb ik hier en daar in mijn beschouwing laten doorschemeren, dat de denkbeelden
der pauselijke encyclieken in Nederland ook bij
andersdenkenden met sympathie zijn ontvangen.
In een land met gemengde bevolking is het

niet zo heel gemakkelijk de onderstromingen
van de gedachtenvorming nauwkeurig te ontleden. Ten opzichte van het aandeel, dat wij,
katholieken bij de ontwikkeling der sociale denkbeelden gedurende de laatste decennia hebben
gehad past geen zelfverheerlijking. De herdenking van grote gebeurtenissen stemt eerder tot
inkeer in onszelven dan tot ijdele praal. De invloed ten goede is van vele zijden gekomen. De
resultaten der samenwerking zijn nu de onvervreembare schat van geheel ons volk.
Wij maken geen aanspraak op enig monopolie
en zijn verheugd, dat ook wij in staat zijn gesteld de fakkel van de christelijke beschaving
bij de oplossing van de sociale vraagstukken
brandend te houden. Wij, katholieken hebben in
de pauselijke encyclieken een voortreffelijk middel gevonden om ons land te dienen en om de
vooruitgang te stuwen.
Al waren somtijds de argumenten om tot een

Zij hechtten meer waarde aan de machines,
die hun geld opleverden.
Zij betaalden de arbeiders
met zo weinig als zij maar konden,
terwijl de machines
hun een honderdvoud opleverden.
Het gevolg hiervan was
dat rijke mensen erg rijk werden
en arme mensen arm bleven.
Er kwam een grote klove
tussen rijken en armen,
tussen bezitters en arbeiders
De arbeiders deden het werk,
de bezitters stapelden het geld op.
De bezitters vonden dit
heel eerlijk en normaal;
de arbeiders vonden dit
onrechtvaardig en onverdragelijk.
Buitenstaanders, die dat zagen,
Studenten en geleerden
wisten niet wat hiervan te denken.
Sommigen stonden aan de kant der bezitters
Sommigen ook stonden aan de kant der
[arbeiders.
Velen vonden die toestand onrechtvaardig,
Velen vonden ze onmogelijk te veranderen.
De arbeiders zelf
vonden die toestand ondragelijk.

gelukkige oplossing van nijpende vragen te komen niet dezelfde, de uitslag was toch dikwerf
zo, dat alle partijen tevreden konden zijn met de
uitslag. Dat wij daarbij de grote lijnen van de
encyclieken hebben kunnen vasthouden zonder
daarbij in conflict te komen met de meningen
van andere goedwillenden, onderstreept nog
eens te meer het universele karakter van de
pauselijke raadgevingen. Van klassenstrijd
wordt in ons land nauwelijk meer gesproken,
sociale conflicten behoren sinds jaren tot de
hoge uitzonderingen, in maatschappij en staat
heeft de gedachte aan corporatieve ordening
belangrijke veroveringen gemaakt; deze resultaten geven vertrouwen en zijn een bron van
werklust en werkkracht om op de ingeslagen
weg onverschrokken voort te gaan. Ook, ja juist,
in de moeilijke omstandigheden, die wij thans
doormaken.
Dr. L. G. KORTENHORST.

met godsdienst.
Hij was gerechtigd om te spreken
over godsdienst.
LEO nam de partij op der arbeiders
Hij zette duidelijk uiteen
de rechten van rijken,
en de rechten van armen,
de rechten van het kapitaal
en de rechten van de arbeid;
te zelfder tijd zei hij
wat de Kerk moet doen,
wat de Staat moet doen,
wat de rijken en wat de armen
moeten doen
om dit probleem tot oplossing te brengen.
Velen luisterden naar LEO.
De arbeiders luisterden met blijdschap.
Ook sommige bezitters luisterden.
Vele studenten en geleerden
waren het eens met hem.
Maar zeer velen,
zelfs enkele Katholieken,
vonden zijn leer verdacht;
Zij vonden het verwarring wekkend.
Zij vonden het een hersenschim en iets
[onmogelijks.
Zij vonden het te mooi om waar te zijn.

