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Van arbeid spreekt men ook wel in natuur wet enschappelijken zin en
verstaat er dan onder alle krachtverbruik, dat in de anorganische en orga
nische wereld plaats grijpt; maar speciaal denken we daarbij toch aan de
bewuste, opzettelijke en doelmatige werkzaamheid van den men|seh, waar
door hij de natuur aan zich onderwerpt en aan de cultuur het aanzijn geeft.
Die arbeid is van den aanvang af aan den menseh eigen geweest; hij werd
hem niet eerst vanwege zijne overtreding van Gods gebod opgelegd, maar was
met zijne schepping gegeven en| lag opgesloten in het beeld Gods, waarnaar
hij geschapen was; want God is niet ledig, maar werkt altijd. De onderwer
ping dier aarde was de taak, waartoe hij aanstonds met zijne schepping geroe
pen werd; omdat hij beeld Gods was, moest hij heer der aarde zijn. De indeeling
der week sitaat daarmede in verband; zes dagen moest de menseh arbeiden,
om daarna op den zevenden dag naar het voorbeeld zijns Makers te rusten.
Arbeid ia daarom op zichzelf geen vloek, maar een zegen. Hij beant
woordt aan de psychische en physische natuur van den menseh, die op de
wisseling van werkei} en rusten, van inspanning en ontspanning aange
legd is; en hij is niet alleen noc dig voor de uitoiefening van 's menschen
heerschappij over de wereld, maar evenzeer tot ontwikkeling van zijne
eigene gaven en krachten, tot sterking van zijne spieren en zenuwen, tot
verrijking van zijn ziel en zijn geest, tot vorming zijner gansche per
soonlijkheid.
Eerst tengevolge der zonde is deze arbeid met moeite en verdriet verbonden.
Het vreugderijke en verheffende is er dikwerf uit weggenomen, omdat het
aardrijk om des menscheri wil vervloekt is, en de menseh daaruit alle dagen
zijns levens moet eten met smart. De menseh wordt thans tot arbeid en
moeite geboren, zoo vanzelfsprekend en natuurlijk, als de spranken der
vurige kolen zich verheffen tot vliegen, Job 5 : 7. Ook zoo is de arbeid nog
veelszins ten! zegen; hij blijft de vruchten dragen, die uit zijne eigene
natuur voortkomen; hij blijft een uitnemend middel tot ontwikkeling der
persoonlijkheid en tot onderwerping der aarde. Maar de ongerechtigheid
maakt dien arbeid toch menigmaal moeilijk en zwaar, zoodat eene over
dreven verheerlijking van den| arbeid uit reactie een pleidooi voor het recht
der luiheid in het leven roept, welke anders toch niet ten onrechte een oor
kussen van den duivel heet.
In het derde hoofdstuk van Genesis wordt verder aan den man de arbeid
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opgedragen, aan de vrouw de belofte van het moederschap gescnonken. Dit
onderscheid van levenstaak is geen( tegenstelling; want als de man arbeidt
in het zweet zijn aanschijns, dan werkt hij daarmede aaii den bouw en de
instandhouding van het gezin, waarvan hij het hoofd is; en als de vrouw
de belofte van het smartvolle moederschap ontvangt, dan ligt daarin ook
de roeping opgesloten, om hare kindieren te verzorgen en op te voedsn, en
daarvoor in eni buiten haar huis allerlei arbeid te verrichten. In Spreuken 31
bezingt Lemuel daarom den lof der deugdelijke huisvrouw, die wol en vlas
zoekt en werkt met lust harer handen, die haar brood van verre doet komen
en haar huis spijze geeft, die hare handen uitstrekt naar de spil en fijn
lijnwaad verkoopt, die zich over den ellendige ontfermt en lacht over den
toekomenden dag.
Deze lof geldt de vrouw uit het welvarende gezin, die ook dikwerf elders,
in Babylonië en Egypte, in Griekenland en Eome hoog gewaardeerd werd.
Maar de vrouwen uit den minderen stand bij de cultuurvolken, en de
vrouwen bij de onbeschaafde volkeren) hadden het meestal zwaar te verant
woorden. Niet zelden waren ze slavin van den man, lastdier voor het zwaar
ste werk, geroepen; tot arbeid niet alleen in, maar ook buiten het gezin, in
den stal, op het veld en in de werkplaats. En als in de beschaafde maat
schappijen de rijkdom en de weelde toenamen ien de zeden achteruitgingen,
dan kwam allengs de deftige matrone van ouds bij de geestige, ontwikkelde
hetaere op den achtergrond te staan; de mannen zochten bij haar vertier
en sleepten! allengs ook de vrouwen mede in hun val. In zulk eene bedorven
maatschappij trad volgens Eom. 1 het Christendom op, dat daarom de vrouw
tot het huisgezin terugriep en haar onderdanigheid, kuischheid en eenvoud
aanbeval, Ef. 5, 22, Col. 3 : 18, Tit. 2 : 5, 1 Petr. 3 :1—6.
Daarmede heeft het Christendom aan de wereld eene buitengewone wel
daad bewezen. Het heeft de vrouw in haar eere hersteld, het huwelijk ge
heiligd, het huisgezin vernieuwd, er* de godsdienstig-zedelijke opvoeding
der kinderen den ouders op het hart gebonden. Maar al werd het nu weder
om de eerste plicht der vrouw, om, gelijk het in Tit. 2 : 5 heet, het huis
te bewaren, daarmede werd toch niet alle arbeid buitenshuis aan de vrouwin de Christelijke maatschappij ontnomen. Ten allen tijde werd en wordt er
door de vrouw velerlei arbeid verricht, die niet in de woning geschiedt noch
ook direct met het moederschap en de opvoeding der kinderen in verband
staat. In oude tijden/ was het huisgezin een afgesloten en zelfstandig geheel;
het was de periode van het „besloten huishouden". Man, vrouw, ouders,
kinderen, grootouders en kleinkinderen, slaven en slavinnen woonden
samen op hetzelfde erf, en maakten de ééne familie uit; en deze voorzag
zelf in al hare behoeften aan spijze, drank, kleeding, deksel, huisraad, enz.,
en oefende in eigen kring allerlei bedrijven uit. De vrouwen waren daarbij
even productief als de mannen, zij het ook in andere soorten van arbeid;
izeldieü of nooit gingen zij in huishoudelijke werkzaamheden en in de op
voeding der kinderen op; zij verrichtten er allerlei productieven arbeid op
het veld of in de werkplaats bij.
In de Middeleeuwen kregen zij eenle aanmerkelijke verlichting van haar
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zware taak; want toen de techniek zich ontwikkelde en de arbeidsvierdeeling
toenam, werden vele bedrijven zelfstandig en kwamen in handen van de
mannen in het gilde, dat voor de vrouwen) niet openstond. Maar spoedig
werd toen ook de vrouw tot beroepsarbeid geroepen, die dus volstrekt niet
eerst door de moderne grootindustrie is veroorzaakt. Vooral in de textiel
nijverheid/ maar ook wel in andere bedrijven, zooals bakkerij en kleer
makerij, werd arbeid door vrouwen verricht, en meer en meer kwamen
allerlei vakken voor haar open te staan. Zij mochten het vak leeren, en
ook als gezel en meesteres optreden; de weduwe mocht het bedrijf van haar
man voortzetten. Een vrouwelijk bedrijfshoofd was geen ongewoon ver
schijnsel. Ook in dien handel trad zij niet zelden als hoofd der firma op.
De gehuwde vrouw was in het Middeleeuwsche handelsrecht reeds als open
bare koopvrouw bekend.
Maar de moderne cultuur heeft toch aan den arbeid der vrouw eene groote
uitbreiding gegeven. Hierbij zijn echter twee stroomingen in de vrouwen
beweging te onderscheiden, die, hoewel op de grenlzen ineenvloeiende, toch
merkbaar van elkander verschillen. De eigenlijke, feministische vrouwen
beweging is niet door de grootindustrie ontstaan en niet uit den nood ge
boren; ze kwam reeds vroeger sporadisch, bijv. in den Hellenistischen tijd
en in de Renaissance voor; maar ze werd toch eerst van beteekenis door
en na het rationalisme der 18e eeuw, werd gevoed door die vrijheidsideeën
der Fransche Revolutie, en drong in de vorige eeuw tot alle cultuurvolken
door. Emancipatie, vrijmaking der vrouw van den man en het huwelijk,
werd haar wachtwoord. Bij de vrouwen der arbeidende bevolking vond deze
strooming weinig ingang, maar des te meier won ze aan invloed en steun in
de klein- en grootburgerlijke kringen, waar tengevolge van het late huwen
of het caelibatair leven der mannen, van de vreies voor het opzetten van
een huishouden en d)e toenemende duurte van het leven, de huwelijks
kansen voor de dochters des huize^ steeds verminderden. Als daar nu nog
bijkwam, dat hare hulp in de huishouding best kon worden gemist, dan
zagen deze meisjes zich tot een nutteloos leven) gedoemd. Hoevele harer
brachten haar tijd met allerlei nietigheden en ijdelhedien door! Ze waren,
als Eline Yere, met al haar rijkdom en weelde, ten slotte toch beklagens
waardige schepselen. Trots alle eenzijdigheid en overdrijving was de eman
cipatie-gedachte voor haar een uitkomst, -ene bevrijding uit traditioneels
boeien en ouderwetsche gewoonten. Dank zij deze gedlachte, mochten ze vrijer
zich bewegen, fietsen en tennissen, alleen op straat en op reis gaan; en
in huis behoefden zij niet eindeloos uit den treure op een man te wachten,
ze konden zich voorbereiden voor een beroep, enj straks, zoo noodig, on
afhankelijk van den man in eigen onderhoud voorzien. Economische over
wegingen speeldien bij deze opleiding tot en uitoefening van een beroep
zonder twijfel eene groote rol. Maar de omkeer in de zeden en gewoonten
gaveni daarbij toch den doorslag.
En van dien kant der maatschappij namen schier van jaar tot
jaar de vrije beroepen toe, welke ook voor vrouwen zich openden
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en haar arbeid op prijs stelden'. Tal van wiegen, wier toegang vroeger
door wet of zede verboden was, ontsloten zich thans met of zonder
geweld. Winkels en magazijnen, kantoren en bureaux, scholen
en universiteieten openden de deuren; en binnen stroomde eene
groote schaar van jeugdige vrouwen, die een leven van arbeid verkozen
boven een ijdel en ledig bestaan. Sommigen dreven de emancipatie daarbij
zoover, dat zij aan den beroepsarbeid der vrouw den voorrang toekenden,
als het eerst noodige voor de ontplooiing harer persoonlijkheid, en daar
aan de verzorging van het gezin ten offer wilden brengen. Maar ook wie
zoover niet durfden gaan, streefden naar eente vervorming en inkrimping
van den huiselijken arbeid, of trachtten moederschap en beroepsarbeid op
min of meer gebrekkige wijze met elkander te vereenigen.
Er doet zich hier een probleem voor, dat op zichzelf reeds allerlei moei
lijkheden insluit, en waarmede ook de overheid in aanraking komt, als
haar ambtenaressen in het huwelijk treden en een huisgezin te verzorgen
krijgen. Een Koninklijk Besluit van 2 Maart 1904 bepaalde, dat alleen
ongehuwde vrouwen bij den post- enj telegraafdienst zouden kunnen wor
den aangesteld, en dat vrouwelijke ambtenaren, die in het huwelijk traden,
eervol uit den dienst zouden worden ontslagen. De Minister, die dit
Besluit uitlokte, voerde drie redenen voor deze zijne handelwijze aan: in
de eerste plaats staat de gehuwde ambtenares niet altijd en overal ter
beschikking voor haar dienst, terwijl overplaatsing de vrouw en moeder
van haar man en gezin verwijdert; ten andere kan eenie ambtenares in
zwangeren toestand haar dienst niet steeds stipt en op tijd aanvangen,
noch geregeld en naar behoonen waarnemen; en ten| derde zou zij in zulk
een toestand, noch met het oog op ziehzelve, noch ook met het oog op
het publiek, op een kantoor en voor het loket op hare plaats zijn. Ver
schillende gemeenteraden, Yeendam; Botterdam, Amsterdam enz., namen
daarna soortgelijk besluit ten aanzien van onderwijzeressen, die in het
huwelijk treden of in zwangeren toestand verkeerden. Maar het Koninklijk
Besluit van 1904 werd reeds op 3 October 1907, onder het Kabinetde Meester weder ingetrokken. En een wetsontwerp van Minister Heems
kerk, tot regeling van de positie van vrouwelijke rijksambtenaren en
onc1 er wijzeressen bij het openbaar lager onderwijs, die in het huwelijk
treden, dat aan den onzekeren toestand een einde wilde maken en daarom
bepaalde, dat ambtenaressen en onderwijzeressen bij de intrede in het
huwelijk eervol zouden worden ontslagen, ontmoette hevige bestrijding,
en werd ook nimmer tot wiet verheven.
De tegenstanders van een dergelijk ontslag brenjgen daartegen allerlei
bezwaren in. Zij voeren aan, dat een ontslag uitsluitend gegeven mag
worden bij gebleken ongeschiktheid tot den dienst, dat zulke ongeschikt
heid echter bij het aangaan van een huwelijk niet blijkt, en bij zwanger
schap en moederschap door een/ tijdelijk verlof van eenige weken onder
vangen kan worden. Maar ten eerste staat het recht, om zulk eene ontslag
bepaling in het dienstcontract op te nemen, voor eiken werkgever en ook
voor de overheid vast; tenj andere zijn in den regel, enkele zeldzame uit-
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zonderingen misschien daargelaten, beroepsarbeid en moederschap, wat
men ook redaneere, met elkander onvereenigbaar, zoodat de meeste
vrouwen, als zij in het huwelijk treden, den beroepsarbeid laten! varen; en
ten derde hangt het streven, om beide toch te vereenigen, met moderne
denkbeelden) saam, die indruischen tegen de grondslagen, waarop huwelijk,
gezin en maatschappij zijn opgebouwd. Maar juist, omdat deze moderne
denkbeelden meer en meer ingang vinden, is er met wettelijke maat
regelen alleen tegen/ dit euvel weinig te doen. Het bijna op een dreige
ment gelijkende argument, dat een wetsontwerp als het bovengenoemde
bij aanneming door de Staten-Generaal, het concubinaat, de vrije liefde
en de kinderbeperking in de hand zou wierken), zegt in dezen genoeg. Er
is meer noodig dan wettelijke regelingen, herstel nl. en bevestiging van de
redelijke grondslagen, waarop het volksleven rust, en daaraan mede ie
werken is de roeping van allen zonder onderscheid, door woord en daad.,
in getuigenis en voorbeeld. Waarin ook opgesloten ligt de plicht, om in
dien eenigszins mogelijk, het loon van den man zoo te verhoogen, dat de
vrouw bij het intrede in het huwelijk dien beroepsarbeid niet behoeft aan
te houdenj, om het geringe inkomen van het gezin te vermeerderen.
Van anderen aard is de arbeid, die door de vrouw uit die lagere volks
klassen in de tegenwoordige maatschappij buitenshuis wordt verricht.
Deze staat ongetwijfeld nauw met het opkomen der grootindustrie in
verband. De loonarbeid der vrouw ia wel niet het eerst door haar ontstaan,
maar kwam ook vroeger, in de Oudheid en in de Middeleeuwen voor. Maar
de moderne grootindustrie heeft dien arbeid toch intensief en extensief
belangrijk uitgebreid. De omkeer, dien hiet stoomwezen en febrieksbedrijf
in de moderne maatschappij hebben teweeggebracht, is haast niet voor over
schatting vatbaar. Want arbeidsverdeeling, vermeerdering van productie,
uitbreiding van het verkeer, wereldhandel, hooge vlucht van bank en
cred'ietwezen, omzetting van den agrarischen in den industrieelen staat,
trek naar de stad, groei der steden, verdubbeling der bevolking — het
staat alles onderling en met het stoom- en fabriekswezen in verband; heel
de maatschappij is er door veranderd.
Ook voor de vrouw is deze verandering van groote beteekenis geweest.
Want zoolang de man in zijn ambacht of in de huisindustrie zijn brood ver
diende, kon hij daarbij thuis door vrouw en kinderen worden geholpen.
Maar toen de man voor zijn werk naar de fabriek moest gaan, ontving hij
i) ln het buitenland loopen de bepalingen ver uiteen, In Duitschland, OostenrijkHongarije, Zweden en Engeland worden vrouwelijke ambtenaren, als ze in het huwelijk
treden, gewoonlijk ontslagen. In Zwitserland kan de vrouw, die in het huwelijk treedt,
bij de posterijen tijdelijk in dienst blijven. In Italië, Frankrijk, België mogen vrouwe
lijke ambtenaren, die gaan huwen, in dienst blijven, maar meestal zijn ze in onder
geschikte betrekkingen, met niet te zware diensten, werkzaam. Zie de Bijlage bij de
Memorie van Antwoord op het VoorloopigVerslag der Tweede Kamer over Hoofdstuk
IX der Staatsbegrooting voor het jaar 1907. In de aanstelling der onderwijzeres in Pruisen
staat, dat zij bij het huwelijk verplicht is, ontslag te nemen. Een ministerieel besluit
van 1907 stond uitzonderingen toe. voorzoover de belangen der school en de bijzondere
belangen der onderwijzeres erdoor gebaat werden. Een ministerieel besluit van Oct.
1917 bepaalde, dat tijdens den oorlog gehuwde onderwijzeressen in de school konden
worden toegelaten.
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een loon, dat ongenoegzaam was voor het onderhoud van zijn gezin. Zijne
huisgenooten -werden dus gedwongen, om ook in de fabriek te gaan arbei
den, tenieinde door bijverdiensten de inkomsten van het gezin te vermeer
deren. En die fabriek kon allee gebruiken, de arbeidskracht van den man
niet alleen, maar ook van de vrouw en van de kinderen, van jongens en
meisjes, na en zelfs in dien schoolleeftijd. Want d<e machine verrichtte het
zwaarste werk, en deed den menschelijken arbeid menigmaal in niet veel
meer dan eentonige hand- of armbewegingen bestaan, die door de vrouw
en door de kinderen evengoed als door den man konden worden verricht.
De zware concurrentie dwong er bovendien toe, om de goedkoopste arbeids
krachten in dienst te nemen), deze zooveel mogelijk te exploiteeren, en door
deze middelen steeds goedkooper en tevens omsolieder goederen te produceeren. Het snelle verbruik dezer goederen, door de heerschappij der mode
bevorderd, kwam weer aan de vermeerdering der productie en aan de
uitbreiding der fabrieken ten goede. Zoo keerde de beweging, als in een
cirkel, weer tot haar eigeij uitgangspunt terug; exploitatie van arbeids
krachten en warenproductie werden dienstbaar aan geldverdienen en
winstmakerij.
Bekent men daarbij, dat de man zijn loon dikwerf niet geheel aan zijn
gezin afstaat, maar, zijn vrouw en) kinderen bedriegend, een groot gedeelte
voor zichzelven behoudit, voor tabak en sigaren, voor drank bovenal; dat
het ook geene zeldzaamheid is, als de man zijne vrouw moedwillig verlaat,
of ook door den dood van haar genomen wordt — en het wordt duidelijk,
dat de gehuwde vrouw menigmaal zelve er op uit moet, om den kost te
vierdienen voor zichzelve en voor haar kroost. Gewoonte en) opvoeding
leggen hierbij ook wel gewicht in de schaal; de wenëch, om iets te sparen
voor den kwaden dag, laat zich soms ook wel gelden. Maar over het alge
meen kan men) zeggen, dat de gehuwde vrouw uit den werkmansstand,
miet door begeerte of lust, en nog veel minder door het feministisch
ideaal van de economische zelfstandigheid der vrouw of van de ontvouwing
harer persoonlijkheid, maar eenvoudig door den nood tot den beroeps
arbeid gedreven wordt.
Over aard en omvang van den vrouwelijken beroepsarbeid behoeven wij
hier niet in bijzonderheden te treden, en kunnen we met eenige algemeene
opmerkingen volstaan. Volgens de beroepstelling op 31 December 1909
bedroeg de geheele vrouwelijke bevolking boven 12 jaar in ons land:
2,139,882 personen; daaryan waren werkzaam in een beroep 540,885,
dait is 25,2 percent, tegen 23.2 in het jaar 1899. Vergeleken met de
beroepuitoefenende manlijke bevolking, vormde het aantal vrouwen, in
een beroep werkzaam, 29 percent in 1899, en 31,4 percent in 1909. Naar
beide berekeningen had er dus eene toename van de in beroep werkzame
vrouwen plaats. En dit is een! verschijnsel, dat niet alleen in ons vader
land zich voordoet, maar ook elders in alle cultuurstaten voorkomt. De
vrouw dringt steeds meer in alle beroepen binnen, en het aantal beroepen,
dat voor haar gesloten is, krimpt gaandeweg in. Het percentage van
vrouwen, dat in landen als België, Duitschland, Engeland in een beroep
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"werkzaam is, is daar, vergeleken miet het aantal mannen), aanmerkelijk
jhoogeT dan in ons vaderland. En dit percentage is in de laatste jaren
nog weer abnormaal hoog gestegen in alle oorlogvoerende landen. Het
aantal vrouwen, dat daar als kellners, conducteurs, brievenbestellers, ala
arbeidsters in ijzer- en staalfabrieken, bij het vervaardigen van bommen
en granaten, in vliegdienlst en achter het front de plaats van mannen
heeft ingenomen, loopt in de honderdduizenden.
De oorlog heeft dus eene buitengewone verschuiving in den arbeid der
mannen en der vrouwen gebracht, en het is te hopen, dat deze tijdelijk
zal zijn, en zoo niet spoedig, dan toch langzamerhand voor meer normale
verhoudingen zal plaats maken. Maar ook afgezien van dten oorlog, was
zulk eene verschuiving, doch in andere richting waar te nemen. Ofschoon
de vrouwenarbeid in algenueenen zin toeneemt, neemt hij toch volstrekt
niet in alle beroepen toe, en ook niet in alle gelijkelijk. Er zijn beroepen,
waarin de arbeid der vrouw relatief afneemt, b.v. in de katoen- en wol
industrie, de steenfabricage, de veenderijen; en er zijn andere, waarin hij
relatief toeneemt, zooals b.v. in de bedrijven van kleeding, reiniging,
voedingsmiddelen, in de textielindustrie, ziekenverpleging, onderwijs en
kantoorarbeid. De vrouwen in huiselijke diensten gingen in aantal achter
uit, maar ze stegen in beroepen en bedrijven, en dan in den handel weer meer
dan in den landbouw enz. En ook hierin hebben we met een verschijnsel te
doen, dat een algemeen karakter vertoont en in onderscheidene landen
zich voordoet.
Ofschoon het aantal vrouwen, die in een, beroep werkzaam zijn, in vrij
sterke mate toeneemt, vormt daaronder het aantal gehuwde vrouwen eene
dalende reieks. De volkstelling in 1899 had tot resultaat, dat de vrouwe
lijke bevolking boven de 12 jaar 1,860,072 bedroeg; 433,400 of 23 perc.
oefenden daarvan een beroep uit. Yan deze waren 97000 gehuwd, dat is
ongeveer 22 perc., eni van alle gehuwde vrouwen (1,022,142) 9,5 perc.
Daaronder zijn echter ook de weduwen eil. gescheiden vrouwen begrepen;
wanneer deze afzonderlijk worden geteld, bedroeg het aantal gehuwde
vrouwen 838,247, waarvan 43,366 in een beroep werkzaam zijn, en het
aantal weduwen en gescheiden vrouwen 183,895, waarvan 54,407 een
beroep uitoefenen. Op het geheele aantal beroephebbende vrouwen maak
ten, dus de gehuwde vrouwen 10 perc., en de weduwen of gescheiden
vrouwen 13 perc. uit.
De volkstelling op 31 Dec. 1909 had tot uitkomst, dat de vrouwelijke
bevolking boven de 12 jaar bestond uit 2,139,882 personen, van welke
540,885, dat is 25,2 perc:, werkzaam waren in een beroep. Yan deze waren
in de nijverheidslied rij ven (waaronder de veendierijen) in den landbouw,
in den warenhandel en in het verkeerswezen tezamen 105,606 vrouwen
gehuwd, en voorts in nijverheid, landbouw, handiel, verkeer, en huiselijke
dienjsten saam 54,270 weduwen en gescheiden vrouwen werkzaam, dat is
resp. ruim 5 en ruim 10 perc. van alle in beroep werkzame vrouwen.
Van eene toename van den arbeid der gehuwde vrouw is dus geen sprake;
over het geheel genomen, valt er eene vrij sterke vrmindering te consta-
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teer en, inzonderheid in zware bedrijven, zooals steenfabricage, veenderijen.
Trouwens in vele van deze bedrijven, zooals van diamant, bouw, hout,
stroo, papier, boekdrukkerij, chemische industrie, machinerieën enz. is
het aantal arbeidende vrouwen zeer gering, en de arbeid van gehuwde vrou
wen eene uitzondering. En vooral vertoont het aantal arbeidende gehuwde
vrouwen in ons land een gunstig cijfer, wanneer wij het vergelijken met
dat in andere industrieele landen. Volgens Edmund Fischer is het aandeel
dier gehuwde vrouwen in de geheele industrie vrij gering; terwijl het in
Oostenrijk vóór den oorlog 6, in Duitschland 4, in Denemarken en Noor
wegen 3 perc. bedroeg, stijgt het in ons land niet hooger dan 2 percent.
Bovenidien behoort men bij den arbeid tusschen zijne verschillende
vormen onderscheid te maken. Arbeid is op zichzelf gezond, een voor
recht en een zegen. Maar veel hangt af, inzonderheid voor de vrouw, van
den aard en den! duur van den arbeid. De vrouw, die werkzaam is in een
vrij beroep, aan het hoofd van eene onderneming staat, directrice is in
een of ander bedrijf, is niet te vergelijken met eene arbeidster, die dag
aan dag uit werkeru gaat. Onder de arbeidsters is er weder groot verschil
tusschen haar, die arbeiden op het veld, in huisi, winkel of kantoor, of
in de fabriek. Want de veldarbeid brengt afwisseling mede en biedt na
zwaren arbeid vele dagen van rust. Ook de huiselijke diensten, door de
waschvrouw, de naaister, de strijkster, de schoonmaakster verricht; de
huisindustrie, mits verbeterd, inzonderheid wat werkplaats, loon en duur
betreft; de arbeid in winkel en kantoor enz. zijn te verkiezen boven den
geestdoodenden en eentonigen arbeid in de fabriek. Maar al moet men
billijkheidshalve met al deze gegevens rekening houden, de beroepsarbeid
is voor de gehuwde vrouw toch nog bedenkelijk genoeg, erf de eigenlijke
loonarbeid brengt voor haar en voor haar gezin ernstige nadeelen mede.
De eerste schade, die van de vereeniging van moederschap en beroeps
arbeid het gevolg is, wordt toegebracht aan de vrouw zelve. Enkele krach
tige vrouwen mogen het een met het ander verbinden, verreweg de meeste
kunnen dat niet, vergen te veel van hare kracht, en worden tenslotte uitge
put. Wie do vrouw belast met de dubbele taak van huidverzorging eni beroep,
maakt zich schuldig aan eene onmededoogende uitbuiting van hare kracht.
Inzonderheid is de beroepsarbeid voor de gehuwde vrouw schadelijk in
tijden van zwangerschap, in bepaalde perioden, bij veel te langen werk
dag, bij geringe en slechte voeding enz. Bloedarmoede, zenuwzwakte,
vrouwelijke kwalen van onderscheiden aard zijn er het gevolg van. En
het is niet te verwonderenJ, dat het percentage van verzuim bij de vrouwen
veel ongunstiger is dan bij de mannen, en dat de gevallen van onge
schiktheid voor den dienst, bijv. bij post, telegraphie en telephonie bij de
gehuwde vrouwen aanmerkelijk stijgen. Wel is waar, valt het dikwerf
moeilijk uit te maken, of deze schade voor de gezondheid het directe
gevolg van den arbeid is; dikwerf zijn er ook andere factoren in het spel,
zooals eene slechte woning, eene ongezonde streek, al of niet opzettelijke
verwaarloozing enz. Ook is het wel waarschijnlijk, dat de gezondheids-
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toestand der getrouwde, arbeidende vrouw reeds vóór haar huwelijk door
den arbeid benadeeld is. En eindelijk ktaat men er menigmaal verbaasd
van, hoe mannen, vrouwen en kinderen in de ellendigste woningtoestanden
en in de treurigste omstandigheden leven en tieren, gezond en| vroolijk
kunnen zijn. Maar dat alles neemt toch niet weg, dat er, hoe verwonderlijk
veel een mensch ook doen em dragen kan, er toch eene grens aan zijn
vermogen is, en dat, als deze grens wordt overschreden, het organisme
er onder lijden moet. Dit is nu zonder twijfel dikwerf het geval, als de
gehuwde vrouw behalve haar huiselijke werkzaamheden ook nog dagelijks
beroepsarbeid te verrichten heeft, zich daardoor overwerkt en oud wordt
vóór den tijd.
Niet minder schadelijk is de beroepsarbeid der gehuwde vrouw voor het
gezinsleven, voor man en kinderen. De voortdurende uithuizigheid der
vrouw wierkt in elk opzicht nadeelig. Het huis verliest zijne aantrekke
lijkheid en gezelligheid, als de vrouw eiken dag uit werken gaat; het
leven wordt er voor man en kinderen kleurloos en vreugdeloos door. De
schade neemt te grooter omvang aan, als de vrouw niet enkele dagen
in de week, en niet enkele weken in het jaar, zooals bij seizoenarbeid,
werkzaamheden buitenshuis verricht, maar dag aan dag naar de fabriek
gaat, des morgens vrij vroeg het huis verlaat, des avonds vrij laat daarin
terugkeert, vermoeid door den arbeid en door het misschien nog loopende
afleggen van een kleineren of grooteren afstand. Het spreekt vanself, dat
er van de waarneming van het huishouden in zulk een geval niet met
ernjt sprake kan zijn. De huiselijke werkzaamheden moeten dan inder
haast 's morgens vroeg of 's avonds laat worden verricht; hulp voor de
huishouding is er niet te verkrijgen; de ingredienten, noodig voor reini
ging, schoonmaak en verstelwerk ontbreken; aan de bereiding van den
maaltijd wordt wieinig zorg besteed; heel de huishouding gaat van jaar
tot jaar achteruit, ze verkeert in een staat van verval. De ergste schade
ondervinden de man em de kinderen; de man loopt er uit en zoekt elders
zijn vertier; en de kinderen worden verwaarloosd, loopen op straat, en
verwildieren meer en meer. Gemis aan moederlijke verzorging is zelfs
oorzaak, dat vele kinderen gedoemd zijn tot een vrotgtijdigen dood; de
groott zuigelingensterfte in de lagere volkskringen is, al behoeven andere
invloeden, zooals kunstmatige voeding, onkunde enz., niet miskend te
worden, toch vooral daaraan toe te schrijven, dat die verzorging door de
moeder heeft ontbroken en door geene andere te vervangen is.
De financiëele voordeelen van den arbeid der gehuwde vrouw wegen
daarom niet op tegen' de naaeelen, die er bijna onafscheidelijk mede ver
bonden zijn, te minder, wijl de arbeid der vrouw nog al te dikwerf met
een laag loon wordt betaald. Men behoeft nog niet eens in rekening te
brengen, dat de loonarbeid der vrouw, zooals sommigen meenen, ook de
onzedelijkheid en de criminaliteit dier kinderen in de hand werkt, om van
zijne schadelijke invloeden op heel het gezinsleven overtuigd te zijn. En
wat wel eens te zijnen gunste aangevoerd wordt, de economische zelf
standigheid der vrouw eni de meerdere waardeering van hare gaven en
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krachten — deze zijn er zeker niet het gevolg van; want de gehuwde,
arbeidende vrouw wordt menigmaal nog als een indringster en onderkruipster beschouwd, en de bewering harer economische zelfstandigheid
staat in schrille tegenspraak met hare harde dienstbaarheid.
Allen, die van deze nadieelen van den loonarbeid der gehuwde vrouw
met ernst kennis namen, hebben daarom de vraag opgeworpen, of in de
bestaande toestanden niet eenige verbetering ware aan te brengen. En
pogingen zijn er in verschillende richting voorgesteld en beproefd. Het
radicaalst ware zeker, als de overheid allen arbeid der gehuwde vrouw
buitenshuis verbood. Maar ook zij, die van het schadelijke van zulken
arbeid voor het gezinsleven ten volle overtuigd zijn en hem hoogsit ongewenscht achten, durven zulk een absoluut verbod toch niet aan. In de
eerste plaats rijst daarbij de vraag, of de overheid de bevoegdheid heeft,
om door zulk een verbod inbreuk te maken op die vrijheid en] het recht
der burgers. De grenzen der staatsmacht breiden zich in de tegenwoordige
maatschappij wel gaandeweg uit, maar zg zouden toch al te wijd worden
getrokken, als de overheid ging beoordeelen en vaststellen, hoe eene ge
huwde vrouw haar leven had in te richten. Bovendien zou zulk een verbod
tot groote willekeur leiden. Er is n.1. allerlei beroepsarbeid, die door de
gehuwde vrouw wordt verricht, arbeid in huis en buitenshuis, in den
stal en in de schuur, arbeid in anderer woning, op het veld, in de fabriek,
arbeid, die dag aan dag, of arbeid, die enkele dagen of halve dagen in
de week of enkele dagen in het. jaar wordt verricht, arbeid in vrije be
roepen) en in dienstbetrekkingen enz. Het gaat niet aan, deze alle over
ééne kam te scheren en te treffen met hetzelfde verbod. Men zou dus
onderscheid moeten maken, maar daarmede tevens de deur openen voor
allerlei willekeur, en allicht den schijn op zich laden, dat men aan de
gehuwde vrouw uit den arbeidenden sitand vrijheden en rechten ontnam,
welke men gunde aan die uit den burgerstand. Voor een verbod zou toch
zonder twijfel vóór alles de fabrieksarbeid in aanmerking komen, maar
in de arbeiderskringen zou zulk een verbod, met vrijlating van allen
anderen arbeid der gehuwde vrouw, wrevel wekken en prikkelen tot
verzet. Immers zou het aan het arbeidersgezin een bron van inkomsten
onttrekken, welke het voor zijn bestaan niet missen kan, en die zeker
niet, zooals sommigen meenenj, door eene evenredige verhooging van het
loon van den man vergoed zou worden. Gevolg zou dan ook alleen wezen,
dat de wet op allerlei manier ontdoken werd, dat de vrouw naar anderen
arbeid uitzag, die nog zwaarder en schadelijker was dan die in de fabriek,
en nog minder werd beloond (bijv. huisindustrie, verkapte bedlelarij enz.),
en dat de bedoeling der wet, n.1. de bewaring van het gezinsleven, de
opvoeding der kinderen en de vermindering der kindersterfte, toch niet
werd bereikt. Het middel zou allicht erger zijn dan de kwaal.
Anderen hebben daarom in tegengestelde richting eene oplossing ge
zocht en de vrouw, ten bate van haar beroepsarbeid, van hare gezinstaak
willen bevrijden. Het zijn vooral socialistische mannen en vrouwen ge-
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weest, Bebel, Lily Braun, Merouw Roland Holst e. a., die deze bevrijding
der vrouw van de huishouding zich als ideaal hebben voor oogen gesteld;
het hangt ten nauwste saam met hunne gedachten over den oorsprong
van huwelijk en huisgezin. Beide toch zijn naar hunne meening niet met de
schepping van man en vrouw gegeven maar zijn historisch ontstaan, in ver
band met veranderingen, die in het productiestelsel plaats grepen. Oorspron
kelijk was er gemeenschappelijk bezit van vrouwen en goederen, evenals bij
de dieren des velds. Maar toen dit communisme allengs plaats maakte voor
de private voortbrenging en het private bezit, toen» ontstemden ook lang
zamerhand het monogame huwelijk en het besloten gezin. Beide zijn dus
tijdelijke, voorbijgaande bestaansvormen, bestemd om met de geheele
kapitalistische maatschappij te verdwijnen en voor andere instituten plaats
te maken. Het socialisme streeft er dus naar, om het gezin als economische
eenheid op te heffen, om in de plaats van het omheinde, hiërarchische
huisgezin een anderen Levenskring te vormen, waarin man en', vrouw
beiden producenten en economisch onafhankelijk zijn, en om de kinderen
aan de verzorging door de gemeenschap toe te vertrouwen.
Tegen deze theorie staat lijnrecht de belijdenis over, dat huwelijk en
gezin van de schepping afaan gegeven; en in de natuur van man en vrouw
gegrond zijn. Want men kan wel beweren, dat de natuur, bepaaldelijk dan
van de vrouw, zoo geworden is onder den druk der toestanden, waarin zij
geleefd heeft en daarom onder andere omstandigheden ook wel langzaam
aan weer veranderen zal. Maar deze bewering mist genoegzaam bewijs,
vindt weerspraak bij de meeste vrouwen zelve, en gaat buiten de historie
om. Want deze leert, dat huwelijk en gezin in een of anderen, dikwerf
zeer verbasterden!, vorm bij alle volken en in alle tijden voorkomen; ze
vormen allerwege den grondslag van de mensehelijke samenleving. Man
en vrouw zijn onderscheiden, maar vullen in het onderscheid elkander
aan en zijn voor elkander bestemd. Terwijl de man de vrouw overtreft in
intellect, in wetenschap en techniek, in maatschappelijken en staatkun
digen! arbeid, gaat de vrouw den man ver te boven in toewijding, zelf
verloochening en geduld. Als de vrouw daarom haar levensdoel gaat zoeken
in beroep of arbeid, dan doet zij altijd min of meer haar eigen natuur ge
weld aan; en als zij daarmede huwelijk, gezinsleven enl huishouding ver
binden wil, dan komt dat bijna altijd op verwaarloozing van. het een of
van het ander of van beide neer.
Daarmede wordt volstrekt niet beweerd, dat iedere vrouw (evenmin als
elke man) voor het huwelijk en voor het gezin bestemd is, en anders hare
bestemming mist. Jezus heeft in Matth. 19 : 12 anders geleerd. Evenala
er mannen) zijn, die als Paulus de gave der onthouding hebben en zelfs
wenschen, dat allen waren gelijk zij, zoo zijn er ook vrouwen, die zich van
huisuit geroepen voelen of ook door de Leiding van haar leven geroepen
worden, om hare gaven; in andere richting te ontwikkelen, om zich te wijden
aan het werk der zending of der barmhartigheid, om zich toe te leggen op de
beoefening van kunst of wetenschap, en die dan óf ongehuwd blijven of be
roepsarbeid met huiselijke plichten op min of meer gelukkige wijze weten u»
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verbinden. Maar dit zijn uitzonderingen, die den regel bevestigen. De regel
is, dat man en vrouw zich met elkander verbindlen in den echt, om elkander
te helpen en bij te staan, en de kinderen, die zij krijgen zullen^ op te
voeden in de vreeze en ter eere Gods. En er bestaat niet de minste grond
voer de verwachting, dat dit in de toekomst anders worden zal.
Want, ongetwijfeld hebben gezinsleven enl huishouding door de moderne
wijze van productie eene groote verandering, eene zeer merkbare inkrim
ping ondergaan. De productie, vergemakkelijkt door de technische ont
wikkeling van landbouw en nijverheid, van verkeer en handel, is zelf
standig geworden en vormt thans een eigenï, belangrijk proces in de
menschelijke samenleving. Terwijl de familie vroeger eene, op ieigen erf
wonende, corporatie was, die in hoofdzaak alles voortbracht, wait zij tot
haar verbruik noodig had, is het huisgezin thans in den regel tot ouders en
kinderen beperkt, heeft het de productie verloren en is het alleen nog eene
gemeenschap van verbruik. Tal van werkzaamheden, spinnen, weven,
naaien, breien, kleermaken, bakken, bierbrouwen, inmaak enz. zijn daar
mede geheel of grootemdeels aan het huisgezin ontnomen, of ook door
centrale verwarming, verlichting door gas en electriciteit, kooktoestellen,
naaimachines, stofzuigers, ijskasten, centrale keukens, coöperatieve winkels,
gemeentelijke wasscherijen enz. vergemakkelijkt en vereenvoudigd. En
zeker zijn we met deze hervorming van het gezin nog lang niet aan het
einde.
Maar indien men uit al deze veranderingen zou willen besluiten tot de
langzame verdwijning van het gezin, dan zou men zich toch aan
eene voorbarige en ongegronde conclusie schuldig maken. Er staat nl.
tegenover: ten eerste, dat de liefde van man en vrouw, en de liefde van
ouders en kinderen hare vastigheid heeft in die menschelijke natuur zelve.
Zeker kleven er aan het tegenwoordige huwelijk vele gebreken, maar deze
komen niet voort uit de instelling van het huwelijk zelve, maar ten deele
uit de bestaande, voor verbetering vatbare, huwelijkswetgeving, en voor
hiöt grootste gedeelte uit de zondige hartstochten, die menigmaal het
Huwelijksleven verwoesten en de schuld op het huwelijk zelf werpen. De
predikers der vrije liefde moesten daarom bedenken, dat zij, met hunne
beschouwingen op dieze zondige hartstochten speculeerend, groote zedelijke
schade toebrengen aan de menschelijke samenleving, en haar niet vooruit
brengen, doch terugleiden tot dien dierlijken toestand, die volgens hen de
oorspronkelijke toestand van het menjschelijk geslacht is geweest. Ten
tweede zijn de werkzaamheden in het huisgezin wel veelszins verminderd
of vereenvoudigd, maar men vergete niet, dat zij in anderen zin deels ge
wijzigd, deels zelfs uitgebreid zijn. Afgezien daarvan, dat in tal van gezinnen
nog vele werkzaamheden van -vroeger worden voortgezet, naaien, wasschen,
strijken, inmaak enz.; het moderne leven stelt aan woning, huisraad, voed
sel, kleeding, reiniging, verwarming, gezondheid en!z. veel hoog.ere eischen,
dan de tijden, die aan den onzen zijn voorafgegaan. De woning, ook van den
werkman is veel gezelliger ingericht en van veel meer gemakken
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voorzien; huiskamer, keuken en slaapkamer zijn afzonderlijke vertrek
ken geworden; de kleeding wisselt met het seizoen en met het jaar, omdat
zij onsolieder geworden en aan de mode onderworpen is, enz. Ook in de
moderne huishouding is er daarom nog veel voor de vrouw te doen. Als
de d</chters uit den arbeidenden stand buitenshuis werk gaan zoeken, dan
is dit wel voor een deel uit ledigheid en verveling, maar voor een.
grooter deel uit behoefte aan bijverdienste voor het gezin te verklaren.
En als datzelfde verschijnsel in de burgerklasse zich voordoet, dan speelt
daarbij ook de nieuwe denkwijze eene rol, die van hart en hoofd der
jeugdige vrouw zich heeft meester gemaakt. In de derde plaats zij hieraan
nog toegevoegd, dat het huisgezin, in onderscheiding van de familie in
vroeger tijd, in den| regel tot ouders en kinderen beperkt en dus aan
merkelijk ingekrompen is. Maar daardoor heeft het toch tevens een
veel intiemer karakter verkregen, komt de individualiteit van ieder lid
des gezins veel beter tot haar recht, heeft de vrouw gewonnen aan zelf
standigheid, en wordt er van de opvoeding der kinderen, en van elk kind
in het bijzonder, veel meer werk gemaakt. Die familiezin is verzwakt,
omdat bloedverwantschap en stand van minder beteekenis worden geacht;
maar de vrije genegenheid, die ouders en kinderen aan elkander verbindt,
is daarmede niet gestorven; zij is er veeleer inniger en dieper door
geworden.
In de richting van het socialistisch feminisme is dus evenmin de op
lossing te zoeken, als in het absolute verbod van den beroeps- of loon
arbeid der gehuwde vrouw. De oplossing zou op niets minder komen te
-taan, dan op ontbinding van het huisgezin en verbreking van den
huwelijksband. En de economische zelfstandigheid, die ermede beoogd
wordt, zou er toch niet door bereikt worden en is ook op zichzelve volstrekt
geen ideaal. De Amerikaansche vrouw, die profiteert van elke vereen
voudigde ,en| doelmatige inrichting van het huisgezin, haar vrijen tijd
buitenshuis doorbrengt en man en kinderen aan hun lot overlaat, is geen
voorbeeld, dat navolging verdient. Veel hooger staat voor de vrouw de
arbeid in en voor het gezin, want deze is in den regel de beste gelegenheid,
om hare eigenaardige gaven te ontwikkelen en om haar, door het huis
gezin heen, tot een onwaardeerbaren zegen te stellen voor maatschappij
en kerk enj staat.
Maar indien de genoemde pogingen, om verbetering in den toestand
te brengen, om afdoenlde redenen te verwerpen zijn, welke maatregelen
blijven er dan over, om de arbeidende, gehuwdte vrouw te hulp te komen?
Het socialisme moge op onzen steun niet kunnen rekenen: het individua
lisme, dat ieder naar zijne eigene krachten verwijst, en de theorie van
het laisser aller, laisser passer huldigt, bewees reeds in eene vroegere
periode zijne ongenoegzaamheid en kan ook thans niet bevredigen. Het
vergeet, dat velenj arm en zwak, hulpeloos en hulpbehoevend zijn, en is
in zijn wezen niet alleen onbarmhartig, maar ook onrechtvaardig.
Bij de beantwoording dezer vraag sta nu op den voorgrond, dat tusschen
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individu en Staat nog die rijkgelede, veelvormige gemeenschap instaat,
welke gewoonlijk als de maatschappij wordt aangeduid. In die maat
schappij werken allerlei krachten, diegenereerende en regenereer,eride,
ontbindende en verwoestende, maar ook behoudende en herstellende. Het
leven dier maatschappij is in voortdurende wisseling en beweging;
actie en reactie, inspanning en ontspanning, arbeid en rust, vraag en
aanbod, vooruitgang en teiugtred, wisselen elkaar gestadig af. als vloed
en ebbe in de zee, als de middelpunt-zoekende en de middelpunt-vlieden Ie
kracht in de natuur. Als die groot-industrie vrouwen en kinderen naar
de fabrieken roept, hunne arbeidskracht op egoïstische wijze exploiteert,
en tal van offers maakt, dan komt uit de maatschappij zelve de reactie
op, die om hulp en bescherming smeekt en aan de uitbuiting paal en
perk gesteld wil zien.
Zulk eene reactie is van groote beteekenis. Ze is daaraan te danken,
dat er in de maatschappij nog andere dan physische krachten werken^
n.1. religieuse, ethische, hygiënische, aesthetische enz. En deze maken
de consciëntie wakker en vernieuwen het besef, dat vaders hunne
kinderen niet tot toorn mogen verwekken, dat heereni hunne dienst
knechten niet mogen behandelen als slaven, dat vrouwen haie dienstboden
niet mogen afbeulen, dat er in één woord tusschen alle menschen onderling
zedelijke verhoudingen bestaan, die in de wet Gods gegrond zijn en in
de conscientie weerklank vinden. Deze ethische verhoudingen worden
tegenlwoordig meestal van weinig waarde geacht; men wil thans alle
verhoudingen regelen door schriftelijke contracten en wettelijke overeen
komsten, door scherpe afbakening van nechten enj plichten over en weer.
Maar als het ethische element in de menschelijke verhoudingen gaat
ontbreken, en ze alleen! door wet en recht, door macht en dwang geregeld
moeten worden, dan vallen alle klassen in de maatschappij uiteen, komen
ze vijandig tegenover elkaar te staan en triumfeert het recht van den
sterkste. Het socialisme verklaart zich vóór het pacifisme tusschen de
volken, maar het predikt door zijn klassenstrijd de revolutie in de
maatschappij.
De herleving van het religieus-ethische bewustzijn ten aanzien van
de sociale verhoudingen is de grondslag, waarop, zoo noodig, de staat
alleen zijne wetgeving opbouwen kan. Als deze zedelijke beseffen ont
breken. is alle wetgeving machteloos; want „de staat vermag niet
persoonlijk leven te wekken", en kan ook de verhoudingen in de
maatschappij niet regelen, zooals ze naar de zedewet behooren te zijn.
Hiertoe is niet uitsluitend, maar toch met name de kerk in staat, die
tegenwoordig wel algemeen geminacht wordt, maar toch door hare
voortdurende prediking en stillen arbeid de godsdienstig-zedelijke over
tuigingen' in stand houdt en bevestigt. Naarmate deze overtuigingen
sterker zijn en doorwerken in die maatschappij, wint de wetgeving van
den staat aan invloed en kracht. Ze gaat niet voorop, maar volgt. Want
het ideaal is niet, dat de staat alles doe, maar dat in dien staat ieder
het zijne doe, de enkele, maar ook het huisgezin, de school, de kerk, de
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onderneming, die universiteit enz., enj dat da/arna, des noodig, de overheid
hare hand biede tot bescherming en steun.
Aan deze overheidshulp heeft de maatschappij tegenwoordig echter
meer dan ooit behoefte. Want sedert de organisatie, die in de Middel
eeuwen opkwam, in verval geraakte en door de Fransche Revolutie
gesloopt werd, ontbreekt het haar aan die vormen, welke bij haar leven
pas-en. Deze leemte laat zich te ernstiger gevoelen,, wijl de moderne
cultuur met haar buitengewone uitbreiding van machine- en fabriek
wezen, van landbouw en nijverheid, van handel en verkeer, het sociale
leven zoo samengesteld en ingewikkeld maakt, dat ieder verlegen staat
tegenover de talrijke zwaarwichtige problemen, welke het aan de orde
stelt. En deze problemen nemen daardoor een nog ernstiger karakter
aan, wijl er in het geestelijk en zedelijk leven eene groote onvastheid
is ingetreden, en de hedendaagsche maatschappij door de tegenstrijdigste
meeningen, door allerlei twisten en partijschappen) wordt verscheurd.
In dezen nood zien allen op naar den staat als den aardschea god, van
wien de hulp moet komen. Gieen stand of klasse, geen vereeniging of
genootschap, geen bedrijf of onderneming, of ze kloppen aan om steun
bij de overheid. Dat hierbij groote overdrijving en ergerlijk misbruik
plaats heeft, staat vast. Maar dit opzien tot den staat is toch ook bewijs,
dat de maatschappij zich zelve alleen niet meer te redden weet. De nooden
zijn te groot, de eischen van het leven te zwaar.
In bijzondere mate geldt dit van den arbeidenden stand, die in zekeren
zin de dupe is geworden van de moderne cultuur. Want het fabriekwezen
heeft hem van alle privaat bezit der productiemiddelen beroofd en hem
alleen zijne arbeidskracht nog overgelaten; het heeft hem gedoemd tot
een dikwerf eentonigen, geestdoodenden arbeid in werkplaatsen met oorverdoovend geraas, en hem alle vreugde aan zijn werk ontnomen; n
het onderhield hem met een loon, dat dikwerf zoo gering was, dat ook
vrouwen en kinderen door bijverdiensten het moesten verhoogen. In deze
toestanden, die in den aanvang uiterst treurig waren, is langzamerhand,
mede door de wetgeving des landis, groote verbetering aangebracht. Maar
deze moet voortgezet worden, door de maatschappij zelve in de eerste
plaats, doch daarna ook door de helpende hand van den staat. Het rccht
voor het "ngrijpet van regeeringswege ligt in de misstanden, die v/oegsr
vooral en ook nu nog op het terrein van den arbeid voorkomen. De sociale
wetgeving had haar oorsprong in de schade, welke geestelijk en stoffelijk,
ethisch rn hygiënisch, aan de arbeidende bevolking in de fabrieken, vooral
aan de kinderen en de vrouwen werd toegebracht; enJ ze heeft daarin nog
altijd haar grond. Wijl de arbeiders, en inzonderheid de vrouwen ca
kinderen, zichzelf niet voldoende helpeni kunnen, is de overheid geroepen,
om voor hunne belangen op te komen en tegenover aanranding en geweld
hun recht te handhaven. In alle beschaafde landen hebben die regeeringen
dan ook vroeger of later dezen weg ingeslagen en in den moeilijken strijd
om het bestaan aan de zwakken bescherming en steun geboden.
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Ofschoon deze overheidsbescherming over het algemeen instemming en
sympathie vindt, zijn er toch, die tegen eene bijzondere bescherming
van de gehuwde of ongehuwde vrouw bezwaren inbrengen; hier te
lande bijv. Mevrouw Rutgers-Hoitsema en Mej. Anna Polak. Zij merken
op, dat een werkgever, eventueel ook de staat, geen andere reden voor
ontslag mag laten gelden dan het belang van den dienst, en dat het
sluiten van een huwelijk door eene ambtenares of eene onderwijzeres
daarvoor niet in aanmerking mag komen. Zij houden staande, dat aan
de vrouw, even onverkort als aan deni man, hiet recht en de vrijheid
moet worden gelaten, om te arbeiden gelijk zij wil eni door dien arbeid
in haar levensonderhoud te voorzien. En met name trachten zij te betoogen, dat bijzondere bescherming de VTOUW dwingt, om met minder
loon dan de man tevreden te zijn, de betere plaatsen aan den man af te
staan, en zelf arbeid te gaan zoeken, die minder aangenaam is en slechter
wordt betaald. Heel die bijzondere bescherming der vrouw is volgens
hare meening voortgekomen uit de zucht, om in de concurrentie tusschen
man en vrouw aan den man het overwicht te verschaffen, de vrouw van
de arbeidsmarkt weg te drijven en) naar het huisgezin terug te dringen.
Indien dit laatste, de terugkeer der arbeidende vrouw tot haar gezin,
een gevolg van de wetgeving ware, zouden velen haar daarom eer prijzen
dan laken. Maar de gansche voorstelling van bet feminisme is phantastisich gekleurd en! met de werkelijkheid in strijd. De bescherming der
vrouw kwam niet voort uit den wensch der overheid, om de VTOUW als
concurrente van den man te verzwakken; en ze had ook niet ten doel,
om haar naar het huisgezin terug te drijven; ze werd eenvoudig ge
boren uit den schreienden nood, waarin de vrouw, de gehuwde en de
ongehuwde, gebracht werd door het moderne productiesysteem, en waar
van door Marx, Engels e. a. zulk een droevig tafereel werd opgehangen.
Bijzondere bescherming werd daarom niet alleen aan de vrouw en de
moeder verle<nd, maar ook aan de kinderen, aan bepaalde kiassm van
arbeiders, zooals aan steenhouwers, mijnwerkers, fabrieksarbeiders enz.,
zelfs aan diereu', om ze te beschermen tegen de mishandeling van den
mensch. En aan de vrouw werd ze niet in alle bedrijven, maar slechts
in sommige, vooral in den fabrieksarbeid, verleend. En in één geval wordt
de bijzondere bescherming van vrouwen door niemand, ook niet door
Mevr. Eutgers, gewraakt, n.1. als ze in zwangeren toestand vierkeeren
of kraamvrouwen zijn. De arbeidswet hier te lande schrijft voor, dat
eene vrouw in fabrieken en werkplaatsen geen arbeid verrichten mag
vier weken na hare bevalling; en sommigen willen dezen rusttijd zelfs
nog tot zes weken na en tot twee a vier weken voor de bevalling uit
gebreid zien.
Zwangerschap en bevalling zijn echter niet de eenige redenen, waarom
de vrouw op eenje bijzondere bescherming aanspraak heeft. De grond
daarvoor ligt in de natuur der vrouw zelve, in de eigenaardige plaats en
taak, die haar, in onderscheiding van den man, is toegewezen. De
vrouw is nu eenmaal, niet de mindere van, maar toch eene andere dan
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de man. Zij is met den mail dezelfde menschelijke natuur deelachtig,
maar deze is bij haar, in verband met haar roeping en bestemming, zoo
wel psychisch als physisch anders georganiseerd. Gewerkt heeft de vrouw
ten allen tijde en in elke maatschappij, soms harder nog dam de man;
maar van den beginne af heeft haar arbeid zich van dien van den man
onderscheiden. Die differentiatie is allerwege waar te nemen, en werkt
tot op den huidigem dag in de moderne maatschappijen döor. Er zijn tal
van bedrijven, waarin alleen mannen arbeiden, die voor de vrouwen niet
geschikt zijn enl zoo goed1 als nooit door haar worden gezocht; en er zijn
andere, waarvoor de vrouwen bijzondiere geschiktheid bezitten., en waar
voor bij mannen de lust, de tact, de bekwaamheid ontbreekt. Zelfs in de
zelfde bedrijven loopen de werkzaamheden van mannen en vrouwen uit
een;; de werkzaamheden bijv. welke spierkracht en draagkracht eischen,
zijn aan de mannen, die, waarbij hiet op lenigheid, netheid, handigheid
aankomt, zijm aan de vrouwen toebetrouwd.
Willekeur em toeval gevem deze regelen, niet aan de hand, maar de
natuur, die sterker is dan de leer. De vrouw is over het algemeen veel
minder dan de man tot den beroepsarbeid geschikt; zij leeft meer concreet,
is meer aan personen, dan aan dingen gehecht, werkt in abstracte beroepen
met minder energie en ambitie; naarmate zij zich verdier van den huiselijken arbeid verwijdert, loopt zij gevaar van al te snel verbruik harer
kracht. In den oorlogstijd heeft zij buitengewonen arbeid verricht en aller
lof zich wiaardig gemaakt. Maar men| vrage niet, zoo is eer onlangs terecht
opgemerkt, mem vrage niet, tot welken prijs. Zware, ongewone, lang
durige arbeid', inzonderheid in de fabriek, heeft in den regel voor de
vrouw veel nadeeliger gevolgen dan voor den mam; aam verschillende be
roepsziekten is zij meer onderhevig dan hij; voor verschillende vergiften
is zij meer en op veel vToegier leeftijd gevoelig; langdurig staan eni zitten,
tillen en torschen, klimmen en sjouwen vallen; haar zwaarder dan den
mam. En de kwalen enl ziekten, die daarvan dikwerf het gevolg zijn, zijn
talrijker en meer verscheiden dan bij den man; ze staan met haar vrouwe
lijke constitutie in verband. De vierzuimen der vrouw zijn om die reden
ook gewoonlijk veel talrijker, dam die vam dem man; zelfs bij het onder
wijs, een terrein overigenfe, waar zij thuis is, is het aantal schooltijden,
door haar wegens ongesteldheid verzuimd, aanmerkelijk hooger dan die
van haar mammelijkem collega.
Deze nadeelen van den beroepsarbeid zijn voor de vrouw te ernstiger,
omdat zij haar niet alleen persoonlijk treffem, maar im haar ook de toe
komstige moeder. Nog meer, zegt Mevr. Roland Holsit, dam de slechte
werkingen op het vrouwelijk organisme zelf, heeft de verderfelijke invloed
(vat: den fabrieksarbeid) op het volgende geslacht geleid tot de wettelijke
bescherming van vrouwenarbeid. De talrijke miskramen en doodgeboren
kinderen en de groote kindersterfte, deze treurige verschijnselen zijn het,
die de Staat zoekt te bestrijden door den arbeidstijd der vrouwen in het
algemeen te beperken, enikele beroepen voor haar te sluiten, en fabrieks
arbeid gedurende een bepaalden tijd vóór en na de bevalling te verbieden.
2
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Hei is oaarom een reden van blijdschap, dat de tegenwoordige Minister
van Arbeid zijn voornemen) heeft te kennen gegeven, om de sociale wet
geving met kracht voort te zetten, en bepaaldelijk ook, om een wetsvoor
stel in te dienen betreffende den arbeid van vrouwen in fabrieken en werk
plaatsen, Zonder twijfel is aan heel deze sociale wetgeving eene schaduw
zijde verbonden; zij moest niet alleem niet noodig zijn, maar ze breidt de
staatsmacht ook in die mate uit, dat de vrijheid der maatschappij er meer
en meer door in het gedrang komt, en ze kan in bepaalde gevalkn hard en
pijnlijk werken, en inplaats van het leed, dat zij bedoelt te verzachten,
nieuw lijden en! ongerief veroorzaken. Wettelijke beperking van arbeids
tijd kan bijv. aan sommige personen schade berokkenen; maar de voordeelen zijn toch, wanneer wij de geheele sociale wergeving overzien,
aanmerkelijk grooter dan de nadeelen.
Bij de regeling van den arbeid der gehuwde vrouw springen die voordeelen nog veel sterker in het oog. Want zij komen) niet alleen aan de
vrouw persoonlijk ten goede, maar in haar ook aan de echtgenoote en de
moeder, aan man en kinderen en heel het gezin. Met al deze gegevens
heeft de wettelijke regeling van den beroepsarbeidd der gehuwde vrouw
rekening te houden; zij heeft er voor te waken, dat de vrouw als arbeidster
toch tevenjs de gelegenheid ontvangt, om als mensch, als echtgenoote en
als moeder haar taak te vervullen en aan haar bestemming te beantwoorden.
Indien wij alles, wat hierbij in aanmerking komt, kortelijk mogen samen
vatten en tijdshalve van critiek op de bijzondere maatregelen1 ons mogen
onthouden, dan heeft de wettelijke bescherming van den arbeid der ge
huwde vrouw le ervoor te zorgen, dat de fabrieksarbeid voor meisjes be
neden 16 jaar verboden en haar ontwikkeling door voortgezet lager, vak-,
practisch kook- en huishoud-onderwijs bevorderd wordt; 2e dag en duur
van den arbeid zoo te beperken, dat deze de acht uren per dag niet overschrijde, in vastgestelden schafttijd en in den nacht, des Zaterdagmiddag»
en) des Zondags stilsta; 3e deze arbeidsregeling zoo uit te breiden, dat ze
niet alleen op den arbeid in fabrieken,1 en werkplaatsen, maar ook op
dien in kantoren en winkels, in bedrijf en op het veld, toepasselijk is, met
inachtneming echter van het onderscheid1, dat ten dezen) in den arbeid
bestaat; 4e bepaalde bedrijven), en bepaalde werkzaamheden in eenig be
drijf, die voor de gezondheid der vrouw bijzonder schadelijk zijn, voor haar
te sluiten; 5e aan de zwangere vrouw twee weken vóór en vier weken na
hare bevalling den arbeid in de fabriek te verbieden; 6e aan de arbeidende
VTOUW, die kleine kinderen te verzorgen heeft, tegemoet te komen door
localen voor kinderverzorging in de fabriek, door crèches, kinderbewaar
plaatsen, fröbelscholen; 7e door sociale wetten van invaliditeits-, ziekte-,
ouderdoms-, pensioens-, moederschaps-, weduwen- en weezenverzekering,
alsmede door zorg voor betere woningen, centrale keukens en waschinrichtingen het bestaan en het welzijn van het gezin boven nijpende zorgen voor
de toekomst te verheffen; 8e aan deze wetgeving de hand te houden, opdat
ze niet, als thans nog zoo dikwerf, ontdoken worde; en 9e indirect er toe
mede te werken, dat, misschien) door de instelling van een minimum-loon-

23
raad, het loon van den man zoodanig wordt verhoogd, dat de beroepsarbeid
der gehuwde vrouw vanzelf ophoudt. Want de gehuwde vrouw wordt in
den regel slechts door nood tot fabrieksarbeid gedreven; als deze ver
mindert, doordat het gezin kan bestaan van het loon van den man, dan
geeft de vrouw den arbeid buitenshuis gewoonlijk op.
Dezelfde redenen, die de vrouw aanspraak geven op bijzondere be
scherming, verklaren tevens, waarom haar arbeid in den regel lager ge
schat en betaald wordt dan die van denl man. Men behoeft niet te ont
kennen, dat ook lage zelfzucht hierbij al te dikwerf invloed heeft; maar
het verschijnsel is te algemeen en te constant, dan dat het uit deze oorzaak
alleen zou te begrijpen zijn. Er zijn hierbij nog andtere factoren in het
spel. Ten eerste staat de vrouw, gelijk ook vroeger reeds werd opgemerkt,
in den regel in den beroepsarbeid bij den man ten achter. Ten tweede geniet
zij gewoonlijk een,e veel minder degelijke ien langdurige opleiding. Ten
derde is zij meestal in een of ander beroep slechts voor enkele jaren, nl.
tot haar huwelijk, werkzaam. En ten vierde wordt haar loon doorgaans
berekend naar hetgeen zij voor haar eigen onderhoud behoeft, terwijl de
maatschappij bij het loon van den man ook rekent met zijn gezin jen
zijn stand.
Bijzondere bescherming der vrouw, lager schatting en geringer be
looning van haar arbeid, houden dus verband met de eigenaardige plaats en
taak, welke ten allen! tijde in de maatschappij haar toekomen. Indien het
proces, te midden waarvan wij leven, doorgaat, en het aantal vrouwen toe
neemt, dat, naar eigen aanleg of lust, of ook door de omstandigheden ge
noodzaakt, aan beroepsarbeid haar leven gaat wijden, en daarvoor eene
opleiding ontvangt, welke gelijkwaardig is aan die van den man, dan
zal, zooals in menig geval (diamantbedrijf, boekdrukkerij, schoolonderwijs
enz.) reeds blijkt, het loon van de vrouw meer en meer gelijk worden aan
dat van den man. Zelfs zal dan allengs de bijzondere bescherming, die thans
aan de vrouw wordt verleend, haar bijzonder karakter in vele opzichten ver
liezen en in de algemeene bescherming van den arbeider worden opgelost.
Trouwens, de bijzondere bescherming der vrouw heeft die algemeene bescher
ming voorbereid en ingeleid. Ook voor den mannelijken arbeider is of wordt
binnen korten tijd de achturige werkdag, de vrij® Zaterdagmiddag, de
Zondagsrust ingevoerd en de nachtarbeid afgeschaft. Al deze hervormingen
vinden aanvankelijk verzet, maar ze gaan toch door en worden steeds verder
voortgezet.
Waar dit alles op uitloopen zal, weten wij niet. Op de vraag, of wij
voor- of achteruitgaan, is het moeilijk, antwoord te geven. Er zijn teeke
nen, die ons met zorg voor de toekomst vervullen. Als de godsdienstzin
uitdijt, het zedelijk besef verzwakt, de oorsprong van man en vrouw, van
huwelijk en huisgezin op evolutionisehe wijze wordt verklaard, als de vrouw
zich vrijmaken wil van en zich verheffen wil boven den man, dan ziet
het er voor de toekomstige maatschappij niet rooskleurig uit. Dan gaan we
waarschijnlijk eene oplossing van het gezin en eene onclerstbovenkeering
der maatschappelijke verhoudingen tegemoet.
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Maar naast die verwoestende, werken) er, Gode zij dank, in cte maat
schappij ook steeds behoudende en vernieuwende krachten; de vloed wisselt
af met de ebbe; de slinger slaat door en keert terug. Als eene zekere grens
ais* bereikt, treedt de reactie in. Toen\ kort geleden de arbeidsloonen
in Duitsc-hland op aandrang der werklieden zoo hoog waren opgevoerd,
dat een voortgezette stijging niet meer door de heerschende duurte kon
worden gerechtvaardigd en een( noodlottigen invloed op geheel hiet econo
mische leven zou uitoefenen, toen moest de Pruisische regeering zelve een
besluit uitvaardigen, waarin gezegd wordt, diat de loonbeweging zich zoo
danig heeft ontwikkeld, dat zij het geheele economische leven moet ver
nietigen. Voor vele staatsbedrijven bestond ernstig gevaar, dat de uitgaven
de inkomsten zouden overtreffen; zoodat het de gebiedende plicht der regee
ring was te voorkomen, dat de loonen hooger zouden stijgen dan de in
komsten toelieten. Zoo is er op alle gebied en in alle dingen orde en maat;
er zijn ov,eral grenzen, die niet overschreden, palen, die niet verzet kunnen
worden. In deze wondere wereldorde wordt de goede voorzienigheid
Gods openbaar, die tegenover de booze machten der duisternis zijn wijzen
en heiligen raad volvoert en het kwade nog ten goede weet te leiden.
Misschien, dat die chaotische toestanden, waarin wij godsdienstig en zedelijk,
politiek, sociaal en economisch in deze tijden leven, eene betere orde van
zaken voorbereiden, al is het ook dat wij de nieuwe aarde, waarin gerech
tigheid woont, eerst verwachten aan het einde der eeuwen.

SAMENVATTING.
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Gezinstaak en beroepsarbeid, hetzij in vrije, hetzij in onvrije, loontrek
kende beroepen, zijn voor de gehuwde vrouw in den regel niet te ver
eenigen.

II.
Ofschcon beroepsarbeid voor de gehuwde vrouw zelve en voor haar
gezin groote schade meebrengt, is toch een volstrekt verbod, noch uit het
oogpunt van recht noch uit dat van billijkheid aan te bevelen.

III.
Wijl als regel behoort te gelden, dat de gezinstaak in het leven der ge
huwde vrouw de eerste plaats inne<emt en niet aan den beroepsarbeid mag
worden opgeofferd, is het een plicht der overheid te achten, om de gehuwde
vrouw, inzonderheid in loondiensten, tegen) uitbuiting harer krachten in
bescherming te nemen.

IV.
Bij deze bescherming grijpe de overheid zoo weinig mogelijk geweld
dadig in, maar sluite zich aan bij de economische en sociale ontwikkeling,
welke de maatschappij zelve meer en meer in deze richting neemt.

De Vrouw in het Beroepsleven
door
Mej. H. W. CROMMELIN.

Indien het mogelijk ware dat iemand de laatste 50 of 60 jaren slapend
had doorgebracht en nu in eens in onze hedendaagsche samenleving ont
waakte, hoe zou zoo iemand zich verbazen. Zich verbazen over velerlei:
over onze verbeterde techniek: onze telefoon, onze vliegmachines en auto's,
ons electrisch licht, ons versnelde vierkeer (die achteruitgang door den
corlog een oogenblik buiten beschouwing latend), maar toch zeker niet het
minst over de veranderde positie dier vrouw. Hij zou haar die vroeger
zich meestal bewoog binnen den engen kring van haar eigen huisgezin,
vinden overal op de markt des levens: in de fabriek, het bureau, de acade
mische gehoorzaal; hij zou haar zien bekleeden allerlei betrekkingen die
men vroeger als van zelf sprekend allteen aan mannen toevertrouwde. En
aan die omkeer in de positie der vrouw zou hij zich veel moeilijker kunnen
aanpassen dan aan de verbeterde techniek van het leven. Want het laatste
geldt meer de uitwendige zijde van ons bestaan, het toelaten van de vrouw
op het terrein van het openbare leven leiseht een omkeer in ons denken,
in onze wereldbeschouwing, zoowel voor den man als voor de vrouw zelve.
En hiertoe is men niet zoo dadelijk bereid. Men wil zich teerst bezinnen.
Ook onder ons die niet geslapen hebben — ook niet in overdrachtelijken
zin — maar die de laatste tientallen van janen hebben meegeleefd, die zelf
b ebben meegewerekt, bewust of onbewust aan het proces der verandering,
ook onder ons zijn er velen die ons eens willen bezinnen en onsz,elven en
elkander willen afvragen hoe wij toch staan tegenover de kwestie van de
vrouw en het beroepsleven! en de verschillende nevenvragen die zich als
van zelf hierbij voordoen. Ik denk hierbij aan de kwesties van het vrouwenloon, de vakorganisatie en den arbeid der gehuwde vrouw. *)
Ik geloof dat dit het doel is dat het "Voorbereidingscomité van dit Congres
zich voor oogen stelde en waartoe het mij uitnoodigde om deze belangrijke
punten in uw midden te behandelen. Wij willen ons zelf afvragen hoe wij
moeten staan tegenover deze beweging, of wij er in mede moeten' loopen
in steeds versneld tempo, of wij haar als lijdelijk toeschouwer moeten
blijven aanzien of dat het onze taak is haar een halt toe te roepen, misschien
zelfs alles moeten aanwenden om haar gang te stuiten.
*) Over den arbeid, der gehuwde vrouw zal ik zeer weinig zeggen, omdat ik
weet, dat Prof. Bavinek dit onderwerp behandelt.
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Wij willen ons zeiven dit afvragen als christelijk sociaal voelende
menschen, d. w. z. menschen, die in Jezus Christus zien het Licht der
Wereld niet slechts voor 1900 jaren, maar het Licht der Wereld ook in
onze verwarde 20ste eeuw, zoowel voor de enkele ziel aL» voor de geheele
maatschappij en die de beginselen van het Evangelie naar ons beste wetes
willen toepassen op elk terrein van het leven.
De taak om u hierbij eenigszins tot gids te zijn is niet gemakkelijk, maar
ik wil het beproeven na het vertrouwen dat in mij gesteld is.
Beginnen wij met een rondblik op het terrein van de vrouwelijke werk
zaamheid in de zeer verscheidene beroepen waar zij haar intree heeft
gedaan. Het „Vrouwen jaarboek je voor Nederland" *) voor 1918 geeft ons
hirvan een uitnemend beeld. Ik doe er slechts enkele grepen uit.
Onder de rubriek vrouwelijke doctoren med. en artsen, vinden wij ruim
100 voor Nederland en 17 voor de Koloniën; vrouwelijke apothekers zijn
er 103 in ons land en 8 in de Koloniën, vrouwelijke dentisten 60 in Neder
land en 8 in de Koloniën. Wie die niet meer tot het jongere geslacht be
hoort denkt hierbij niet terug aan de tijden toen een vrouwelijke dokter tot
de grootste zeldzaamheden behoorde.
Een Deensch dokter zeide in vroeger jaren: „De prostitutie is een onver
mijdelijk kwaad, maar de vrouwelijke doctoren is een vermijdelijk kwaad".
Onder deze vrouwelijke doctoren zijn er sommige die zich zeer onder
scheiden en wier namen van velen bekend zijn. Onder de doctoren in
Ned.-Indië zijn er zeven uitgezonden door de Regeering voor de pestbestrijding.
Ook op ander gebied komen de vrouwen hoe langer hoe meer naar voren.
De meesten van ons zullen! meenen dat het ingenieurs vak niet zoozeer
aantrekkelijk moet zijn voor de vrouw. Het trekt hen dan ook niet in zulke
groote getallen, maar toch vinden wij twee civicl-ingenieurs, één bouw
kundig ingenieur, drie electrotechniscche ingenieurs en niet minder dan
34 scheikundige ingenieurs of technologen. Sommige van deze laatste zijn
werkzaam als leerares. "Vrouwelijke advocaten zijn er een 25, terwijl vele
Meesters in de Rechten op andere wijze werkzaam zijn in de meest ver
schillende beterkkingen als ambtenaressen, leeraressen enz. Vrouwelijke
archivarissen zijn er te Alkmaar, Kampen en Leeuwarden, terwijl er te
Rotterdam een vrouwelijke adjunct-archivaris is.
Talrijk zijn de leeraressen aan Hoogere Burgerscholen en Gymnasia (ook
Christelijke H. B. S. en Gymnasia) de Assistenten aan de Hoogescholen,
terwijl eindelijk op dit gebied het hoogste werd bereikt door Prof. Dr.
J o h a n n a We s t e r d i j k , b u i t e n g e w o o n h o o g l e e r a a r i n d e p h y t o p a t h o l o g i e
(ziekteleer der planten) te Utrecht. In het geheel werd door 210 Nederlandische vrouwen (waarvan twee overleden zijn) den doctorstitel behaald;
39 verwierven hierbij het praedicaat cum laude terwijl 3 vrouwen honoris
causa tot doctor bevorderd zijn.
*) Bewerkt aan het Nat. Bureau voor Vrouwenarbeid, door Marie Heinen,
Adjunctl-Directrice. 14e Jaargang. Verkrijgbaar Van Speykstraat 30, 's-Gravenhage. Prijs f 1.25 plus portokosten.
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Verder hebben op tal van bureaux vrouwen zich een weg gebaand. Wij
treffen ze aan in dienst der genieeenten als ambtenaren op de gemeente
secretarie van het Gemeentelijk Statistisch Bureau, bij het Gemeentelijk
Bouw- en Woning-Toezicht en niet het minst op die levensmiddelenbureaux
van de Distributie.
In den dienst van het Rijk als irispeetrices van onderwijs, van arbeid, bij
de post, telegraaf en telefoon. Ook in dienst der spoorwegmaatschappijen
zijn de vrouwen talrijk. In het particulier bedrijf kunnen wij merken dat
op banken, levensverzekeringen enz. steeds meer vrouwen in dienst worden
genomen. Ook de mobilisatie heeft hiertoe meegewerkt.
Dit alles is genoeg om ons te doen zien dat er een geheele omkeering
heeft plaats gehad. En wat door eene langzame evolutie plaats greep is
in de laatste jaren in de oorlogvoerende landen met eene duizeling wek
kende snelheid voltooid. Veelal hebben daar de vrouwen de plaatsen van
de gemobiliseerde mannen ingenomen in den landbouw, in de fabrieken
(bovenal de munitiefabrieken) op de spoorwegen, trams, op de kantoren
ente. En over het algemeen hebben zij het kranig gedaan.
Ik geef hier een paar citaten uit het artikel van Anna Polak in de
Economist. „Veranderde groepeeringen van mannelijke en vrouwe
lijke arbeidskrachten". ') „Tot de merkwaardigste prestaties van vrouwen
in de Engelsche nijverheid is wel het bovengrondsche werk in de steen
kolenmijnen te rekenen, terwijl te Liverpool tal van vrouwen werden aan
genomen als dokwerksters eni in de scheepstimmerwerven langs de Tyne
honderden vrouwen werken. Zij zijn schroevendraaisters, klinksters, ze
schilderen en meniën en men beweert dat alleen door hare hulp de Engel
sche scheepsbouw in deze jaren zich kan handhaven".
„Bij de boven- en ondergrondsche spoorwegen zijn vrouwen aangesteld
als bedienden, opzichtersi, beambten, o.a. kaartjesknipsters. Bij de Fransche
spoorwegen bedroeg haar aantal in 1916 reeds meer dan 25000 en zoowel
de reinheid der waggons, als de orde aan de stations hebben bij de ver
andering van personeel blijkbaar belangrijk gewonnen".
Ook enkele klachten vermeldt deze brochure.
„Zoo schijnt de Berlijnsche trammaatschappij in den laatsten tijd aan
mannen die niet meer of nog niet dienstplichtig zijn, de voorkeur te geven
boven conductrices, aan wie ongestadigheid van temperamenlt, gemis aan
gezag in 't bizonder over dames-passagiers, alsmede een tekort aan tegen
woordigheid van geest worden verweten".
„In Engeland werd volgens Mercurius van 8 Mei 1915, welk blad op
zijn beurt weer citeert uit een belangwekkend werk: „Women werkers
in seven Professions" door vele patroons geklaagd over gebrek aan ernst,
aan initiatief en doorzettingsvermogen bij de nieuwe vrouwelijke klerken
enl velen zouden toen reeds voornemens zijn geweest hun vrouwelijk perso1) Veranderde Groepeering van mannelijke en vrouwelijke Arbeidskrachten,
dx>or Anna Polak. Overdruk uit dsn Economist, Jaargang 1916.
No. 26 der goedkoope uitgaven, bewerkt aan bet! Nationaal Bureau voor
Vrouwenarbeid, Van Speykstraait 30, 's-Gravenhage. Prijs f 0.25.
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neel aanstonds na het eindigen van den oorlog weder wvg te sturen".
Zoo wisselen lof en blaam elkander voortdurend af over den beroeps
arbeid der vrouw in de vakken die tot nu toe uitsluitend aan mannen
werden toevertrouwd.
Wij moeten met deze abnormale toestanden eenigs'zins rekenen. Eeriigszins. Niet te veel. Deze toestanden kunnen niet blijvend zijn. Als eindelijk
de vrede gesloten is en de gemobiliseerden overal terugkomen zullen zij
in die meeste gevallen hunne oude plaatsen wel weer innemen. Dit is hen
door Lloyd George beloofd en in de andere landen wordt deze wensch en
verwachting ook uitgesproken. Toch zoude het zeer onwaarschijnlijk zijn
als er van al dezen vermeerderden vrouwenarbeid niets overbleef. Er zullen
vele weduwen zijn die voor het onderhoud van hun gezin moeten werken.
En in sommige industrieën wenscht men de vrouwen niet meer te zien
vertrekken.
Hoewel wat er in het ééne land gebeurt van zelf ook invloed uitoefent
op de toestanden in het andere land, wensch ik mij toch verder te bepalen
bij onze Nederandsche toestanden waar zulk een geweldige omkeering
der maatschappij niet heeft plaats gehad.
Hoe staan wij nu eigenlijk tegenover den beroepsarbeid der vrouw ten
onzent?
•Ik moet beginnen met te zeggen dat wij ons schromelijk vergissen
wanneer wij meenen, gelijk zoo velen doen, dat 'er thans niet alleen numeratief maar ook relatief veel meer vrouwen in beroepsarbeid werken dan
een 50, 60, 70 jaar geleden.
Dit is niet zoo. De statistiek die men dikwijls zoo dor vindt, maar die
toch eigenlijk zoo welsprekend is leert het ons anders. Volgens: de beroeps
telling van 1849 oefende ruim 21 pCt. van de vrouwelijke bevolking (de
kinderen er onder begrepen) een beroep uit, in 1859 waren het 18 pCt.,
in 1889 slechts 15,4 pCt., maar van toen af stijgt het gestadig tot 16,18
in 1899 en 18,3 pCt. in 1909. 1)
Van 1849 tot 1889 dus een sterke daling van vrouwelijke arbeid. Dit
is het gevolg van een sterke vermindering van kinderarbeid als resultaat
van de sociale wetgeving die kinderarbeid verbood. Tevens kwam er lang
zamerhand eenie daling in den arbeid der gehuwde vrouw. De stijging van
de laatste jaren sinds 1889 komt geheel op rekening der ongehuwde vol
wassen vrouw.
In 1889 waren van alle beroepsarbeidsters 25,1 pCt. gehuwd, in 1899
22,5 pCt., in 1909 23,3 pCt. Dit laatste cijfer lijkt een stijging aan te
geven. Maar dit komt uitsluitend hierdoor doordat in de rubriek landbouw
de gehuwde boerinnen als gehuwde beroepsarbeidsters zijn meegeteld, het
geen bij vroegere tellingen niet werd gedaan.
De daling in dten arbeid der gehuwde vrouw is een typisch Nederlandseh
verschijnsel. In Duitschland was er vóór den oorlog reeds het omgekeerde;
1) Mr. Clara Wichmann, in d© Vrouw in Nederland voor honderd jaar en ('hans,
door D. J. van den Berchi v. Eysinga, Elias en Mr. Clara Wochimann iblz. 65 en 66.
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in Engeland evenzeer, hoewel de stijging vóór den oorlog tot stilstand
was gekomen. Zoude de meer huiselijke aard van de Nederlandsche vrouw
zich hier kenbaar maken?
De stijging komt dus op rekening van de ongehuwde volwassen vrouw,
En nu moeten wij hierhij nog eene beperking maken. De vrouwenarbeid
in de arbeidersklasse en in de kleine burgerij was reeds sinds eeuwen zeer
veelvuldig. Het is echter onze tijd die de vrouw uit de hoogere
burgerklassen, ja somtijds zelfs uit de patricische en aristocra
tische geslachten aan het werk heeft gezet. Yan de ongehuwde vrouwen
boven de 18 tot aan 50 jaren oefent thans de meerderheid een beroep uit.
Ik aarzel niet dit zeer beslist op de creditzijde van onzen tijd te boeken.
Hoe menige ongetrouwde vrouw uit deni beschaafden stand sleet een
droevig, kleurloos bestaan, vruchteloos wachtend op een man, opgaand
in beuzelarijtjes, jaloezietjes, of wel hare krachten versnipperend aan
allerlei goed bedoelde maar onsystematische philanthropie. En dit ras
is nog niet uitgestorven al gaan de exemplaren gelukkig tot de zeldzaam
heden behooren.
Als zij geen fortuin had, was zij veelal tot een last voor hare familie,
die het steeds betreurde dat zij niet tot een huwelijk was gekomen.
Sommigen voelden niet hoe beperkt haar leven was, gelijk een vogeltje
dat in een kooi werd geboren de vrijheid niet mist; anderen wien de drang
naar vrijheid, naar zelfontplooing ingeboren was, leden bitter. Natuur
lijk waren er ook vroeger gelukkige uitzonderingen. Er waren er die
tehuis werkelijke plichten hadden te vervullen, die zich in hunne omgeving
in grooten of kleinen kring zich zeer nuttig wisten te maken. Ik denk
hierbij b.v. aan zoovele werkzame dames op het platteland, die een zegen
waren voor de omringende bevolking, al deed ook hier het gebrek aan
opleiding zich wel eens gevoelen.
Bovenal zij die waarlijk God willen dienen worden steeds door Hem
gebruikt en voelen zich in dien dienst bevredigd. Maar toch ook voor hen
•was het dikwijls moeilijk. Ik heb onlangs onuitgegeven brieven gelezen uit
de jaren 1860—1870 van een edele jonge vrouw aan hare zuster, en ben diep
onder den indruk van den strijd die daaruit spreekt.
Het was iemand begaafd naar alle kanten en bezield met liefde tot
God en de menischen. Zij wilde het leven aanvaarden als eene gave uit
Gods hand, maar de haar omringende maatschappij maakte het haar zoo
moeilijk. Zij kon hare gaven en talenten niet tot haar recht laten komen,
totdat zij op 30-jarigen leeftijd een huwelijk deed, dat haar zeer gelukkig
maakte.
En bij hoevelen was dit niet het geval. Niet alleen bij haar die onge
huwd bleven, ook bij haar die later trouwden. En bij sommige werd het
huwelijk aangegrepen als een redmiddel, om te ontkomen aan een vegeteerend leven, dat den naam; van leven eigenlijk niet dragen mag.
Geen wonder dat tegenwoordig vele ouders wenschen dat hunne dochter
voor iets zal worden opgeleid, ook al heeft zij dit uit een financieel oogpunt
niet strikt noodig.
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„Ook al blijft mijn meisje eenige dochter, toch zal zij iets moeten
worden", zeide eenmaal eene moeder tot mij.
Zulk eene moeder verstaat haar tijd en de nooden van het jonge
meisjeshart.
Het is dus te hopen) dat het percentage der beroeplooze ongetrouwde
vrouwen steeds kleiner zal worden. Steeds kleiner.... ik zou het niet
geheel willen doen verdwijnen.
Er zijn vrouwen wier krachten geheel of grootendeels ingenomen worden
door de verzorging van oude of ziekelijke ouders of bloedverwanten. Voor
de statistiek zijn zij beroepsloos, maar ethisch gesproken hebben zij hun
beroep thuis. Yoor haar zou het verkeerd zijn, een treden uit den weg die
God voor haar afgebakend heeft, indien zij terwille van eien zelf gekozen
loopbaan hare eerste plichten tehuis veronachtzaamden.
Ieder die een teer geweten heeft, nog meer ieder die zich door God laat
leiden voelt spoedig genoeg waar de plicht haar roept en ontvangt ook
de kracht om die te volbrengen. Men kan hier geen vaste regels stellen.
Het huishouden heeft zich in de laatste halve eeuw zoo zeer vereenvoudigd,
dat het onmogelijk de krachten van meerdere dochters thuis in beslag
kan nemen. Maar er zijn nu eenmaal meisjes en vrouwen die zich geheel
aan huiselijke zorgen moeten wijden.
Eene vrouw die echter eene goede opleiding heeft genoten, die misschien
vroeger een vak heeft beoefend, zal altijd meer zout in zichzelve hebben,
zal zelfs in het meest prozaïsche leven toch waarschijnlijk eenigen tijd
overhouden voor zelf-ontwikkeling, ook omdat zij geleerd heeft met haar
tijd te woekeren. Maar ook al kon zij dit niet, haar taak is van zelf aan
gewezen. En wie een duidelijk aangewezen taak heeft voelt zich gelukkig
en bevredigd. Hier geldt het woord: Een iegelijk zij in zijn eigen gemoed
ten volle verzekerd. (Eom. 14 : 5.)
Ik denjk hierbij als van zelf aan de schoone woorden van Frederick W.
Robertson: „Woman's subjection? What say you to His? „Obedient", „a
servant", „wherefore God also higly halt exalted Him". Methinks a
tboughtful, high minded woman would scarocly feel degraded by a lot
which assimilates her to the divinest man. He came „not to be ministered
unto but to minister".... Trust me, a noble woman laying on herself the
duties of her sex, while fit for higher things — the world has nothing to
show more like the Son of Man than that".
Zegt men dat ik hiermede geheel tot de ouderwetsche opvatting omtrent
de vrouw terugkeer, zoo protesteer ik hiertegen. Het offer moet vrijwillig
*) Frederick W . Robertsons Life and. Latters. Deze woordten zijn moeilijk te ver
talen, maar komen toch ongeveer hierop neeir: ,.De onderwerping der Vrouw?
Wat zegt gij dan van de Zijne? „Gehoorzaam", „de gestaltenis eens dienst
knechts", ,,daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd". Mij dunkt eene na
denkende, hoog gevoelende vrouw kan zich niet vernederd voelen door een lot
dat haar nader brengt tot den goddelijksten Man. Hij kwam „niet om gediend
te worden maar om te dienen''
Geloof mij, eene edele vrouw die de vrouwe
lijke plichten op zich neemt terwijl zij voor hooger dingen bekwaam is — er is
niets ter wereld dat meer gelijkt op den Zoon defa Mensehen dan dat.
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worden gebracht en niet gedwongen of uit sleur, uit gewoonte, omdat er
zich niets anders voordoet.
Dat er eenige wijziging gekomen is in de soorten van arbeid aan de
vrouw opgedragen, zien wij reeds uit de door mij genoemde vrije beroepen,
waarin de vrouw zich langzamerhand een plaats heeft verworven.
De omkeer waar ik in het begin op doelde bestaat dus niet dat er relatief
meer vrouwen werken dan in vroegere jaren, maar dat het gedeeltelijk
andere vrouwen zijn en dat zij gedeeltelijk ander werk verrichten.
Moeten wij het goedkeuren of niet dat de vrouw tot de zoogenaamde
hoogere beroepen wordt toegelaten of moeten wij daarin zien een ver
loochenen van de natuur der vrouw, een veronachtzamen van de huiselijke
bezigheden, een omkeering zooals sommigen meenen van de door God
ingestelde natuurorde?
Ik persoonlijk kan mij niet anders dan verblijden over deze vrijheid
die aan de vrouw geschonken wordt en ik denk hierbij aan het woord
van Schiller:
„Für den Sklaven wenn er die Ketten bricht,
Für den freien Menischen erzittert nicht."
De vrijheid zal misschien, neen zeker, wel eens misbruikt worden en
zal bij de getrouwde vrouw althans wel eens leiden tot verwaarloozing
van hare taak als vrouw en moeder. Maar wat wordt er in deze zondige
wereld nooit misbruikt?
Optima corrupta peseima sunt.
Wie een maatregel zou willen weren omdat hij wel eens tot misbruiken
aanleiding kan geven, zou ten slotte geen enkele verandering of hervor
ming meer voorstaan. Het Christendom is de godsdienst der vrijheid.
Wij moeten het met de vrijheid wagen en aan de individueele gewetens
de toepassing overlaten.
Sommigen meenen dat de vrouw door zich in het publieke leven te
mengen en beroepen op zich te nemen, die tot nu toe alleen aan mannen
werden toevertrouwd, hare vrouwelijke bekoring zou verliezen.*)
Ik meen dat het „ewig Weibliche" dieper zit, dan het door eenige
«tudie of werkzaamheid zou worden verdreven. De vrouwen aan de Universi
teit toonen nog steeds veel bekoring voor hunne mannelijke 'Collega's te heb
ben, getuige de vele verlovingen die aldaar ontstaan. Ook als eene vrouw
hetzelfde doet als oen man doet zij het op andere wijze. Toch is het goed
dat studeeren.de en werkende vrouwen dit gevaar onder de oogen zien.
Het feit dat een jong meisje van welken stand ook de wereld voor zich
heeft en een ruim veld van werkzaamheden voor zich ziet waaruit zij kan
kiezen, dat zij nfet behoeft te wachten op het huwelijk om zich te kunnen
geven, om eene positie in de maatschappij te bekleeden, waarin zij hare
gaven en krachten kan ontplooien, dat noem ik heerlijk.
Zeker, zij zal daarin wel eens mistasten. Er zijn er velen, die naar de
])