Fragment uil een populaire bewerking van Rerum Nova rum en'
Quadragesimo Anno, welke eerdaags bij Urbi et Orbi verschijnen zal
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H
et is een merkwaardige eigenschap van ons
mensen, dat we zo gauw vergeten.

Van de ene kant wordt ons leven daardoor
gemakkelijker, van de andere kant moeilijker.
Alle zorgen en zwarigheden, die ons deel zijn
in deze tijd — financiële nood, gebrek aan de
nodige levensmiddelen, gemis aan ontspanning,
angst voor de toekomst — ze zouden misschien
een ietsje lichter te dragen zijn, wanneer we nu
en dan eens dachten aan de toestand, waarin het
arbeidersgezin leefde een zestig, zeventig jaar
geleden.
Ge zegt: Aboe! Ik heb de dag van vandaag
wel wat anders aan mijn hoofd en er is geen
sprake bij mij van „vergeten", ik weet van de
vorige eeuw niets af, zo oud ben ik nog niet!
. Goed, maar uw vader was in die tijd een
knaap, een jonge kerel, is 't niet ? Grootvader
een man in de kracht van zijn leven. En interesseren u dan de levensomstandigheden van uw
naaste voorvaderen niet? Ge bezit gevoel voor
familietradities, -gewoonten, -zegswijzen; ge
hecht toch óók aan die verhalen, welke van geslacht op geslacht overgaan?
Ga dezer dagen eens met opa praten. Laat
hém vertellen van „vroeger": „Een 13-urige
arbeidsdag, kind en dan nog Zondagswerk. Soms
nachtarbeid, óók in bedrijven, waar dit niet
strikt nodig was; van een huiselijk leven kwam
toen niet veel terecht."
Trek grootmoeder eens op haar praatstoel"O,
zij zal niet zeggen met het gemak, waarmee wij
tegenwoordig die termen hanteren: „De arbeidersmensen kwamen toen doorlopend eiwit tekort en vet en vitaminen"', wel zal ze u aan het
verstand brengen, dat de aardappelen alléén
niet veel weerstandsvermogen gaven en dat de
ondervoeding, mét het gebrek aan licht en lucht
in de bekrompen éénkamerwoningen de tuberculose in de hand werkten.
Luister ook eens naar oom Nardus! Ah, die
kan bomen! Zijn eigen vader, meesterknecht op
een sigarenfabriek, had het nog wel niet zo
kwaad: twaalf gulden in de week, met de nodige
rokertjes; een tamelijk vrijgevochten leven, al
zat hij dan ook avond aan avond thuis bij de
staande lamp nog sigaren te rollen.
Maar de andere vakken: de bakker met een
wekelijkse werktijd van 90 uur voor acht.gulden
en de broodkost. Typografen met een weekloon
van ten hoogste tien gulden. En de bouwvakken
met de grote seizoenswerkloosheid. Die lui zeiden: „'t Is 's zomers doodvallen en 's winters
doodhongeren."
Oom Nardus weet er ook wel van, dat de arbeiders toen over het algemeen een stevige borrel
dronken om de vermoeidheid, de dufheid, het
vale en uitzichtloze van hun bestaan een ogenblik te verjagen: jenever, gekocht van de spaarzame zuurverdiende centen.
Geven we ook tante Sientje het woord. Dat ze
eens verhaalt, wat ze nog van haar moeder
zaliger weet en hoe die rond mos komme met

haar talrijk kroost van zeven gulden in de week.
Uw jongens mogen gerust meeluisteren, en
uw meisjes ook; dat kan geen kwaad.
En wanneer ge u dan kokend, laaiend, ziedend
opgewonden hebt over hemeltergende arbeidsvoorwaarden, gruwelijke woningtoestanden,
grove uitbuiting en willekeur, over de ellende
van vrouwen- en kinderarbeid in de fabrieken,
als uw rechtvaardigheidsgevoel geschreeuwd
heeft: „Hoe bestaat het! Ik kan me best begrijpen, dat de mensen daartegen tenslotte in opstand kwamen!"
tracht u dan eens voor te stellen, welk een
herademing er in 1891 door de katholieke wereld ging, toen de Paus van Rome partij koos
en in een roerende zendbrief ging pleiten voor
het zwoegende, lijdende volk.
Die brief was de encycliek Rerum Novarum.
Ge moet er eens een ogenblik rustig bij stilstaan om de verstrekkende betekenis van zo'n
Pauselijk schrijven te begrijpen. Wij, gewone
mensen, leven met onze grote en kleine zorgen