Zie de Kroniek van de „Stemmen voor Waarheid en Vrede", van Jan. 1919.
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Universiteit gaan en die ten slotte merken, dat haar aanleg niet in die
uitsluitend wetenschappelijke richting ligt; hetzij dat hare lichaams
krachten niet sterk genoeg zijn voor voortgezette studie, hetzij dat haar
geest minder geschikt is voor het abstracte denken en meer behoefte heeft
aan het concrete, het onmiddelijk toegepaste.
Er zijn er dan ook velen die hunne studie niet voltooien, sommigen
ook omdat zij aan de Academie zich verloven.
Volgens het Vrouwen jaarboek je van 1918 waren er in het jaar 1916—
1917 853 vrouwen aan de verschillende Nederlandsche Universiteiten in
geschreven terwijl er nog 291 enkele lessen volgden.
In dat zelfde jaar kwamen voor 25 vrouwelijke promoties waaronder 2
cum laude, werden er 9 vrouwen bevorderd tot arts, 11 tot tandarts, 13
tot apotheker, 7 tot technisch ingenieur, 2 slaagden voor bet examen der
handelseconomie te Delft, 1 voor het 2e Prop. ex. der Alg. Doopsgezinde
Societeit, zoodat er 68 het doel bereikten, dat zij zich voor oogen stelden
bij hunne aankomst aan de Universiteit. Hoewel dit cijfer nog niet zoo
heel hoog is, verheft het zich toch aanmerkelijk boven het percentage
dat Prof. Damstee aangeeft. Van de 79 dames die de studie der classieke
letteren begonnen, brachten volgens hem slechts 4 het tot een gelukkig
einde. ^ aarschijnlijk is het dat de lange en moeilijke studie van de clas
sieke lectoren te veel van het uithoudingsvermogen der meeste
vrouwen vergt.
Prof. Bumm deelt mede, dat van de 1242 vrouwelijke studenten die in
de jaren 1908—1912 aan de Berlijnsche Hooge School studeerden er
60 pCt. tot uitoefening van haar beroep kwamen en dat van de overige
40 pCt. de meeste in het huwelijk traden.1)
De studie aan de Academie is dus niet voor alle vrouwen geschikt. Zij
is het evenmin voor alle mannen. Maar ik geef gaarne toe dat het per
centage vrouwen voor wie ze ongeschikt is grooter is dan het percentage
mannen.
De mindere lichaamskracht der vrouw, haar grootere emotionaliteit en
mindere capaciteit tot abstract denken,
en het feit dat verloving en
huwelijk dikwijls een eind maken aan de vrouwelijke studie zullen hier
van wel de hoofdoorzaken zijn.
Maar in het feit dat een zeker percentage het niet volhoudt, zie ik toch
geen reden om de vrouwen-studie in het algemeen af te keuren.
Dat ware eene beleediging voor het aantal vrouwen dat het wèl en
met eere volhoudt.
Wel is er reden dat meisjes zichzelven nauwkeurig afvragen of zij
lichamelijk en geestelijk geschikt zijn voor de academische studie en dat
ouders dit probleem ook ernstig onder de oogen zien. Er is eenig gevaar
dat de universitaire studie voor meisjes een modezaak wordt en dat velen
') Dr. H. Bavinck, „De ^ rouw in de hedendaagsche Maatschappij," bl 102
J. H. Kok te Kampen.
5) Zie hieromtrent de geschriften van Prof. Heymans, o.a. „De Psychologie der
Vrouwen", ui tg: Maatschappij voor goede en goedkoopte lectuur, Amsterdam.
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er door imitatiezucht gedreven, naar toe gaan. Zoo iets loopt natuurlijk
op mislukking uit.
Voor vele vrouwen is een opleiding tot eenvoudiger beroepsarbeid, tot
den schoonen arbeid van diacones of verpleegster of tot sociaal werk, zooals
de School voor Maatschappelijk Werk, de Diaconessenschool beoogt, veel
geschikter dan de streng wetenschappelijke opleiding.
Nu de vrouw zich zulk eene belangrijke plaats op de wereldmarkt heeft
veroverd, komt de vraag steeds meer op den voorgrond: hoe verhoudt zich
het loon dat zij verdient tegenover dat van den man?
Het antwoord is niet twijfelachtig. In de meeste gevallen is het loon
van de vrouw aanmerkelijk minder dan dat van haren mannelijken 'collega.
Bij den arbeid gedurende den oorlog blijkt dit ook telkenls in alle landen.
In een Fransche statistiek van L. de PissargewskiJ) wordt uitge
rekend dat het vrouwenloon in Rusland 60 a 70 pCt. van het mannenloon bedraagt; in Denemarken 65 pCt., in Noorwegen' 55 a 60 pCt., in
Frankrijk 60 pCt., in Oostenrijk-Hongarije 65 pCt., in de Vereenigde
Staten 60 pCt., in Engeland 55 pCt.
De verhouding blijkt dus het gunstigst in Europeesch Rusland, Dene
marken en Oostenrijk-Hongarije, het ongunstigst in Duitschland, Enge
land en België. Van Holland is geen statistiek opgegeven.
Hoewel hoogst nauwkeurig opgemaakt heeft deze statistiek toch slechts
betrekkelijke waarde (de heer De Pissargewski die ze opmaakte
is de eerste om dit te erkennsn). Vooreerst omdat ze niet allen over denzelfden tijd loopen, de Engelsche cijfers dateeren van 1908—1909, de
Fransche reeds van 1893, de Deenlsche en Noorsche eindigen bij 1905,
de Zweedsche en Oostenrijksche worden tot 1908 voortgezet.
Maar vooral geldt deze bedenking. De cijfers geven het tijdloon op,
terwijl men in verschillende takken van nijverheid, soms ook van land
bouw niet kan zien of de door mannen en vrouwen verrichte werkzaam
heden precies dezelfde waren.
Bij de weefindustrie in Engeland is het anders. Daarin vinden wij voor
de katoenweverijen, waar iedere arbeidskracht man of vrouw 4 getou
wen bedient, een loonsverhoogingscijfer genoteerd van 94 pCt.; in de wol
weverijen, bij de bediening van één getouw van 62 pCt.; in de linnen
weverijen bij de bediening van 2 getouwen 79 pCt.
Hier is het dus precies dezelfde arbeid, geen tijdloon maar stukloon,
die echter ongelijk wordt betaald. Dit doet ons vermoeden dat ook in
andere gevallen het volbrachte werk van de vrouw niet zooveel van dat
van den man zal hebben verschild, in alle geval niet zooveel om een derge
lijk onderscheid in loon üe motiveeren.
*) Deze staiistiek evenals de gegevens en cijfers die nu volgen, zijn door mij
overgenomen uit de belangwekkende studie van Anna Polak „Gelijk Loon voor
gelijken arbeid. Overdruk uit „Onze Eeuw" 1917. No. 28 der goedkoope uitgaven,
bewerkt! aan het Bureau voor Vruwenarbeid, Van Speykstraat 30, 's Gravenhage.
Prijs f 0.30.
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Wij moeten de droevige waarheid erkennen: vrouwenarbeid wordt over
het geheel minder gewaardeerd, minder betaald dan mannenarbeid. O v e r
het geheel, niet overal. Ik wil nu eerst eenige voorbeelden geven van
gelijke betaling, om dan nog m,eer te putten uit den rijken voorraad voor
beelden van ongelijk loon. Ik zal mij hiermede bij Nederland bepalen.
Vrouwelijke geneeskundigen, tandartsen enz., bepalen zelf hun honora
rium en stellen dit natuurlijk niet lager dan hunne mannelijke collega's.
Bij de salarieiering der ambtenaren in dienst van Eijk en Gemeenlte is
de maatstaf ongelijk. Bij de Departementen van Binnenlandsche Zaken,
Waterstaat en Landbouw, Nijverheid en Handel helt men ov*er naar ge
lijkheid; aan de Departementen! van Algemeen Bestuur, het CentraalBureau voor de Statistiek, de Octrooiraad, de Rijksverzekeringsbank, aan
de Rijkslandbouwproefstations en het Rijksbureau voor Zaad-Controle,
m den dienst der Posterijen en Telegraphie en bij die Rijkspostspaarbank
wordt in de bezoldiging geen verschil gemaakt tusschen mannelijke en
vrouwelijke arbeidskrachten. Leeraren en leraressen van Rijks Hoogere
Burgerscholen worden volgens eenzelfden maatstaf gesalarieerd evenals
mannelijke en vrouwelijke assistenten aan de Rijksuniversiteiten. Het
salaris an de directrice der Rijkskweekschool voor meisjes te Apeldoorn
ie even hoog als dat van hare collega's aan de Rijkskweekscholen voor
jongens.
Aan 31 der 33 openbare gymnasia is de voet van salarieering gelijk voor
mannen en vrouwen. Te Amsterdam en Rotterdam is een lager salaris voor
vrouwelijke werkkrachten bestemd.
In dienst der Gemeente worden de ambtenaren van beide geslachten aan
de Secretarieën, bij den Gemeentelijken keuringsdienst gelijk gesalarieerd.
Ook de salarieering van inspecteur en inspectrice van het Lager Onderwijs,
welk laatste beroep alleen te Amsterdam wordt vervuld, is gelijk.

Op de Gemeentelijke H. B. S. in den Haag ,en1 in Arnhem zijn de sala
rissen gelijk.
Bij het lager onderwijs zijn in een 20-tal gemeenten van ons land, waar
onder Den Haag, Arnhem, Haarlem, Utrecht, Zwolle, de salarissen van
mannelijke en vrouwelijke arbeidskrachten gelijk. Mochten de voorstellen
der z.g. Bevredigings-commissie, die de geheele bezoldiging naar het Rijk
wil ov,ei brengen, ooit wet worden, dan zou er over de gansche linie onge
lijkheid gaan heerschen, aangezien die Commissie de beide laatste periodieke
verhoogingen niet aan vrouwen wenscht toegekend te zien.
In de industrie zijn er maar heel weinig gevallen van gelijk loon; de
bezoldiging der scheerders en scheersters in de weverijen te Enschedé
maakt daarop een gunstige uitzondering.
Wat de ongelijke salarieering betreft, behoef ik maar eenige grepen te
doen uit het groote aantal voorbeelden.
Om bij het Rijk te beginnen, wij zagen dat het in menig opzicht gelijk
balarieert. Maar niet overal. Het Departement van Justitie bezoldigt vol
gens K. B. van 12 MJaart 1910 adjunct-directeuren; van gevangenissen en
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Rijks-werkinrichtingen met f 1300 tot f 2100; adjunct-directrices met
f 1000 tot f 1400. De hoofdbewaarder wordt beloond met f 825 tot f 925,
de hoofdbewaarster met f 725 tot f 800, en zoo door tot in de lagere rangen.
Ook de onderwijzers aan de gevangenissen worden lager bezoldigd en de
directeuren en directrices en de mannelijke en vrouwelijke arbeidskrachten
aan Tuchtscholen en Rijksopvoedingsgestichten worden eveneens zeer onge
lijk bezoldigd.
In den dienst der Gemeente wordt de vrouwelijke schoolarts ,de vrouwe
lijke apotheker en apothekers-assistente in de hoofdstad lager bezoldigd
dan hare mannelijke ambtgenooten.
Bij de gemeentelijke H. B. S. en de lagere scholen is ook meestal de
salarieering ongelijk. De uitzonderingen hierop werden door mij gememo
reerd.
Het verschil in salarieering treft dubbel, wanneer het een arbeidsveld
geldt, dat bij uitstek vrouwelijk is, waar de vrouw meer dan de man wordt
gewaardeerd, zooals de ziekenverpleging. In tal van ziekenhuizen en krank
zinnigengestichten worden de hoofdverplegers, eerste verplegers en gediplo
meerde verplegers hooger beloond dan het vrouwelijk personeel van gelijken
rang. Ja, zelfs de leerling-verplegers ontvangen meestal f 50 of f 100
meer per jaar dan de leerling-verpleegsters. Soms is er ook weer gelijkheid,
zooals voor de inwonende verpleegsters en verplegers 2de klasse in de
gemeente-ziekenhuizen te Amsterdam, waar er voor de uitwonenden weder
om
een verschil in salaris bestaat, dat niet minder dan f 250 a f 500
bedraagt.
Wat de verkoopsters in winkels aangaat, ook hier is meest ongelijkheid
van loon. Het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid stelde in 1915 een
enquête in naar het arbeidsleven der verkoopsters in manufacturen-zaken
en zaken van deftige mode-artikelen. Deze enquête bracht allerlei mis
standen aan het licht, van arbeidsduur, behandeling, gebrek aan goede
Idealiteit, doch ook misstanden met betrekking tot het salaris.
„Dat ook de salarieering dringend verbetering behoeft, daarvan levert
ons Hoofdstuk II overvloedige bewijzen. Naast een aantal goede en enkele
voortreffelijke salarissen, zien wij een menigte andere, dikwijls juist in
bloeiende bedrijven-, waar de belooning, relatief beschouwd, in ieder
geval in wanverhouding staat tot de hoeveelheid van den gevorderden
arbeid, terwijl ze, abaoluut beschouwd, zelfs geen bescheiden levens
onderhoud vertegenwoordigd." *)
In ééne zaak deelde men de enquêtrice mede, dat aldaar mannelijke en
vrouwelijke arbeidskrachten precies dezelfde bezoldiging ontvingen, met
de bijvoeging, dat men in die gelijkheid een zeldzaam voorkomende uit
zondering had te zien. Later merkte de enquêtrice dat dit werkelijk een
zeldzaam geval was. Alleen in dergelijke zaken zijn in ons land pl.m. 7000
verkoopsters, de enquête won inlichtingen omtrent 2000.
*) „Da Verkoopster in Manufacturenzaken en zaken van Mode-Artikelen, door
Anna Polak. No. 23 der goed'koope uitgaven, bewerkt aan het Bureau voor
Vrouwenarbeid, Van Speyksllraat, 's-Gravenhage. Prijs f 0.30.
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Het verschil in loon tusschen mannen en vrouwen komt misschien het
allermeest uit de industrie. Aldaar worden vrouwen genomen juist omdat
zij goedkoope werkkrachten.zijn. Het Centraal Verslag der Arbeidsinspectie
van 1912 spreekt dit ronduit uit: „Terstond dient gewezen op twee mach
tige factoren, die tot tewerkstellen van mteer vrouwen in de industrie
hebben geleid, n.1. de door de sterke uitbreiding der industrie ontstane
vraag naar steeds meer arbeidskrachten, bij voorkeur goedkoope."
Zoo is volgens den heer Oudegeest het gemiddelde loon in het textiel
bedrijf voor vrouwen belangrijk lager dan voor de mannen, behoudens de
zoo even genoemde uitzondering te Enschede.
In de steenfabrieken te Angerloo verdienden de mannen voor het opzetten
f 1.80, de vrouwen f 1.50 per dag. In Friesland krijgen de mannen voor
hetzelfde werk dikwijls hooger loon dan de vrouwen. In de nettenboeterijen
te Enkhuizen werden de vrouwen bezoldigd met 12, de mannen met 15 cent
per uur.
Zelfs. in collectieve arbeidscontracten wordt nu en dan een dergelijk
verschil aangetroffen. In de een paar jaar geleden gesloten overeenkomst
tusschen de „Yereeniging van Fabrikanten van Gouden en Zilveren Wer
ken" eenerzijds en den „Nederlandschen Bond van Goud- en Zilversmeden
en aanverwante vakken", en den „Nederlandschen R.-K. Metaalbewerkersbond" aan den ander,en kant, wordt het minimum-loon voor mannelijke
gezellen bepaald op 25 a 30 cents, naar gelang der gemeente, voor vrouwen
meisjes op 16 a 18 cents per uur, voor jongens-leerlingen na 3 jaren op 10,
vóór meisjes-leerlingen, eveneens na 3 jaar, op 7 cents per uur.
(Gelukkig is hier de praktijk somtijds beter dan de leer en houden de
partroons zich niet altijd aan de minimum-loonen.
Te Amsterdam wordt in een zaak, waar de vrouwen uitsluitend polisseuses zijn, 20 cents per uur uitbetaald, terwijl in twee fabrieken aldaar,
waar zij deelnemen aan het eigenlijke kettingmaken het uurloon zelfs tot
22 cents, d.i. dus 4 cents meer dan het minimum-loon, stijgt. Het loons
verschil tusschen beide geslachten door de beide vakorganisaties gesanctionneerd, wordt dus in de praktijk wel eens verkleind, maar volstrekt niet
opgeheven.
Het grootste verschil in loon vindt men waarschijnlijk wel in de kleedingindustrie. In een collectieve arbeidsovereenkomst, in 1916 afgesloten, werd
het minimum-uurloon voor zelfstandige dames-kleermakers bepaald op 40
en 45 cents; voor „pompiers" d.w.z. degenen die geen nieuw werk maken,
doch alleen veranderingen aanbrengen, op 35 cents.
Het minimum uurloon der zelfstandige dames-kleermaaksters bedraagt
«•.venwel slechts 26 cents, dat der zelfstandige taille-werksters 23 cents,
dat der zelfstandige rokkenwerksters 20 cent. Dit is zoowat die helft vam
het mannenloon.
In het collectieve contract der typografen van 1913 werd bedongen dat
het vrouwenloon 1/8 minder mag, doch niet behoeft te bedragen dan het
mannenloon.
In de arbeidsregelingen en contracten van den Algereenen Nederland-
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schen Diamantbewerkersbond werd van het begin af aan geen onder
scheid van loon toegestaan. Ook in het contract van de Boekbinders dat
in 1916 werd gesloten, wordt de gelijkheid gehuldigd en wel op initiatief
van den Secretaris der Werkgevers-Organisatie.
,In de kantoorwereld heerscht ook meestal ongelijkheid van salarieering.
Er zijn gevallen van gelijke bezoldiging, doch de ongelijkheid overtreft de
gelijkheid verre. In dit geval is de ongelijkheid niet altijd zoo gemakke
lijk te constateer en, omdat het opgedragen werk verschillend is en soms
opzettelijk verschillend' wordt gehouden om het onderscheid in loon min
der in 't oog te doen loopen. Sommige bezigheden kan men ook moeilijk
aan vrouw-en opdragen. Zoo heeft men mij gezegd, dat het vrijwel on
mogelijk zal zijn om eene vrouw naar de Beurs te sturen. Het lawaai
en rumoer en de drukte aldaar moét voor vrouwelijke zintuigen en zenu
wen te machtig zijn.
Eindelijk in de rubriek huiselijke diensten, waaraan nog steeds een
kLeine 40 pCt. van de vrouwen die in beroepen werken zich wijdt is er
ongelijkheid. De vrouwelijke dienstbode ontvangt minder loon dan den
huisknecht.
De vraag is nu hoe wij als mensch en als Christen hier tegenover
moeten staan.
In beginsel kan ik niet andiers zeggen dan dat ik dezen toestand absoluut
verkeerd vind.
Vooreerst uit een rechtvaardigheidsoogpunt: gelijke arbeid moet ge
lijk gesalarieerd worden, onverschillig wie ze verricht. Juist van chris
telijk standpunt erkennen wij niet de minderwaardigheid der vrouw,
al wil dit natuurlijk ni,et zeggen, dat man en vrouw identiek zijn, het
geen wel niemand zal willen beweren.
Ten tweede omdat het vrouweloon niet alleen relatief te weinig
is in vergelijking van den man, maar ook in vele gevallen a b s o l u u t
te weinig, om haar eigen brood te verdienen, nog veel minder om te
voorzien in de behoeften van een gezin, waar zij als weduwe of verlaten
vrouw hiertoe gedwongen is. Het is in de kringen, die zich met armen
zorg bezig houden dan ook overbekend, dat het voor eene vrouw uit den
arbeidenden stand zoo goed als onmogelijk is voor een gezin den kost te
verdienen, wanneer zij haar man heeft verloren.
Ten derde, de lagere vrouwenloonen zijn een groot gevaar voor den geheelen loonstandaard. Dit laatste argument trad hoe langer hoe meer
naar voren in de oorlogvoerende landen. De vrouwen voelen zich ver
nederd, dat zij hetzelfde wierk als de mannen voor minder loon moeten
verrichten, maar ook de mannen zijn ontevreden. Zij duchten: van dein
goedkooperen vrouwenarbeid een deloyale concurrentie, vooral nu in dezen
tijd, de industrie toch in vele gevallen moeite zal hebbzn zich staande te
houden. Daardoor ontstaat in Engeland, Duitschland en Frankrijk protest
van de zijde der vakveneenigingen, die eene algeheele daling van den
loonstandaard vreezen.
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Voordat wij nu verder gaan met het bespreken der middelen tot
verbetering, is het goed de oorzaken na te gaan die geleid hebben tot
deze algemeene lagere loonen.
Een der redeneD, waarmede eene lagere salarieering wcrdt bepleit, is
deze: De man moet een huishouden onderhouden, de vrouw in de meeste
gevallen niet. Deze oorzaak heeft, naar mijn gevoiel, den meesten grond
van waarheid. De reden, waarom b.v. de directeur van eene tuchtschool
een hooger salaris heeft dan de directrice is, omdat men veronderstelt dat
de directeur een gezin heeft, terwijl de directrice ongehuwd of weduwe zal
zijn. Een dergelijke redeneering vind ik ook niet geheel en al onbillijk.
Maar om geheel billijk te zijn zoude men het salaris van den ongehuwden
directeur gelijk moeten stellen met dat van de directrice en alleen voor
den gehuwdien directeur eenle hoogere bezoldiging uittrekken. Of nog
eerlijker: een ongehuwde directeur of directrice zooveel en een gehuwde
directeur of directrice zooveel meer. De praktijk zal dan in den regel uit
wijzen, dat men den directeur gehuwd, de directrice ongehuwd wenscht en
zoo zal in dit geval de salarieering vrij wel op hetzelfde neerkomen, maar
de kwestie is dan zuiverder gesteld. Natuurlijk kan ook de ongehuwde man
of vrouw bloedverwanten hebben, waar hij of zij voor zorgen moiet, zoodat
ook deze regeling weer niet geheel billijk is voor elk individueel geval, maar
de wet moet nu eenmaal vaste lijnen trekken.
In alle gevallen waar de kwestie van de gezinsvorming werkelijk
door de Overheid wordt bedoeld, zoude de oplossing op deze wijze het best
te vinden zijn, voor schoolartsen, inspecteurs(trices), onderwijzers (essen),
Bij verplegers wordt deze maatstaf reeds dikwijls toegepast.
Soms echter is dit argument maar een voorwendsel, b.v. in de salalieering van onderwijzers. Te Rotterdam is het verschil in het eindsalaris
tusschen mannen en vrouwen der Openbare Lagere School slechts f 100.
Voor dit geld zal men toch moeilijk vrouw en kinderen kunnen onderhouden!
Daarom meen ik dat deze redeneering in waarheid slechts geldt voor
eenige, meestal naar evenredigheid vrij hoog bezoldigde betrekkingen,
waarvan men zeggen kan dat de arbeid op zichzelf reeds betaald is door de
lagere salarieering en dat er voor het huwelijk een toeslag bij wordt
gegeven.
In de lagere volksklassen werkt dit argument meestal totaal verkeerd.
Het loon is uurloon of stukloon en wordt gegeven aan iederen man of
iedere vrouw buiten, berekening der omstandigheden. De vrouw uit den
arbeidenden stand, die haar huis uit moet om te verdienen, doet dit
niet uit weelde. Zoo de man leeft, is het om het inkómen te vergrooten,
daar zijne verdiensten ontoereikend zijn, of hij een! gedeelte er van ver
drinkt, of zoo zij weduwe is of gescheiden, is het geheele gezin op haar
aangewezen. In beide gevallen geeft zij haren kostbaren tijd die zij in
haar gezin zoo goed kan gebruiken en er is geen, enkele reden om haar
daarvoor minder te betalen. Indien er ongelijkheid moet bestaan zoude ik
nog liever de vrouw hooger willen beloonen, omdat haar werktijd ont
nomen wordt aan het gezin, dat haar zorgende hand zoo broodnoodig heeft.
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Wat de bezoldiging van onderwijzers(essien) aangaat, zoo is het de wensch
van alle Onderwijzersbonden, Prot. Chr., E.-C. en Neutraal, dat eene gelijke
bezoldiging voor beide geslachten worde ingevoerd.
De Chr. Unie van Onderwijzers, die in Januari j.1. vergaderde, sprak
haar wenjsch uit, dat het salaris van eene onderwijzeres gelijk zou zijn
aan dat van een ongehuwde onderwijzer, terwijl een gehuwde onderwijze
res een toeslag zou genieten evenals een gehuwde onderwijzer.
Een andere grond van lagere salarieering ligt hierin, dat men in den
regel vindt, dat een man meer geld noodig heeft, zich vrijer moet kunnen
bewegen. Bij een jong mensch, die als ambtenaar op eene secretarie ee,i
aanvangsalaris van f 300 ontving, ,hoorde ik de opmerking maken: „dat
is net genoeg om zijne sigaren te betalen". Van een meisje zoude men
toch nooit zeggen: „f 300 dat is net genoeg voor kleine snoeperijen, eau de
cologne, lavender water of iets dergelijks". En ook in een stand, waar men
niet zoo royaal met het geld omspringt, heeft men toch altijd h,et idee, dat
de man meer geld noodig heeft voor zijne persoonlijke liefhebberijen. Van
longsaf-aan wordt dit er in gebracht. Vader geeft het voorbeeld. Geld
voor een borrel, voor een glas bier moet er zijn. Of, indien hij zoo wijs
is geen alcohol te gebruiken, voor sigaren en tabak moet toch altijd ge
zorgd worden. En de jongens leeren al heel vroeg hetzelfde. Men kan zich
wel eens ergeren, wanneer men jongens ziet, waarvan de moeder als weduwe
door Diaconie of Burgerlijk Armbestuur ruim ondersteund wordt, met een
sigarettenkoker rondloopend, zelf rookend en anderen aanbiedend, terwijl
de moeder zich soms het noodige ontzegt. Gelukkig is er nu in de meeste
plaatsen een rookverbod voor kinderen beneden 14, meestal beneden 16
jaar. Maar na dien tijd kan er nog heel wat afgerookt worden. En dit
rooken is teekenend voor het geheel. De jongens eischen meer voor zich
zelf dan de meisjes en de maatschappij geeft hen hooger loonen om aan
die eischen te kunnen voldoen. Dit werkt naar beide zijden verkeerd. De
jongens gevoelen zich toch al licht „het heertje", hun geheele opvoeding
werkt hiertoe mede en door de hoogere loonen die zij verdienen, gaan zij zich
nog meer boven hunne zusters verheffen, hetgeen een z3er verderfelijken
invloed heeft op hun geheele verhouding tegenover het vrouwelijk ge
slacht. Door hun gevoel van superioriteit denken zij zoo licht, dat zij
de vrouw op allerlei wijzen kunnen misbruiken voor hun eigen doeleinden.
En de meisjes — ik wil haar volstrekt niet voorstellen als onnoozele
verdrukte lammeren of als „heilige boontjes", ik weet al te goed dat
vele van hen voor blousjes, lintjes en strikjes, voor snoepgoed meier geld
verteren, den ouders dus meer kosten dan noodig is — maar toch een
meisje moet hare behoeften in den regel veel meer beperken dan een jongen.
Door de verkeerde beschouwing van de maatschappij, waarvan de loon
regeling een uitvloeisel is, worden hier de verkwistendheid, zoo al niet
de uitspattingen beloond, terwijl de bescheidenheid en de ingetogenheid
aan het kortste einde trekt.
Waar het jonge meisje alleen op de wereld staat, zooals b.v. vele winkel-
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meisjes, kantoorklerkjes, verpleegsters enz. in onze groote steden, leidt dit
er licht toe, dat zij psysitk zich niet het noodige gunt, van eenige ont
spanning geen kwestie is en zij allicht lichamelijk achteruit gaat, terwijl
de moed en de energie er niet beter op worden. Anderen, die niet zoo
degelijk zijn en van pret eü opschik houden, komen al te licht in de ver
leiding op verkeerde wegen bijverdiensten te zoeken.
Doch ook op het jonge meisje thuis is de invloed verkeerd; zij voelt zich
achtergesteld bij hare broers omdat zij zelden zooveel kan verdienen als deze
en dit bezorgt haar dikwijls eenj gevoel van moedeloosheid.
Een derde oorzaak die met de vorige nauw samenhangt is, dat meisjes
zich voor minder loon aanbieden. De oudere economie die geheel op vraag
en aanbod steunde is nog niet geheel vervangen, al heeft de actie der vakvereenigingen met hare loonregelingen, collectieve contracten, enz. de on
belemmerde werking van vraag jen aanbod verhinderd.
De vrouwen worden nog steeds gebruikt als „goedkoope werkkracht
Zelfs de collectieve contracten door de Vakvereenigingen onderteekend,
erkennen', wij zagen het reeds, veelal het goed recht van een lager vrouwenloon. En waar verreweg het grootste deel der vrouwen ongeorganiseerd is,
verwondert het ons niet dat de maatschappij, zelfzuchtig als de mensch van
nature is, profiteert van die goedkoope werkkrachten die zich aanbieden.
Als wij in onze dagbladen telkens lezen van boekhoudsters, steno-typisten
enz., die gevraagd worden, kan men meestal er bij denken: hier wordt eene
„goedkoope werkkracht" gezocht. Vooral als er bijgevoegd wordt dat men
verlangd salaris moet opgeven. De meisjes, die zulk eene betrekking hoog
noodig hebben voor zichzelf of om hunne familie te helpen, durven uit
vrees om niet te slagen, slechts een laag salaris op te geven en zoo helpen
zij mede om de bezoldiging laag te houden. „Ik kan voor zooveel per maand
mieisjes krijgen", denkt de chef en hij profiteert van die mogelijkheid. Zoo
gaat het in meer dan één bedrijf.
Ten slotte is er nog dikwijls het gebrek aan opleiding en daardoor de geheele of halve onbekwaamheid.
Voor de opleiding van meisjes wordt veel minder gedaan dan voor die van
de jongens. Het is needs veel verbeterd bij vroeger. In de hoogere standen
door het feit dat de meisjes het gymnasium, de jongens H. B. S., de Univer
siteit bezoeken. In de andere kringen door verlengd schoolbezoek (waar
schijnlijk spoedig met een 7<die leerjaar uitgebreid)) herhalingsonderwijs,
huishoud- en industriescholen, handelscursusseni, enz.
Toch is het een feit, dat vele meisjes hunne betrekking ingaan veel min
der degelijk daarvoor toegerust dan de jongens. Voor haar willen de ouders
niet zooveel onkosten maken; de opvoeding der jongens kost reeds zooveel.
Daarom komen zij op een] kantoor, een atelier, een winkel en vt/elen zelf
dat zij niet volkomen berekend zijn voor hare taak. Zij moeten zich daar
door reeds met een geringer loon tevreden stellen. Zij durven niet meer
te vragen, want zij zijn bang dat men haar anders niet nemen zal. Een
goede opleiding geeft het aanagename gevoel: „ik kan overal mijns dien
sten aanbieden". Dit nu missen ze. Als gevolg hiervan wordt het dikwijls
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een sukkelen, een gaan van het eene vak naar het andere, overal zonder
werkelijke bekwaamheid. De vluggen slaan er zichzelf wel doorheen, leeren
door die praktijk, volgen 's avonds nog een handelscursus. Maar de middel
matige, de minder begaafden, dat zijn de slachtoffers.
Bij de enquête naar den toestand der verkoopsters in manufacturen- en
modezaken werd ook veelvuldig door de werkgevers geklaagd over het ge
brek aan elementaire ontwikkeling, aan capaciteit der meisjes.
Een minder belangrijke factor maar toch ook een die meetelt, is het feit
dat vele ouders en meisjes niet genoeg op de hoogte zijn van betrekkingen
waar vooruitzichten in zijn.
Sommige vakken zijn in die mode, daar willen vele meisjes heen, met dit
gevolg dat zij overvuld raken en dientengevolge het aanbod de vraag over
treft, de loonen gedrukt en de arbeidsvoorwaarden verslechterd worden. Zoo
is er b.v op het oogenblik een groote liefhebberij voor het vak van apothe
kers-bediende, zeker een mooi beroep voor eene vrouw, maar dat nu minder
vooruitzichten biedt door den overvloed van aanbod.
De leiddraden voor meisjes bij de keuze van een Beroep, door Anna Polak
voor het geheele land en voor Amsterdam, Botterdam en Den Haag *) af
zonderlijk uitgegeven, willen eenige leiding geven in de gewenschte rich
ting. Zij worden aan de meisjes die de school verlaten uitgereikt.
In dit verband wil ik er ook nog op wijzen, dat het voor de geheele
maatschappij jammer is, dat het vak van dienstbode, waar de vraag nog
steeds het aanbod overtreft, bij vele meisjes in discrediet raakt. Het per
centage dat zich aan huiselijke diensten wijdt neemt af, niet zoo zeer snel,
maar gestadig. In 1889 kwamen er op 100 in beroepen werkzame vrouwen
44.5 voor rekening van huiselijke diensten; in 1899 43.8, in 1909 39.7. Er
is wel reden te vermoeden dat de telling van 1919 weer een vermindering
zal aanwijzen, tenminste de algemeene dienstboden-nood doet dit veronder
stellen.
De dienstboden-kwestie is te ingewikkeld om met een enkel woord hier
af te doen. Daaraan kon misschien wel eeni geheel referaat worden gewijd.
Maar ik geloof dat ik niet te veel zeg als ik uitspreek dat het èn voor de
meisjes èn voor de meesteressen gelukkiger zou zijn, als de dienstbodenstand
weer meer in eer werd hersteld.
Het is gelukkig, dat er allerlei beroepen zijn waaraan een meisje zich kan
wijden, maar dan moet er toch ook aanleg, bekwaamheid en eenige opleiding
voor zijn. Yele meisjes verkiezen een atelier, fabriek of kantoor, niet omdat
zij in het werk aldaar zooveel lust hebben, maar omdat zij 's avonds vrij
zijn en er meer verdienen.
De vrijheid 's avonds wordt niet altijd op de beste wijze gebruikt en het
meerdere loon is in den regel schijn. Ze krijgen meer geld in handen, maar
als men uitrekent wat de inwonende dienstbode ontvangt, niet alleen aan
loon, maar aan kost, inwoning, vrije geneeskundige hulp en soms allerlei
') Alle uitgegeven aan het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid, Van Speykstraat 30, 's-Gravenhage.
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extra's, dan komt bijna altijd de rekening ten voordeele van het dienen, uit.
Dit moet men meer bedenken. Natuurlijk er zijn gezinnen, waar de ver
dienste van eene inwonende dochter broodnoodig is, waar men 's avonds
gezellig bij elkander zit en de meisjes er niet aan denken om langs de straat
te slenteren. Er zijn meisjes die lust hebben in een of ander vak op zichzelf
en ik zou haar daarvan natuurlijk niet willen afhouden. Ik zou alleen
willen, dat de meisjes en vooral de ouders, nuchter het voor en het tegen
van beide tegen elkander opwogen eni zich niet lieten verblinden door
valschen schijn. Dan bedenke men ook, dat een goede dienst een betere
opleiding is voor het huwelijk in den arbeidenden of kleinen burgerstand,
dan het werken op fabriek of atelier.
Dat de meesteressen door verbetering van condities, vriendelijke behande
ling, door het waken tegen het zich overwerken van nog jeugdige meisjes,
door pensioenregeling ook veel zouden kunnen doen om de dienstboden
stand in de algemeene achting der meisjes te doen rijzen, dit lijdt geen
twijfel. Is dit niet eeni schoone roeping voor christelijke gezinnen?
Nu wij de verschillende oorzaken van het onderscheid in loon tusschen
mannen en vrouwen eenigszins hebben nagegaan, komt de vraag van zelf
aan de orde: Hoe brengen wij hierin verbetering? Op enkele punten ligt het
antwoord reeds opgesloten in wat ik gezegd heb omtrent de oorzaken.
Maar de zaak is natuurlijk te belangrijk om niet dieper op in te gaan. In
het algemeen gezegd moet de verbetering gezocht worden in eene algeheele
omkeering der publieke opinie, door een ruimer deelname der vrouwen aan
de Vakbeweging en door verbeterde vakopleiding der vrouwen.
De geheele maatschappij im al hare lagen moet gevoelen dat er onrecht
geschiedt, dat deze toestanden niet mogenj bestendigd worden, dat gelijk
loon voor gelijken arbeid ten eisch is van billijkheid en recht.
Als deze gedachte overal doordringt dain zullen het Kijk en de Gemeente,
waar zij hierin nog te kort schieten — wij hebben gezien dat in menig
geval Eijk en Gemeente mannen en vrouwen gelijk bezoldigen — hunne
houding herzien.
En daarmede zoude aan de particuliere werkgevers, aan de Yakvereenigingen een goed voorbeeld worden gegeven. Het is nu een nieuwe tijd waarin
de maatschappij als het ware nieuw opgebouwd wordt. Laat dit een der
zuilen zijn waarop het nieuwe economische gebouw rust: gelijk loon voor
gelijken arbeid.1)
Deze omkeering in d,e publieke opinie geschiedt natuurlijk niet van zelf.
De belanghebbenden zelf en hare ouders zijn in de eerste plaats geroepen
om die te doen ontstaan. En hier is juist eene roeping voor de meer intellectueele vrouw die eeri betere opleiding heeft genoten. Zij moet weigeren
hare krachten te geven, daar waar zij voor denzelfden arbeid een lager
salari9 ontvangt dan de man.
1) De Chr. Werklieden-Vereen. „Patrimonium" hoefrt dezen eisch reeds in haar
Programma opgenomen.
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Men; kan het aan de economisch zwakke, slecht opgeleide vrouw niet
zoozeer kwalijk nemen dat zij arbeidt voor een hongerlooaiitje waarvoor een.
man zou bedanken. Zij, of hare moeder, een arme weduwe of hare broertjes
en zusjes, die nog niets kunnen verdienen, hebben dit hongerloontje zoo
noodig. Men kan het haar niet kwalijk memen en toch bestendigt zij een
verkeerden toestand.
Maar ouders, die meer bemiddeld zijn, die kunnen kiezen voor hunne
dochters, moeten weigeren hen naar betrekkingen te doen solliciteeren,
waarbij zij als goedkoopere arbeidskracht dienst doen. De concurrentie moet
eerlijk zijn. Stelt men den arbeid van eene vrouw niet genoeg op prijs om
haar hetzelfde loon te geven als aan den man, dan stelle men haar niet
aan. Geen fier, onafhankelijk meisje moet onder de markt willen werken
en geen fiere onafhankelijke ouders moeten hierin toestemmen. Zij komt
dan op, niet alleen vcor zich zelve, maar voor geheel het vrouwelijk geslacht
ook voor de economisch zwakkeren. Gelukkig zijn er voor goed opgeleide
meisjes een aantal betrekkingen die gelijk met den man gesalarieerd wor
den. Daar kunnen zij hunne krachten geven.
Indien deze gedragslijn meer algemeen werd gevolgd en men met een
geringere bezoldiging geen academisch gevormde of op andere wijze goed
opgeleide meisjes kon krijgen, dan zoude een van tweeën moeten gebeuren:
Of in vele plaatsen werden de vrouwenloonen herzien of men zou geen
vrouwen meer aannemen.
Ik geloof, dat in de meeste gevallen de loonen zouden worden herzien.
Maar als de vrouw hier en daar geweerd werd, lijkt mij dit toe niet zulk
een overwegend bezwaar te zijim. Iets wat kunstmatig in sitand moet worden
gehouden is meestal niet waard om, te blijven bestaan. Waar de vrouw niet
eerlijk met dein man kan concurreeren, daar ruime zij voor hem het veil.
Het zal waarschijnlijk toch in die beroepen zijn waar zij krachtens haar aard
minder geschikt voor is. Ik vind het volstrekt niet noodig of wenjsclielijk
dat de vrouw alles doet wat de man doet, maar als zij het doet dan moet zij
gelijk betaald worden.
Als een middel, dat vooral voor de economisch zwakkeren krachtig kan
werken, noem ik de aansluiting bij de Vakorganisatie. De economisch
zwakke kan niet altijd werk weigeren, omdat het loon te gering is. Zij kan
niet altijd gaan daar waar zij weet dat de toestanden beter zijn. Voor haar
ligt de weg van Vakorganisatie open.
De vakvereeniging kan dikwijls verkrijgen wat het individu niet kan
bereiken.. Allen die voelen voor den verhoogden loonstandaard van
vrouwenarbeid dringen er dan ook op aan, dat de vrouw veel meer dan
tot nu toe tot de vakvereeniging toetrede. Deze stem klinkt ook krachtig
in de oorlogvoerende landen door de vrees voor de concurrentie van de
lagere loonen der vrouw.
In ons land zijn inog zeer weinig vrouwen in vakvereenigingen georga
niseerd. Van de honderdduizenden vrouwen die in ons land imi handel,
industrie, verzekeringswezen en landbouw hun brood verdienen waren er
op 1 Januari 1915 maar 8921 georganiseerd (volgens opgave van het Cen-
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traal Bureau voor de Statistiek), waarvan 8339 in gemengde vakvereetiigingen en 582 in Vakvereenigingen welke uitsluitend uit vrouwen bestaan.
Die 582 zijn op de volgende wijze verdeeld:
Ned. Bond van Rijkstelefonisten
101 leden
B.-K. Vrouwen Apothekers Assistentenbond1 ... 17
„
Christelijke Naaisters Vereen, te Amsterdam . .
41
„
Vereen, van Gemeente Telefonisten . . . . . . 161
„
R. K. Vereen, v. Waschindustrie in het Bleekersvak
te Haarlem
16
„
R.-K. Vereen, van Vrouwen in de Kleedingindustrie
St. Gerardus Majella te Rotterdam
30
„
Tilburgsiche R.-K. Dienstb. Vereen. St. Zita ...
7
„
Samen 582 leden
Nu zijn er onder Christenen menBchen die bezwaar hebben tegen vak
vereenigingen in het algemeen om hun meestal strijdvaardig karakter. Hen
zoude ik willen wijzen op het gedeelte over vakvereenigingen in het
Tweede deel van de Christelijk Sociale Studiën van Dr. Slotemaker de
Bruine. Hierin zet Dr. S. d. B. uiteen, dat de vakvereenigingen oorspron
kelijk niet bedoeld zijn als organen van klassenstrijd, wat zij al te dikwijls
iijn geworden, maar dat zij noodzakelijk zijn als organisatie van den arbeid
en eenigszins de plaats moeten innemen van de gilden die na de Fransche
revolutie zijn verdwenen.
Op de vraag of de vakvereenigingen al of niet speciaal Christelijk moeten
zijn luidt het antwoord' van denzelfden schrijver „dat de oprichting van
godsdienstig-gekleurdie vakvereenigingen onnoodig moest zijn en ook overal
onnoodig en verkeerd is, waar de traditiën onder ons volk nog sterk genoeg
werken, om te waarborgen, dat geen christelijke overtuiging zal worden
gekwetst."
Wat uit ons, gedoopte en; in zijn groote meerderheid nog min of meer
christelijk en kerkelijk gevoelende volk opkomt, dat moet overeenkomen
met de christelijke traditiën, cok al staat het woord „christelijk" er niet
buiten op.
Alleen wanneer dit niet langer het geval is, mogen en moeten Christe
nen zich afzonderlijk organiseieren." *)
Hier is dus een dubbele roeping, juist voor de christelijke vrouw, te
trachten te zijn een zout in de wereld der vakvereeniging, om er uit te
weren zoo mogelijk alles wat werkelijk onchristelijk is, en waar dit niet
langer gaat zelve den stoot te geven tot de oprichting van eene christelijke
vakvereeniging.
Zelfs onder het kleine aantal georganiseerde vrouwen is er meer dan één
confessioneele.
') Dr. Slotemaker de Bruine, „Chris',lelijk Sociale Studiën," 4e druk. Utrecht
G. J. A. Ruys, 2e bundel, iblz. 316.
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Over de kwestie of het beter is dat mannen en vrouwen gezamenlijk
georganiseerd zijn of de vrouwen afzonderlijk, wil ik niet geheel beslissen.
Ik zou meenen, dat de gezamenlijke actie, waar dit mogelijk is, de beste
is. Kaar dan moeten in vele gevallen de vrouwen eerst nog in hunne orga
nisatie propaganda makenj voor het idee „gelijk loon voor gelijken arbeid".
Er kunnen echter omstandigheden zijn, die haar dringen tot afzonderlijke
organisatie.
In de vakvereenigingen kunnen ook allerlei andere zaken der vrouwen
arbeid rakend worden besproken en door hare actie langzamerhand worden
verkregen.
Reeds in 1909 werd door het Ned. Verbond van Vakvereenigingen onder
instemming van de daarbij georganiseerde arbeidsters aangedrongen bij
den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel op algeheele herziening
der Arbeidswet, ten einde daardoor te komen tot betere bescherming van
vrouwen en jeugdige personen. De bepalingen betreffen verbod van te
zware lasten, te slechte ventilatie, te hooge of te lage temperatuur in de
fabrieken enz.
In 1910 werd door hetzelfde Verbond van Vakvereenigingen een adres
aan de Tweede Kamer ingediend naar aanleiding van een ontwerp herzie
ning Arbeidswet, waarin nog meer werd gveraagd, o. a. kortere werkuren
voor vrouwen en meisjes ten einde het huiselijk leven niet te zeer te benadeelen, vrije Zaterdagmiddag en voor gehuwde vrouwen 8 weken rust
met de bevalling.
Da vrouw is toch reeds door de wet meer beschermd dan de man.
De links-feministen zijn hiertegen, omdat zij meenen, dat dit somtijds
haar kans op gelijke betaling vermindert.
Landen die sterk onder den invloed staan van links-feministisch denkende
vrouwen en mannen hebben zich dan ook nog niet, of eerst uiterst lang
zaam en aarzelend, durven aansluiten bij de Berner Conventie, die nacht
arbeid voor vrouwen in bepaalde gevallen verbiedt.
De rechts-feministen leggen den nadruk op het feit, dat de vrouw anders
'• fa 'dan de man, veelal zwakker dan hij, en vragen voor haar extra bescher
ming. De meeste landen staan, wat hun nieuwere wetgeving betreft, onder
rechts-feministisch inzicht.x)
M. i. hebben zij gelijk, want de gezondheid van de vrouw en haar kind,
het welzijn van het geheele gezin is ten slotte nog meer waard dan Zielfs het
hoogere loon. Wat de arbeidsduur betreft, zoo is op dit punt spoedig geen
txtra bescherming voor vrouwen of jeugdige personen meer noodig, nu
voor alle arbeiders hoe langer hoe meer de 8-urige werkdag en de 45-urige
werkweek in zwang komt en wellicht van overheidswege wordt geregeld.
Hoe meer de arbeidswetgeving in haar geheel verbetert, hoe meer de
behoefte aan bescherming der vrouw wegvalt. Die bescherming echter die