„opeenhoping van rijkdommen bij weinigen en
gebrek bij de grote massa" daverde het lokkend
lied over de wereld:
„Sterft, gij oude vormen en gedachten,
Slaaf geborenen ontwaakt, ontwaakt!"

en het deed vele „eertijds goedgezinden het
kamp van de Kerk ontvluchten".
Toen verscheen Rerum Novarum.
Nu het feit door den katholieken arbeider
blijde herdacht wordt, zij het niet zo feestelijk
als hij gehoopt had, nu moet de katholieke
vrouw daaraan meedoen. Ze heeft er alle reden
toe. Want ook aan haar heeft Leo XIII gedacht, toen hij Rerum Novarum schreef, evenals Pius XI bij zijn Quadragesimo Anno. Aan
haar als mens, als huisvrouw, als moeder; aan
haar en haar kinderen.
Wanneer in het doorsnee-arbeidersgezin
meer levensvreugde heerst dan vroeger, wanneer de kinderarbeid is afgeschaft en de moeders
niet meer onder schandelijke voorwaarden in de
fabrieken werken; wanneer ook de arbeidersLuiyter ook.
vrouw, als ze daar lust toe heeft, zichzelf kan
rv<wr Oom N
ontwikkelen, dan is dit mede te danken aan de
beide encyclieken.
In Rerum Novarum lezen we: „Zo zijn bepaalde soorten van werk niet geschikt voor
vrouwen, van nature geroepen tot de arbeid in
het gezin; en deze arbeid beschut het best haar
waardigheid als vrouw en bevordert van nature
de opvoeding van de kinderen en het geluk van
het gezin."
De Engelse kardinaal Manning tekende daarbij aan: „Wanneer wij deze woorden lezen, rijzen
voor ons -oog de kettingmaaksters van Cradley
Heath, de vrouwen, die in de mijnen zwoegen,
en de moeders, die in de fabrieken werken. *)
Hier is een zedelijk vraagstuk op te lossen. Een
vrouw sluit aan de voet des altaars een heilige
verbintenis met een man en belooft voor God,
dat zij haar leven lang de plichten van vrouw en
moeder en hoofd van het huishouden zal vervullen. Is het haar nu geoorloofd, om, zelfs met
toestemming van den man, naderhand 'n tweede
verbintenis te sluiten met een fabrikant, tegen
zoveel en zoveel per week, waardoor het haar
onmogelijk wordt haar mans voedsel te bereiden,
haar kinderen op te voeden en haar huishoudelijke plichten waar te nemen? Het is hier de
vraag niet, of het geoorloofd is wat meer geld
te verdienen, om de huishoudelijke uitgaven te
dekken, maar of het haar geoorloofd is om die
vroegere verbintenis, de verhevenste, die tusvan de ene dag in de andere en kijken doorgaans sen man en vrouw bestaan kan, te verbreken.
niet veel verder dan de belangen van ons eigen
kringetje dat vragen. Doch soms worden ook wij
door de grote levensvragen besprongen: huwelijk, kindertal, dit of dat stelsel, oorlog en vrede.
Hoe staat ge daar tegenover? Wat denkt ge er
van? Hebben we wel een eigen mening of is het
die van de krant, van de buurvrouw, van het
familielid, dat zo mooi redeneren kan? En als
het wezenüjk onze eigen mening is, hebben wij
het bij het rechte eind? We zijn immers niet
geschoold in wijsgerig denken!
Is het niet heerlijk, dat dan in ernstige kwesties de Vader der christenheid uitspraak doet?
Ons allen üefdevol, maar gestreng en klaar op
onze plichten
en rechten rijst? Hoe veilig
kunnen we met deze richtingwijzers onze tocht
door hét moeilijke leven voortzetten! Wij, volwassenen van deze eeuw, ondervonden dat zo
verblijdend bij de encyclieken van Pius XI over
huwelijk en opvoeding. Juist toen allerlei valse
theorieën daaromtrent opdoken, die soms zelfs
prachtige, katholieke moeders in verwarring Geen nuttigheidsargumenten kunnen hier in
brachten, toen_ verschenen Casti connubii en aanmerking komen. Het gaat hier om een gewetenL'plicht, waarvoor al het overige moet
Divini illius Magistri.
Een vorige generatie ervoer het met de be- wijken. Eerst moet de vrouw haar huiselijke
roemde encycliek van Leo XTTT. In die tijd van plichten vervullen, en dan kunnen we verder
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zien en over andere kwesties praten. Daarvoor
nooit. Daar zijn er, die denken, dat de Engelse
wet al heel volmaakt is, omdat zij de moeder
verbiedt, om binnen drie weken of een maand
na haar bevalling in de werkplaats terug te
keren. Maar er is een andere, een hogere wet,
de wet der natuur; en deze gebiedt, dat een
moeder al haar tijd en al haar zorg zal besteden
aan haar kind; het natuurlijk gevoel der moeder
behoort krachtiger te zijn dan alle lagere, verstandelijke overleggingen en beweegredenen.
Daar kan van een waar huisgezin geen sprake
zijn, waar de moeder haar eigen kind niet voedt;
en waar geen huisgezin is, daar is ook geen
huiselijk leven; en waar het huiselijk leven van
een volk ondermijnd is, daar is het sociale en
publieke leven op zand gebouwd."
Over de kinderarbeid spreekt de encycliek in
de volgende woorden: „Vooral, wat de kinderen
betreft, moet men er met zorg voor waken, dat
zij niet een plaats krijgen in de werkplaats, voordat zij door de jaren lichamelijk, verstandelijk
en geestelijk voldoende ontwikkeld zijn. Want de
ontluikende krachten der jeugd worden gelijk
opkomend groen geknakt, door ze te vroeg aan
het werk te zetten: en dan zal het gedaan zijn
met de gehele verdere ontwikkeling van het
kind." En weer is het kardinaal Manning, die
hier aan toevoegt: „Daar spreken uit deze woorden een tederheid en wijsheid, die alle commentaar overbodig maken. Voorwaar, met die weinige woorden is het onderwerp uitgeput. Zij die
alleen slechts de halve dagen werkende knapen
van Lancashire en Yorkshire hebben gezien,
kunnen zich geen voorstelling ervan maken, hoe
het, een vijftig jaar geleden, met de kinderarbeid was gesteld. Kinderen, die nauwelijks
zeven, acht jaar waren, werden in groten getale
samengedrongeri in een kamer, waarin, door
slechte verversing, dé lucht bedorven was. Ze
waren bezig met het uitzoeken van katoen en
andere grondstoffen, wier vezels en stofdeeltjes
hun ademhalingsorganen aantastten." In Almelo
wees het stedelijk bestuur op de loodkleur der
gezichten en de zwakke lichaamsbouw van de
fabriekskinderen. In Goor merkten B. en W.
op, dat het verreweg de meeste kinderen was
aan te zien, hoe zij door de fabrieksarbeid geschaad werden. In Groningen verdienden de stakkers 20 cent daags in een strohulzenfabriek.
Kwamen ze een halve minuut te laat, dan kregen ze een dubbeltje boete. Men verkleumde in
de fabriek; drinkwater was er niet.

Veertig jaar later, in Quadragesimo Anno,
onderstreept Paus Pius XI een en ander nog
eens: „Op de eerste plaats behoort aan den
werkman een loon uitgekeerd te worden, toereikend voor zijn eigen onderhoud en dat van
zijn gezin. Wel is het billijk, dat ook de overige
leden van dat gezin, elk naar vermogen, bijdragen voor aller gemeenschappelijk onderhoud,
?,oals dat vooral bij de landbouwers, maar ook in
:/eel gezinnen van handwerkslieden en kleinere
winkeliers feitelijk gebeurt; maar het is een
verfoeilijk misbruik, jonge kinderen en zwakke
Vrouwen uit te buiten. De huisvrouwen moeten
eigenlijk binnenshuis of in de onmiddellijke omgeving hun werkkring hebben, zij moeten zich
kunnen geven aan de huishouding. Daarentegen
is het een schandelijke wantoestand, die met alle
middelen uit de weg moet geruimd worden, dat
huismoeders zich door het karig loon van hun
man gedwongen zien, buitenshuis voor de kost
te gaan werken, zodat hun eigenlijke zorgen
en plichten, met name de opvoeding der kinderen, worden verwaarloosd. Daarom moet met
alle kracht ernaar gestreefd worden, dat de
huisvaders een loon ontvangen, dat ruim genoeg
is, om behoorlijk te voorzien in de gemeenschappelijke behoeften van een gezin."