*) Mevr. W. van Itallie—van Embden, „Oveir dien Loonarbeid d* • gehuwde
Vrouw". In De Vrouw, de Vrouwenbeweging en het Vrouwen-Vraagstuk
blz. 241 en 242.
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haar als huisvrouw en moeder te beurt valt moet natuurlijk blijvend ver
kregen werden.x)
Het allergelukkigst zoude het echter zijn, indien door loonsverhooging
der mannen de gehuwde vrouw in de fabriek althans niet meer behoefde
te werken. Alle schrijvers over dit onderwerp zijn het hierover eens, dat
de proletarische vrouw haar gezin niet uit weelde, slechts uit noodzaak
verlaat.
Is het loon van den man hoog, de vrouwen blijven thuis, boven een week
loon van f 16 voor den man vindt men weinig vrouwen arbeidsters. 2)
Het getal gehuwde proletarische arbeidsters is in ons land gering en
legelmatig langzaam dalende. 3)
Zoolang er echter nog eenigen arbeid buitenshuis van getrouwds vrouwen
plans lieeft, is het de roeping van particulieren of gemeente om het gemis
voor het huisgezin eenigermate te vergoeden, door het oprichten vin kin
derbewaarplaatsen, zoowel voor zuigelingen, kleine en schoolgaande
kinderen.
Somtijds wordt de oplossing voor het probleem van de gehuwde fabrieks
arbeidster gezocht in het invoeren van een halven werkdag.
Al deze dingen zijn echter slechts halve maatregelen; laat ons hopen,
dat de fabrieksarbeid der gehuwde vrouw door de verbeterde sociale omstan
digheden en door haar eigen verbeterd inzicht in de noodzakelijkheid van
haar plaats als huisvrouw en moeder van zelve zal verdwijnen.
Ten slotte wil ik nog deze opmerking maken, dat het niet mijne bedoe
ling is, dat het weekloon der vrouw steeds gelijk zij aan dat van den man.
Maar voor hetzelfde werk zij het uurloon of stukloon hetzelfde.
Eindelijk de vakopleiding der meisjes. Dit is iets dat zoo vanzelf spreekt,
dat ik er eigenlijk niet veel behoef bij te voegen, na wat ik er reeds over
gezegd heb.
Alleen dit. De vakopleiding is in ons land zelfs voor jongens nog in hare
kinderjaren. "Voor meisjes nog veel meer.
Maar er komt toch allerlei gelegenheid voor meisjes om zich degelijk
voor het een of ander te bekwamen.
O.a. worden nu ook in alle provinciën, met uitzondering van Drente en
Limburg, cursussen gegeven in Landbouw-Huishoudonderwijs voor de vrou
welijke bevolking. De meeste dier cursussen loopen in een jaar af. In NoordHolland heeft men echter een 2-, 4- en 5-jarigen cursus.
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Tn steden komt er hoe langer hoe meer gelegenheid ook voor meisjes om
isich in het een of ander vak te bekwamen.
Ik kan aan alle meisjes, van welken rang of stand van harte aan
raden, dat ze allen trachten zich voor een vak of beroep of tak van sociaal
werk ten volle te bekwamen.
Natuurlijk is hiervoor de medewerking der ouders vereischt. In vele ge
vallen moeten zij de lust tot arbeid of studie bij hare dochters opwekken.
Volgens het Yrouwenjaarboekje zijn er thans 300 beroepen open voor de
vrouw, voor 200 hiervan is opleiding te verkrijgen.
Onnoodig te zeggen, dat vakstudie niet ten koste van het huishouden be
hoeft te zijn. Onze eeuw, die de eeuw is van het beroepsleven der vrouw, is
ook weer de de eeuw der huishoudscholen.
De kundigheden die noodig zijn tot het besturen van een huishouden in
haar eigen stand, moet elke vrouw, hetzij thuis, hetzij op een huishoudschool
leeren.
Slechts in de tweede plaats kome de vakstudie.
Nu is er op dit punt een bezwaar bij sommige ouders, die vinden dat de
studie van hunne zoons reeds zooveel kost en die aarzelen voor hunne doch
ters veel geld voor studie uit te geven, omdat zij in geval van een huwelijk,
er toch niet veel aan hebben.
Hierop kan men antwoorden, dat lang niet alle vrouwen tot een huwelijk
komen (23 pet. der vrouwen tusschen 25 en 50 is ongehuwd) en ten tweede
dat zelfs in het geval van een huwelijk, de studie niet verloren is.
De discipline van het werken, misschien van het wetenschappelijk denken,
van de overwinning van menige moeilijkheid blijven levenslang ons eigen
dom. En ook de praktische kennis kan in vele gevallen in het huwelijk wor
den ten nuttje gemaakt. Iets tweeslachtigs blijft er zeker altijd in de op
voeding van de vrouw tot een beroep.
De finantieele moeilijkheid geldt echter toch het meest de kostbare studie
aan de Universiteit, die voor betrekkelijk een gering aantal meisjes
is weggelegd.
Laten oudera met hun eigen geweten uitmaken, wat zij kunnen doen voor
de uitrusting van hunne dochters, voor het leven, dat op het oogenblik zoo
veel van ons vraagt.
Een nieuwe maatschappij is in wording. In deze maatschappij willen ook
d,e vrouwen medewerken, meer dan vroeger. En de nieuwe maatschappij
roept om den arbeid der vrouw telkens meer.
Juist omdat de vrouw anders is dan de man, daarom kan de maatschappij
haar niet ontberen. In het huisgezin van den Staat moeten, evenals in het
gewone huisgezin, man en vrouw hunne krachten geven, elkander aanvul
lend en steunend.
Om de nieuwe maatschappij op te bouwen is noodig veel tact, veel liefde
en fijne intuïtie. Zal de vrouw, bovenal de christelijke vrouw, hier niet
iets, neen, veel kunnen geven?
Er zijn in het Feminisme gevaren, waarvoor wij niet blind moeten zijn,
maar voor de christelijke vrouw is het Feminisme niet anders dan de ge-
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legenheid om onbelemmerd zich te kunnen geven in den dienst der menschheid en dus in werkelijkheid in den dienst van God.
Voor mij is er geen twijfel, dat de vrijmaking der vrouw in den grond der
zaak uitgaat van Jezus Christus.
Toen Jezus Christus nederzat aan de put van Samaria en aldaar sprak
met eene vrouw, en nog wel een Samaritaansche vrouw, en tegenover haar
erkende, dat Hij de Messias was, toen brak Hij in dat oogenblik met twee
groote vooroordeelen van de toenmalige maatschappij, ook van de Joden:
het vooroordeel tegenover de vrouw en tegenover ten andere nationaliteit.
En Paulus? Ik hoorde Prof. Ramsay, den groottn kenner van den Apostel
Paulus, eens spreken over Galaten 3 : 28. Hij zeide, dat Paulus in dezen
brief aan de Galaten, meer dan in eenig ander geschrift, zijn eigen diepste
overtuiging heeft gegeven.
En in dien brief dat fiere woord: „Daarin is noch Jood, noch Griek, noch
dienstbare, noch vrije, daarin is geen man en vrouw; want gij zijt één in
Christus Jezus".
Hier wordt de bijl gelegd aan den wortel van de drie Leugen® der toen
malige gedachtenwereld: de superioriteit van den JooJ over den Griek, van
den vrije over den dienstbare, van den man over de vrouw.
Deze drie leugens he-erschen nog in de wereld, zij het in eenigszins ande
ren vorm. Maar onze tijd is bezig ze tie vernietigen.
Daarom heb ik onzen tijd lief, niettegenstaande al zijne zonde, verwarring
en strijd, met al de liefde mijner ziel; dank ik God, dat ik juist in dezen
tijd mag leven en bid ik Hem mij te gebruiken als Zijne mede-arbeidster.
Is dit niet ons aller roeping, om bij de vernietiging der leugens te wijzen
op die ééne groote waarheid: Gij zijt één in Christus Jezus.
Alleen waar die waarheid zegeviert, hebben de drie leugen de vlucht
genomen.

SAMENVATTING.

I.
De beroepsarbeid der vrouw heeft in de laatste jaren een ongekende
vlucht genomen.

n.

Het aantal vrouwen dat zich aan beroepsarbeid wijdt is echter sinds
1849 relatief niet gestegen.
Kinderarbeid en arbeid der gehuwde vrouw zijn sedert dien tijd "afge
nomen. De stijging in het percentage der arbeidende vrouwen sinds 1899
komt geheel op rekening der ongehuwde volwassen vrouw.
III.
Het meerendeel der ongehuwde vrouwen verricht thans beroepsarbeid.
Dit mag een verblijdend verschijnsel worden genoemd.
IV.
De vrouwenarbeid heeft zich eenigermate verplaatst. „Huiselijke dienbten" nemen in geringe mate af terwijl het fabriekswezen een eenigszins grooter percentage van den vrouwenarbeid in beslag neemt.
Belangrijk is het feit dat de vrije beroepen een plaats inruimen voor
de vrouw.
V.
Bij deze toename van arbeidsgelegenheid treedt het loonvraagstuk op
den voorgrond.
VI.
Het loon of salaris der vrouwen varieert in verschillende landen tusschen
55 en 70 pCt. van het loon of salaris der mannen.
VII.
In ons land is de salarieering der vrouwen zeer ongelijk. Rijk en
Gemeente salarieeren haar somtijds gelijk aan den man, doch in vele
gevallen is dit niet het geval. In de industrie is het vrouwenloon bijna
altijd minder dan het mannenloon.
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vin.
Deze ongelijkheid is verkeerd: a) uit rechtvaardigheids oogpunt; b) om
dat in vele gevallen het loon niet alleen relatief maar ook absoluut te
weinig is; c) omdat de lagere vrouwenloonen een gevaar zijn voor den geheelen loonstandaard.
IX.
De oorzaken van het geringere loon zijn: a) het argument dat de man
een gezin moet onderhouden en de vrouw meestal niet; b) de gedachte
dat de man zich vrijer moet kunnen bewegen; c) het feit dat de vrouw
zich voor minder geld aanbiedt; d) het gebrek aan opleiding en daar
door aan vakkennis bij viele vrouwen.
X.
Verbetering moet hierin gebracht worden: a) door een algeheele ver
andering der publieke opinie; b) door meerdere vakorganisatie bij de
vrouwen; c) door verbeterde vakopleiding.
XI.
Het ï eminisme heeft zijne bezwaren. Voor de christelijke vrouw opent
het echter de gelegenheid om zich onbelemmerd te geven in dien dienst der
menschheid, in den dienst van God.
Gal. 3 : 28.

Organisatie der Maatschappij
door
Prof. Dr. J. R. SLOTEMAKER DE BRUINE.

I.
Het onderwerp, dat in deze bladzijden wordt behandeld, heeft voor
de christelijk-sociale strevingen een extra belangwekkenüen kant. Terwijl
het ons natuurlijk binnenvoert in het tastbare leven met al zijn vragen
in zake organisatie en al zijn quaesties van practijk, onderstelt het toch
voortdurend eenl bepaalde geestelijke overtuiging. En dan wel zoo, dat deze
overtuiging niet wordt aangehecht, maar dat zij den onmisbaren onder
grond vormt voor den geheelen bovenbouw. En dat zij zelfs daar werkzaam
is, waar zij niet herkend wordt; ja, waar zij niet eenmaal wordt aanvaard.
Menigmaal moet het tegendeel geconstateerd worden en vormen het
geestelijke en het sociale een tegenstelling of komen zij slechts in zeer
losse aaneenschakeling voor.
Een tegenstelling daar, waar dit geestelijke louter betrekking heeft op
den inwendigen mensch, op ons zieleleven en, ons eeuwig bestaan, terwijl
het sociale zich beperkt tot de aarde en het stoffelijke als zoodanig. De
beide grootheden! hebben dan met elkander niets van doen. En die het
diepst geestelijk gevoelen, laten de sociale vragen ter zijde; die het meest
krachtig sociaal gevoelen, laten het Christendom voor wat het is. Terwijl
degenen, die toch tusschen deze beide grootheden een samenbinding zoeken,
zich telkens als heen en weder geworpen voelen.
Of er is louter een losse aaneenschakeling. Door de sociale uiteenzetting
en de sociale studie worden' eenige christelijke termen heengevlochten.
waarbij men bijna den indruk krijgt, dat het Christendom in het sociale
wordt ingelardeerd. Of wel, men gaat van bepaald christelijk standpunt uit
en onderzoekt dan voortdurend de beginselen en peinst over de vraag, welke
toepassing zij vergen; maar zóó, dat men in dit onderzoek steken blijft
en zonder dat het ooit tot dadenl komt.
Het onderwerp, in deze bladzijden behandeld, stelt ons nu ten dezen
voor een nuchter feit. Niet voor een theorie omtrent, doch voor het
nuchtere feit van den zeer wezenlijken samenhang. Wat hier voor het
aardsehe, sociale wordt gevergd, is slechts' te verstaan van uit een
geestelijken "bodem en het geestelijke, dat hier wordt vermeld, openbaart
zich onmiddellijk als kracht, als zuurdeesen, die alles- doordringt.
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II.
Het gaat hier toch ovier de algemeene vraag, hoe de menschheid en
hoe groepen binnen die menschheid moeten worden; beschouwd.
Drie antwoorden laten zich hier denken: zij vormen een hoop individuen,
zij vormen een machine, zij vormen een organisme.
Wie aan een hoop individuen denkt, gaat geheel uit van den enkeling.
Ieder moet individueel werken en louter met zich zelf rekenen. Er ontstaat
een concurrentie, menigmaal zelfs een zeer wilde jacht. Waarbij niet kan
ontkend worden, dat veel uitbloei van persoonlijke kracht zich vertoont
en dus belangrijke resultaten worden verkregen. Maar ter anderer zijde
loopt men vast in die jacht, die aan tallooze individuen groote lichamelijke,
zedelijke, geestelijke schade berokkent.
Om dit te voorkomen moeten dan alle individuen gedwongen worden
in een bepaald gareel te gaan en zich langs een afgebakenden weg te
bewegen. Zij worden tezamen, massaal behandeld en worden als een
machine gezien, waarbij het algemeene en uniforme werken het eenige
is; waarbij voor individueele, afzonderlijke krachtsontplooiing evenman
plaats blijft als voor openbaring van persoonlijke gaven. Alles wordt
genivelleerd, ten slotte verdort alles en er gaat weder een roep op om
de erkenning van de enkelen', wat neerkomt op een vernieuwd loslaten
van het geheel.
Gansch anders staat het, zoo men de menschheid ziet als een organisme.
Daar worden) de gedachte aan den enkele en die aan den samenhang
vereenigd. Gelijk Paulus in I Cor. XII die christelijke gemeente een
lichaam noemde en hare lidmaten leden van dat lichaam, waarbij dus
de enkeling zijn plaats vindt zonder dat de samenhang teloor gaat . . . .
zoo vormt ook de menschheid een lichaam en zijn bij die eenheid tegelijk
de leden te onderscheiden. Van groepen en kringen binnen die mensch
heid moet ditzelfde evenzeer worden gezegd.
Bij dezen blik is alle eenzijdigheid onmogelijk geworden. Wie eenmaal
heeft gevoeld wat de Profeet zoo scherp geformuleerd heeft: „Hebben
wij niet allen éénen Vader? Heeft niet één God ons geschapen?" of wat
Paulus heeft uitgesproken in dat woord: „Als één lid lijdt, zoo lijden
al de leden mede — die kan onmogelijk bij het louter individneele
blijven staan. Maar terwijl hij als vanzelf den samenhang en dus Ln
zekeren: zin het massale gevoelt, is vermaling of vertreding van den enkele
in dit massale ever zeer onmogelijk. Immers, die enkele is door God ge
schapen; is een lid van het lichaam met eigen taak en plaats.
In het tijdvak vóór en tijdens de Fransche revolutie viel alle nadruk op
het individueele. Het heeft zich wel het sterkst geopenbaard in het
decreet van Juni 1791, waarin het veTbod om te vergaderen werd uiTIgevaardigd voor burgers van hetzelfde beroep, voor werklieden, voor
anderen, die immers, als zij toevallig samen waren, niet eens een voor
zitter of secretaris mochten benoemen en geen besluiten konden nemen
noch registers houden „over hun beweerde gemeenschappelijke belangen".
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En waarom dit? Het is duidelijk: Omdat men enkel wist van liet bestaan
der individuen en aan den samenhang binnen een bepaalden stand evenmin
dacht als aan het hebben van een gezamenlijke taak. Ruim tien jaren
tevoren had trouwens, om slechts één schrijver uit velen te noemen
maar dan een, die miet wel groote klaarheid spreekt — had J. Bentham in
»ï rinciples of Morals and Legislation" Ch. I, 4 zich ongeveer aldus
uitgelaten, dat het gemeenschappelijk belang een van de meest gebezigde
uitdrukkingen is binnen de phraseologie op het gebied van de ethiek.
Als de uitdrukking een zin heeft, moet zij beteekenen, dat d;e gemeenschap
een fictief lichaam is, saamgesteld uit individueele personen, die beschouwd
worden als de fictieve leden van dat lichaam. Het gemeenschappelijk
belang kan echter — zoo meent hij — nooit iets anders zijn dan de
som der individueele belangen.
Gelijk men ziet, is hier alle besef teloorgegaan van een; zekeren samen
hang. Ook van deze gansche gedachtenwer.eld, die in het einde van de
achttiende eeuw zoo veelvuldig heerschte, kan men aanwijzen, dat zij door
een geestelijke overtuiging gedragen wordt; de overtuiging namielijk, dat de
ontwikkeling van het geheel het best gevonden wordt zoo alle enkelen
zich ongestoord kunnen ontwikkelen. Wat wedier niet anders kan worden
gehoopt dan zoo men den enkeleni mensch als in aanleg en bedoeling
.,goed" ziet, zoodat noch breideling noch stuur van noode is.
Naarmate in de negentiende eeuw de feiten deze individualistische
beschouwing als volkomen onhoudbaar hebben geteekend, omdat die feiten
al te scherp spraken, werd er geroepm om een macht, die dwingend zou
Kunnen optreden, en zag men op naar den staat, die uniform regelend
en massaal alles ziende de uitkomst brengen moest; gelijk bij voorbeeld
en vooral de Sociaal-democratie vele jaren heeft betoogd.
Een christelijke maatschappij-beschouwing kan noch met dit individueele
noch met dit massale zich vergenoegen. Zij erkent gemakkelijk het juiste
in elk der beide standpunten, maar weet ook de schaduwzijde op te
merken: het schoone van het individueele naast het bed,erf door het
individualistische, het schoone van de solidariteit naast het bederf door
het massale. Het vasthouden nu van die lichtzijde met gelijktijdige ver
mijding der schaduwzijde schijnt slechts mogelijk, waar de menschheid
of waar een groep binnen die menschheid als een organisme wordt gezien.

III.
Het gevondene geldt ook voor de wereld van den arbeid, waar dus ook
regeling noodig zijn zal. Om den samenhang, die er wezenlijk is, nu ook
tot uiting te brengen, kan het organiseeren niet worden gemist. Organiseeren beduidt, dat de enkele zich schikken moet, en schijnt dus het tegen
deel van vrijheid te beduiden. Maar die „vrijheid" beduidt bandteloosheid
en voert in haar gevolg den ondergang van mannen en vrouwen en
kinderen mede, de verspilling van tijd en kracht en ontwikkeling, de be
schadiging van lichaam en ziel. Daar moest wel worden beschermd en
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moest plaats zijn voor organisatie en afspraak en meerderheidsbesluit en
gehandhaafde wet — in één woerd: voor het anti-individualistische.
Maar dit behoeft volstrekt niet te leiden tot dooding van de individua
liteit en; van de vrije krachten. Het is namelijk mogelijk, dat deze orga
nisatie niet opgelegd wordit van boven af, maar groeit van binnen uit;
dat zij uitgaat van het individueele en gedifferentiëerde, om dan met
inachtneming van dieze elementen het gemeenschappelijke te bouwen.
Deze overtuiging nu is de ondergrond en het uitgangspunt voor het
onderwerp, dat ons gaat bezighouden: De arbeidswereld behoeft eigen
organen, omdat zij een organisme is.
Al aanstonds worde echter opgemerkt, dat hierbij niet gedacht wordt
aan één organisatie naar éen model voor alle tijden. De negentiende
en de twintigste eeuw dragen immers een eigen karakter, dat o.m. wordt
bepaald door de komst van een' breed kapitalisme, den opbloei van het
industrialisme en in verband met die beide het ontstaan en straks de
consolidering van den vierden stand. Hier ontstaan dus nieuwe sociale
eri economische toestanden, zoodat aan copiëeren zelfs niet kan worden
gedacht. Wie met name de regeling,e*n van den gildentijd kortweg zou
terug-wenschen, zou daarmede verraden, dat ook voor hem de samenleving
niet eien levend organisme is maar een doode machine; dat hij aan de
mogelijkheid gelooft om het leven] te wringen in een bepaald gareel. Het
blijft hier bij het algemeene beginsel en de groote lijn, dat organisatie
en organen niet gemist kunnen worden; maar met de mogelijkheid voor
©en telkens andere toepassing in verba/nd met telkens nieuwe toestanden.
Het groote beginsel, waarvan wij spreken, brengt met zich, dat geen
heil verwacht kan worden van staatsonthouding om enkel plaats te laten
voor het optreden van de individuen. De staat zal moeten ingrijpen, omdat
hij alleen het gezamenlijke kan ordenen, de ordening kan sanctioneeren
en; bewaren. Maar dit voert weder niet tot een staats-albemoeienis, waarbij
de enkeling wordt weggedrukt. De staat moet de organen scheppen, liever
nog: den groei van reeds: bestaande organen aankweeken; en leiden; waarna
dan van de werking dier organen het overige moet worden verwacht.
Indien van den aanvang af deze dingen waren ingezien en men niet
door een valsche vrijheidsleuze zich had laten leidien, dan zou nimmer de
individueele ellende zoo groot gegroeid zijn, noch ooit het straffe optreden
van den staat zoo krachtig zijn verdedigd.
IV.
In onze daglen is de begeerte naar zulk een organisatie en zulke
organen algemeen. Slechts zelden spruit zij, althans aanwijsbaar, voort uit
een positief christelijke overtuiging. Dikwijls is het enkel de macht der
feiten, die tot den eisch drijft — waarmede een zijdelingsch bewijs is ge
geven voor de grootschheid en den socialen kant van het Evangelie, dat
immers alom zijn invloed oefenen moet en blijkbaar alleen den juisten blik
verschaft ook voor de maatschappelijke vragen.
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Wij geven een reeks uitspraken, opzettelijk zeer bont gekozen zoowel
wat de sociale aL wat die geestelijke overtuiging der zegslieden betreft.
Eerst is hier dan de vraag te vermelden naar een sociale Kamer naast
een politieke. Men meene niet, dat in dezen gedachtengang niets zou
gewonnen wezen, omdat immers een sociale Kamer evenzeer als de politieke
alle dingen liegt in de handen van den staat. Want juist de samenstelling
van zulk een sociaal lichaam wordt begeerd, omdat daar meer blik op
het sociale leven, meer begaafdheid voor die sociale taak en meer onmid
dellijke medewerking van de volksgroepen zou gewaarborgd zijn. Zoo
hebben Roomsche sociologen, meermalen de ordening van ondernemers en
arbeiders in beroepsstanden gevergd, waarna dezen dan een sociale Kamer
zouden kunnen samenstellen. Zoo heeft een liberaal man als Dr. Eerdmans
gepleit voor een Eerste Kamer, gekozen door de Provinciale Staten, de
Gemeenteraden, de Waterschappen!, de Kamers van Arbeid. Zoo heeft
Mr. Anema, een Anti-Revolutionair, de gedachte geopperd, dat de Eerste
Kamer de vertegenwoordiging worde van de maatschappij, terwijl de Tweede
die blijve van den staat. En Mr. Treub, hoewel nadrukkelijk opmerkend,
dat hij tot zijn beschouwingen niet komt vanuit christelijk oogpunt, acht
toch organisme in plaats van individualisme als grondslag voor het staats
recht onmisbaar eni meent, dat wij op weg zijn naar een hooger ontwikke
lingsstadium van vertegenwoordiging dan wat door het algemeen kiesrecht
verkregen wordt. Het maatschappelijk organisme moet zich afspiegelen.
En hij zou een Eerste Kamer wenscheni, saamgesteld uit werkgevers en
werknemers, beide verdeeld over eenige groote groepen van bedrijven.
Voorts is er het zoeken naar „nieuwe organen". Op de Jaarvergadering
November 1917 van den Vrijzinnig-Democratischen Bond bleek men zeer
sterk het gevaar te gevoelen, dat in den komenden tijd scherpe arbeids
geschillen zullen ontstaan. Daartegen zouden zoowel arbeiders als patroons
zich moeten organiseeren, terwijl zij in dit streven door den wetgever zouden
moeten worden gesteund. Want naast de behoefte, dat het tegenwoordig
disributie-dwangstelsel spoedig verdwijne en dat de individueele krachten
weer kans op volle ontplooiing erlangen, blijft het de taak van den wet
gever om te zorgen, dat niet groepen van ons volk in dezen ecc<nt>mischen
otrijd ten onder gaan. De wetgever wachte dan echter niet alle dingen van
thans reeds fungeerende of nieuw te vormen zuivere staatsorganen, du;h
zoeke het in de lijn van onze Kamers van Arbeid, hoewel dan zonder twijfel
belangrijk gereorganiseerd. In dezelfde lijn laat telkens Dr. J. van Hettinga
Tromp zich hooren. De ervaring in Amsterdam opgedaan aangaande d.e
onmacht van den Gemeenteraad om de sociale ordeningen te vinden, doet
hem vragen naar nieuwe organen, omdat deze ordening toch gevonden
worden moet.
Een Vrij-Liberaal man als Mr. Smissaert wordt toch eigenlijk gedreven
door een zelfde complex van gedachten, wanneer hij in „Onze Eeuw" 1915,
I 123 constateert, dat Regeering en Kamer niet op de hoogte zijn van de
toestanden, dat de R,egeering toch maar vast met een voor-ontwerp begint,
vervolgens een onderzoek doet instellen, daarna haar ontwerp wijzigt enz.,
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alles 't achterste voren — welke aanwijzing geen nut kan hebben, tenzij
hieruit die eisch volgt, dat organen worden gevonden, die het noodige
inzicht wél kunnen verschaffen en de noodige plannen met kennis van
zaken ontwerpen.
Veel radicaler dan hij dTukt Mr. Kranenburg zich uit in „Vragen des
Tijds" 1917, I 125; maar zijn critiek op de bestaande toestanden gaat
van dezelfde principen uit. De juristen, zoo verzekert hij, koesteren
geenerlei illusie meer betreffende het vermogen van den wetgever om
de rechtsvorming te blijven beheerschen. In het moderne rechtsleven is
er behoefte aan nieuwe rechtscheppende organen!.
Niet anders Mr. Krabbe in het zesde hoofdstuk van zijn „De Moderne
Staats-idee". Hij acht, dat de Kamer als geheel te ver af staat van het
leven, dat telkens in de behandelde stof is betrokken, om dit leven met
kennis van zaken te kunnen leiden en dat men zich daar dus met leuzen
of met beginselen contenteert. Hetzelfde geldt eigenlijk ook van de Pro
vinciale Staten en den Gemeenteraad. In plaats van de leden dezer colleges,
die immers gekozen worden krachtens politieke overwegingen, hebben wij
behoefte aan mannen, die gekozen worden om hun maatschappelijke kennis
en maatschappelijken blik, en aan organen uit deze mannen geformeerd.
De handel, de industrie, de landbouw moeten door de belanghebbenden
zelf worden behartigd en geleid. Op dit oogenblik i9 weliswaar bij deze
belangenkringen, bijv. tusschen de arbeiders en de patroons, een scherpe
worsteling om de macht te ontdekken; maar deze zou verminderen en ver
dwijnen, wanneer zij mede recht-vormend konden optreden. Daarnaast staat
nog het feit, dat er groote achterstand is in de wetgeving, omdat de Kamer
haar taak niet aan kan, terwijl het leven hierop niet kan wachten en dus
zich zelf redt door een zekere ongeorganiseerde rechtsvorming.
Hoewel ietwat aarzelend, hebben toch ook Sociaal-democraten zich iu
denzelfden geest uitgelaten. Het „Rapport over de reorganisatie van de
Kamers van Arbeid" vraagt om Arbeidsraden, die wellicht in zake be
scherming en verzekering het werk van den staat zouden kunnen over
nemen. Welnu, in de commissie ad hoe vonden ook de heeren H. Polak en
J. H. Schaper hun plaats, die geen afzonderlijke nota hebben ingediend
om van hun afwijkende meening te doen blijken — hetgeen ook niet te
wachten was, omdat de heer Polak in het „Weekblad" van den A. N. D. B.
voor zulke organen heeft gepleit en de heer Schaper blijkens „De Socialisu
tische Gids" 1917 blz. 830 wel iets gevoelt voor arbeidsraden, onderwijs
raden enz., die het parlement kunnen voorlichten, het werk voorbereiden,
de werkzaamheden verlichten. In hetzelfde periodiek trouwens van 1918
blz. 186 geeft de heer J. H. de Roode aan gereorganiseerde Kamers of Raden
van Arbeid een goede kans, omdat min of meer gereglementeerde samienkomsten van arbeiders en werkgevers zeker nut zouden kunnen stichten.
V.
Wanneer alom de onmacht van den wetgever gevoeld wordt om via ééne
uniforme regeling alles te ordenen, dan moet zonder eenigen twijfel ook de
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wetgever zelf zijn onmacht hebben ervaren en moet dit in de bestaande
wetgeving blijken.
Dit is dan ook het geval en wij geven daarvan eenige bewijzen.
Niet enkel in zake sociale wetgeving in den engsten zin. Op meer dan
één terrein toch heeft de wetgever organen te werk gesteld, die eigenlijk
een andere taak hadden, maar die hier een nieuwe taak ontvingen, omdat
de „nieuwe organen" ontbreken.
Soms fungeert de Gemeenteraad als zulk een orgaan. In de Leerplichtwet
wordt het z.g. landbouwverlof mogelijk gemaakt. De vraag is, wanneer
dit verleend zal worden. Volgens art. 15 der wet is de Gemeenteraad bevoegd
te regelen, gedurende welke tijden; het landbouwverlof kan worden verleend.
Waarom heeft de wetgever deze tijden nieit vastgelegd in de wet, toen hij
de stof zelf regelde? Waarom draagt hij een deel van zijn taak aan den
Gmeenteraad over? De Memorie vaji toelichting antwoordt, dlat de plaat
selijke omstandigheden, wat de verdeeling van de landbouw werkzaam heden
betreft, dit noodzakelijk maken. Zij zijn immers zoo verschillend, dat het
onmogelijk is in de wet voor het geheele land bepaalde maanden aan ï.e
wijzen, binnen welke de verloven moeten vallen; een! dergelijke regeling
moet worden overgelaten aan de plaatselijke besturen. En dan nog eens
bijzonder duidelijk in de Memorie van antwoord: Zelfs niet aan Gedeputeerde
Staten, maar aan den Gemeenteraad moet deze bevoegdheid worden verleend,
omdat Gedeputeerden van de locale toestanden niet voldoende goed op de'
hoogte kunnen zijn.
Elders treedt de rechter op als nieuw orgaan. Volgens de wet op het
arbeidscontract, artikel 1639d toch is de arbeider verplicht om in het
algemeen datgene te doen en na te lateru, wat een goed arbeider in gelijke
omstandigheden behoort te doen enJ na te laten. Dat men door deze wets
bepaling veel wijzer wordt, zal men niet beweren. Zij gelijkt bedenkelijk
veel op de definitie: dat de cirkel rond is; en men, mag vragen, waarom
de wetgever een dergelijke niets-zeggende bepaling in de wet heeft opge
nomen. Het antwoord moet luiden: dat hij geen kans zag om te bepalen,
zeer in het algemeen, wat die arbeider verplicht is te doen en dat hij nu
dit bepalen; gelegd heeft op de schouders van den rechter, die immers moet
optreden als een conflict ontstaat; dat beteekent: die alsdan wél een be
slissing moet nemen!; dat beteekent: die feitelijk de wetgeving voortzet.
Soms geldt de patroon als orgaan. Dezelfde wet kent in artikel 1637j
een reglement, vastgesteld door den patroon eni onder zekere voorwaarden
verbindend. Dit reglement gaat over de arbeidsvoorwaarden, terwijl de
wet reeds over de arbeidsvoorwaarden;' gaat.
Soms fungeeren patroons en arbeiders tezamen als orgaan. Volgens
Aibeidscontract 163<n is een collectief contract tusschen beide groepen
gesloten onder bepaalde voorwaarden bindend; d. i. patroons en arbeiders
tarnen vullen hier de leemte aan, door de wet gelaten.
Zeer dikwijls fungeert de Kroon als orgaan door een Koninklijk Besluit
of een Algemeenen Maatregel van Bestuur. De juridische bijzonderheden
omtrent dit een en ander blijven hier rusten; ten dezen zij onder meer
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verwezen naar het werk van Mr. van der Pot. Maar waarom treedt de
Kroon hier op? Blijkbaar omdat een algemeene regeling door de wet
als volkomen onmogelijk werd gevoeld. Volgens de Memorie van toelichting
bij de Arbeidswet van 1904 gold mede als motief, dat men eerst een bepaling
zeer soepel wilde houden, om haar pas later, als zij deugdelijk gebleken was,
in de wet vast te leggen. Soms drijft hier de begeerte om onmiddellijk te
kunnen ingrijpen met vermijding van den langen weg, die overigens
voor het tot stand komen van een wet wordt gevorderd.
Wij geven uit onze wetten eenig,e voorbeelden van het bedoelde.
In de Hinderwet van 1875 worden in artikel 2 de bedrijven aangewezen,
-waarop de wet van toepassing is. In artikel 3 echter wordt aanvulling van
die lijst bij algemeenlen maatregel van bestuur mogelijk gesteld; blijkbaar,
omdat niet steeds de wetgever gelijken tred kan houden met de vergroeiing
of ontwikkeling in het bedrijfsleven. Te gelijker tijd wordt achter geëischt,
dat zulk een aanvulling binnen een jaar door de wet zal zijn bekrachtigd;
blijkbaar om den invloed van de wetgevende organen op de wet te be
stendigen.
In de Arbeidswet 1889 artikel 4 werd bepaald, dat een algemeene
maatregel van bestuur aan vrouwen en jeugdigen voorwaardelijk of
onvoorwaardelijk arbeid verbieden kan, terwijl toch de Arbeidswet zelf
zich met dit onderwerp bezig hield.
In de Veiligheidswet 1895 wordt sedtert eenigen tijd in artikel 7 voor
geschreven, dat een algemeene maatregel van bestuur bepaalt, wat door
het hoofd of den bestuurder van een fabriek gedaan moet worden voor
zindelijkheid, zuivere temperatuur, veiligheid. En zelfs volgt daar de ge
dachte, dat dit zal moeten geschieden met inachtneming van voorschriften
te geven door den Inspecteur. Gelijk men ziet kan hier de Kroon de haar
verleende bevoegdheid dus neg weder aan een ander overdragen.
In de Ongevallenwet 1901 wordt vastgesteld, dat een algemeene maat
regel van bestuur de risico-overdracht regelen zal benevens alles wat nog
verder ter voorbereiding van de uitvoering der wet zal noodig zijn.
In de Arbeidswet 1911 schrijft artikel 7 tweede lid voor, dat het
Districtshoofd van de Arbeids-inspectie voorschriften omtrent de rust
tijden geven mag, onverminderd wat de wet zelf reeds in het eerste lid
heeft bepaald.
In de Steenhouwerswet 1911 worden.' in artikel 6 nadere schriftelijke
voorschriften vanwege het Districtshoofd in uitzicht gesteld en het is
niet oninteressant om na te lezen, wat door de heeren Drucker en Tydeman
over deze wijze van wetgeven en overdracht van bevoegdheid in de Kamer
opgemerkt is.
Nog één voorbeeld: de Stuwadoorswet 1914 artikel 10 stelt vast, dat er
voor het verrichten van Zondagsarbeid uitdrukkelijk vergunning noodig
is en dat in deze vergunning tevens de voorwaarden moeten zijn aange
geven. In artikel 12 worden voorschriften bij algemeenen maatregel van
bestuur gevergd voor den toegang tot de zeeschepen.

60
VI.
Al deze gegeven voorbeelden bewijzen hetzelfde; namelijk dat de wet
gever zijn onmacht heeft gevoeld om alle dingen uniform bij de wet te
regelen.
Toch staan de gevallen nog volstrekt niet gelijk.
Waar de patroons of de patroons en de arbeiders tezamen als nieuw
orgaan worden aangewezen, ligt daarin een erk,enning van de krachten
en organisaties, die in het leven zelf zijn gegroeid. Al het overige is
surrogaat van een goede regeling, niets meer.
De rechter word^t hier gesteld voor een taak, waarvoor hij niet benoemd
is en die eigenlijk een onmogelijke taak moet heeten, omdat de bedoelde
artikelen geen aanwijzing geven van hetgeen zij hebben gewild.
En als de Kroon hier optreedt — daarover heeft vooral Mr. Smissaert
reeds in „Onze Eeuw" 1904, II 351 gesproken — dan is er immers voor
d,e Kamer geen enkele waarborg, dat hetzij door de Kroon hetzij door de
arbeids-inspectie bepalingen zullen worden getroffen en voorschriften zul
len worden gegeven ook maar eenigermate in een geest als de Kamer zou
begeeren Bovendien wordt op deze wijze aan patroons en arbeiders beide
alle zekerheid ontnomen, dat een wenschelijke continuïteit in de bepalingen
zal blijven heerschen. Zij worden niet, als een verandering op komst is,
eenigen tijd van te voren gewaarschuwd., gelijk dat bij den langen wetgevenden weg wél het geval is- zij kunnen zich dus niet op de nieuwe
toestanden voorbereiden. Zij hebben eindelijk niet den allerminsten waar
borg, dat door de Kroon of de Inspectie meer zaakkundig de vragen zullen
worden beslist dan dat door de Kamer had kunnen geschieden.
Het bleek ons reeds, dat deze bezwaren ten deele zijn gevoeld. Wij
denken aan de bepaling in artikel 3 der Hinderwet. Daar behoudt de
volksvertegenwoordiging haar recht om tenslotte te beslissen- een stap in
de verkeerde richting, omdat de Kamer evenmin bij machte is omtrent
de in geding komende vraag een' zaakkundige beslissing te nemen
maar m elk geval een erkenning, dat het overdragen der verplichting of
bevoegdheid op de Kroon een fout is.
Natuurlijk heeft de ervaring meer dan eens hetzelfde bewezen. Ook bij
deze soepele wetgeving was men niet tegen mislukking gevrijwaard. Wij
noemen slechts het reeds zeer bekende en beroemde — zoo men wil:
beruchte — lot van den algemeenien maatregel van bestuur omtrent den
arbeid van vrouwen en jeugdigen in de steenfabrieken, die verscheen 21
Januari 1897, veranderd werd Maart 1903, geschorst Mei 1903, eewiizio-d
November 1903.
De nieuwe toestanden, waarvoor de oorlog ons heeft geplaatst, zullen
het probleem nog meer dringend maken.
Ongetwijfeld zal toeneming van de staatsbedrijven worden' gezien, de
z.g. „socialisatie", waaromtrent Renner met zijn „Verstaatlichung" veel
belangrijks heeft gezegd. En zoo vaak de overheid door socialiseering
van weer een bedrijf de taak zal hebben sociaal op te treden, zal de
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onmacht opnieuw blijken van de gewone overheidsorganen voor deze taak.
Maar het is niet twijfelachtig, of naast de „socialisatie" een andere
regeling het vrije bedrijf zal vervangen; een regeling namelijk, waarbij het
particulier bedrijf in stand gehouden wordt doch de vrijheid van den
bedrijfsleider zeer sterk wordt beperkt. Reeds in de jaarvergadering van
„Boaz" Maart 1918 heeft de heer Colijn als noodzakelijk gesteld, dat
ingegrePen wordt in h,et beschikkingsrecht der reeders over de laadruimte
der schepen; en dat wel niet slechts nationaal doch zelfs gezien over de
gansche wereld. En Walther Rathenau heeft in „Die neue Wirtschaft"
verzekerd, dat het vrije spel der krachten een einde heeft. Zeker zal van
overheidswege worden invloed geoefend op de plaats der vestiging van
bedrijven, op de geoorloofdheid van het gebruik der grondstoffen, op het
vervaardigen van tus-schenproducten; op zooveel meer als niet buiten den
invloed van den staat gehouden worden kan, nu slechts door een breed
overzien aan de economische behoeften aan de behoeften der verarmde
wereld zal kunnen worden tegemoetgekomen.
Men behoeft slechts een oogenblik zich in te denken in de uiterst
kiesche en pijnlijke taak, die hierdoor aan de overheid wordt opgelegd, o.m
te verstaan, dat die overheid haar nieuwe taak zeker niet zal kunnen vol
voeren zonder andere organen dan waarover zij tot nog toe beschikt.
Gelijk dan ook Mr. Treub in zijn „De Economische Toekomst van Neder
land" een college gevraagd heeft van deskundigen ter voorlichting van
de negeering omtrent de vrachtpolitiek, den handel, de nijverheid. In
Januari 1919 is trouwens reeds de Nijverheids-raad geconstitueerd. Nog
anderen vroegen — wij denken aan het artikel in „De Economist" 1917,
blz. 654 v.v. over de Export-centrale — tusschen-organen voor de regeling
\an den export, alzoo dat deze regeling geschiedt met veel regeeringsrelatie
en toch niet door regeeringsorganen.

VII.
Meni ziet, dat er eenheid is in de critiek op den gang der dingen. Zoowel
de theorie als de practijk doen hetzelfde geluid hooren en het geluid klinkt
vanuit allerlei kringen met sociaal en geestelijk de meest verscheiden over
tuiging. In het voorafgaande werd daarom soms opzettelijk de politieke of
sociale kleur der zegslieden vermeld, opdat de eenheid nog scherper zou
blijken.
Bijna een gelijke eenheid nu vindt men bij het aanwijzen der genees
middelen.
Een enkele maal inderdaad wacht men het nog van dte aanvankelijk vrije
regeling, die straks via dien wetgever bindend worden moet. Het is duide
lijk, waarom men dezen weg inslaat. Hier toch worden allerlei belangrijke
goederen bewaard; de invloed van het parlement blijft bestendigd, de wet
geving behoudt haar constantie, het bedrijf ziet de komende veranderingen
vooruit de wetgever beschikt over ervaring.
Toch erkennen de meesten, dat dit middel onvoldoende en onzuiver is.
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Zelfs daar wordt deze erkenning gegeven, waar men niet blind is voor
de groote gevaren, die aan het instituut der nieuwe organen kleven. Zoo
heeft Mr. Levy in 1917 zich om juridische overwegingen tegen deze decen
tralisatie verzet. Hij eischt toch, dat er één recht zal zijn, geldend voor
alle burgers, dat de constitutioneele waarborgen voor de wetgeving blijven
werken, dat niet de belanghebbenden zelf wetgever worden. Om deze
redenen kan hij onmogelijk een verordeningsbevoegdheid van nieuwe
organen aanvaarden. Toch vraagt ook hij bijv. in het „Tijdschrift tegen
de Werkloosheid" December 1917, dat speciale lichamen uit de nijverheid
zaïllen worden saamgesteld voor de uitvoering van wettelijke regels; niet —
men lette er op — voor de wetgeving, maar dan toch wel voor de uitvoering
der wet door personen, die niet in het ambtelijk kader zijn opgenomen,
met minder bureaucratische eenzijdigheid en met meer technische des
kundigheid. Het is waar, dat zijn betoog speciaal de arbeidsreserven geldt.
Maar het is even zeker, dat het als vanzelf breeder toepassing vergt.
Aldus namelijk, dat de wet de regels vaststelt, maar dat de uitvoering der
wet gelegd wordt nóch in de handen van bureaucraten nóch in die van
de Kroon, doch van lichamen uit de nijverheid; dat is: dat noch de wille
keur noch de onkunde aan het stuurrad worden) geplaatst.
De reeds genoemde Mr. Kranenburg gaat in deze lijn veel verder. In
„Vragen des Tijds" 1917, I 125 acht hij arbeidsraden als rechtscheppende organen noodig. En hij verwacht daarvan uitnemende dingen. De
plicht toch cm onpartijdig te zijn, de plicht om een rechtvaardige oplos
sing te vinden, om de belangen-taxatie minder van emotioneele en een
zijdige beoordeeling afhankelijk te maken, de rechtvormende taak zelf. . . .
dit alles zal de leden der arbeidsraden noodzakelijk dwingen om de relatieve
gegrondheid van de verschillende standpunten nuchter te beoordeelen en de
onderscheiden belangen af te wegen. Hij zou daarop als controle het vernie
tigingsrecht van het centraal gezag op grond van strijd met de wet of met
het algemeen belang willen aanwenden en wijst er op, dat dit door de
werking van de ministerieele verantwoordelijkheid in laatste instantie ook
aan het parlement nog weder controle geeft.
Voor deze gansche in gang zijnde ontwikkeling doet zich nu een nieuw,
wel is waar zijdelingsch maar uiterst merkwaardig argument gelden, ont
leend aan den gang der politieke dingen. Velen toch vreezen, dat de even
redige vertegenwoordiging de kans op zuiver parlementaire kabinetten
verkleint: of althans, dat de noodzaak niet zal zijn te ontkennen om op
andere wijze dan tot nu toe den goeden gang der dingen te verzekeren,
als de Kamer al meer blijkt voor haar taak niet-berekend te zijn. Het zou
beteekenien, dat de invloed van het volk juist bij de invoering van het
algemeen kiesrecht vermindert. Wie dit betreurt in het belang van echte
democratie trachte dan echter niet tegen diezen stroom op te roeien, die
immers toch niet te keeren is; doch hij grave een andere bedding. Immers,
bij poge de maatschappelijke krachten zelf in te schakelen in de vaststelling
van hetgeen tenslotte regel en wet wesen zal; welke inschakeling van
maatschappelijke krachten het best door de nieuwe organen zal worden

63
verkregen en waarbij een blijvende invloed van het volk verzekerd is.
In zijn „Moderne Staatsidee", straks nog eens uitvoerig in zijn „Reehtsgezag" heeft Mr. Krabbe in dezen geest gesproken en even uitvoerig
Mr. Paul Scholten in „Onze Eeuw" van Juli 1918.

VIII.
In groote lijn is nu wel duidelijk, wat men zoekt. Oudtijds kon men de
grens tusschen staat en maatschappij, dus ook tusschen beiderlei taak
gemakkelijk aangeven. Reeds lang is deze grens verdoezeld, maar het uitwisschen zou noodlottig werken. Welk gedrag belooft hier uitkomst?
Menigmaal zoekt men het in een verschuiven van de grens. Wie eerst
zeer individueel gevoelden, gunden nu wat meer invloed aan den staat;
wie eerst zeer socialistisch dachten, erkenden) nu iets gemakkelijker het
goed recht van maatschappelijke krachten. Dit proces is inderdaad ter
weerszijden gaande. Nauwlijks zal men meer extreme individualisten en
extreme socialisten vinden. Staats-al-onthouding en staats-al-bemoeienis
worden niet meer bepleit.
Met dit al blijft men heen en weer schuiven over hetzelfde terrein, zoekt
men het in iets meer of minder. Hier is op den duur geen afdoende uit
komst te hopen. Noodig is een volkomen nieuwe blik, waai bij niet meer
de staat en de maatschappij liggen in hetzelfde vlak en de grens tusschen
die twee een weinig wijkt naar rechts of naar links; doch een, waarbij de
st-iat gezien wordt als staande boven beide, boven staat en boven maat
schappij. Doch dan niet zoo, dat hij tenslotte alles drukt en wringt; maar
zoo dat hij als immers de eenige, die daartoe bekwaam is, ordenend optreedt
en organen schept. Hij stelt de zeer algemeene regels, maar laat de toe
passing en de uitwerking over aan die organ,en. Hij regelt de sanctie en
de controle; maar de vrije maatschappelijke krachten ontvangen dan alle
kans en ruime baan voor grootsche ontplooiing.
Ook hierbij denken wij niet uitsluitend aan het economisch leven in
entgeren zin . Elders toch, bijv. in zake de school, doet zich hetzelfde voor.
Het kortelings verschenen „Nutsrapport" in zake de uitwerking van
artikel 192 Grondwet vraagt de instelling van schoolraden. Waarom? Om
de navolgende overwegingen: Wanneer de Gemeenteraden de zaak regelen,
dan mengt zich opnieuw de politiek in de paedagogische vragen èn dan
gaat alles uiterst langzaam. Wordt de zaak van den Gemeenteraad overge
bracht naar den Rijkswetgever, dan doen dezelfde bezwaren zich op. Er is
derhalv,e behoefte aan nieuwe organen, die de zaak van het onderwijs om
der wille van het onderwijs behartigen en die daarvoor een levende
belangstelling gevoelen: de schoolraden derhalve. Deze leven in het onder
wijs en hebben kennis daarvan; hun moeten rechten en plichten worden
toegekend als thans rusten op den Gemeenteraad, zelfs tot het recht toe
om opcenten te heffen voor de benoodigde gelden; ,eni straks met niet de
Gedeputeerde Stat.en doch een onderwijsraad als college van hooger beroep.
De nieuwe minister van Onderwijs heeft reeds — Stukken 1918/191!»
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No. 256, 3 -— in de Memorie van toelichting tot zijn begrooting de instelling
van een onderwijsraad wenschelijk geacht, om voor het geheele onderwijs
gebied aan den minister voorlichting te geven. Straks bij het ontwerp van
wet ingediend bij Koninklijke Boodschap van 29 November 1918, Stukken
no. 265 wordt in artikel 4 gewenscht, dat de raad aan den minister des
gevraagd of eigener beweging advies zal geven en wordt m de Memorie
van toelichting deze gedachte aldus uitgebreid: dat hij werkzaam zal zijn
ter voorbereiding van de maatregelen van algemeene strekking, die in
zake het onderwijs moeten worden genomen.
Omtrent het economisch leven doet zich dezelfde behoefte gevoelen,
omdat — gelijk wij reeds zagen — er groote achterstand is in de wet
geving en een groot onvermogen bij den wetgever; ook omdat bij de
economische spanning, waarin de wereld sedert den oorlog verkeert, het
gevaar voor economische botsingen zoo uiterst groot is.
Eindelijk nog om een zijdelingsch argument. Zijdelingsch wel is waar,
maar naar het ons voorkomt niet zonder waardij. Het is bekend, dat voor
arbeiders in gemeentebedrijven of voor arbeiders in particuliere, maar
voor de gemeenschap zeer gewichtige bedrijven extra regeling van hun
positie menigmaal wordt gewenscht. De arbeiders bij het spoorwegbedrijf,
een' waterleiding, een telephoon enz. zullen, ook wanneer zij niet in dienst
zijn van gesocialiseerde bedrijven, aan speciale regelen vanwege den staat
moeten onderworpen zijn om het algemeen belang. Maar zal de staat hier
zelf regelend optr,eden? Zal hij niet veel beter doen door uit te lokken,
dat er nieuwe organen worden gevormd en dat deze met een bepaalde taak
worden bekleed? Dan toch zal voor beide groepen! var. arbeiders, zooeven
bedoeld, de regeling van hun rechtspositie veel beter kunnen geschieden
dan door rechtstreeksche bemoeienis van den staat.
Het zoo overal en algemeen gewenschte wordt wellicht het best ge
ïllustreerd door de vermelding van een eenvoudige gedachte als deze: dat
ter bescherming van den' arbeider de wetgever den eisch stelt, dat een
winkel één werkdagmiddag gesloten zij, of dat de gehuwde vrouw — zoo
lang zij tenminste nog in loonarbeid werken moet — één werkmiddag per
week vrij zij; waarbij dan de wet zich er beslist van onthoudt om recht
streeks of zijdelings te bepalen, welke middag dat wezen moet. Zij
heeft haar taak vervuld door de grondidee te poneeren; organen uit het
leven' zelf opgekomen, regelen nu de toepassing naar iedere gemeente
•<f plaats, naar ieder bedrijf, naar het jaargetijde enz. Dan zijn vastheid
en soepelheid beide verkregen; een sterke aanpassing aan het lieven
zonder offering van.de grondgedachte.
IX.
Wat zal nu in bijzonderheden omtrent deze organen zijn op te merken?
Vooral omtrent hun samenstelling en hun taak?
Eerst stuiten wij hier op de vraag, of de wetgever zich het reeds in de
maatschappij gegroeide zal moeten herinneren. Er zijn organisaties van
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patroons en van arbeiders. Deze hebben allerlei regelingen getroffen, tot
het collectief contract toe. Zal de wetgever dit alles negeeren en zelf be
ginnen te bouwen, terwijl toch het bestaande zich aan de maatschappij
aansluit? Of zal de wetgever het bestaande dankbaar aanvaarden, zooveel
dit eenigszins mogelijk is?
Ongetwijfeld verdient het laatste de voorkeur, juist omdat het uit het
leven is gegroeid. Zal zeker soms de staat behoefte gevoelen dit gegroeide
een weinig te vervormen, hij zal het meermalen eenvoudig Kunnen sanctioneeren, hij zal altijd er van moeten uitgaan; gelijk de wet op het
Arbeidscontract gedaan heeft door in artikel 1637n het collectief
contract te erkennen zonder meer. En dat: zonder meer, omdat in
het jaar van de wet, in 1907 dit instituut nog zoo weinig in de practijk
was gegroeid. Gelijk de minister in de Kamer het uitsprak: dat voor het
overige te zijner tijd de wet zal moeten voorziening treffen. De minister
dacht daarbij vooral aan het bindend karakter van de collectieve contracten;
het is echter duidelijk, dat zijn opmerking op het geheele onderwerp toepas
baar is. Inderdaad maken de collectieve contracten een enormen groei door.
Zij regelen of kunnen gaan regelen het loon en den arbeidsduur, de aan
neming en het ontslag, het leerlingwezen, de hygiëne en de veiligheid,
de verzekering en de arbitrage.
Wat moet de staat dan echter nog doen? Blijft er tenslotte voor hem
nog eenige taak?
Hier ontmoeten wij Mr. J. A. Veraart met zijn werk over „Vraag
stukken der economische Bedrijfsorganisatie", die wel uiterst radicaal ant
woordt: eigenlijk zijn nieuwe organen onnoodig. Laat men beginnen met
de vakorganisaties van de patroons en de arbeiders. Deze maken zich zelf
sterk zonder eenige inmenging van den staat, doordat zij het instituut der
collectieve contracten uitbouwen en het verplichte lidmaatschap opleggeu.
In het collectief contract voor het boekdrukkersbedrijf bijv. is reeds geheel
buiten den wetgever om een compleeet rechtsinstituut verkregen, zelfs
met een vonnis en met executie — dit laatste door middel van boete,' werkontzegging, boycot, royement — zonder dat de staatsrechter daarin ooit
gekend wordt. De rechtspositie van den arbeider is hier onverbeterlijk
geregeld; zijn recht op arbeid is erkend en zijn ontJag kan *nem onge
vraagd slechts gegeven worden na de uitspraak van een commissie ad hoe.
De ervaring, zoo meent Mr. Veraart, bewijst de deugdelijkheid der rege
ling: van 425 gevallen, waarbij hooger beroep werd ingesteld, werden er
422 zelfs zonder stemming beslist.
Reeds uit het groote werk van Webb was het bekend, dat vakvereenigingen door eigen middelen belangrijke dwingende macht kunnen en
willen uitoefenen. Toch is het de vraag, of Mr. Veraart niet te ver gaat
door de nieuwe organen overbodig te achten; of hij niet al te zeer aan één
bedrijf denkt en aan hetgeen voor het oogenblik in dat bedrijf is ver
kregen. Trouwens, gelijk zoo aanstonds ook nog blijken zal, erkent ook hij,
dat er voor den staat een taak overblijft; de taak namelijk, om de gezellen
en patroons te waarborgen tegen tirannie en het publiek te waarborgen
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tegen brandschatting. En dat juist in dit bedrijf, waar langv, zuiver maatschappelijken weg wreeds zoo uitnemende uitkomsten zijn verkregen!
Het zal ongetwijfeld nu en dan van noode zijn, dat de staat veel meer
doet dan het bestaande erkennen en sanctioneeren. Soms zal hij van boven
af de organen moeten wekken. Wij denken aan de kellners, aan de arbeiders
en arbeidsters in huis-industrie of op steenfabrieken. Daar is de organisatie
vrijwel onmogelijk; het opkomen der nieuwe organen uit het vrije leven is
daar dus uitgesloten en al moet zonder twijfel ook hier worden gepoogd
opvoedend te werk te gaan, zoodat aan het eind de staat zich grootendeels
terugttrekken kunne, hij zal hier moeten beginnen met zelf te scheppen
wat onmisbaar is voor een gezonde ontplooiing van het geheel.
Ook waar hij niet zoo ver behoeft te gaan zal de staat zich niet kunnen
onttrekken, omdat een algemeene leiding vereischt blijft. Er mag niet
slechts gelet worden op ieder bedTijf op zich zelf; ook het economisch leven
van een volk met al zijn bedrijven is een éénheid, vraagt organisatie en
eischt organen.
In Nederland is aan deze algemeene leiding nog behoefte om een bij
zondere eigenaardigheid van groote beteekenis. Wij denken aan het feit,
dat de vakorganisatie gesplitst is naar religieuse en economische inzichten.
Toch zal bij de onderhandeling de arbeidswereld als één geheel moeten op
treden — een zaak, waarop Dr. van Hettinga Tromp niet moede wordt t,e
wijzen. En ongetwijfeld is iets van die eenheid te bereiken langs den na
gebruikeliiken weg van federatie. Maar niemand kan blind zijn voor de
nadeelen, daaraan verbonden. Wij deöken aan de oneenigheid, die zich
voor kan doen; ook, wellicht erger nog, aan het opbieden tegen elkaar.
Hier zal een officiëele organisatie veel beter kunnen werken.
Maar hier roeren wij nu tegelijk een bij uitstek practische vraag van
zeer groote beteekenis aan. Het is deze: Zal de eenheid van handeling
worden verkregeni, doordat nieuwe organen •—- nu, voor zooveel de arbeiders
betreft —• zullen worden saamgesteld door evenredige vertegenwoordiging?
Dat is dus ook: Zullen de patroons en de arbeiders, al of niet georgani
seerd, door vrije stemming invloed uitoefenen op de samenstelling der
organen en zullen de bestaande organisaties alleen dienst doen als kiesvereenigingen? Of wil men verder gaan en de samenstelling rechtstreeks
doem plaats hebben door de georganiseerden, met terzijdestelling van de
ongeorganiseerden? Wil men wellicht zelfs het wagen om alle verkiezing
onnoodig te verklaren, aangezien de vakorganisaties reeds de officiëele
organen der arbeiders zijn, zoodat aan haar de taak kan worden toever
trouwd om de leden der nieuwe organen aan te wijz,en?
Hier staan wij voor een soortgelijke botsing als zich in menig bedrijf heeft
voorgedaan tusschen groepsvertegenwoordiging of kern ter eener zijde en
vakbeweging aan den anderen kant. Wij voor ons meenien, dat de radicale
weg in afzienbaren tijd onmogelijk is, omdat de organisatie-idee niet vol
doende in ons volk is doorgedrongen. Tot zoolang zou het uitschakelen
van alle niet-georganiseerden een groote onbillijkheid ziin; waarom wij
meenen!, dat evenredige vertegenwoordiging de organen moei; samen-
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stellen. De vakbeweging behoeft dan toch geen oogenblik te vreezen voor
haar reden van bestaan: zij is niet alleen, gelijk reeds werd opgemerkt,
kiescollege; zij is bovendien de aangewezene om voeling te houden met de
collega's binnen het eigen vak door het gansche land èn om in verbinding
te blijven met de gansche arbeiderswereld.
Van niet minder beteekenis is de vraag, of de regeling moet uitgaan van
ieder vak afzonderlijk dan wel van den arbeid binnen een gemeente als
één geheel.
Hierbij moet een verwarrend spraakgebruik weggeruimd worden^ Wij
spreken nl. van drieërlei: van vak, van bedrijf, van onderneming. Wat
onder vak en onderneming wordt verstaan is volkomen duidelijk, doch
de aanduiding bedrijf wordt zoowel voor „vak" als voor „onderneming"
gebruikt; daarom wordt zij beter geheel weggelaten, omdat zij geen eigen
gedachte vertegenwoordigt. Men lette bijvoorbeeld op de omschrijving
der taak van het Christelijk Nationaal Vakverbond, waarin de woorden
„vak" en „bedrijf" als gelijkwaardig worden gebruikt. Het heet daar
toch, dat het Vakverbond die oprichting nastreeft van vakvereenigingen
en vakbonden in die bedrijven, waarin zij nog niet bestaan, en de
bevordering van de aansluiting tot een landelijken bond van plaatselijke
vereenigingen van het zelfde vak of bedrijf.
Wel blijft de vraag, of de organisatie moet uitgaan van het vak dan wel
van de onderneming. Het antwoord schijnt te zijn, dat men moet uitgaan
van het vak. Wel is waar is menige onderneming een combinatie van
vakken!. Maar de moeilijkheid, hoe alsdan de organisaties moeten worden
tot stand gebracht en in onderling verband gezet, wordt reeds thans
in de practijk opgelost. In de vakbeweging toch wordt meer dan eens
door centralisatie een band verkregen tusschen een vak en de „aanver
wante vakken]". In de tegenwoordige Kamera van Arbeid wordt meer
malen tusschen vakken gecombineerd. En in de statistiek van het Centraal
ureau wordt de geheele nijverheid ondergebracht onder zeventien hoofden
of bedrijfsgroepien.
Iets moeilijker is de vraag, of ,er moet worden georganiseerd per
vak dan wel per arbeid in de gemeente. Zal men de vakken elk afzon
derlijk orgamseeren in de gemeente, het district, de provincie, het rijk
— oi wil men de gansche wereld van den arbeid in het oog vatten binnen
gemeente, district, provincie, rijk?
Hier zijn de meeningen verdeeld.
In de Memorie van Antwoord Stqat&begrooting 1918 hoofdstuk I dd
27 November 1917, wenscht de Minister van Landbouw een verdeéling
van het rijk in districten, waarbij alle vakken in dat district worden
samengebracht. Ook de heer Van Hettinga Tromp meent in zijn „Nieuwe
Kamers van Arbeid", dat een Kamer van Arbeid voor ieder vak afzon',erJ ] , overb°dig is. En in zijn laatste praeadivies heeft Mr. van Zanten
feitelijk hetzelfde gezegd. Daarentegen pleit Mr. Fokker voor de organisatie
van elk der vakken.
O. i. zal zoowel het één als het ander moeten geschieden; d. i. om met
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thans gebruikelijke namen te spreken, zullen zoowel Kamers van Arbeid
als een plaatselijke Eaad van Arbeid tot uitgangspunt moeten worden
genomen. De laatste zal dan de hoofdzaak moeten worden; hij werkt
met breeder blik, hij omvat alles en het gevaar is hier geweken, dat gelijk
bijv. in een Boekdrukkers- of Bakkersraad dreigen zou, men vanwege
het eigen vak het geheel uit het oog verliest. Toch zullen de Kamers van
Arbeid onmisbaar wezen, omdat zóó alleen de speciale gegevens voor ieder
vak van een daartoe aangewezen lichaam kunnen worden ontvangen.
Mr. van Zanten trouwens, die de Kamers van Arbeid wil zien verdwijnen,
wenscht met het oog op gewemschte kennis van bijzonderheden in een
vak speciale commissiën binnen de Arbeidsraden, „die dan wellicht den
naam van Kamer van Arbeid kunnen ontvangen".
Beide inrichtingen zullen nationaal moeten worden georganiseerd; en
boven deze nationale organisaties zal tenslotte een opperste arbeidsraad
moeten staan. De heer Yan Hettinga Tromp heeft er in zijn „Demobilisatiezorgen" zelfs voor gepleit, dat met de instelling hiervan zou worden
begonnen. De tegenwoordige Minister van Arbeid heeft blijkens zijn
begrooting (Stukken 1918/1919, No. 287, artikel 40) denzelfden wensch.
Hij vraagt allereerst de samenstellinig van een Hoogen Raad van Arbeid
ter verkrijging van een geregelde samenwerking der Regeering met een
kern van personen, die adviseerende bevoegdheid bezitten over wetsont
werpen en andere zaken den arbeid betreffende. Deze Hooge Raad van
Arbeid1 zal zieker in nauw verband moeten worden gesteld met de beide
zooeven bedoelde nationale organisaties, de directie van den Arbeid, de
leden van de arbeidsinspectie, de vakcentralen van patroons en arbeiders,
deDi gezondheidsraad enz.
D,e nadere bijzonderheden kunnen hier blijven rusten. Zoo de vraag
welke greneen de districten zullen moeten hebben; Mr. Fokker en Mr. van
Zanten bevelen een indeeling naar die der arbeidsinspectie aan. Evenzeer
blijft de vraag rusten, of patroons en arbeiders ook afzonderlijk moeten
kunnen vergaderen, waar o. i. niets tegen en alles voor is. Wanneer do
verzekeringen afzonderlijk geregeld worden, verliest ook het strijdpunt
inzake de pariteit en den onpartijdigen voorzitter veel van zijn scherpte.
X.
De vraag is thans, welke taak aan deze lichamen moet worden toegekend.
Naar vrijwel aller gevoelen zullen zij verordeningsbevoegdheid moeten
hebben, terwijl dan het aangeven van de algemeene lijnen door de w.et
s-eschiedt Hiermede zou de behoefte vervallen aan koninklijke besluiten,
algemeene maatregelen van bestuur en beslissingen door ambtenaren,
evenzeer als die aan alles-omvattende beslissingen door den landswetgever zelf.
Of het verleenen van zulk een bevoegdheid door de grondwet wordt
gedoogd, schijnt nog twijfelachtig. In de prae-adviezen, behandeld t.?r
Juristen-Vereeniging van 1917, zijn daaromtrent belangrijke opmerkingen
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gemaakt; 4e vergadering zelf heeft omtrent dit punt geen beslissing ge
nomen. De staatscommissie van 20 December 1918 zal de vraag moeten
in studie nemern; immers ziet zij zich als onderwerp mede aangewezen:
,,De mogelijkheid tot instelling van andere publiekrechtelijke organen
dan reeds door d,e grondwet erkend". Zoodanige organen kunnen dan
soepel, snel en zaakkundig de noodige regelingen treffen.
De argumenten tegen zulk een bevoegdheidsverleening, door Mr. Levy
aangevoerd en boven onder YII vermeld, schijnen ons niet steekhoudend.
Er zal inderdaad een verschillend recht voor verschillende burgers
ontstaan; maar dat zal hetzelfde beduiden als gelijk recht voor allen,
omdat gelijk recht voor ongelijken onrecht beduidt. Wij staan hier weder
voor het nivelleerende en uniformeerende van het individualisme, dat de
samengesteldheid en verscheidenheid in de sociale wereld voorbijziet.
De constitutioneele waarborgen zouden langs dezen weg zeker beter tot
hun recht komen dan thans, nu zij formeel volkomen gelden doch
feitelijk al minder effect sorteeren. De belanghebbenden zullen niet zelf
dan wetgever zijn, wanneer maar die bedoelde bevoegdheid niet aan de
Kamers van Arbeid, maar aan den Eaad van Arbeid wordt verleend.
Waarover zal deze verordeningsbevoegdheid moeten gaan? Ongetwijfeld
over maatregelen van veiligheid; over de arbeidsvoorwaarden in den
breedsten zin; in sommige vakken ook over het minimumloon, in die
vakken namelijk, waar intense organisatie vooralsnog onmogelijk is en
derhalve de bemoeienis met het minimumloon het karakter draagt van
arbeidsbescherming. In het algemeen zullen hier diezelfde onderwerpen
ter sprake komen als ook in het collectief contract behandeld worden;
waarom er dan ook zal moeten worden gewaakt tegen dubbele behande
ling, tegen het nemen van deze stof uit de handen der maatschappelijke
krachten die zelf reeds werken; waarbij menigmaal die staat met sanctioneeren van het verkregene zal moeten volstaan.
Voorts zullen deze organen mede kunnen arbeiden aan die uitvoering .en
toepassing van wetten; waardoor het aantal ambtenaren minder groot
behoeft te zijn en de particuliere maatschappelijke krachten meerder
worden te werk gesteld.
Zij zullen op het gebied van enquête en advies menig nuttig werk kunnen
doen, mits zij meerdere bevoegdheden bezitten dan de tegenwoordige
Kamers van Arbeid en op andere wijze kunnen werken. Zij zullen advies
kunnen' geven aan de Eegeering, voordat een wetsontwerp wordt in
gediend; maar evenzeer advies aan partijen, eer een collectief contract
gesloten wordt. Dit laatste niet alleen, omdat in het algemeen zulk een
advies wenschelijk is; maar bovendien omdat niet onwaarschijnlijk straks
de nieuwe organen tevens omtrent deze contracten rechtspraak zullen
moeten geven. Dit laatste zal in elk geval moeten worden geregeld met
inachtneming van datgene, wat gelijk wij door Mr. Veraart vermeld
zagen, reeds thans door partijen zelf verkregen worden kan.
Van groot belang is de mogelijkheid van arbitrage, omdat zij beduidt
regeling van het recht in plaats van beslissing door de macht. Wie dit
5

70
begeren voor de internationale verhouding, kunnen niet nalaten het
cok te wenschen voor de wereld van de industrie; en die nieuwe organen
zullen een voortreffelijke taak hebben in het onnoodig maken der machts
middelen van staking en uitsluiting, wanneer zij rechtsorganen gewor
den zijn.
Zij kunnen dit, gelijk vanzelf spreekt, doen door zelf de beslissing te
geven of door een scheidsrechtelijk college te benoemen. Aan de hand
van de uiteenzettingen van Junghann schijnt ons de Amerikaansche
regeling van een permanent scheidsgerecht de voorkeur te verdienen boven
de Canadeiesche regeling, die voor elk bepaald geval de samenstelling van
een speciaal scheidsgerecht vraagt, en dat wel omdat een permanent
college beter werken en op de publieke opinie beter invloed oefenen kan;
ook in bepaalde gevallen reeds kan optreden met pogingen: tot bemid
deling eer een conflict is uitgebroken, zoodat menigwerf een botsing
voorkomen wordt. M'r. Van Zanten slaat de benoeming van één rijksbe
middelaar per district voor, die permanent zal wezen.
Het ingrijpendst zou natuurlijk zijn de bevoegdheid om in het bedrijf zelf
te regelen. Toch schrikke men van deze gedachte niet al te zeer. Eeeds
thans grijpen een aantal regelingen in in d)en gang van het bedrijf; bij
den voortgaanden demoeratischen stroom in alle landen is het niet meer
dan natuurlijk, dat de arbeiderskringen invloed oefenen willen op den
gang der dingen in zijn geheel, waarbij het dan zeker het meest verkieslijk
is, dat dit geschiedt door goed geregelde arbeidsraden.
Het verst zou men ongetwijfeld op dit gebied gaan door de bevoegdheid
te verleenen, dat collectieve contracten verbindend worden verklaard ook
voor patroons en arbeiders, die niet zelf bij dit contract zijn betrokken.
De vraag, bij welk percent dit zou moeten worden veroorloofd kunnen
wij als een finesse weer laten rusten; maar wel moet gevraagd worden,
welke rechtsgrond er zijn zou voor zulk een verbindend-verklaring. Hier
chijnen namelijk zeer hybridisch de vrijheid en de dwang te worden
dooreen gemengd. De vrijheid, omdat hjet vrije bedrijf wordt gehand
haafd, waarbij ik moet kunnen toetreden en uittreden' en handelen naar
persoonlijken wil of onderlinge afspraak èn de dwang, gelijk die anders
slechts in het staatsleven wordt gekend. Het schijnt logisch, dat hier
wordt aangedrongen op hetzij de handhaving van het particulier bedrijf
met volle vrijheid hetzij op staatsbedrijf met dwang. Bovendien behoeft
immers de regeling in een collectief contract, zelfs zoo het door een
groote meerderheid is getroffen, nog geen „recht" te zijn, omdat het
recht evengoed bij de minderheid schuilen kan. Mr. Fokker, die een open
oog voor deze bezwaren heeft, pleit intusschen toch voor het verbindendverklar-.n der contracten op grond daarvan, dat de maatschappij het
richtig functioneeren van den arbeid behoeft en dat om die reden de
bemoeienis van den staat ook met vrije, maar voor het geheel;! volksleven
uiterst gewichtige bedrijven reeds thans algemeen wordt goedgekeurd.
In dien geda-chtengang moet het ook gewenscht worden geacht, dat
hetgeen goed en mogelijk gebleken is voor de samenleving tot regel en
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wet binnen deze samenleving verheven wordt. Wij voor ons zouden liever
nog iets anders zeggen: ook hier schijnt ons de achtergrond te vinden
in den samenhang en het organisme. Wij leven voor het geheel. De idee
der vrijheid is, wanneer zij beteekent ongebreideldheid of vergeten van
den ander, principieel verwerpelijk; ,en bij een handhaving enkel van die
idee zonder meer schijnt toch, gelijk zooeven bij de kwestie van het gelijk
recht voor allen, het oude individualisme nog aan het woord te zijn.