Rerum Novarum—Quadragesimo Anno.
Laten we eerlijk zijn. Die woorden hadden
voor ons zoetjesaan zo'n beetje aan kracht van
betekenis en zeker aan glans verloren. We hebben ze zo vreselijk dikwijls gehoord in redevoeringen en preken. Togen we al eens een enkele keer mee ter vergadering, dan schermde
meneer de voorzitter er mee, daarna de geachte
spreker en vervolgens bij de rondvraag nog een
der vrienden. „Woorden, woorden", hebben we
soms gedacht. Maar nu wij ze vanavond eens

rustig overwegen, treft het ons, hoe hartelijk,
hoe innig menselijk, hoe vaderlijk ze zijn.
Dat stemt tot dankbaarheid.
Dankbaarheid, die we zouden willen uiten.
Maar hoe?
Dóór bijvoorbeeld op de 15e Mei, de dag der

£en (ieetd en een
aan deze
Wij schrijven het jaar 1849.
't Is woelig in Europa: de atmosfer is zwanger van politieke onrust en van revoluties. Niet
het minst in Italië. De vrijmetselarij en andere
geheime genootschappen als de Maffia, enz.,
kiezen de Kerkelijke Staten als mikpunt voor
hun misdadige aanvallen. De Kerk immers is,
ook als wereldlijke macht, nog altijd het hart
en de ziel van iedere wettige macht. Met het
instinct van een roofdier moest ook de hyena
der revolutie eerst de wereldlijke macht des
Pausen aanvallen en vernietigen; eerst dan
wanneer de wond aan het hart was toegebracht,
konden ook de andere vorstentronen omvergehaald worden!

beide encyclieken, met heel ons gezin eens een
Onze-Vadertje te bidden voor den thans regerenden Paus, die onder zo uiterst moeilijke omstandigheden de Kerk moet besturen, voor
Pius XII, die de wettige en waardige opvolger
is van die twee grote Pausen
L e o X I I I e n P i u s XI.
Als moeder dit voorstelt, gebeurt het!
<•
C. BOUDENS-VAN HEEL.
*) Ook in ons land sloofden de vrouwen, in de
spinnerijen bijv., tot zéér kort voor ze moeder werden.