XI.
De nieuwe organen zullen aldus naast een zuiver maatschappelijk
karakter dikwijls het dwingend vermogen hebben van een staatsorgaan.
Reeds om deze laatste reden is het onmogelijk, dat de staat zich na de
vorming dezer organen velkomen terugtrekt. Ook Mr. Veraart moet
erkennen, dat er plaats blijft voor een staatstaak, ondanks zijn zeer sterk
pleidooi voor het zooveel mogelijk uitgroeien van de maatschappelijke
organen zonder dat de staatsorganen heel of half ingrijpen. Hij heeft het
oog op de door hem beschreven rechtspraak, die zich van dwangmiddelen
als de boycot bedient. Het gevaar voor tyrannie ligt hier zeker zeer aan
den weg; maar precies hetzelfde gevaar leeft tengevolge van allerlei be
palingen in een collectief contract, waarover de partijen het zijn eens
geworden, maar waarvan het groote publiek de dupe worden zou. Een
toezicht door den staat ter bescherming zoowel van de vakgenooten als
van de buitenstaan den schijnt onmisbaar.
De staat zal echter verder moeten gaan. Wanneer hij toch onder bepaalde
voorwaarden collectievie contracten wil doen verbindend verklaren, dan
zal hij van de werking dezer ni,euw-geschapen bevoegdheid ook volkomen
cp de hoogte moeten zijn; dus de gelegenheid moeten hebben zich telkens
volkomen op de hoogte te stellen en hij zal moeten kunnen ingrijpen,
zoodra hem dit noodzakelijk schijnt.
Inzake collectieve contracten is er trouwens nog meer te doen. Wanneer
zij worden beschermd, zal tegelijkertijd omtrent hun maximum-duur iets
moeten worden bepaald; al weder ter voorkoming van tyrannie, ditmaal
van een tyrannie door de leiders ter weerszijden uitgeoefend tegenover
allen, die bij het vak betrokken zijn, of tegenover het gansche vak.
Want een organisatie, die het leveni geleden wil, mag dit leven niet dooden.
Het zal onvermijdelijk wezen, dat de wet de gevolgen regelt van het
bedanken voor de organisatie, waardoor toch iemand zich tevens ?ou
kunnen ontslagen rekenen van zijn verplichtingen omtrent het collectief
conti act. De verwachting, dat hier alles particulier kan worden verkregen
en bijv. door boycot, door den vertrekkende onmogelijk te maken vol
doende dwang kan worden uitgeoefend, schijnt wat al te naïef.
Wanneer de overheid de verordeningsbevoegdheid schept, zal zij zich
voorts het recht van sanctie of minstens het recht van veto moeten
voorbehouden; want zij moet de rechtsvorming in het gansche volksleven
kunnen blijven leiden en moet die in haar groote eenheid bewaren.
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Eindelijk nog de vraag van het „verplichte lidmaatschap". Wij bedoelen
dit thans in een anderen zin dan gewoonlijk. Gewoonlijk denkt men hierbij
aan een particuliere regeling; een onderdeel van het collectief contrafet,
waarbij patroons en arbeiders zich verplichten] om louter met georganiseerden te arbeiden. Alsdan gaat de geheele kwestie buiten die der nieuwe
organen om. Hier denken wij aan den staat, zooals hij van ieder in de
wereld van de industrie zal vergen, dat hij zich inschrijven doet voor een
bepaald vak of een bepaalde onderneming. Daardoor wordt verkregen,
dat allen die het vak samenstellen geregistreerd zijn. Een billijke verkiezing
voor die vertegenwoordigende lichamen wordt daardoor zeer bevorderd; en
er wordt een aanvang verkregen van de organisatie van het bedrijfsleven.
Tegen dit verplichte lidmaatschap kunnen geen bezwaren rijzen, gelijk
nog altoos hetzij terecht, hetzij ten onrechte tegen het gewone verplichte
lidmaatschap worden aangevoerd. Hier kunnen geen gewetensbezwaren
tegen organiseeren opkomen; andere bezwaren, als die van dubbele contri
butie, dubbele fondsen doen zich niet voor. En hoewel wij zeker thans
nog niet ver genoeg zijn gevorderd om reeds zulk een registreering naar
het vak voor allen aan allen op te leggen, zal de wetgever met deze
mogelijkheid in de toekomst, met dit ideaal moeten rekenen.
Zoo vindt dus de staat zijn plaats bij den aanvang: hij schépt de
organen; maar ook bij het eind: hij controleert de werking; daartusschen-in
arbeiden de maatschappelijke vrije kringen. Trouwens, deze hebban
meestal ook reeds te voren gewerkt, omdat de organen zijn opgebouwd
uit hetgeen door hen needs was bereikt. De geheele wereld van den arbeid
zal zich aldus gezond kunnen ontplooien. Er zal regeling zijn, geen
ongebondenheid; maar een regeling, die soepel is en die met kennis van
zaken is getroffen. De samenhang van het geheel zal zijn bewaard,
terwijl de eigenaardigheid van elk der samenstellende deelen erkend blijft.
XII.
Toch zijn wij nog niet geheel aan het eind. Ook als dit alles wordt
overzien, zal de behoefte nog eenmaal blijken aan een geestelijke over
tuiging en een geestelijke kracht als voorwaarde daarvoor, dat het sociaalgeordende goed zal werken.
Zooeven herinnerden wij er reeds aan, dat aan de leden zoo goed als
aan het lichaam moet worden gedacht. Maar dit is niet de eenige chris
telijke grondtoon hier. Er ligt, naarmate het gebouw meer zijn voltooiing
nadert, te meer een grootsche taak voor allen, die op de zedelijke en gees
telijke vorming van ons volk opvoedend inwerken kunnen. Want een
organisatie is niet slechts normaal, doch zelfs zonder twijfel volkomen
onmisbaar; maar zij is tegelijk heel onvoldoende. Want zij vormt slechts
het gareel, het kader, de machine. Met haar is omtrent de vulling van
dit kader, omtrent de werking van de machine nog niets bepaald. Hier
komt het aan op den geest; een geest, die moet aangekweekt werden, omdat
hij niet vanzelf aanwezig is.
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Aangrijpende dingen leert op dit punt ©en land — wij denken aan
Australië — dat in organisatorisch opzicht het volmaakte ongeveer heeft
bereikt en dat thans niet slechts zedelijk, maar zelfs economisch dreigt
achteruit te gaan; gelijk de uiteenzettingen van Manes en Junghann zeer
duidelijk maken.
Wat toch is het geval? Wij wijzen slechts op twee punten, ter illustratie,
hoewel meer te noemen zoude zijn.
De voortreffelijke organisatie heeft o.m. een regeling van den arbeid
gebracht, die uitermate humaan schijnt en alle uitmergeling onmogelijk
maakt; de regeling, dat al meer slechts uurloon wordt betaald en het
werken op stukloon of het betalen naar geleverd en arbeid allengs geheel
verdwijnt. Doch deze regeling heeft tengevolge, dat de arbeiders zeer
kalm werken om niet te zeggen tot luiheid komen en dat dus de voorziening
in de economische behoeften van allen of niet öf althans zóó weinig ge
schiedt, dat straks een binnendringen van andere arbeiders niet meer zal
zijn te keeren. Eigen inlanders staan evengoed als Japanners gereed om
het werk aan te vatten met meer toewijding en minder eischen; en het
oogenblik komt, waarop deze vreemde krachten niet langer kunnen wor
den; geweerd. Daarmede zal alles, wat door de organisaties omtrent de
arbeidsvoorwaarden is verkregen, volkomen op losse schroeven zijn gezet.
De nieuwe krachten toch voegen zich niet in de bestaande organisaties in.
en zullen de regelingen met de patroons naar eigen inzicht treffen.
Een tweede punt. De arbitrage-gedachte is tot in alle bijzonderheden
uitgewerkt en: toegepast, maar het aantal groote stakingen neemt er toie.
Het blijkt namelijk, dat men het instituut van de verplichte arbitrage
heeft verdedigd, omdat men langs dezen weg wilde komen tot verplicht
lidmaatschap en tot uitbouw van de arbeidersorganisaties; dit weder met
het doel om te komen tot grootere machtsvorming. M. a. w.: de arbitrage
is hier niet gezocht om het ideëele motief van recht boven macht, doch
slechts in de overweging, dat men aldus zijn macht beter zou kunnen
doen gelden.
Deze beide voorbeelden bewijzen, hoezeer een sociale uitbouw tot
mislukking voeren moet, wanneer hij niet gepaard gaat met de aan
kweeking van zedelijk en gieestèlijk besef. Het besef omtrent de heerlijk
heid en de noodzaak van den arbeid, het besef omtrent de majesteit van het
recht.
Ook ten onzent is nu en dan gebleken van groote zelfzucht en zelf
voldaanheid en harteloosheid bij arbeiders en arbeidersgroepen, die door
de organisatie zóó ver klimmen konden, dat zij „binnen" zijn, en die dan
het besef van roeping tegenover anderen bleken verloren te hebben.
Om nog geheel te zwijgen van het natuurlijk vierschijnsel, dat in geen
geval een regeling, die economisch uitkomst brengt, aan de diepere
zedelijke en geestelijke behoeften van den merusch voldoening zou kunnen
schenken.
De mensch leeft noch bij brood, noch bij vaste positie op zichzelf. Zoo
blijft de behoefte aan den gieest, aan den christelijken geest, die allen
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aanblaast en allen doorgloeit; die bezielt om op te komen voor het recht,
om den eigen zin te verloochenen; die bezielt om met toewijding op te
komen voor de taak; die aldus alleen in staat is om het gareel geestelijk
t© vnllen en het daarmede te maken tot een zegen voor de getaeenschap.
Indien de mensch zal zijn óók in maatschappelijk opzicht „mensch
Gods, volmaakt en tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust", dan zal
naast de sociale geleding de geestelijke bearbeiding voortdurend onmis
baar zijn.

SAMENVATTING.

1. De samenleving is een organisme. Daarmede is het individualisme en
atomisme voor het sociale leven veroordeeld.
2. Het is begrijpelijk, dat tegenover deze onhoudbare strevingen alles van
de alles-órdenende en alLes-doende staatsmacht verwacht werd.
3. Hoewel aan deze staatsmacht de eigenlijke ordening zal moeten blijven,
zal de maatschappij aldus moeten worden geleed, dat maatschappelijke
organen voor de verdere uitwerking worden gevormd.
4. Deze organen moeten worden opgebouwd uit hetgeen in de maatschappij
gegroeid is om aldus zooveel doenlijk de werking der vrije krachten te
bewaren, zonder te vervallen tot desorganisatie.

GEBRUIKTE LITERATUUR.

Dr. A. Kuyper, Kamerrede 28 en 30 Noviember 1874. Handelingen
1874/75 blz. 345 v.v.
Mr. A. Anema, De grondslagen der sociologie. Amsterdam 1900.
Mr. H. Smis&aert, Wetgeving door het uitvoerend gezag. Onze Eeuw
1904 II blz. 351—377.
Mr. M. W. F. Trenb, Organisch Kiesrecht en Eerste Kamer. Vragen
desTijds 1908 I blz. 213—236.
Mr. P. J. M. Aalberse, Liberalisme, Socialisme, Katholieke Staats- en
Maatschappij-leer. Leiden 1909; blz. 289 v.v.
Mr. H. Drucker, Kamerrede 31 Mei 1911. Handelingen 1910/11
blz. 2161.
Mr. M. Tideman, Kamerred;e 31 Mei 1916. Handelingen 1910/11
blz. 2142, 2159.
R a p p o r t betreffende de werking der Wet op de Kamers van Arbeid enz.
Delft 1911.
Mr. Dr. J. H. Tan Zanten, Bedrijfsorganisatie op publiekrechtelijken
grondslag. De Economist 1912 blz. 337 v.v.
Dr. J. van Hettinga Tromp, Het sociale arbeidscontract. Amsterdam 1913.
Mr. H. Smissaert, „Nationale" sociale wetgeving. Onze Eeuw 1915
I blz. 123—140.
Dr. J. van Hettinga Tromp, Nieuwe Kamers van Arbeid. Amsterdam 1914.
Dr. J. Junghann, Sozialismus in Australien. Zeitschrift für die
gesammte Staatswiss,enschaft 1914 I S. 88—125.
Dr. J. Junghann, Der Staat als Schlichter gewerblicher Streitigkeiten.
Tübingen 1914.
Mr. H. Krabbe, De moderne Staatsidee. Den Haag 1915.
Dr. J. van Hettinga Tromp, Demobilisatie-zorgen. De Telegraaf
van 21 en 23 November 1917.
Mr. R. Kranenburg, Decentralisatie van wetgeving en de arbeidsraden.
Vragen des Tijds 1917 I blz. 125—135.
Mr. C. V/. van der Pot, Wet en algemeene maatregel van bestuur in het
NederlandSch staatsrecht. Leiden 1916.

76

Mr. E. Fokker, Praeadvies in Handelingen Nederlandsche Juristenvereeniging 1917.

Mr. Br, H. Frijda, Praeadvies in Handelingen Nederlandsche
Juristenvereeniging 1917.
Mr. J. A. Levy, Nieuwe organen. Den Haag 1917.
Mr. J. A. Levy, De arbeidsreserve. Tijdschrift tegen de werkloosheid
1917; blz. 721 v.v.

H. Polak m h e t W e e k b l a d v a n d e n A . N . D . B . ; z i e D e T e 1 e g r a a f
van 23 November 1917.

J. H. Schaper, De waardeering van het Parlement. De Socialisti
sch e G i d s 1917, blz. 823 v.v.

Mr. W. M. F. Treub, De economische toekomst van Nederland Haar
lem 1917.

H. Bieuier, De ontwikkeling tot bedrijfsorganisatie. Rotterdam 1918.
Mr. H. Krabbe, Het rechtsgezag. Den Haag 1918.
Dr. A. Manes, Das australische Arbeiterparadies in Gefahr. Stuttgart 1918.
N u t s r a p p o r t over de uitwerkng van het nieuwe artikel 192 der
Grondw,et. Zaltbommel 1918.
Walther Rathenau, Die neue Wirtschaft. Berlijn 1918.
J. H. de Roede, De sociale verzekering. De Socialistische Gids
1918, blz. 173 v.v.

Mr. P, Scholten, Het ministerie Cort van dier Linden en de volkswil
Onze Eeuw 1918 III.

Mr. J. A. t eraart, Vraagstukken van economische bedrijfsorganisatie Den
Bosch 1918.

Mr. Br. J. H. van Zanten, Nieuwe wettelijke regeling ter vervanging der
Kamers van Arbeid. De Kamer van Arbeid 15 December 1918.

INHOUD.

I. Verband tusschen het geestelijke en het sociale.
II. De maatschappij als organisme.
III. De arbeidswereld als organisme.
IV. Algemeene behoefte aan nieuwe organen.
V. „Nieuwe organen" in onze bestaande wetgeving.
VI. De grondgedachte in deze bepalingen.
VII. De betere verwerkelijking dierzelfde gedachte algemeen gezocht.
VIII. De grondgedachte der nieuwe organen.
IX. Samenstelling en werking der organen.
X. Bevoegdheid der organen.
XI. De blijvende taak van den staat.
XII. De blijvende behoefte aan geestelijke krachten.
Samenvatting.
Literatuur.

Organisatie der Maatschappij
door

H. DIEMER.

Door maatschappelijke organisatie wil ik verstaan, dat de verschillende
standen, welke betrokken zijn bij het productieproces, dit thans ruim
genomen, elk voor zich tot organisatie komen en daarna hun taak
mderling gaan verdeelen.
Hoe meer als beginsel erkend wordt, dat de geschiedenis der menschheid
uitgegaan is van gemeenschapsbanden en zich daarin zal blijven bewegen;
hoe meer een zekere mate van ontwikkeling gemeengoed wordt, hoe sterker
dit proces doorwerkt.
De solldariteitsgedachte, die in de samenleving precies het tegenover
gestelde ziet van een getal los naast elkaar staande individuen, wint,
voortgekomen uit en rustende op den grondslag van het Christendom,
evenzeer terrein, als deze nieuwe leer eenjmaal deed, toen zij den strijd
aanbond tegen de oppermachtige Romeinsche cultuur.
In de Romeinsche Maatschappij beschouwden in den tijd, toen de leer
van den Nazirener contact begon te krijgen met de consciënties en even
daarvoor, kapitaal en arbeid elkaar als de grootste vijanden. Aller harts
tocht ging uit naar de wereld der stoffelijke dingen; van de rijken, om,
ware het mogelijk, nog meer te genieten van de tot overzatheid leidende
cultuur; van de armen, om de machthebbers in den Staat te bewegen met
immer grooter gulheid voor brood en spelen te zorgen. De arbeid voor het
dagelijksch brood was in oneer. Alle handenarbeid was den vrijen man
onwaardig. Om het volk slechts aan zich te verbinden en uit vrees1 voor
de soldatesca verbonden de keizers zich aan den derden stand en lieten het
benoodigde halen, waar het te halen was: bij de rijken. Van saamhoorigheid
was geen sprake; geen sprankel van liefde werd gezien. De klassenstrijd
laaide fel op: eenerzijds de kapitalisten met schitterende woordvoerders
als Cicero en Cato, en anderzijds de proletariërs, tot in den dood
gehoorzaam aan leiders, als Catilina en Spartacus, die een hemel op aarde
voorspelden, als de rijken slechts teruggeslagen werden. En later deze
proletariërs zelfs vereenigd in vakorganisaties, op syndicalistische leest
geschoeid.
En toen kwam het Christendom, niet met kracht of geweld, maar met
het wapen des Geestes. Tegenover het „hatelijk zijnde en elkander hatende"
werd zoowel in de Romeinsche wereld, als op den Areopagus te Athene
bet gebod gesteld: God lief te hebben boven alles en den naaste als zich-
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zeiven. En toen werd een adellijk stempel gedrukt op den handenarbeid en
elk eerlijk beroep; en de slaaf en de heer werden, zoo het licht van Golgotha
hen omscheen, geliefde broeders in den Heere. Als een zuurdeesem hebben
toen de Christelijke beginselen gewerkt, zelfs zonder dwang of overheersching. En toch is er nooit grooter verandering opgemerkt op
maatschappelijk terrein; naast het verheffen van den arbeid op een hoog
voetstuk, naast het ondergraven der slavernij, werd de vrouw vrijgemaakt
en het huisgezin gepromoveerd tot de cel der maatschappij.
De organisatie van de Maatschappij, die in onzen tijd een aanvang neemt,
is slechts een schakel te meer in het ontwikkelingsproces, dat begon bij
de overwinning van het Kruis op het Eomeinsch Imperium.
Dit proces wordt slechts bespoedigd door het voortschrijden der volks
ontwikkeling en het tegelijk verbreken van verouderde boeien. De Eransche
Revolutie van 1789 bezorgde op zichzelf zeer weinig voordeel aan de
maatschappelijk het meest onderdrukte klasse, wijl zij slechts d i r e c t
politieke gevolgen had: de derde stand maakte een forschen sprong voor
waarts en plaatste zich boven adel en geestelijkheid. Maar i n d i r e c t ,
al meest het eerst door vele diepten en dalen heen, wat verhinderd had
kunnen worden, als in stede van de revolutie het Christelijk beginsel den
weg had mogen aanwijzen, is de baan wel vrijgemaakt voor een meer
evenredige distributie van kennis en wetenschap over al de lagen van het
volk. De voortschrijding dezer volksontwikkeling nu heeft allereerst in
bijna alle beschaafde landen aan den vierden stand dezelfde politieke
rechten geschonken als aan den derden. Hadden tot voor kort alleen
de hoogere standen stem in het kapittel wat betreft de vertegenwoordiging
bij de Regeering, het algemeen kiesrecht, thans afgezien van de vraag
of ons beginsel de voorkeur zou geven aan een ander stelsel, is bijna
overal ingevoerd of staat ingevoerd te worden.
Maar hiermede alleen neemt de vierde stand, door ontwikkeliing
gekomen tot de erkentenis van eigen verdiensten en onmisbaarheid, geen
genoegen: zoo goed als op staatkundig terrein de onderscheidene standen
thans gelijke rechten hebben, wil men dit nu ook doorgevoerd1 zien op
economisch gebied. De vierde stand vraagt, neen eischt medezeggenschap
op maatschappelijk territoir, waar tot dusver van een gelijke verdeeling
geen sprake was. De organisatie van de Maatschappij vraagt de rustige
aandacht van elk, die den menschelijken arbeid zich gaarne ziet ontplooien
tot verrijking van het gansche menschdom. Dat zulks niet in strijd is met
de beginselen van Gods Woord, maar zich daar geheel bij aanpast, zullen
wij gaan betoogen.
Er is een tijd geweest, dat er bij den arbeid' van geen organisatie sprake
was. Toen öf van boven af met ijzeren scepter werd geregeerd, öf
patriarchale verhoudingen nog een ideëelen glans afwierpen. Beide
methoden hebben hun tijd gehad. Van de eerste behoeft dit niet bejammerd
te worden; wat de laatste betreft, bij de ontwikkeling van klein- tot
grootbedrijf en bij de doorvoering der democratie ook in het bedrijfsleven
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moesten haar dagen wel geteld, zijn. De arbeid onder de leiding nam
er geen genoegen meer mede, dat er over hem zonder hem werd
beslist, en kwam voor eigen rechten op. De vakbeweging maakte zich
gereed op te treden als .beschermster van den vierden stand, van de
arbeidersklasse. Deze oordeelde langzamerhand mondig te zijn geworden
en best instaat zelf op te komen voor de begeerde ruimere plaats aan
den maatschappelijken disch.
Hoe nu deze strijd moest worden gevoerd door een leger, dat nog geen
ondervinding had, stond van den aanvang af niet vast. Ook vooral, wijl
het doel in den schemer lag en al naar gelang de politieke en ook
religieuse gezindheid van den deelnemer hier een van elkaar afwijkend
ideaal voor oogen stond. De vakbeweging, het eerste teeken van maat
schappelijke organisatie van den nieuweren tijd; dat wondere optrekken
van al die duizenden over de geheele beschaafde wereld, hetwelk, waar
ook opgemerkt, evengoed een echo oproept als een heusch soldatenleger
op mar&ch, bezien wij nader, 't Is noodzakelijk, zal 't ons duidelijk zijn,
hoe hier pilaren worden aanschouwd, waarop straks een hecht, wellicht
de eeuwen verdurend, gebouw kan worden opgetrokken.
Alleen met de vakbeweging in de nieuwste phase van het maatschappij
leven bemoeien wij ons. Als uitgangspunt nemen wij daarom het knooppunt
in de geschiedenis der menschheid, waarop de draden van den ouderen en
van den nieuweren tijd aan elkaar gehecht zijn. De vakbeweging te Eome,
hoe belangwekkend ook voor den historieminnaar, mag ons niet ophouden.
Haar sporen verliezen zich trouwens geheel in het zand der vroegste
Middeleeuwen. Het gildentijdperk wijst ons slechts even den weg naar de
groote Revolutie, maar daar aangekomen, rekenlen wij er ook ineens mede
af, want de nieuwe leer der volmaakte vrijheid — ach, economisch bezien
vergaapte zich hier alles aan den schijn — moest, natuurlijk in het wel
begrepen belang der menschheid, niets van organisatie hebben, en dus
stonden alom de politieke machthebbers;, verblind door het nieuwe licht,
gereed allen vorm van organisatie op het arbeidsterrein te verbieden.
De Fransche wind woei sterk in die dagen over meerdere landen van
West-Europa en juist in die, welke de beschaving voortdroegen. Vóór de
negentiende eeuw aanklopte om het werk van haar voorgangster voort te
zetten, was overal het meest streng doorgevoerde individualisme meester
van het terrein. Het coalitie-verbod zou op den eisch van het gevleugelde
woord ^.vrijheid, gelijkheid en broederschap" pas de poort openen, waardoor
elke vermoeide en belaste het dorado kon binnentrekken. Dat het gansch
anders liep, leerde de toekomst helaas al te spoedig.
Hoe verheugend het eenerzijds was, dat aan de bedrijfsontwikkeling niet
meer allerhande belemmerende bepalingen in den weg konden worden
gelegd, was de sprong tot ongebreidelde vrijheid op economisch gebied
toch veel te groot. E n zoo moest gezien worden, dat wel in het s t a a t s 
l e v e n afstanden werden verkleind, maar in de M a a t s c h a p p i j
precies het tegenovergestelde plaats had. Het volk, dat zich willig
gespannen had voor de zegekar der Revolutie, hetwelk gedroomd had van
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een hemel op aarde, van een zich geheel vrij gevoelen van alle knellende
banden, gevoelde spoedig, wat het zeggen wilde, overgeleverd te zijn aan
de uiterste consequenties van een; staathuishoudkunde, waarbij alle
gemoedsleven contrabande was.
Wèl enkele deelen der Maatschappij trokken voordeel van de omzetting,
maar in stede, dat de ongelijkheid op economisch gebied verminderde,
begon zij steeds sterker te spreken. De omwenteling bevestigde de
ongelijkheid der fortuinen. Werd het kapitaal vóór het coalitie-verbod
nog eenigszins belemmerd in zijn sterke uitzetting, daarna was het de
weg bereid tot algeheele overwinning. De sterksten onder de patroons
maakten gebruik van den toestand en plukten; alle voordeelen van de ver
betering der arbeidsmethoden, welke in de lucht zat. Zij konden stoom en
machine alras aanwenden om hun positie ongemeen te versterken. De
nationale industrie, straks de wereld-industrie, kwam op, en kon onbe
lemmerd beslag leggen op alle menschem-materiaal, hetwelk een onder
geschikte positie in de samenleving innam. De Staat was slechts een
rechtsinstituut tot bloote bescherming van zuiver individualistisch op
treden. Alle organische samenhang van mensch tot mensch was
vernietigd. In den strijd van industrie tegen industrie kon niet gerekend
worden met de eeuwige bestemming van den mensch. Het terugkeeren tot
de te kwader ure verlaten gemeenschapsgedachte, uitvloeisel der Schepping,
z&u slechts van den heilloozen weg kunnen afbrengen en toch tegelijk
voldoening schenken aan het verlangen naar steeds grooter cultivering
van de gansche samenleving.
En toen is die hardnekkige kamp begonnen, om de leer van het koude
individualisme, zoowel in de politiek als in de maatschappelijke beweging
van den troon te stooten, opdat er een Staat zou verrijzen, waarin het
ethische element recht van meespreken had, en een Maatschappij ware
op te bouwen, waarin de mensch naar den aard zijner bestemming in
organisch verband kon leven. De strijd, die met een aanvankelijke over
winning is geëindigd, waar geen genoegen meer genomen wordt met een
negatieve taak van den Staat, maar eenj positieve er aan toegevoegd
is geworden; waar in de maatschappelijke samenleving de organisatie van
stand naast stand zich almeer begint te ontplooien.
Maar de kroon op het werk is nog niet gezet. De arbeid van intellec
tuelen met die van practici zal hand aan hand moeten gaan, opdat wij
ons het gebouw duidelijk voor oogen kunnen stellen, waarin, zoover een
zondige wereld zulks mogelijk maakt, de beginselen uit Gods Woord zijn
gerealiseerd. De roeping van Staat en Overheid eischt, een teer onderwerp
als het is, een voorzichtig toetsen, wikken eni wegen. En het verenigings
leven m de Maatschappij moet uitgroeien tot een economische bedrijfs
organisatie, waarbij elke stand recht krijgt op de plaats, hem toekomend
om naar den' eisch der Christelijke solidariteit elkaar niet te benauwen
maar aan te vullen. Alleen met het proces, hetwelk leiden kan tot meer of
minder tot volmaking gebrachte bedrijfsorganisatie, houden wij ons hier op.
De vakbeweging der arbeiders heeft in den loop der laatste jaren haar
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invloedssfeer aanmerkelijk kunnen uitbreiden. Hoe meer dit geschiedde,
hoe meer ook de stand der patroons tot organisatie werd gebracht, en het
dus werd een onderhandelen; en accordeeren van groep met groep. Be
troffen de eischen der arbeiders eerst slechts enkele eenvoudige bepalingen
uit de arbeidsvoorwaarden, thans wil men bij het vaststellen van deze
laatste volledige medezeggingschap, en, dit niet loopend over
den persoon van den individueelen werknemer, maar over het instituut
eter vakbeweging.
Vóór wij nu gaan bezien, hoe dit tezamen treffen van regelen het best
kan geschieden, dient de vraag beantwoord, of dit een en ander zich ver
draagt met het Christelijk beginsel. Zoo neen, dan moet verzet geboden
tegen zulk verwerpelijk uitvindsel onzer eeuw; zoo ja, dan ook met over
winning van mogelijk vooroordeel in overgave aan de leiding Gods in de
geschiedenis der Maatschappij, onze schouders onder de nieuwe taak.
Wie de productiemiddelen in zijn bezit heeft, kan in het productieproces
over veel macht beschikken. Bij de verdeeling der productie, vau het arbeidsre&ultaat, kan hij, indien geen beperkende bepalingen worden getroffen,
zijn wil tot .wet doen zijn. Het is de vrees der sociaal-democraten en der
communisten, dat bij deze verdeeling te groote ongelijkheid wordt be
tracht, welke hen brengt tot het stellen hunner bijzondere wenschen om
trent de productiemiddelen. De sociaal-democraten ijveren thans voor een
meer of minder getemperd staatsbeheer, terwijl de communisten het
eigendom der productiemiddelen willen overdragen aan de maatschappe
lijke groepen zelf.
Ofschoon wij op grond onzer beginselen ons niet zouden behoeven te
verzetten tegen eene evolutie, welke, dan zonder gebruikmaking van af
keurenswaardige middelen, den kant opging van staats- of gemeenschap
pelijk bezit (gemeentelijk of staatsbeheer acht elk onzer immers soms
r,eeds nu noodzakelijk), meenen! wij toch, dat beide zoo streng mogelijk
doorgevoerde stelsels ingaan tegen de mogelijkheid eener ontplooiing aller
menschelijke gaven en krachten, wijl bij deze poging tot verbetering alle
nadruk wordt gelegd op de gemeenschap en de persoon geheel
uitgeschakeld. De natuur van den mensch verzet zich, zoowel tegen het
een, als tegen het ander. Hier komt nog bij, dat beide groepen als middel
om tot hun geluksstaat te komen er een willen aanpassen, den k l a s s e n 
strijd, hetwelk wèl in strijd is met het Goddielijk gebod, en in zijn conse
quenties ook met het algemeene rechtsbesef, dat, dank zij Gods algemeene
genade, nog allerwegen wordt gevonden ondier de menischenkmderen.
Evenmin is echter gewenseht, dat de mensch oppermachtig eigenaar zij
der productiemiddelen. Maar hoe komen wij hierbij aan de hand van Gods
Woord nu niet sterk t,e staan!
Het vraagstuk van den Eigendom is vooor ons geen probleem, als
wij terug willen gaan tot de Bron, en den Schepper van hemel en aarde
erkennen als den Oorsprong aller dingen. Al het aardsche eigendom wordt
dan slechts leenhezit en aan het menschelijke eigendomsrecht sterke
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'beperking opgelegd. Reeds in het tweede , Bijbel-hoofdstuk, nadat op
majestueuze wijze de Schepping beschreven is, wordt de mensch voorgesteld
als rentmeester van Gods goederen. „Zoo nam de Heere God den mensch
en zette hem in den hof van Eden om dien te bouwen en te bewaren".
Zoowel Ou die als Nieuwe Testament geven te verstaan, dat de gedachte
onjuist is, als zou de menlsch met zijn bezit, met zijn eigendom, mogen
handelen naar goedvinden. De arbeid zal geheiligd zijn en als einddoel aan
gewezen, dat God er mede wordt gediend.
Zoo blijft er een verband bestaan tusschen stoffelijk bezit en den
Schepper in dien zin, dat verantwoording schuldig is voor het gebruik.
Het aardsche leven moet nu beschouwd onder eeuwigheidslicht en het
beheer der stoffelijke goederen moet ten principale ook tot Gods eere
dienen. Van het gebruik heeft de tijdelijke rentmeester eenmaal rekenschap
af te leggen. „Gij dienstknechten! zijt gehoorzaam uwen heeren naar het
vleesch
; niet naar oogendienst, als menschenbehagers, maar als
dienstknechten van Christus, doende den wil van God van harte; dienende
met goedwilligheid den Heere, en niet de menschen". „En gij heeren!
doet hetzelfde bij hen
als die weet, dat ook uw eigen Heere in de
hemelen is".
Gerechtigheid moet aldus betracht worden bij het uitoefenen van het
rentmeesterschap. Alle aardsch bezit blijft het eigendom van den Algever.
En in st,ede van zich te verheffen op rijkdom of veelheid van goederen,
dienen deze veeleer tot beproeving van den eigenaar. Hier geldt de zware
eisch voor elk, met veel bezit verwaardigd: over veel gezet, over veel
getrouw te zijn! Want tegenover den| zegen, welke kan uitgaan van een
recht gebruik dier in bruikleen ontvangen goederen, staat het allergrootste
gevaar van misbruik. De ziel des menschen verpandt zich zoo licht
aan goud en goed, tegen de hoogheilige waarschuwing in: „Wordt niet
ijdel, als het vermogen overvloedig aanwast, en zet er het hart niet op".
Alle gebruik moet getoetst aan de twee groote geboden: God lief te hebben
boven alles en den naaste als zichzelven. Op zijn beurt is de patroon ook
slechts dienstknecht. Voor hem, zoowel als voor den arbeider, is het
Koninkrijk der Hemelen van meer waardij dan alle aardsch bezit. „Zoekt
eerst het Koninkrijk Gods en Zijne gerechtigheid en alle andere dingen
zullen u worden toegeworpen".
Kon nu slechts verwacht worden, dat allen, zoowel patroons als
arbeiders, handelden naar de hieruit voortvloeiende eischen, zoo was de
toestand der Maatschappij goed en was geen organisatie noodig. In all<e
•eeuwen zijn er geweest, die geloofden in een tijdperk, waarin de mensch
eenmaal door eigen kracht alle booze neigingen zou hebben overwonnen,
als wanneer het verloren Paradijs opnieuw zijn poorten zou hebben gecpend. Hoe meer de eeuwen voortsnellen en geslacht na geslacht wél
toont, hoe er, zonder vasten band aan God eni Zijn Woord, steeds een
verder afdwalen van dat idteaal is, hoe steviger de Christenen zullen
blijken te staan met hun bekentenis: „Op den bodem aller vragen ligt
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der wereld zondeschuld". De zonde zal den mensch, ook al heeft hij de
beste voornemens ten opzichte zijner maatschappelijke taak, altijd lichtelijk
blijven omringen. Zonder zedelijke rem is de mensch zelfs het meest
hartelooze schepsel. De geheele wereld ligt in het booze, en hoewel dank
baar moet erkend, hoe door Gods algemeene genade er een sparen en een
dragen is en een onderhouden van al het geschapene, waardoor het l e v e n
op de om der zonden wille vervloekte aarde mogelijk is, komen toch uit
het hart des menschen allerlei ongerechtigheden voort. Bij de tegenwoor
dige bedrijfsvormen zou, indien niet de gemeenschapsbanden verplichtingen
gingen opleggen, het individualisme, het egoïsme, lijnrecht ingaan tegen
het gebod der liefde. In beide standen, der arbeiders .en der patroons, maar
vooral der laatsten.
De mentaliteit in de kringen der ondernemers heeft zich door de ont
wikkeling van het bedrijfsleven in de laatste eeuw allesbehalve in de
gewenschte richting bewogen. Het patriarchale, dat, zij het reeds verliezend
aan degelijkheid, zich handhaafde tot de Fransche Revolutie, werd toen
ook ineens weggevaagd. De liberalistisch-economische school rekende af
met alle organisatiegedachte en kende voortaan nog slechts atomen. Het
saamhoorigheidsgevoel stompte af, alle vraagstukken werden van nu af
bezien uit zakenstandpunt en de band, die vroeger patroon en knecht
/erbond en tot één maakte, versleet tot een dunne koorde, die bij het
geringste meeningsverschil moest knappen en afbreken. Het ethisch
element werd contrabande genoemd in het zakenleven: de arbeid moest
blechts een waren karakter dragen.
De positie der arbeiders is tegen alle verwachtingen in der predikers van
de individualistische school door hare invoering zeer verslechterd. De uit
vinding der machines, de vergrooting der bedrijven, de jacht naar geld,
goed en overdaad, de opkomst der vennootschappen zonder eigenlijken
patroon, alle deze oorzaken hebben de arbeiders eni ook de kleine patroons
verhinderd mede te profiteeren van de economische voordeelen, die. de
nieuwe periode in het bedrijfsleven aanbood.
De afstanden tusschen de onderscheidene klassen werden, in plaats van
verkleind, sterk vergroot. Ongelijkheden tusschen de menschen zullen er
altijd blijven. Deze staan in direct verband met de Schepping en correspondeeren veelal met de uitgedeelde gaven en talenten en bedoelen geschikt
te doen zijn voor de onderscheiden aardsche taak
de sociaal-democraten
reppen in hun toekomstbeschrijvingen ook al niet meer van gelijke be
zoldiging voor iedereen — maar onoverbrugbare kloven zijn in strijd met
de bedoeling Gods.. De sociale kwestie kan slechts opgelost worden —
voorzoover hier van een oplossing mag gesproken — door de maatschap
pelijke standen de plaats te doen innemen, waarop voor elk volle gerech
tigheid kan worden betracht. Niet de een dus den ander benadeelend, maar
harmonieus samenwerkend tot het gemeenschappelijk doel: den mensch
voor te bereiden voor het komend eeuwig leven, maar hem hier beneden
ook bekwaam te doen zijn voor zijn aardsche roeping.
Is dit zoo, dan mag de stand der arbeiders, noch die der kleine zelf-
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btandigen wegzinken. Opeenhooping van kapitaal, en evenmin schrille
armoede bezorgen maatschappelijk, noch geestelijk voordeel. De gertchtigheid, welke slechts een volk kan verhoogen, wordt alzóó niet
betracht. De verscheidenheden waren geworden tot afgronden van tegen
stelling, waarop nooit Gods zegen zou kunnen rusten. Tegen dit gevaar
nu, hetwelk gewis, niet gekeerd, der Maatschappij een droeven levensavond
van klassen- en broederstrijd zou bezorgen, waarbij alle onedele hartstochten
dier menschen hoogtij kondien vieren, kan door in goede banen geleide
maatschappelijke organisatie een dam worden opgeworpen. Evenwel niet
alleen om dit, menschen dreigend, gevaar te bezweren, oordeelen wij,
dat de Christenen het vredesinstituut gaarne plaats moeten bereiden, maar
vooral, omdat daardoor het Goddelijk gebod van liefde het best in de steeds
meer gecompliceerde bedrijfswereld kan worden betracht.
De maatschappelijke organisatie, gelijk wij ons die in de toekomst
denken — indien althans God in Zijn genade de ontbindingsfactoren niet
de overwinning doet behalen op die in de Maatschappij verscholen behou
dende krachten — zal rusten op pijlers der vakbeweging van patroons
en arbeiders.
Voorop is gegaan de strijd der arbeiders tegen het coalitie-verbod. De
individualistische politiek moest overwonnen worden en het verenigings
recht heroverd.
De aanval begon. Eerst in één land, Groot-Brittanje, de bakermat der
Europeesche volks vrijheden; straks volgde men bijna overal. Teruggeslagen
en weer opgedrongen. Een strijd van vele tientallen jaren tusschen aan
hangers van tegen elkaar overstaande politieke — want de Staat moest
ophouden langer den dwingeland te spelen — en daarmede parallel
loopende economische geloofsbelijdenissen. De ééne partij krampachtig
vasthoudend aan het dogma van streng doorgevoerd individualisme. De
ander zich wenschend los te maken uit den greep van dit stelsel, dat onder
den schijn van den vreedzamen kamp tusschen de alleenstaande per
sonen, de maatschappelijke welvaart al te ongelijk verdeelde. En deze
laatste partij, weer gekenmerkt door meerdere schakeeringen. Een groep,
die de Christelijke beginselen wil doen doorwerken, en een andere, welke
hiermede geen rekening wil houden. Maar voorloopig één naast doel
Hebbend. Want over wat in de verre toekomst wel kon groeien uit de
economische vereeniging, wanneer eenmaal het gehate coalitie-verbod zijn
kracht zou hebben verloren, brak men zich het hoofd niet. Men kon ook
niet voorspellen. Wie wist, hoe het gaan zou over twintig, veertig jaar
met de verfijning der techniek; hoe het wetenschappelijk bedrijfsbeheer
zich zou ontwikkelen; hoe het wereldverkeer in ongedachte banen zou
worden geleid en hoe de arbeidersklasse aan zelfbewustheid zou gaan
winnen? En daarom: slechts één verlangen, het recht om met den makker
uit hetzelfde bedrijf naast elkaar te gaan staan, als het arbeidscontract
met den werkgever moest worden afgesloten.
Want dit was het teere punt. In naam even vrij, was de arbeider
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economisch veel zwakker dan de patroon. Bij de onderhandel in gen over
de vraag, wat zijn arbeidskracht waard was — want zoo was het toch in
den tijd, toen de arbeid een koopwaar werd geacht te zijn — verloor hij
direct allen grond onder de voeten, als hij geen afspraken mocht maken
met zijn collega's over die voorwaarden. Geen verandering in zijn positie
was mogelijk, zoolang de Staat het den menschen aangeboren recht van
solidair optreden bleef verbieden.
De strijd in de maatschappij tusschen de idee der gemeenscha"j
en het individualistisch dogma begon. Het collectief begrip, hetwelk te
kwader ure was verlaten, begon weer bekoring uit te oefenen. Het viel
niet gemakkelijk de geesten om te zetten. De liberalistische economie van
Adam Smith en de zijnen zat vastgeworteld in de hoofden van politici en
van machthebbers op economisch gebied. De laatsten hadden er zijde bij
gesponnen, konden zich, als dan gewoonlijk zoo gaat, niet indenken, hoe
het toch goed zou gaan, als zij hun hervon-agende plaats moesten inruimen,
en de eersten geloofden werkelijk nog, dat de harmonie best eenmaal zou
worden gezien, als het zedelijk en verstandig peil der individuen maar
flink ging stijgen. Deze ontwikkeling was de groote schat, waaruit het
menschdom op zijn reistocht voldoende kon putten voor al zijn scha
keeringen.
Ondanks deze vasthoudendheid is de kamp gewonnen: geloochend kon
niet, dat de vooruitgang van industrie en handel was betaald met een
hooger prijs, dan ooit verantwoord kon worden: stoffelijke, en wat
meer is, g e e s t e 1 ij k e armoede was als een zwarte schaduw neergestreken
op landen en volken. Het volksgeweten verdroeg dit niet langer. Bijna
instinctmatig — want van een de verre toekomst beschijnend economisch
program was geen sprake — keerde de Maatschappij den rug toe aan het
individualisme en stuurde weer aan op solidarisme, onbewust wat hier
eenmaal uit zou kunnen groeien.
De o r g a n i s a t i e der werklieden ving haar zegetocht aan. Eerst in
den) vorm van algemeene werkliedenvereenigingen; daarna de collega's
uit hetzelfde bedrijf verzamelend in v a k vereenigingen. Eerst beproe
vend allen, die hetzelfde vak beoefenden, in hetzelfde verenigingsverband
te brengen, daarna zich splitsend naar de onderscheidene beginselen, wat
geen wonder mag heeten, wijl de beginselen nu eenmaal de wereld beheerschen eni verwerpers van den klassenstrijd nu eenmaal door gansch
andere motieven worden geleid, dan de aanhangers van het klassenstrijd
evangelie. Maar daarna toch weder de onderscheiden deelen vaak samen
voegend, als een beslist economisch doel valt te benaderen, gelijk ze
allen ook weer samenbrengt, als het gebouw der bedrijfsorganisatie moet
worden opgetrokken.
O r g a n i s a t i e is voor de arbeiders een gevleugeld woord geworden.
Het heeft bij duizenden de hoop wakker geroepen op eene toekomst vol
idealen, maar het heeft ook anderen het hoofd doen schudden over de
aan den dag tredende zucht om door het getal macht uit te oefenen.
Het dient als een toovermiddel voor politieke avonturiers, om tot in de
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hoogste colleges door te dringen, en het maakt scheiding, waar vroeger
eendracht bloeide. Het heeft talrijken een blijder leven doen intreden,
maar ook niet weinigen gebracht in een stemming van ontevredenheid en
wrevel. Een bloem, waaruit honing en venijn is te halen.
En zoo kan er reden zijn om de vraag te stellen, vooral in onze dagen,
nu het revolutiemonster in land na land zijn kop opsteekt, of er geen
ontzaglijk gevaar is geschapen, nu het scherpe wapen van organisatie ia
gelegd in handen van het volk, van deze veelkoppige menigte. Zal dit
niet uitloopen op een omwentelingsproces, waarbij de Commune's van
Parijs en Moskou en de Spartacus-opstand in Berlijn nog maar kinder
spelen zijn? Voorzeker is hier gevaar aanwezig, g r o o t g e v a a r z e l f s .
En de Christenen zouden naar onze meening niet vrij uit kunnen gaan,
wanneer zij dit optrekken] van het volk aanzagen, enkel als een opmerkens
waardig verschijnsel onzer eeuw, inhaerent aan het opbloeiend economisch
leven, zonder ook na te vorschen hoe dit proces in zulke banen kan
worden geleid, dat de g e e s t e 1 ij k e goederen der opmarcheerenden niet
in het gedrang komen, jen hoe Gods geboden in de Maatschappij het best
kunnen worden opgevolgd. En dat kan, want er is een oplossing aan te
bieden, die zich aansluit bij de eischen uit het Woord Gods.
Maar niet alleen heeft het machtswoord organisatie de arbeiders onder
bekoring gebracht. De patroonsstand is ook aangeraakt door dezen mo
dernen tooverstaf en heeft zich evenzeer overwonnen moeten verklaren. De
patroonsbond had' een andere reden van ontstaan dan de arbeidersvere
niging. Het opmerkenswaardige feit zou evenwel na verloop van jaren
geconstateerd worden, dat men ze hand aan hand zag optrekken ter aan
wijzing van ieders taak in het productieproces.
Richttenl dan de arbeiders hun vakbonden op om hun positie te verbeteren
en een woord mee te spreken bij de verdeeling van het maatschappelijk
inkomen, de patroons riepen daarna pas hun organisatie in het leven,
meest met de bedoeling er een a fw e e r-instituut van te maken. Van de
zijde der arbeiders duchtte men — en niet ten onrechte als de klassenstrijdklanken werden beluisterd — een aanval op het bestaansrecht van
eigen stand. Hiertegen was verweer geboden uit lijfsbehoud. Om daarin
zoo sterk mogelijk te staan, volgden de patroons het illustre voorbeeld
der arbeiders en gaven aan hun bonden denzelfden vorm, maakten er dus
van s t r ij d-vereenigingen.
Later pas, toen de Christelijke arbeiders eigen beginsel waren gaan
plaatsen tegenover den klassenstrijd en de aanhangers van deze laatste
leer ook zelf hervormingen waren gaan stellen boven dogma's, begrepen
beide partijen; op elkaar aangelegd te zijn en gingen door saam werking
steeds meer streven naar vTede, dan naar openlijken krijg. Maar de
saamwerking is pas mogelijk, als voldaan wordt aan den eisch der arbeiders:
erkenning als gelijkberechtigde partij bij het vaststellen der
arbeidsvoorwaarden en het treffen van daarbij aansluitende bedrijfs
regelingen.
Vóór het kwam tot de erkenning van dit recht, moest er heel wat spinrag
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weggevaagd worden uit de hoofden van talrijke patroons en van hen, die
op maatschappelijk terrein gaarne het hevriezingssysteem zagen toegepast.
En er huist hier en; daar nog niet weinig misverstand, waardoor hoogere
opvattingen dikwijls nog een harden dobber hebben.
Toch is deze eisch van erkenning als gelijkberechtigde via de vakvereeniging zoo gemakkelijk te verdedigen, wijl hij behoort te volgen op
de staatkundige ontwikkeling, gelijk die in de laatste eeuw plaats greep
in alle beschaafde landen.
Wat de politieke rechten immers betreft, heeft welhaast in ielk dezer
landen ieder burger, ongeacht zijn maatschappelijke positie, gelegenheid
invloed uit te oefenen op de saamstielling der Eegeering, en de
w ij z e, waarop deze zich van haar taak zal kwijten. De standen van adel
en geestelijkheid, daarna die der gezeten burgerij, zij hebben hun voor
sprong verloren; het census-kiesrecht behoort tot het verleden en als de
stembus open gaat, heeft het gesloten briefje van den nederigsten werk
man evenveel waarde als dat van den grand seigneur. De invloed des volks
op de Staatsinrichting en op de werking zijner organen is nu zoo hoog
mogelijk gestegen: wij l e v e n i n d e n t i j d d e r d e m o c r a t i e .
Dat dit groote verplichtingen meebrengt voor de gansche bevolking, is
zeer duidelijk, alsmede groote gevaren. Zoo licht verwisselen de politieke
groepen, die den klassenstrijd aanhangen, de democratie voor de Revolutie
en ontstaat eene minderheidsregeering, rustend op het geweld. Juist daar
tegenover moet elk, die de volks vrijheden liefheeft, de democratie in den
Staat verdedigen. Goed toegepast, vooral in dien zin, dat nu alle standpn
der bevolking ook hun vertegenwoordigers bij de Eegeering krijgen, om
<net deze gezamenlijk niet het klasse-, maar het algemeen belang
te bevorderen, kan de democratische staatsvorm tot een zegen gesteld
worden en kunnen daardoor de groote geboden Gods, zij het niet ten volle,
toch in beginsel worden nageleefd.
Op e c o n o m i s c h gebied merkt ge nu, goed oplettende, denzelfden
gang naar de democratie. Onder het liberalistisch individualisme bij
het productieproces de volstrekte alleenheerschappij van het kapitaal en
zijn bezitter. Slechts in de gunstigste gevallen werden door het patriarchaal
optreden van den patroon de scherpste kanten van dit stelsel wat afgeslepen.
Maar hi,er was dan slechts sprake van goedgunstigheid en niet van recht.
Toen werd de organisatie-idee vaardig over de groote schare van deze
economisch zwaksten en van kracht tot kracht ging het voort, totdat
het oogenblik was aangebroken, waarop den patroons bij het afsluiten der
arbeidsvoorwaarden de eisch werd gesteld van v o l l e m e d e z e g g e n 
schap. De Maatschappij komt altijd achteraan bij den Staat. Zij was bijna
immer het kind van de rekening. Nu heeft zij zichzelf opgemaakt, om het
scheve in de verhoudingen op haar terrein — was dat niet scheef, zoo
ongelijke partijen met elkaar gingen accordeeren — weg te werken.
De democratie behaalde in den Staat de overwinning. In de Maatschappij
staat zij voor de deur en eischt op steeds luider toon om binnengelaten te
worden. Zij is er niet meer buiten te houden. En wenschelijk is dat ook
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niet, want het volk is niet meer de goede lummel van Heinrich Heine en
zou wel eens kunnen) gaan optrekken in stormcolonne's tegen de gesloten
poort. Neen, laat de Maatschappij plaats bieden aan de democratie, aan de
bedrijfsorganisatie. En laat elk, die van goeden wille is; laat vooral elk
Christen beproeven haar in goede banen te leiden. Onze beginselen ver
zetten er zich niet tegen: zij noodigen ons juist uit pioniers te zijn van de
ware bedrijfsvrijheid, ontkomen aan de banden van zuiver egoïsme en
individualisme.
De Maatschappij toch is een levend menschelijk organisme en niet een
agglomeratie van vele zielen, los naast elkaar. Het juiste begrip van dit
organisme, van deze sociëtas of gemeenschap zal niemand duidelijker voor
oogen kunnen staan, dan aan hem, die het geheiele leven wil onder
werpen aan den eisch van het Christelijk beginsel. Uit reactie tegen het
liberalistisch individualisme, dat de samenleving zooveel leed bezorgde,
wil de socialist en communist nu een klasse staat in het leven roepen,
dn, wat het ergst is, dezen klassestaat bereiken langs den weg van
klassen haat en klassen strijd, waarbij rechtvaardige aanspraken
van andere standen niet meetellen. Het organische in de samen
leving wil geen van beiden zien; zij verafschuwen het en aanbidden het
atomische.
De eisch van het Christelijk beginsel verwerpt evenwel dit aanbidden
van de stof en het opeischen van de macht voor zich alleen. Het beginsel
toch, ontleend aan de Openbaring, beschouwt het gansche mensehelijke
geslacht als door organische gemeenschapsbanden saamgevoegd. Als de
Apostel Paulus zoo onvergelijkelijk schoon teekent met zijn klassieke taal,
welke al de eeuwen door haar kracht zou houden, hoe het lichaam niet é é n
lid is, maar vele leden. En nu moet er geen tweedracht in het lichaam
zijn, „maar de leden voor elkaar gelijke zorg dragen". „En hetzij dat één
lid lijdt, zoo lijden al de leden mede; hetzij dat één lid verheerlijkt wordt,
zoo verblijden zich al de Leden mede".
Hoe kunnen nu de leden beter zorg voor elkaar dragen en er voor
waken, dat één zich bevoordeele ten koste van de andere, dan door het
samen vaststellen der regelen voor het arbeidsterrein. Voortge
bouwd wordt dan slechts naar het hooge voorbeeld van Christus, die den
arbeid zelf heiligde, toen Hij in de stilte van de dorpswerkplaats werd
voorbereid om zich te geven in het Verlossingsplan. Wiens leer, dat in
Hem heer en knecht één waren ook voor het maatschappelijke, den weg
moest wij2ien tot juiste verhoudingen, en wel tot zoodanige, welke als
einddoel de eere Gods beoogden.
En wanneer dan Paulus forsche lijnen trekt voor het dagelijksch leven;
lijnen, die nog niet zijn uitgewischt in den gang der eeuwen, dan vermaant
hij de werkgevers de dreiging na te laten (Ef. 6:9). Dus door overreding
en overtuiging, weer alzoo wapenlen des geestes, moet hier de overwinning
worden behaald. Want God zelf heeft gezegd, dat de arbeiders Z ij n e
dienstknechten waren (Lev. 25). In het slaventijdperk en ook onder de
patriarchale bedrijfsverhoudingen kon dit overreden en overtuigen, dit
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maken van afspraken, geschieden in ontmoetingen van personen met
personen. Dat dit kon, wil natuurlijk niet zeggen, dat het geschiedde
ook. Het toornen der Profeten, en de geschiedenis der eeuwen na Christus
leeren ons wel anders, maar de eisch Gods van inwerken op die gezindheid
gold voor die tijden evengoed als voor den onzen. En nu de organisaties
der arbeiders dit maken van persoonlijke afspraken hebben overgenomen
voor hun leden, kunnen de patroons, door met hen te accordeeren, het
allerbest het gebod opvolgen: laat de dreiging na. Natuurlijk moet, zal de
uitkomst bevredigen, van beide zijden dan de goede gezindheid voorzitten.
Maar dit staat dan toch wel vast, dat de Schrift patroon en ai beider tot
elkaar doet naderen. Van de eerste wereld vóór den zondvloed staat ons
beschreven, dat zij vervuld was met wrevel. Dit wekte Gods misnoegen.
In stee van wrevel moet er zijn vrede, saambinding, solidariteit. Dat is,
voorzoover dit mogelijk is in dit ondermaansche, te bereiken door maat
schappelijke organisatie. En daarom verzet het Christelijk beginsel
zich er niet tegen; behoeven wij niet te spreken van een „uitvindsel dezer
eeuw", maar wordt van ons gevraagd hartelijke steun te bieden, opdat
de dreigende gevaren kunnen worden ontzeild.
Thana aangetoond hebbende, dat de van God geëischte orde in het
onderling verkeer der menschen zich niet verzet tegen organisatie in de
bedrijfswereld, moet aangegeven, hoe die organisatie dan heeft te werken
met kans op goed resultaat. Dit wil in ons kader dus zeggen: zonder dat
Dij die toepassing in de practijk in strijd worde gehandeld met onze be
ginselen.
De vakbonden der patroons en der arbeiders hebben zich dan geformeerd.
Eenl stevig net is gespannen over het gansche land, met zulke kleine
jnazen, dat er welhaast niemand, naar men hoopt, door zal kunnen ont
snappen. Nu de verwachting, dat het idividualisme zegenend zou inwerken
op het bedrijfsleven en de Maatschappij, falikant is uitgekomen, kan bij de
arbeiders de gedachte, in de ondernemers de grootste vijanden van hun
geluk te moeten zien, welig wortel schieten. Slechts door het g e t a 1, gelijk
in eiken strijd om de macht, was de overwinning te behalen. Toch
bleef het aan deze zijde niet lang één ongedeelde legerschaar, want de
beginselstrijd deed bijna overal de arbeidersbeweging in deelen uiteenvallen,
welke vooral in de eerste jaren elkander in den meest vinnigen kamp tegen
stonden. Ondanks alles bleek er toch voor deze onderscheidene deelen der
arbeidersbeweging eenl gemeenschappelijk doel te bestaan, hetwelk hoe
langer hoe meer tot allen doordrong; welke erkenning tot gevolg had, dat
de organisaties over den scheidingsmuur zich tot elkander gingen overbuigen en de hand reiken, opdat hierdoor het economisch doel steeds
beter zou kunnen worden benaderd.
De patroons hebben daarna, op het voetspoor der arbeiders, zich uit
zelfbehoud ook tot de organisatie gewend. Met geen ander doel dan afweerinstituten in het leven te roepen. Felle worsteling ontstond dikwijls tusschen
de twee vijandig tegenover elkaar staande legerscharen. De arbeidersklasse
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eischte betere arbeidsvoorwaarden voor zich op en medezeggenschap in
liet vaststellen daarvan. Maar ook vaak werd onomwonden uitgesproken,
dat de omverwerping van den patroonsstand op het program stond. Dit
laatste maakte, als begrijpelijk, de ondernemersklasse in meerderheid
kopschuw voor de geheele arbeidersbeweging en deed haar ook weigeren
de overige billijke eischen van uit het standpunt van het recht te bezien.
En toen is in land bij land, in industrie bij industrie, dat herhaalde botsen
aanschouwd van arbeid tegen kapitaal en omgekeerd. Want hanteerde de
arbeid het wapen der werkstaking, het kapitaal kwam voor den dag met
de niet minder tweesnijdende uitsluiting. Het eene jaar geleek het op eene
guerilla, op een vechten van clubje tegen clubje, het volgend jaar had het
veel van een algemeene werkstaking, welke stad noch dorp spaarde.
V,eel leed is toen geleden, veel schade toegebracht aan den nationalen
welstand; veel geluk in den huiselijken kring vernietigd. En geen der
twee partijen kreeg er de ander voor goed onder. De patroon bleaf patroon:
nergens stond hij zijn productiemiddelen af aan de arbeidersklasse. De
arbeider bleef arbeider, meestal op dezelfde hoogte of beter laagte: van
een vooruitgang in welvaart en gepast levensgenot, als verwacht was van
de organisatie, kwam niets. Dat mocht wellicht voldoening schenken aan
den enkeling, die den strijd zocht om den strijd, de groote massa wenschte
vruchten van de worsteling te zien, reeds nu, voor zich en de hunnen.
ToenJ was het dan ook genoeg. Het gezond verstand kwam een woord
meespreken en langzamerhand brak het inzicht door, dat toch in den
grond der zaak kapitaal en arbeid hetzelfde bedrijf noodig hadden,
om in die wederzijdsche behoeften te voorzien. Kon misschien de hand
zonder den voet, of het oog zonder het oor? Kon de arbeider wel zijn bestaan
verzekerd zien, als daar geen leiding al de deelen van het bedrijf perfect
deed functioneeren? Kon de patroon wel zijn aandeel leveren voor de pro
ductie, als niet de arbeider zijn onmisbare diensten verrichtte? Waren
bij slot van rekening deze twee factoren niet geheel en al op elkaar
aangewezen? Zoo ja, dan kon strijd ook slechts voor beiden nadeel op
leveren, maar lag het geheim van beider welvaart en economisch geluk
verscholen in wederzijdsche waardeering, in eene entente cordiale, in eene
hartelijke verstandhouding.
Voorzeker, oude vooroordeelen moesten hierbij overboord gegooid van
beide zijden, maar dan zou ook een wonderlijke metamorphose plaats
grijpen. Het individueele contract, waarop de arbeider was aangewezen,
vóór zijn organisatie een zekere macht had veroverd, maakte nu plaats
voor de gemeenschappelijke overeenkomst, waarbij de ondierhandelingen
niet meer door het individu, maar door de organisatie worden gevoerd.
Deze onderhandelingen^ gevoerd door organisatie met organisatie, leidden
bij 't groeien van het wederzijdsch vertrouwen tot de intrede van de
collectieve arbeidsovereenkomst, waardoor patroons en arbeiders voor een
zekeren vasten tijd de wapens gingen strekken. Als bondgenooten zou
nu voortaan gezamenlijk het arbeidsterrein kunnen worden geëxploiteerd
en de arbeidsopbren gst verdeeld tusschen beide factoren. Hier begint dus
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d4 maatschappelijke organisatie een sluitend geheel te vormen en gaat
onze opmerkzaamheid zich spannen. De ontwikkeling van het
collectief contract in zijn eenvoudigsten vorm tot zijn meest volmaakt
systeem; de vöórdeelen, zoowel als de gevaren ervan; het perspectief, dat
thans geopend wordt voor de verhouding van Staat tot Maatschappij en
omgekeerd, bezien wij daarom.
Over den onjuisten naam van het nieuwe instituut, de collectieve
arbeidsovereenkomst, is al zooveel geschreven, dat het vervelend zou wor
den, in herhaling te treden. Van meer belang is, dat in den loop der tijden
zou blijken, dat de naam ook lang niet genoeg zegt, want door deze uit
zetting zijner grenzen heeft het instituut eigenlijk pas zijn volle waarde
gekregen voor de maatschappelijke organisatie. De collectieve overeenkomst
in den meest eenvoudigen vorm zal, met behulp van beide partijen, die
der patroons en die der arbeiders, kunnen uitdijen tot min of meer vol
komen organisatie van het bedrijf, maar immer geschiedt zulks langs
lijnen van geleidelijkheid.
De allereerste phase zou kunnen worden voorbijgegaan, wanneer in
a 1 1 e kringen, ook de Christelijke, de overtuiging was doorgedrongen, dat
het waarachtig bedrijfsbelang bevorderd wordt door het collectief contract.
Bij lange is het nog niet zoover. Telkens ontmoeten wij ze, die in abstracto
gevoelen voor dit contraöt, niaar zoodra zij i'et s van hüh ztiógjftaamdé
vrijheid daarvoor moeten prijsgeven, allerhande uitvluchten zoeken en
het voor e 1 k bedrijf wenschelijk achten, behalve voor het hunne. Wes
halve lichtzijden, zoowel als schaduwkant dienen te worden aangewezen.
Bij de collectieve arbeidsovereenkomst nemen de partijen een geheel
nieuwe positie tegenover elkaar in. De vrijheid van beidén- wordt beperkt,
maar het resultaat van den gemeenschappelijken arbeid stijgt hierdoor.
De werking van „vraag en aanbod" wordt, ten voordeele van den
arbeider, door het nieuwe' instituut voor een groot gedeelte te niet gedaan
en toch ook weer jiSét geheel, wijl slechts de minimu m-voorwaarden
worden vastgesteld, waarboven vrijelijk mag worden gegaan. Op deze
wijze wordt gegaan in de richting van het solidarisme en contra het
liberaal individualisme. Maar evengoed wordt nu stelling genomen tegen
over den socialistischen droom van uitwissching aller standen.
Het arbeidsloon kan thans veel gemakkelijker omhoog gevoerd worden,
dan toen de arbeider alleen stond. De afsluiting van bijna elk gemeen
schappelijk contract gaat gepaard met ruimere betaling van den arbeid.
Veilig kan dan ook gezegd, dat de loonstandaard stijgende is door dit
contract. Een groot, zedelijk voordeel is hiervan mede het gevolg. De
neerdrukkende gedachte van een ijzeren loonwet, de meening, dat het
loon nimmer zou kunnen stijgen boven eenl zeker minimum, is erdoor
vaarwel gezegd. In breede kringen is de hoop verlevendigd, dat een
gezondere verdeeling van het maatschappelijk inkomen geenszins tot de
onmogelijkheden behoort. Niet alleen, doordat het aandeel, dat de arbeider
hiervan naast den kapitalist, grondeigenaar en ondernemer bekomt, grooter
wordt door de erkenning van zijn organisatie, maar ook wijl de productie
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verbeterd en vermeerderd wordt als er regelmaat in den arbeid komt en
de lust tot den arbeid stijgt.
Maar niét alleen is ier een tendenz van loonsverhooging bij de collectieve
overeenkomst, ook de overige voorwaarden, waaronder gewerkt wordt, deelen
in de verbetering. De werktijd wordt verkort, aan de hygiëne in de werk
plaats of in 't algemeen bij den arbeid wordt aandacht geschonken, en
het optreden van patroon en opzichters tegenover de ondergeschikten is
niet meer als vroeger. De arbeider toch begint zich een gelijkwaardige
factor in het productieproces te gevoelen.
Ook nadert nu de tijd, dat er een zekere stabiliteit komt in de stoffelijke
positie van den geheelen werkmansstand. Onder het onbeperkte regime
van vraag en aanbod hing bij elke daling der bedrijfsconjunctuur het
Damocleszwaard van loonsverlaging boven zijn hoofd. Dit werkte uiterst
deprimeerend. H ij was het stootblok bij elk minder goed functioneeren der
onderscheidene schakels. Thans mag er gedurende de gansche tariefs
periode niet getornd worden aan de vastgestelde arbeidsvoorwaarden. De
risico van daling der conjunctuur is nu overgegaan op den ondernemier,
die het in allen gevalle gemakkelijker kan dragen en afwentelen. Hierdoor
is wel een zeer gunstige invloed uitgeoefend op des arbeiders mentaliteit.
De eigenwaarde stijgt, gelijk altijd, als men zich mag plaatsen op het
voetstuk van het recht. Kust, tevredenheid, hoop en geloof worden voor
de arbeiders weer woorden van blijden klank, als zij tenminste immuun
blijken te zijn voor het bitterheids,evangelie van „leiders", die geen heil
zien in het veldwinnen der idee van solidariteit der verschillende standen.
Als mogelijk nadeel voor den arbeider wordt vaak gewezen op de ge
bondenheid aan zijn loon, als er een goede conjunctuur in het bedrijfsleven
ib aangebroken. Dit is evenwel meer schijn dan werkelijkheid. De veilig
heidsklep zit dan daarin, dat slechts de m i n i m u m-voorwaarden zijn
vastgesteld en dus door de verruiming van arbeidsgelegenheid, een gevolg
der conjunctuur, in gunstigen zin van de minima zal worden afgeweken.
Bovendien kan dit nadeel voorkomen worden door den duur van een
contract niet te lang te stellen.
Een ander bezwaar: de minderwaardige arbeiders, die het doorsneêloon
niet kunnen! verdienen, worden uitgestooten. In de practijk heeft men zich
echter al gered. Voor werkelijk minderwaardigen is vaak een zeer klein
percentage afwijkingen mogelijk. Overigens, door het spoedig boven de
minima uitgaan der besten, valt het gemakkelijker de minder bekwamen
tot de laagste grens te doen naderen en vooral, is het slechts billijk uit
oorzake van den gemeenschapsband de zwakkere krachten te doen dragen
door de bedrijfsgemeenschap.
Yoor den ondernemer mag als eerste voordeel genoemd de stabiliteit
in zijn bedrijf gedurende de gansche periode van het contract. De volle
energie kan nu uitgaan tot de inrichting van zijn bedrijf; alle krachten
zich concentreeren op vervolmaking van het product, op vergrooting van
het afzetgebied, op verbetering der arbeidsmethode. De rust, waar
arbeidsconflicten voorloopig niet kunnen voorkomen, beteekent hier ont
plooiing der beste ondernemerseigenschappen.
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Thans kan de onderneming op hooger basis worden gevoerd, gelijk pas
een land, dat in vrede leeft, echte welvaart kan genieten. De patroon weet,
wat hij per week aan arbeidsloonen en aan andere faciliteiten heeft te
geven. Alle staking is bij den wortel afgesneden, gedurende den tijd van
het contract. Niets behoeft, bij eene eerlijke naleving van de afspraak,
eene vriendschappelijke verhouding tusschen al de werkenden in hetzelfde
bedrijf in den weg te staan. En dit beïnvloedt gewis in niet geringe mate
ook de mentaliteit van den patroon, welke daardoor wint in arb,eidslust en
arbeidskracht.
Dat hiertegenover die noodzakelijkheid staat, iets af te staan van de
tot dusverre bezeten macht, zij gereedelijk toegestemd. Maar hoe zwaar
deze zaak voor velen! op het eerste oog is — zelfoverwinning is te dezen
opzichte niet gemakkelijk — in waardij legt zij het verre af tegen het
gewin van inwendigen vrede. En bovendien, ook nu blijft de .economische
positie van den ondernemer nog altijd veel sterker, dan die van den
arbeider. De bedrijfsleiding, als zoodanig, blijft onaangetast. De prijs der
artikelen, het afzetgebied, de te gebruiken machines, het opdoen van
grondstoffen, het zijn en blijven altemaal zaken, waarover de ondernemer
alleen te beslissen heeft, ofschoon het wel en wee van den arbeider toch
ook hierbij wel afhangt van de juiste beslissing van den bedrijfsleider.
Wij stappen nu af van dezen eemvoudigen vorm der gemeenschappelijke
overeenkomst en laten het nog wel eens aangevoerde bezwaar, als zou
door haar de ca'canny-politiek, het systeem van „zachtjes-aan, dan breekt
het lijntje niet", worden bevorderd, voor wat het is, overtuigd dat het
veelal gemakkelijk is tegenover minimum-loonen minimum-productie vast
te stellen, waardoor het euvel, dat meer in schijn, dan in werkelijkheid
bestaat, geheel kan voorkomen worden. Voor de breedere uiteenzetting van
voor- en nadeelen is in dit kort bestek geen plaats; het zacht verwijt van
onvolledigheid pareeren wij mitsdien bij voorbaat.
Een hoogst belangrijk verschijnsel begint zich in dit stadium voor te
doen. Het blijkt, dat de maatschappelijke organisatie er toch niet komen
zal, wanneer patroons en arbeiders blijven staan bij de simpele overeen
komst, gelijk die tot stand kwam, toen de vakvereeniging het contract
sluiten overnam van het individu.
Bij ondernemer en bij werkman beiden treedt al spoedig ontnuchtering
in. De goed- of kwaadschiks tot een contract gebrachte werkgever onder
vindt vanaf den eersten dag, dat zijn niet toegetreden collega's een voor
sprong hebben inzake de uitgaven voor de arbeidsvoorwaarden. De
arbeidersvereniging vergiste zich niet minder. Wel breidde het ledental
zich uit, belangrijk soms, maar van de honderd procent bleef het nog verre
af. De onaangename erkentenis moet er uit, dat de solidariteit nog niet
bijzonder sterk ontwikkeld is. De vastgestelde bepalingen worden hier en
daar, binnenkort welhaast overal, ontdoken, en beneden het loon en
boven den arbeidstijd biedt men zich aan. Zonder krasse maatregelen
gaat het samenleven van patroon en gezel in één verband groot gevaar
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loopen. Het is duidelijk, dat er een kloek besluit moet genomen worden,
zal bet gevaar de kop nog kunnen worden ingedrukt. H e t v e r p l i c h t
lidmaatschap alleen kan hulpe bieden.
Is dit aangewend, dan staan beide partijen' met elkanders hulp volkomen
in voor de stipte naleving. Goede controle kan dan uitgeoefend. Vanaf dit
oogenblik zijn de arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers, wat betreft de
minimumbepalingen, gelijk. Tegelijk is voor de patroons de onedele con
currentie op dit belangrijk deel van de bedrijfsonkosten de wereld uit.
Immers, door het verplichte lidmaatschap is er hoop, dat elke patroon, die
slechts één gezel heeft, gedwongen1 wordt zich als lid aan te melden bij de
vakorganisatie in zijn bedrijf.
Dit verplichte lidmaatschap, hetwelk groote schoonmaak kan houden
onder de ongeorganiseerde patroons en arbeiders, wordt vaak bestreden
met de opmerking, dat hierdoor niet de beste leden het organisatieleven
worden binnengevoerd. Ongetwijfeld is het niet het meest begeerenswaardig
middel, maar eenmaal in de organisatie, komt meestal alles: djoor de
daar opgedane ondervinding terecht. Later zou men niet gaarne de
voordeelen missen.
Van Christelijk standpunt moet de vraag zeer zeker bezien, of ons
beginsel zich vereenjigt met dezen dwang. Dit ware niet het geval, als
het dwingen geschiedde door terroristische middelen, door dreigen, door
treiteren of ander onedel gedoe. Zulke dwang is sterk afkeurenswaardig.
Maar de zaak staat hier geheel anders. In de arbeidsovereenkomst, ge
sloten tusschen patroons en werklieden, komt de bepaling voor, dat de
patroon slechts met georganiseerde arbeiders zal werken, en dat de
arbeider slechts werk verricht voor een georganiseerden patroon.
Nu brengt dit evenwel voor den Christen toch nog een' uiterst belangrijk
beding mede, in het nauwst verband staande met onze opvatting van
conscientievrijheid. Dat namelijk nooit, van welke zijde ook, mag geeischt worden het lidmaatschap van eene bepaalde organisatie. Voor
ons staat toch vast, dat niet één organisatie den mensch kan ontslaan van
zijn p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d t e g e n o v e r G o d .
Voor zijn geweten en voor God staat men niet onschuldig, alleen door
bet feit, tot een zekere gemeenschap te behooren. De rechten van de
persoonlijkheid mogen nimmer worden opgeofferd aan de collectiviteit.
Daarom moet er verzoening getroffen kunnen worden tusschen de
individueele verantwoordelijkheid en de afspraken
van de collectiviteit. En dit kan alleen geschieden, als het
onvervreemdbaar recht van elkeen, patroon en arbeider, erkend wordt,
om met g e l ij k d e n k e n d e n é é n o r g a n i s a t i e i n 't l e v e n t e
roepen. De oorsprong der gansche Christelijke economische vereenigingswereld ligt in dezen eisch. Daardoor kan in bijna alle gevallen het individu
vrijuit gaan voor God en zijn geweten. Ook hier zullen de Christenen uit
oorzaak van hun beginsel weer moeten optreden als strijders voor
conscientievrijheid.
Zoo optredende kan er geeni bezwaar bestaan tegen het verplichte lid-
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maatschap. De individueele vrijheid word wel ingeknot, maar is dit niet
denkbeeldig? Voor <elk stuk ongeregelden toestand, welke sommigen zoo
gaarne met het woord „vrijheid" aanduiden, komt een stuk orde in de
plaats. Bovendien, elk, die een zekeren bedrijfskring binnentreedt, weet
vooraf, dat hij zich moet onderwerpen aan de daar vastgestelde regelen.
Blijft er ondanks dit alles nog een, enkele over, die werkelijk consciëntie
bezwaar heeft tegen eiken vorm van organisatie, zoo is hier dispensatie
op haar plaats en kan daarvoor de weg gebaand. Mocht het blijken, dat
hiervoor niet vrijwillig goede regelingen zijn te treffen, dan is hier een
taak voor de Overheid weggelegd.
Met het verplicht lidmaatschap als gangmaker opent zich thans een
scnoon vergezicht. De collectieve arbeidsovereenkomst kan nu haar grenzen
uitzetten en op organisatie d'er Maatschappij aansturen. Bij
den eenvoudigen vorm behoeft niet meer halt. gehouden. Tegelijk verdwijnt
steeds meerde grens tusschen!p a t r o o n svereeniging en o n d e r n e m e r sorganisatie. De wenjschen, vaak eischen der arbeiders, om meer te ontvangen
van de arbeidsopbrengst, had groote moeilijkheden opgeleverd, toen er
nog zooveel ongeorganiseerde patroons en arbeiders warqn. Het ging be
zwaarlijk den, kostprijs van het product te verhoogen zonder te weten hoe
de nieuwe uitgaven waren terug te halen. Thans daagt evenwel het licht.
Dit opvoeren van den kostprijs, voor een gedeelte gevolg van de organi
satie der arbeiders, en voor een nog grooter deel voortvloeiende uit de
collectieve arbeidsovereenkomst, schept den eisch, dat bij b e p a l i n g e n
worden ingevoerd, waardoor het mogelijk wordt den kostprijs te verhalen.
Er moet voor de meerdere bedrijfsuitgaven compensatie kunnen worden
gevonden. Anders zal weer dezelfde strijd ontstaan tusschen patroons en
arbeiders. Voor deze compensatie geeft het collectief contract gemakkelijk
den weg aan. Zijn de uitgaven voor den arbeid door de gemeenschappelijke
overeenkomst vrijwel gelijk geworden voor alle patroons in hetzelfde bedrijf,
zoo volgt daar noodwendig uit, dat de inkomsten, welke men trekt bij den
verkoop der artikelen, ook op dezelfde basis behooren te staan. De nood
zakelijkheid der vaststelling van den uniformen prijs voor de artikelen
der bedrijven, welke zich hiertoe leenen, of door ander soori; p r i j s overeenkomst voor andere bedrijven, wordt door de practijk
klaarlijk aangetoond.
Tweeërlei vorm kan nu worden onderscheiden. Bij den eenen zorgen de
patroons zelf voor naleving der prijstarieven, bij den anderen roepen zij
zelfs de hulp der arbeidersorganisaties in.
Voor een groot gevaar, dat hier kan opdoemen, sluiten wij de oogen
niet. Dit namelijk, dat het publiek hierbij wel eens ongenadig het vel
over de ooren kan worden gehaald. De verbruiker, niet in staat zich te
verdedigen, werd dan het kind van de rekening. Maar wij gekoven, dat
dit gevaar overschat wordt door sommigen. Er ligt al een zelfwerkende
rem in het feit, dat een artikel niet meer gekocht wordt zoodra de prijs
uitgaat boven de waarde, die het koopend publiek eraan toekent. Dit is
in de meeste gevallen een goede graadmeter. Nu kan het natuurlijk
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voorkomen, dat het artikel onmisbaar is voor het onderhouden van het
leven, zoodat de verbruiker niet heeft te kiezen of te deelen, en zich ge
willig moet overgeven als object van uitbuiting. In zulke gevallen aarzelen
wij niet, der Overheid een recht, neen een plicht van ingrijpen toe te kennnen, gelijk zij thans ook reeds den verbruiker beschermt tegen het te
koop aanbieden van levensmiddelen, schadelijk voor de gezondheid.
Zulke prijsovereenkomsten brengen tegelijk de noodzakelijkheid mede
van een zekeren vorm van rechtspraak. Waar het hier een leekenrechtspraak
betreft, moet bij uitbreiding van het getal zulker rechtbanken, van de
Overheid gevraagd worden, nauwlettend zorg te dragen, dat het recht
van het individu hierbij niet gekrenkt worde.
Naast deze afspraken tusschen patroonsvereenigingen en arbeiders
organisaties zullen de eerste spoedig ook overleg moeten: plegen met ver
wante bedrijfsgroepen) en leverancierscombinaties. Daardoor kan langzamer
hand het geheele veld bestreken worden en de economische bedrijfsorganisatie
haar voltooiing naderen.
Nu kan het instituut ook steeds meer doen ten bate van den arbeiders
stand. De bron, waaruit geput kan worden, is gevonden: het b e d r ij f,
dat zoowel patroon als werkman een bestaan moet opleveren. Dit wil niet
zeggen, dat thans ineens alle wantoestanden kunnen worden opgeruimd.
Eén misstap van de zijde der arbeidersleiders of der werkgeversorganisatie
zet al het verkregene op losse schroeven. Maar voorzichtig voortwerkende,
kan veel bereikt worden, hetgeen anders moest komen van Staat of
Overheid.
W a t wij op het oog hebben, worde hier niet breedvoerig omschreven;
slechts kort aangestipt. Elke patroon en elke arbeider, die haakt naar
werkelijken vrede en] naar algemeene welvaart op maatschappelijk gebied,
heeft tot taak hierover ernstig zijn gedachten te laten gaan; genegen te
zijn breed te zien, dus meer aan het a l g e m e e n , dan aan het bij z o n d e r
belang te denken; en daarna in zijn kring te ijveren voor deze h e e r l i j k e
ontplooiing van het particulier initiatief.
Wij noemen dan: uitkeering bij ziekte, uitgaande van de erkenning, dat
krankheid den band met het bedrijf niet pardoes doorsnijdt; vaststelling
van den arbeidsduur naar de eischen van den tijd; regeling van een goed
leerlingwezen; het treffen van maatregelen inzake de bestrijding van de
werkloosheid, waarbij ook een gemeenschappelijke taak rust op patroons
en arbeiders; behandeling van de zijde der superieuren; en eindelijk de
verzorging van den ouden werkman. Hieraan kan nog toegevoegd, maar
zóó reeds is er voorloopig wierk te over.
Men moge meenen, dat hier te sterk optimisme aan het woord is, maar
moet de Maatschappij dan maar, zonder het uiterste beproefd te hebben,
al de regelingen der verhoudingen op arbeidsterrein overlaten aan den
wetgever? Wij oordeelen van neen en daarom is aanpakken ook plicht.
Ver doorgevoerde gemeenschappelijke arbeidsovereenkomsten, den kant
uitgaand van economische bedrijfsorganisatie, ontslaan de Overheid van
veel ingrijpen of wel, steunt haar krachtig. Alle selfhelp der Maatschappij,
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waardoor onnoodige staatsbemoeiing wordt voorkomen, sterkt het maat
schappelijk organisme en doet het bedrijfsleven zich immer gezonder
ontwikkelen, niet langs kunstmatige, maar langs natuurlijke banen.
Elk te sterk ingrijpen] van Overheidswege in het bedrijfsleven leidt tot
uchade en ook tot reactie. En ook vooral, omdat de w ij z e, waarop de wetten
tot stand komen, ook de sociale, er eene is, die noch vlug werken
kan doen verwachten, noch vertrouwen wekt, als het de vraag geldt, of
over alle bedrijfsmoeilijkheden goed kan worden geoordeeld, zou het zoo
kostelijk zijn, indien de Maatschappij zich zelf opmaakte om voor eigen
regelen, te zorgen. Want, dit staat vast: er moet veel gebeuren. De chaoti
sche toestand in de economische wereld, een gevolg van het liberaal indivi
dualisme, mag niet bestendigd. Kan de Maatschappij hierin niet genoegzaam
veranderingen aanbrengen, dan moet de Overheid wel bijspringen, welke
bezwaren ook verbonden zijn aan het treffen van regelingen voor het
bedrijfsleven vanuit een centraal punt.
Het vruchtbaarst zou er gewerkt worden, als er een weg ware te
vinden, waarbij de sociale wetgeving zich kon aanpassen aan hetgeen
^pkomt uit de vrije Maatschappij zelf. Nieuwe organen zullen in de
toekomst hier een taak kunnen vinden, om naast het Parlement de
sociale wetgeving te helpen bevorderen. Maar die grondslag van vele sociale
wetten zal moeten liggen in wat door de collectieve arbeidsovereenkomst,
hetzij in haar eenvoudigen vorm, hetzij in (le uitgegroeide economische
bedrijfsorganisatie, tot stand kwam. Zoo zal de zuiverheid tusschen Staat
en Maatschappij worden! bevorderd.
Toch wordt oogenblikkelijk gevoeld, dat, zal de gemeenschappelijke
overeenkomst in vele gevallen de basis zijn, waarop verder kan worden
gewerkt, en zelfs de sociale wetgeving rusten, ook de mogelijkheid dient
geschapen, om wettelijke sanctie te verleenen aan wat de partijen in zulk
een contract overeenkwamen. Bedoeld wordt, dat de wet den weg aanwijst,
om tot bindend-verklaring van dusdanige overeenkomsten te komen.
Een stuk vrijheid zal dan weer moeten worden opgeofferd. Maar is zoo
de zaak wel juist gesteld? Wij gelooven van niet. Integendeel kan op deze
wijze orde in het bedrijfsleven krachtig bevorderd.
De ondervinding leerde, dat een kleine groep vakgenooten vaak in staat
is de groote meerderheid der collega's met succes te dwarsboomen bij het
naleven van een afspraak. Dit hindert niet, als daardoor een snood voor
nemen verijdeld wordt, maar als het gevolg is dat slechts enkele malcon
tenten het velen goediwillenden onmogelijk maakt, een goed voor
nemen te volvoeren, komt de zaak gansch anders te staan.
Hoeveel eerbied gekoesterd worde voor de meening van den enkeling,
behoeft toch niet door den dwang van dezen een goede regeling onuit
gevoerd te blijven. Want dit zou geen juiste erkenning van vrijheid zijn,
maar verheerlijking van den dwang.
Het particulier initiatief stuit in vele gevallen af op den onoverwinbaren
onwil van een klein getal, dat leeft in de meening, dat het ongebonden
voortgaan de meeste voordeelen voor henzelven biedt. De geschiedenis van
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vervroegde winkelsluiting en van Zondagsrust weet er van te spreken,
Maar niet minder die van het collectief arbeidscontract. Toch staat hier
het particulier initiatief veel sterker, dan in de andere genoemde voor
beelden. De gemeenschappelijke overeenkomst toch breidt haar invloeds
sfeer zeer gemakkelijk uit over het gansche bedrijf. Zij beïnvloedt spoedig
de arbeidsverhoudingen op de gansche arbeidsmarkt, om ons van dit woord
te bedienen. Aan de standaardbepalingen, door haar in 't leven geroepen,
past alras bijna elke onderneming in het bedrijvencomplex zich aan, .en; ook
de niet aangesloten arbeiders, die wel gaarne profiteeren van wat de orga
nisatie hunner makkers wist te verwerven, doen zulks meestal wel.
Ondanks dit kan het toch voorkomen, dat enkele los staande patroons,
die zelfs nog niet door het verplicht lidmaatschap tot de bedrijf sgemeenschap konden worden gebracht, het collectief contract in het gedrang
brengen. Vooral bestaat dit gevaar in tijden van lage conjunctuur en
van werkloosheid, wanneer het gemakkelijk valt in ongunstigen zin af
te wijken van de arbeidsvoorwaarden. De vernieuwing van het contract
zou erdoor in de lucht kunnen komen te hangen. Grootere bedrijfslasten
kunnen de georganiseerde patroons niet op zich nemen, als de ongeorganiseerde hieraan kan ontkomen, en die kostprijs van zijn
product lager kan stellen.
De vraag rijst hier op, wat is van grooter belang: afsluiting van een
gemeenschappelijk contract of niet? Wat moet praedomineeren, het al
gemeen belang dan wel het individueele voordeel? Ons antwoord luidt
zeer stellig, dat het algemeene verre uitgaat boven het individueele. Is
dit zoo, dan moet de Overheid zorgen, dat het meerdere niet behoeft te
wijken voor het mindere en mag van haar een wet verlangd worden, die
in bepaalde gevallen de bindend-verklaring van het collectief contract
mogelijk maakt. Daardoor wordt de economische vrede bevorderd, en in
direct een verstandige welvaarts-politiek gevoerd. Vooral in onzen tijd,
die toonde hoe gebrek aan goederen onvrede, ook in het gewone leven,
wakker roept, zal gereedelijk worden toegestemd, dat de Overheid er alle
belang bij heeft, de productie tot het hoogste peil te zien opvoeren.
Natuurlijk moet dit op zulk een wijze geschieden, dat voldaan wordt
aan de strengste eischen van billijkheid tegenover de minderheid. Dit
achten wij zeer goed mogelijk, maar waar het een vraag van technischen
aard is, hoe een betreffende wet zal moeten luiden, onthouden wij ons
hier van detailleering. In een breeder geschrift gaven ook wij een proeve
van samenstelling. Daarbij kan worden voortgebouwd op de wet op de
Arbeidsovereenkomst van 1907, waarin bij artikel 1637n de collectieve
arbeidsovereenkomst haar intrede deed in de Ncder 1 andsch e wetgeving. TTit
de practijk zou zich dan het costumier recht zeer gelukkiglijk hebben
ontwikkeld.
Op deze wijze te streven naar de organisatie van de maatschappij ge
lijkt ons voor den Christen een begeerlijk goed. In onzen tijd wordt zoo
telkens en telkens gewezen op eene geestelijke leegte in het leven, zoowel
l
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van menigen patroon als van talrijke arbeiders. Bij beide groepen, zij het
dan bij de laatste in de ergste mate, is er veel te veel gemis aan echte
arbeidsvreugde. En wanneer nu de antithese tusschen kapitaal en arbeid
eens plaats kon maken voor synthese, wijl allen zich deelgenoot wisten
van eene zelfde bedrijfsgemeenschap, dan was tegelijk die geestelijke
leegte verdwenen en had plaats gemaakt voor eene doelbewuste Levenstaak.
Voorzeker, tegelijk met het omhoog heffen van dit ideaal voor den
arbeid, 't zij deze met het hoofd dan met de hand geschiedt, valt het volle
licht op zware verplichtingen van alle deelgenooten in het productieproces.
De p a t r o o n moet niet alleen geld geven in het bedrijf, niet alleen
zijn arbeidskracht, om daarmede winst te behalen, maar zichzelf met
het groote doel zegen en welvaart rondom zich te verspreiden. Een hoog
zedelijk voorbeeld van rechtschapenheid in handel en wandel zij in hem
belichaamd. Als kader van den arbeid ga van hem een prikkel uit van
vlijt en van ruimheid van blik; van altruïsme en van strijd tegen de
knellende banden van materialisme. Dat is een zware strijd, maar der
Christenen grondwet, het Woord Gods, laat daarom juist niet na telkens
aan deze zware roeping te herinneren. Kingsley schreef eens terecht in
1848 in zijn weekblad Politics for the People: „Wij hebben ver
klaard, dat de Bijbel de rechten van het eigendom en de plichten van dien
arbeid leerde, terwijl tegen één keer, dat de Schrift dit doet, de Bijbel tien
keeren predikt juist over de plichten van den eigendom en de rechten van
den arbeid".
Maar de arbeider heeft niet minder een zware ethische taak. Ook
hij moet overal en' ten allen tijde de beginselen van het Christendom in
daden omzetten en daardoor de prediking van den klassenstrijd onvrucht
baar maken. Hem heeft men juist in de kringen van ongeloof en revolutie
gemaakt tot een object van groote belangstelling, wijl men door het g etal hoopt te slagen in de omverwerping van orde en het neerhalen van
alle gezag in de samenleving. Voor den Christelijken arbeider behoeft het
niet aangetoond, dat, als de z e d e 1 ij k e overwegingen niet den toon aan
geven in de wereld der stoffelijke dingen, altijd scherpe strijd is
te wachten tusschen mensch en mensch. Het recht geeft dan geen uit
spraak, maar de m a c h t .
Z e l f o v e r w i n n i n g en z e l f v e r l o o c h e n i n g , als Gods Woord on
ophoudelijk eischt, kunnen pas den economischen strijd van zijn scherpte
verlossen. Zal de gemeenschappelijke arbeidsovereenkomst slagen, dan moet
de gedachtengang van werkgever en werknemer beide gedrenkt zijn met
dezen geest. De een zal dan in den ander allereerst den mensch zien,
met wien hij gaarne contractueel, dat wil dus zeggen op voet van gelijk
waardigheid, omgaat, om tesamen natuur en techniek te beheerschen en
in de samenleving ook Gods glorie uit te dragen.
Hierin moet ons Christelijk beginsel schitteren. Onder de Oude Bedee
ling waren er allerlei wetten en bepalingen, waardoor de omgang tusschen
patroon en arbeider was geregeld. In de Nieuwe Bedeeling, nu de arbeid
vrijgemaakt is door den Heiland der wereld, wijzen zulke ordinantiën ons
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niet den weg. Dat maakt de taak moeilijker, maar geeft geen reden tot ver
ontschuldiging. Christus heeft den arbeid geheiligd. Op Zijn hoog voor
beeld hebben wij de omzetting der Maatschappij met al zijn gebreken en
wantoestanden niet te zoeken door kracht of door geweld. Als Gods Geest
mag wonen in de Christenen van onzen tijd, zal het Christendom nog niet
zijn een uitgedoofde fakkel. En zoo meet, dunkt ons, een tot elkaar naderen
van patroon en arbeider langs de hier uitgestippelde lijnen der economische
bedrijfsorganisatie, den| hedendaagschen Christen toelachen als eene
aannemelijke oplossing van een belangrijk deel van het maatschappelijk
vraagstuk.
Hier komt nog iets bij. Naar wijs bestel heeft onze goede God in het
leven der menschen aan het drietal Kerk, Staat en Maatschappij een
eigen, hooge roeping gegeven. Bij het thans aanhangige vraagstuk ont
moeten wij vooral Staat en Maatschappij. Deze beide nu moeten de goede
richting worden uitgestuwd, zal de door God gewenschte orde niet ver
broken worden. De Maatschappij was aanwezig vóór de Staat er was; daar
om is zij de grondslag der samenleving. De Overheid is door God in
het leven geroepen om Zijn recht op aarde te bestellen, niet om te doen
wat der Maatschappij is opgelegd. Pas wanneer er bijvoorbeeld in het maat
schappelijk leven strijd komt tusschen de verschillende levenskringen, moet
de Overheid ingrijpen. Voorstanders zijn wij daarom op grond van onze
wereldbeschouwing van het wakker roepen aller gezonde krachten in de
Maatschappij, om zoo te komen tot goede organisatie. Het particulier
initiatief heeft onze voorliefde. En waar nu de economische bedrijfs-organisatie van onderen op komt, en het gansche proces zijn loop heeft ge
nomen buiten de Overheid om; alles dus tot stand is gebracht door de
maatschappelijke krachten z e l f , moeten wij wel dit instituut, u i t h e t
leven zelf opgekomen, tot verderen bloei helpen brengen.
Het recht wordt op deze wijze in het leven der Maatschappij gediend.
Maar bij recht hoort liefde. Niet alleen het verstand moet ontwaken,
als zulk belangrijk probleem wordt bezien, het hart moet ook aangeraakt.
En dit mag hierbij verwacht van den Christen, vooral als de overtuiging
zich meer en meer begint op te dringen, dat de arbeid des menschen middel
zij, om den Heere te dienen en te verheerlijken. Daarom behoort het gebod
van liefde onder elkander te hebben, ook wel zeker uitgestrekt tot het
dagelijksch leven in de Maatschappij. Paulus, de groote menschenkenner,
die wel wist, dat zulk gebod niet het minst zou bezwaren, die geklommen
waren tot eer en aanzien!, ordineert nog eens afzonderlijk: Beveel den rijken,
dat zij gemeenzaam zijn.
Wordt bij deze oplossing evenwel niet te hoog gegrepen? Gaat het maat
schappelijk leven met zijn gecompliceerde bedrijven; met zijn Vennoot
schappen, waarin schijnbaar veeleer het koude kapitaal den boventoon
voert, dan de het-belang-van-zijn-evenmensch zoekende patroon, niet
precies den tegenovergestelden weg uit? Inderdaad wordt het van eeuw
tot eeuw meer duidelijk, dat het Paradijs nimmermeer hier zal neerdalen
en kan het soms tot troost van een kind Gods strekken, dat hij niet eeuwig
7