EEN STEM UIT
DE DUVELSHOEK
Leo XIII was een universeel man. Geen wonder, want het Rijk van Christus strekt zich uit
over gans de aarde!
Zeer begrijpelijk dus, dat destijds uit alle landen ter wereld lofstemmen opstegen, die in
allerlei iponaarden Zijn onvermoeide arbeid voor
het heiljder zielen alsook voor het stoffelijk welzijn derf mensheid hebben geprezen. Meer in 't
bijzonder was zullrs het geval kort na de uitvaardiging van de encycliek Rerum Novarum.
De oningewijde zou uit het opschrift boven dit
stukje wellicht geneigd zijn nf te leiden, dat ook
een minder gunstig bekend staand gedeelte van
de geesteswereld in dat lofkoor zou hebben meegezongen. Maar dat is niet juist.
Ter verklaring hiervan diene dan, dat de „Duvelshoek" destijds een echte volkswijk was in
Amsterdam, gelegen nabij de Munttoren, tussen de Reguliersbreestraat en de Reguliersdwarsstraat, Een woonwijk, betrokken door
klompenmakers, stratenmakers, scharenslijpers,
enz., waar ook de befaamde poppenkastspelers v. Gemert en Cabalt domicilie hadden gekozen. Aristocratisch was de heden ten dage zo
goed als verlaten woonwijk nu bepaald niet.
Welnu, toeiTin de Meidagen van 1891 de encycliek verschenen en door de bladen wereldkundig
was geworden, maakte het pauselijk schrijven
het onderwerp van de gesprekken der buurtbewoners uit. En zoals dat in zulke buurten gewoonlijk geschiedt, werden die gesprekken op
de openbare straat gevperd, waar de bewoners,
leunend tegen de stijlen van deuren en vensters
onder elkaar in een verloren ogenblikje de grote
gebeurtenissen van de dag bespreken en commentariëren.
Een Amsterdams journalist, op een avond
langs de grenslijn van deze kleine Jordaan gaande, ving toen enige brokstukken op uit een gesprek, daar ©p de openbare weg gevoerd en die
hij door vermelding in zijn dagblad aan de vergetelheid heeft ontrukt.
„Nau, da's nog eens een Paus, de die!"
„Jao, da's de Paus van de werklui!"
Kort, maar raak.
Als de geschiedschrijver van deze of later tijd
ooit eens op kernachtige wijze de persoonlijkheid van Leo XIII z.g. schetsen wil, dan kan
hij dat moeilijk beter doen dan door de woorden
te gebruiken, waarmee de eenvoudige „Duvelshoekers" te Amsterdam eertijds den H. Vader
de cijns van hun hulde brachten: „Hij was de
Paus der werklieden!"
J. D.

Perugia, waar Mgr. Joachim Pecci, de latere
Paus Leo XIII, bisschop was, kon zowel wegens
haar ligging als wegens haar omvang, als schakel
in de keten der revolutie niet ontbreken. Perugia
„ontbrak" dan ook niet en leverde trouw haar
bijdrage aan iedere revolutie. De stad koos de
zijde van de „Romeinse Republiek" onder het
beruchte driemanschap Mazzini, Saffi en Armellini. De vrijheidshelden werden echter op- het
onverwachtst en zeer onwelkom ontnuchterd In
Mei 1849 kwam prins Lichtenstein met een leger
van 4000 man en 16 kanonnen tegen de vrijheidskreten der Perugianen op en de burgers van Perugia hadden het alleen aan hun bisschop, Joachim Pecci te danken, dat hun stad niet gevoelig door den prins werd gekastijd.
Wel verre van hem daar dankbaar voor te
zijn, werd de bisschop als een verrader uitgekreten ; men bestormde zijn paleis en bedreigde zelfs
zijn leven. Wie weet wat er gebeurd zou zijn,
wanneer de op 31 Mei van dat jaar binnenrukkende Oostenrijkers hen niet tot reden hadden gebracht.
De Oostenrijkse bezetting bleef en de ongelukkige jaren 1853 en '54, toen honger, aardbeving en cholera de stad teisterden, brachten
den bisschop weer in de gunst van het wispelturige volk.
Begaan door de nood der burgers, liet Mgr.
Pecci toen in ziji eigen paleis door de Paters
Capucijnen een volksgaarkeuken
inrichten.
Eigenhandig spijsde hij alle middagen de hongerigen en deelde hun tegelijkertijd moed en troost
mede.
Ook vaardigde hij een welsprekend herderlijk
schrijven uit, waarin hij een beroep deed op het
voïk om zich door eendrachtige samenwerking
en echte gemeenschapszin als ware christenen
te gedragen.
Dit voorbeeld kon voor onzs tijd gegeven, —•
dit woord voor <?eze dagen geschreven zijn.
J. D.

Leo XIII
Bloemenvriend
Het is wellicht interessant er in deze Meimaand, bloemenmaand, even aan te herinneren,
dat Paus Leo XIII z.g. een groot liefhebber van
bloemen was en een uitstekend kenner van de
plantenwereld.
Als particulieren Hem kwamen bezoeken, ontving Hij hen 't liefst in de Vaticaanse tuinen,
waar hij dan een ongezochte gelegenheid vond
me,t hen over bloemen, heesters en sierplanten
te spreken.
Deze causerie vormde voor. Z. H. een even
gewenste als prettige afleiding te midden van
zoveel ernstige en belangrijke aangelegenheden,
welk Christus' Stedehouder dag in, dag uit bezig
houden.
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e leer van hel liberalisme, de onvoorwaardelijke
vrijheid op ieder gebied van volkshuishoudkunde, heeft
den arbeidersstand in een geheel wanhopigen toestand
gebracht. Door oplossing van alle oude verbindingen
werd de arbeider geheel afgescheiden en alleen op zichzelf
aangewezen. Ieder arbeider slond met zijn arbeidskracht, die
zijn geheel vermogen uitmaakt, alleen daar. Tegenover hem
stond de geldmacht, die voor den arbeider des te gevaarlijker
'wordt, naarmate baar bezitter meer of minder gewetenloos.
godsdienstloos js en haar dcrlialve slechts tot bevrediging der
zelfzucht gebruikt. De grondstellingen der moderne volkshuishoudkunde hadden de tegenovergestelde werking ten opzichte
.van de kracht van den arbeider en de geldmacht van den
kapitalist. De arbeider met zijne kracht werd geïsoleerd, de
geldmacht daarentegen gecentraliseerd. Een Rolhschild, die
eijn kinderen 1700 millioen francs naliet, was zoo echt een
product van deze richting in de volkshuishoudkunde. Het verband onder de menschen werd verstoord, in zijn plaats trad
het verband van het geld in vreeselijke uitbreiding. Daaruit
ontstonden overal, waar deze verhoudingen zich grenzenloos
konden ontwikkelen, voor den arbeidersstand de vreeselijkste
toestanden; daardoor was een groot gedeelte van den arbeidersstand in den diepsten modderpoel van .zedelijke eu stoffelijke ellende geraakt. (Mgr. von Ketteler).
Dit is het beeld van den arbeider uit vroegere dagen, geklonken in de ketenen van het liberalisme, omstrengeld door
de scherpe doornen van allerlei sociale misstanden.
Naast hem de arbeider, die redding zoekt bij het socialisme,
feijne ketenen heeft verwisseld voor andere, zich opnieuw omgeven ziet door scherpe doornen van kommer en ellende.
„Afgezien van de onrechtvaardigheid (van hel socialisme),
aldus „Rerum Novarum", al Ie duidelijk is het ook wat een
ommekeer en verwarring van alle standen, wat h a r d e en
h a t e l i j k e s l a v e r n i j van de burgers het gevolg (van dit
stelsel) zou zijn. De deur zou openstaan voor onderlinge afgunst, voö1? Verkleinerijen en. tweedracht; als aan het talent
en de schranderheid der particuliere personen, de prikkel
ontnomen ma ajn, zouden de bronnen zei ven van den rijkdom

noodzakelijkerwijze beginnen te verdrogen; en die gelijkheid,
welke zij zich in hunne verbeelding vormen, zou inderdaad
In niets anders bestaan, dan dat alle menschen in een zonder
onderscheid even e l l e n d i g e n a l s o n w a a r d i g e n toes t a n d Terkeeren."
Het socialisme met zijne miskenning van den' godsdienst,
met zijne ontevredenheid en zijn haat; met zijn staatsdwang
en zijn klassenstrijd; het kan slechts brengen: nieuwe ketenen,
nieuwe doornen, nieuwe slavernij aan den arbeider.
Maar daar rijst een nieuwe dageraad l Als een licht aan den
hemel verschijnt „Rerum Novarum" en werpt zijn stralenbundels over de wereld. Beschenen door dat licht verbreekt
de arbeider met forschen ruk zijne boeien, en' de arme slaven
in de diepte staren met verbazing omhoog, naar die verschijning van mannelijke kracht, omstraalt door dat wonderbar»
licht van een nieuw leven, heenwijzend naar de middelen,
waarmede de kloeke arbeid, door eensgezindheid en .samenwerking, een rijke oogst van heerlijke vruchten gaart.
Breed is de opzet van die middelen en van dien arbeid;
breed en veel omvattend. De boom der Standsorganisatie is
beladen met de vruchten van vakorganisatie, bouwve ree n i gingen, coöperatie, spaarkassen, verzekeringen, gezonde ontwikkeling, herstellingsoorden, matigheid, huiselijkheid, liefdadigheid, ontspanning enz. en aan de andere zijde zien wij den
forschen tak djer Vakorganisatie, aan dien booml ontsproten,
andere vruchten in rijken overvloed uitspreidend voor de
voeten der werkers: matige arbeidstijd, behoorlijk loon, beperking van kinderarbeid, gezondheid, veiligheid en zedelijkheid op de •werkplaats, de gehuwde vrouw uit de fabriek,
teruggegeven aan het arbeidersgezin, verzoening en samenwerking tusschen patroon en werkman!
Dat is een visioen, het visioen van de toekomst, die nu
iwordt voorbereid, die voorbereid wordt door u, arbeiders;
door u, werkers naar den geest van „Rerum Novarum";
door u, die hebt begrepen eu gevoeld, dat de boeien der
slavernij slechts verbroken kiuinen worden, wanneer de wereld weer wordt beheerscht door Christus en Zijne leer.
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SLOTWOORD
In 1916 schreef Henri Hermans in „Het Katholieke Volk", dat uitkwam met een encyclieknummer ter gelegenheid
van Rerum Novarum's 25-jarig jubilé aan welk nummer ook de tekening op deze pagina is ontleend: „De tijden
zijn te ernstig om feest te vieren: nóg is het grote drama van de wereldoorlog niet ten einde en nog ieder uur
van de dag worden kostbare mensenlevens geofferd
De stemming is er niet om te juichen en te jubelen;
want er is rouw in onze harten over de dood van zovele broeders, die op dit plechtige uur aan onze zijde zouden
hebben gestaan, om een algemene, een internationale hulde te brengen aan de nagedachtenis van den groten Paus,
die „Rerum Novarum" schiep. Toch kunnen zij niet zwijgen
"
Deze woorden uit 1916 kunnen wij, helaas, ook thans in 1941 tot de' onze maken, zonder een enkele wijziging. Ook
wij kunnen thans niet zwijgen. Ook wij hebben ons gedrongen gevoeld in deze tijden, juist in deze tijden, getuigenis
af te leggen van de zegenrijke invloed der encyclieken Rerum Novarum en Quadragesimo Anno; méér nog
was het ons een behoefte te getuigen van ons rotsvast geloof in de betekenis van R. N. en Q. A.,
ook en juist voor de toekomst, en daarmee van ons geloof in de Nieuwe Gemeenschap, die
komen zal. Wij zijn God dankbaar, dat een sobere, doch voorname herdenking
mogelijk blijkt — hoevelen hadden zulks een jaar terug gedacht? — en
dat „Herstel" het zijne tot die herdenking mag bijdragen.
Erkentelijk zijn wij allen, die aan dit nummer hebben meegewerkt. In 220.000 exemplaren gaat het de wereld
in. Wederom hebben wjj gezaaid:
GOD GEVE WASDOM!
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IN HET 50 JAAR
R. K. Werkliedenverbond
Aantal leden: 197.800

Centrale Reiskas voor
arbeiders
Aantal deelnemers aan buitenlandse
reizen (totaal).: 2986

Jonge Werkman ,•

Ned» Arbeidersbank

Aantal leden: 9240 '

Deposito's f 2.000.000

Arbeiders-woningbouw
Aantal huizen in beheer*
•
41.000.

Kanunnik Van Sch^ikfonds
( arbeider s-prieste^f onds)

Arbeiders-spaarbanken
Spaar-tegoed f 8.544.500

Coöperaties

Aantal ondersteuningen: 208

Aantal leden 40.516
Jaaromzet f 13.277.900

Arbeiders-ziekenfondsen

Drukkerij Lumax

Aantal verzekerden? 178.263

Jaaromzet f 442.000

Coop. Verzekerings-Mij»
Concordia

Herwonnen Levenskracht

!

Aantal polissen 252.295
Verzekerd kapitaal f 43.452.000

Sociale scHolen
Aantal cursisten: 364»

Aantal verpleegdagen in 1940:
123.800

Sanatoria en Herstelling»oorden
Aantal patiënten in 1940: 1967

Arbeiders-Filmcentrale
Aantal fezoekers in 1940:127.274

Rechtskundige advfa»
bureaus:
Aantal adviezen per jaar: 17.500