102
op de door de zond® bezoedelde aarde zal behoeven te verblijven. Maar toch
moet een Christen het ideaal in het oog houden en mag hij blijven gelooven, dat het Christendom — wat niet is te vergelijken met de onvol
maakte pleitbezorgers ervan —'in staat is de Maatschappij tot alles ver
winnende reformatie te brengen. En daarom mogen wij ons ook niet ver
schuilen achter de tegenwerping, dat, al betrad Nederland het goede spoor,
daarmede nog zoo weinig bereikt was. Kan dan vanuit ons kleine land,
waar meer dan elders sterke eigen Christelijke organisaties op elk gebied
worden gevonden, niet een helder opbrandende sociale vlam tot den verren
omtrek verlichten? I& dit ook niet reeds geschied op religieus gebied? Als
die Christenen hier wakker zijn en hun taak begrijpen, wordt het sociale
vraagstuk op onzen bod'em dichter bij zijn oplossing gebracht, dan in landen
met hooge bedrijfsontwikkeling en breed' cultuurleven, maar waar onze
geestverwante vrienden niet voldoende aandacht schonken aan de ethische
zijde van het maatschappelijk probleem.
Door ons voorbeeld komt er dan wellicht eene internationale ontwaking.
Begeerenswaardig zou ik het achten, zoo straks contact gezocht wordt met
de Christenen in het buitenland inzake economische en sociale vragen,
en een internationaal Christelijk Sociaal Congres mocht dagen. Eigenlijk
ia dat onze plicht. Het „hebt dan acht op elkander" is niet een1 gebod, dat
bij een door menschen geplaatste grenspaal van zijn kracht wordt beroofd.
Voor dezen vnedesarbeid kan met recht die zegen des Heeren worden in
geroepen. Een zegen, die pas rijk maakt; niet alleeA in stoffelijk opzicht,
maar vooral geestelijk bezien. Man van de synthese, hetwelk op dit ge
bied zeker geen uitwisschen van verdedigbare grenzen; beteekent, moet
daarom elk Christelijk patroon en arbeider zijn. Al weet hij, op dit ondermaansche niet den tijd te zullen, beleven, dat de bergen den onverbroken
vrede zullen dragen en de heuvelen van heilig recht zullen juichen. Die
niet te verstoren heerlijkheid komt, als Christus, de Triumfator ook voor
bet sociale leven, alle dingen zal leggen in de handen! Zijns Vaders, als
wanneer het volmaakte licht zal schijnen, waarvoor God te prijzen zal zdjn
in eeuwigheid.

SAMENVATTING.

I.
Het individualisme, hetwelk na de Fransehe Revolutie oppermachtig
begon te heersehen op het terrein van den arbeid, was in strijd met den
eisch der Christelijke solidariteit^
II.
Die organisatie van patroons en arbeiders, door welke dit individualisme
kan worden' vernietigd, verdient den steun van hen, die doorvoering der
Christelijke beginselen bij den arbeid wenschen.
III.
Alle krachten moeten dan ingespannen, opdat niet de verderfelijke leier
van den klassenstrijd patroons eni arbeiders, die meer gemeenschappelijke,
dan tegenstrijdige belangen hebben, tegen elkaar opzette.
IV.
In de collectieve arbeidsovereenkomst vindenj de levende factoren uit het
productieproces het instituut waarbij eikaars belangen wederzijds kunnen
worden bevorderd, allereerst uitkomend bij de vaststelling der arbeids
voorwaarden.
V.
Bij verdere voortschrijding kan het verplicht lidmaatschap, met eerbie
diging van de eischen van individueele verantwoordelijkheid tegenover God
ern geweten, de mogelijkheid scheppen van een toestand, waarbij de arbeiders
zich steeds nauwer verbonden gevoelen aan het bedrijf en daardoor meer
voodeelen veroveren.
VI.
Hierbij moet nauwkeurig gewaakt worden, desnoods door ingrijpen van
de Overheid, voor schending der rechten van het individu of voor uitbuiting
van den consument.
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VII.
Om deze bedrijfsorganisatie, opgekomen uit het leven zelf, tot volle ont
plooiing te brengen, heeft de Overheid tot taak de mogelijkheid te scheppen
voor bindendverklaring van het collectief contract.
VIII.
Op deze wijze kan het bedrijf een machtigen steun bieden aan de Overheid
oij het treffen van sociale maatregelen. De grondslag van vele sociale wetten
kan liggen in wat door de collectieve overeenkomst reeds kracht van wet
kreeg in het bedrijf. De wetgever kan daarbij dan nog de hulp inroepen van
nieuwe organen, welke het nadeel van de thans ten top gevoerde
centralisatie kunnen ondervangen.
IX.
Eene dusdanige Organisatie van de Maatschappij is in staat
de oplossing van een deel van het sociale vraagstuk aan te wijzen; zij schept
de gewenschte orde tusschen Maatschappij en Staat; brengt wel geen vol
maakte toestanden, als hier beneden niet te wachten zijn, maar doet toch
streven naar een ideaal, volkomen! in overeenstemming met het Christelijk
beginsel van recht en liefde.
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Overheid en Bedrijf
door
Prof. Mr. P. A. DIEPENHORST.

De arbeidsverdeeling, bij de behandeling van het onderwerp „overheid
en bedrijf" toegepast, brengt mede dat mij de taak is opgelegd eenig.e
algemeene inleidende beschouwingen te leveren over de kwestie van het
overheidsbedrijf.
TeT vervulling van die taak wordt in mijn betoog achtereenvolgen^
aan drie punten aandacht gewijd. Eerst wordt een overzicht gegeven
van de oorzaken, die den groei van het overheidsbedrijf verklaren; dan
wordt nagegaan of de opgedane ervaringen wettigen de gedachte, dat
overheidsexploitatie in het algemeen de voorkeur verdient boven het
particuliere bedrijf en eindelijk wordt onderzocht, welk standpunt bij de
vraag in hoeverre naar uitbreiding van het overheidsbedrijf moet worden
gezocht, dient te worden ingenomen.

Verschillende practische en principiëele overwegingen hebben tot het
scheppen van overheidsbedrijven geleid. Overzien wij de btroomingen ten
gunste van overheid'sexploitatie, dan moet vooral vierderlei oorzaak wor
den vermeld ter verklaring van de sterkte dezer beweging in onzen tijd.
De belangrijkste plaats wordt ingenomen door het gemeentebedrijf.
De overtuiging dat bedrijven bestaan, die noodzakelijk onder ééne leiding
moeten gevoerd worden, heeft de gemeentelijke besturen gebracht tot het
onttrekken aan de particulieren van de levering van gas, el'ectriciteit en
water, van de bediening van telefoon en tram. Het eigen beheer van d i t
soort bedrijven is schier in elk land tot beteekenende ontwikkeling geko
men;. In Engeland kwam de beweging het eerst óp, sterk werd zij weldra
ook in Italië, echter met gansch ander, scherp socialistisch getint, karakter.
Ieder land vertoont hier een eigen ontwikkelingsgang, die in het standaard
werk van de Verein für Sozialpolitik zijn teekening vond.1)
Van den loop der dingen ten onzent geeft het boek vanTheodardns
E m o n d s , G e m ee n t e b e d r ij van e n c o n c e s s i e s i n N e d e r l a n I
*) Zie de onder leiding van Dr. F u c h s eaamgiesteMe 128—130e Band van de
Vereim. für Sozialpolitik; de 132e Band bevat de [belangrijke beraadslagingen.

iJtii (handig oTerzi-eht van dit rijke werk geeft Ottö Most in zijn artikel
Gcmemdebetnebe. Bücher. Meinungen. Entwtieklungen in Schmollers Jahrbuch,

41e jaargang, 1917, ibliz. 957 en vligi^. Voo-r breeder liter at uuropgave ós te verge
lijken m ij n Sociale gemeentepolitiek, Utreoht, 1912, bla. 8 en vLgig.
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(Leiden z. j.), eene uitvoerige, betrouwbare schets. De strijd, die in de
negentiger jaren der vorige eeuw tegen de concessies in de hoofdstad van
ons land gevoerd werd, is wel de belangrijkste en beslissende periode in de
historie van het gemeentebedrijf in Nederland.
Mannen van zeer verschillende beginselen hebben dien strijd tegen do
concessies gestreden. Doelend op het optreden van Mr. Treub als
wethouder van Amsterdam, schrijft de heer Sim ons in zijn opstel De
coöperatieve gemeente Amsterdam1)! „De man die in
Amsterdam den concessie-knoop heeft doorgehakt, was allereerst echt
Nederlandsch in zijn beginselruiterij, in het in hem overheerschen van
tot dogmatisme verloopende verstandelijkheid', in stee van warmbloedig
enthousiasme. Zoo is het gekomen, dat in stee van een proefneming in
nieuw gemeenschapshandelen, die men zocht te doen slagen door
enthousiasme, het in eigen; beheer nemen in Amsterdam gebeurd is
als een toepassing van leerstellingen, en die toepassing niet eenmaal
door den man die er in geloofde maar als eeni la;stige erfenis van benaiuwde
droomdagen, toen meerderheid in weten en willen zich had doen gelden
als onweerstaanbare drijfkracht".
De opmerking is onjuist. Van „beginselruiterij" was hier minder dan
op e e n i g a n d e r g e b i e d s p r a k e e n t e r e c h t m e r k t e d e - s o c i a a l - d e m o c r a a t T a k
in De Kroniek van 18 Juni 1899 op: „De actie stelde geen dogma
tegenover 't concessiestelsel, er was niets leerstelligs in. Zij toonde een
voudig d,e reëele nadeelen van de concessies aan en vond er werkelijk
Btof genoeg in. De eigen kwaliteiten van de concessies hebben deze doen
vallen."
Het verlangen om bij monopolistische bedrijven de burgerij te bescher
men tegen schade en willekeur — dat was het leidend motief, hetwelk
met warmte voor eigen beheer deed partij kiezen.
Een tweede motief voor de uitzetting van Ret overheidsbedrijf is het
streven naar fiscale monopolies. HieT legt de Staat beslag op de
ondernemingen, teneinde voor de schatkist baten! te verwerven. Zeker, ook
uit de tevoren besproken gemeentebedrijven kan de gemeentelijke fiscus
profijt trekken, maar die winstbegeerte vormt toch niet de overheerschende
drijfveer tot naasting.
Nieuw is de samenhang tusschen monopolie en fiscale overwegingen
niet. Het was in vroeger eeuwen een geliefkoosd middel van de regeeringen om zich inkomsten te verschaffen door het scheppen van monopolies.
Verschillende rijken bezitten deze thans. In het boekje Monopole
u n d M o n o p o l s t e u e r n (Leipzig, 1916) van Eduard' G o l d s t e i n
en het in 1918 aan de Vrije Universiteit verdedigde proefschrift
van Mr W. G. Koster zijn ze te boek gesteld.
Tabak is een geliefkoosd object voor staatsmonopolisatie. Eene lange
veelbewogen historie maakte het tabaksmonopolie in Frankrijk door. Ook
1)

In De Gids., 1699, 2e deel, Mz. 421 en. vl©g.
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Italië, Spanje, Portugal, Turkije, Roemenië kennen het tabaksmonopolit
dat vooral in Oostenrijk gunstige vermaardheid heeft. Oostenrijk bezit
eveneens, met Italië ,en een aantal Balkanstaten een zoutmonopolie. Na
den Franbch-Duitschen oorlog kreeg Frankrijk in 1872 een lucifers
monopolie. De brandewijn is in Zwitserland in 1886 gemonopoliseerd,
erwijl berucht is de Czaristische kroeg, het brandewijn-monopolie in Rus!a^d;..It®lië kwam tot de monopoliseering van het levensverzekering*
bedrijf. Bijons kreeg het vraagstuk ongemeene actualiteit door M i n i s t e r
T r e u b s geruchtmakende plannen tot annexatie van de assurantie
Het groote verschil tusschen dit staatsbedrijf en de besproken gemeenU
lijke ondernemingen is duidelijk. Bijna zonder uitzondering hebben dt,
laatste alle betrekking op bedrijven, bij welke mededinging van natureis uitgesloten.
Ook vóór de gemeente annexeerde was de uitoefening in het uitsluitend
bezit van de bij concessie aangewezenen. Met die concessionarissen ont
stonden allerlei onaangename wrijvingen. Om die te vermijden, om grootere
vrijheid en zelfstandigheid tot behartiging van het publiek belan°- te ver
werven', werden de concessies verlaten.
Niet de zucht tot finaaitieel gewin leidde allereerst tot de inrichting der
gemeentebedrijven in onze groote steden. Het is veler wel gevestigde
overtuiging, dat een stelsel van concessies aan de gemeentekas geen min
dere finantieele baten zou opleveren dan de eigen-exploitatie.
Om de zaak zelve, de watervoorziening, de gas- en elektriciteitslevering,
de telefoonbediening, het tramvervoer beter tot nut van het algemeen té
doen gedijen, is de gemeente tot naasting overgegaan. Om de post en
telegraaf zoo goed mogelijk te doen fungeenen, heeft de Staat deze aan
zich getrokken. Om het spoorwegverkeer voor het Nederlandsche publiek
het meest profijtelijk te doen wezen, is de staatsexploitatie van de spooi
wegen bepleit.
Het behalen van winst voor de schatkist wordt bij alle deze maatregelen
niet versmaad. Als gevolg van het overheidsbedrijf wordt zij gaarne
aanvaard, maar de rechtsgrond is zij niet.
Niets van alle deze overwegingen geldt nu bij de veelbesproken annexatie
van brand- en levensverzekering. Hier geen sprake van een van nature
monopolistisch bedrijf; hier geen sprake van een uitbuiten van het publiek;
hier geen sprake van technische onvolkomenheid en achterlijk gedoe, dat
genoegzame deelname van het publiek belemmert, hetwelk ingrijpen der
Overheid noodzakelijk maakt.
Hier geen spoor van annexatie ten einde de verzekering zelve beter te
doen slagen. Hier een zuiver fiscaal monopolie: alleen en uitsluitend de
begeerte naar finantieel gewin drijft de Overheid om aan de particulieren
de leiding te ontnemen.
Naast de praktische bezwaren tegen de uitoefening van monopolistische
bedrijven door particulieren, die aan het gemeentebedrijf het aanschijn
gaven, naast den nood der schatkist, die voor het fiscale monopolie deed
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ijveren, dient nog een factor van gansch anderen aard te worden vermeld.
De uitbreiding van het overheidsbedrijf wordt begeerd door degenen, die
principiëel de particuliere ondernemerswinst veroordeelen en de voortbrengingsmiddelen in handen der gemeenschap willen brengen. Sinds* de
sociaal-democratie zich allengs in staatssocialistische richting ontwikkelde,
werd gevoerd eene krachtige propaganda voor de naasting der bedrijven,
die niet zonder invloed bleef. Het overheidsbedrijf op zich zelf, de uit
holling van de particuliere onderneming is voor haar een begeerlijk goed.
Vroeger stond zij anders tegenover dit probleem.
Toen nog het revolutionaire standpunt overheerschte, toen onverzoen
lijke strijd tegen den kapitalistischen staat en al zijn openbaringen het
wachtwoord was, werd laatdunkend neergezien op het naasten der bedrijven.
Het felst en het langst is wel de oppositie gevoerd door den
ouden Jules Guesde, die in oorlogstijd in het Fransche mi
nisterie zitting had. Deze man, die zijn deelnamie aan revolutio
naire bewegingen meermalen met gevangenisstraf moest boeten,
schreef uit de gevangenis in 1883 zijn S e r v i c e s p u b l i c s e t
socialisme, waarin hij zijne partijgenooten bezweert het verkeerde
sipoor te verlaten en niet hun hoop te zetten op het scheppen van staatsen gemeentebedrijven. „Eerst de revolutie, dat wil zeggen de algeheele
onteigening, en daarna de publieke diensten" — zoo luidde zijn strijdkreet.
Door op de uitbreiding van het overheidsbedrijf aan te dringen zou volgens
hem uit het oog worden verloren het groote einddoel: de vernietiging der
kapitalistische maatschappij.
Zelfs de overname door den staat van spoorwegen en telefoon kon bij
Guesde geen genade vinden.
Typisch radicaal verdedigt hij het onvervalschte klassenstrijdstandpunt,
dat zich tegen de monopoliseering d'er bedrijven verzet. Elke industrie toch,
waarop de staat beslag legt, is bevrijd van de katastrophen, die de parti
culiere nijverheid kan treffen. Bij de particuliere vinden door de wilde
concurrentie telkens crisissen plaats, moeten ondernemingen wordien ge
sloten, wordt in breeden kring ellende gebracht, het proletariaat in aantal
en verbitterde kracht gesterkt. Wordt de bevruchtende concurrentie uit
geschakeld, dan wordt daarmee aan de revolutionaire actie een onmisbare
ontwikkelingsfactor ontnomen. Daarom eerst de revolutie, dan de publieke
diensten.
Toen het socialisme nog leefde in deze gedachten sfeer werden de
staatsmonopolies met vijandige blikken aangezien. De verhandeling van
M a x S c h i p p e l in het belangrijke boek M o n o p o l f r a g e u n d
Arbeiterklasse (Berlijn, 1917) geeft dan ook een reeks uitingen,
die met de tegenwoordige geestesstemming in schril contrast zijn.
Op het congres te Gotha in 1876 kwam de annexatie van de spoorwegen
dloor den PruLischen staat ter sprake. Bitter weinig voelen de „Genossen"
voor de zaak en in de resolutie wordt gezegd dat met het proclameeren
der spoorwegen tot staatsbedrijf voornamelijk de belangen van den klassen
en militairen staat worden bevorderd, terwijl door deze inkomsten aan den
staat eer. nieuw overwicht in „volksfeindlichem" zin wordt verschaft.
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Een jaar daarop werd m Duitsch socialistischen kring eene heftige
campagne gevoerd tegen de door sommigen begeerde annexatie van de
brandassurantie. Het rijk kreeg daarmee een niet te controleeren belastingschroef in de hand. Ook zou een groot aantal beambten moeten worden
aangesteld; deze zouden natuurlijk allereerst worden aangezocht uit de
gepensicnneerde officieren en onderofficieren en daarmee zou de positie
van de militaire kaste wederom eene ongewenschte versterking ontvangen.
Buitengewoon fel was het socialistisch verzet tegen het ontwerp tot
instelling van een tabaksmonopolie dat in 1882 door Bismarck bij
den Rijksdag werd ingediend. In deze opwindende taal riep L i e b k n e c h t
de socialisten tot verzet op: „Het Bismarckiaansche staatssocialisme, zoo
betoogden wij van den beginne af aan, heeft geen ander doel en kan geen
ander doel hebben, dan den arbeiders het dubbele juk van economische
en politieke slavernij op te leggen en het wankele absolutisme te stutten.
Een blik op het gepubliceerde wetsontwerp tot invoering van een tabaks>monopolie bevestigt naar allen kant deze opvatting. Het ruikt naar leder.
Achter iederen regel de helm van dien politieagent en de nationale zweep".
,,Yoor de arbeiders staat die beginselvraag bovenaan. Het tabaksmonopolie
van Vorst Bismarck is een wapen van het absolutisme; en het verloochent
alle democratisch beginsel; bet voert de politieke, de economische slavernij
in. Goen Duitsch arbeider zal zich laten vinden om voor de linzenmoes
eener meer of minder hoog toegemeten afkoopsom mee té gaan met een
ontwerp, welks verwezenlijking moet voeren tot de diepste vernedering
vaii den arbeider en het graf der vrijheid zou zijn. Iedere Duitsche
arbeider, die een vonkje vrijheidszin en eergevoel in zijn borst heeft,
zal met ons uitroepen: Weg met het monopolie! Weg met het Bismarckiaan
sche staatssocialisme! Leve de sociaal-democratie!"
Die oude tonen stierven weg. Een enkele als G u e s d e staat nog pal
en wijkt geen duimbreed van het oude standpunt. In 1911 kwam op den
Franschen partijdag van St. Quentin aan de orde de resolutie van
M i 1 h a u d, die zich voor eene algem,eene confiscatie der spoorwegen
verklaarde. Met hand .en tand verzette Guesde zich aldus: „Wij zijn
niet eene partij van den t e r u g k o o p , meer eene partij der o n t e i g e 
ning. Daartoe strijden wij om de politieke macht. De terugkoop dient
dikwijls alleen de belangen dier kapitalisten. Ik begrijp, dat de kapitalisten
zich liever heden laten uitkoopen, dan zich later lateiu onteigenen".
Op een eenzamen post stond Guesde. Naarmate het revolutionaire
standpunt werd verlaten en in staatssocialistische richting koers gezet kwam
de propaganda van staats- en gemeentebedrijf naar voren.
Aan de voorstanders van overheidsannexatie werd een krachtige steun
op den levensweg meegegeven, toen op het 5g Internationaal Socialistisch
Congres in 1900 te Parijs gehouden deze resolutie werd aangenomen:
„Overwegende dat men onder gemeentelijk socialisme niet mag verstaan
een bijzonder socialisme, maar alleen de toepassing van het socialisme op
een speciaal terrein van politieke werkzaamheid,
Overwegende dat de hervormingen, die daarmee gepaard gaan, niet zijn
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en niet mogen worden voorgesteld als de verwezenlijking van de collec
tivistisch® maatschappij maar slechts kunnen worden aangemerkt als zich
bewegende op een gebied, dat de socialisten kunnen en moeten gebruiken
om de komst van deze maatschappij voor te bereiden en gemakkelijk te
maken,
Overwegende dat de gemeente kan worden eeni uitstekend laboratorium
voor gedecentraliseerd economisch Leven en tegelijkertijd een geduchte
politieke versterking ten nutte van de plaatselijke socialistische meerder
heden tegen de bourgeoismeerderheid van het centraal gezag, wanneer
eenmaal een ernstige autonomie zal zijn verwezenlijkt,
Verklaart het internationaal congres van 1900:
Dat alle socialisten den plicht hebben om zonder het belang der algemeene politiek te misbruiken de gemeentelijke werkzaamheid meer te doen
verstaan ,en waardeeren, en bovendien aan de gemeentelijke hervormingen
de beteekenis toe te kennen, die haar toekomt als eerste kiem van de
collectivistische maatschappij, en eindelijk om tot gemeentediensten te
maken: het stedelijk vervoerwezen, de verlichting, de waterleiding, baden,
waschplaatsen, warenhuizen, bakkerijen, voedingsdienst, onderwijs, medi
sche dienst, ziekenhuizen, verwarming, arbeiderswoningen enz. enz., model
inrichtingen zoowel ten aanzien van de belangen van het publiek alsook
van de positie der burgers die ze bedienen;
dat de gemeenten die te zwak zijn om op zichzelve deze eischen te ver
wezenlijken vereeniging met andere gemeenten moeten zoeken."
Deze raadgevingen zijn ter harte genomen. De leuzen: „De staat moet
het doen", „De gemeente moet het doen" zijn de geliefkoosde slagwoorden,
waarmee de aanval op het particuliere bedrijf wordt voltrokken. Het breede
werk Edmund Fischer, Das sozialistische Werden (Leipzig,
1918) leert duidelijk met hoe groote hardnekkigheid wordt gearbeid aan
de verwezenlijking der door hem op den voorgrond geplaatste stelling: „De
gemeentelijke bemoeiing moet zich van de wieg tot het graf der burgeren
uitstrekken". Wat de sfeer van het rijksregimenlt betreft gunt het praeadvies door den heer Wibaut over Fiscale monopolies uitgebracht
voor de V e r e e n i g i n g v o o r d e s t a a t h u i s h o u d k u n d e e n d e
statistiek1) ons een blik in het rijke verschiet, dat zich hier voor het
socialistische oog opent.
Eindelijk nog één moment, waarvan voor het overheidsbedrijf winst
verwacht wordt. Oorlogsbenauwdheid zette de sfeer der staatsbemoeiing
beduidend uit. De voorziening in de meest uiteenloopende behoeften werd
overheidszorg. Zelfs voor de meest delicate aangelegenheden werd bij het
gemeentebedrijf hulp gezocht: Kommunale Praxis verraste met de
1) Zie oclk voor het vervolg de Praeadviezen over de vraag: Is invoering van
staatsmonopolies ter versterking van de staatsinkomsten wetittehélifkf Zoo ja,
welke monopolies zouden dan daarvoor in aanmerking komen? door Prof. Mr.

P. J. M. Aal.berse, Prof. Mr. D r. A. van G iji a, F. M W iib a ui t, 'e-Graveflhaige, 1918.
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mededeeling dat begin 1918 te Maagdenburg een huwelijksbemiddelings
bureau was opgericht, hoofdzakelijk met het doel om te bevorderen dat
„weduwen van militairen kennis maken met militairen of oorlogsinvaliden
teneinde daarna een huwelijk aan te gaan".
Als t ij d e 1 ij k e maatregel is menige voorziening getroffen, maar langs
den meer en meer gebruikelijken weg wordt beproefd de t ij d e 1 ij k e
instelling in een duurzaam instituut om te zetten. Schaarsehte van
voorraden, ontreddering van het (economisch leven, finantieele nood maken
naar onderscheidener oordeel eene sterke toename van de publieke onder
neming noodzakelijk. De Duitscher Edgar Jaffé1) gaf in verschil
lende geschriften aan die gedachte voedsel, terwijl het belangwekkende
geschrift van de F a b i a n S o c i e t y , „ H o e b e t a l e n wij d e n krijg"2)
aan den Engelschen schatmeester een; breed uitgewerkt plan van fiscale
monopolies aanbiedt.
Het is verstaanbaar, dat zij, die principieel tegen de handhaving van
het particuliere bedrijf gekant moeten wezen, dankbaar den wereldkrijg
aangrijpen ter verdediging van hun stelling: „voor het particulier bedrijf
zal in grooten omvang in de plaats moeten treden het staatsmonopolie".
M r. H. J. Nieboer3) heeft niet zonder talent bij verschillende gelegen
heden die gedachte aannemelijk zoeken te maken.
**
u.*

Door deze en andere oorzaken bestaat het overheidsbedrijf en kwam
het in de laatste jaren tot sterkere positie. Welk oordeel nu dient te worden
geveld, mag in zijn vooruitgang worden gezien eene aanwijzing ten gunste
van de bewering dat het particuliere bedrijf over het gemeen bij het
publiek ten achter staat?
Ondankbaar zou het zijn, indien niet werd gewaagd van menig voordeel,
door de naasting afgeworpen. Meermalen werd daardoor het publiek belang
sterker behartigd, de schatkist gestijfd en door sociale maatregelen, vooral
ook inzake de arbeidsregeling, een prijzenswaardig exempel gesteld. Zelfs
de meest warme waardeering van hetgeen wij thans in ons land aan
publiek bedrijf bezitten, mag echter niet lijden tot de conclusie, dat daarmee
1) In zijn Volksuirtschaft wnd Krieg, Tübingen, 1915 en vooral in zijn opstel
Der treibende Faktor in der kapitalistischenï Wirtstihaftscrdnunff, opgenpimen
in Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, band 40, 1915, hlz. 3 en vlgg.
J') Wij gebruiken de Duitsche vertaling Wie bezahlen wir den Krieg f, Gedanken, die dem englischen Schatzsekretar von der wissenschaftlichert Abteilung
der Fabier zur Verfügung gestellt werden, München en Leipzig, 1918.
3) In zijn Praeadvies voor de Vereeniging voor de staathuishoudkunde en de
statistiek over de VTaa<g: In hoeverre zal de economische ontwikkeling van Neder
land worden, bevorderd of belemmerd, indien eene belasting politiek wordt gevolgd
waarbij ter voorziening in de behoeften van militairej eaonorriiscUe en sociale)
doeleinden, door rijk en gemeenten aan de ingezetenen lastert worden opgelegd,
zonder rekening te houden met wat in verband met den wereldoorlog door hen
zal moeteri wordenl opgebracht?. 1915. Belangrijk ook zijn artikel Constructief
socialisme in De socialistische Gids, 3e jaargang, 1918, bla. 116 en vlgg.; zie in
dezelfde aflevering het opstel vao M r. G. W. Sannes, De levensmiddelenvoor
ziening.
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zijn voorrang boven de particuliere onderneming bewezen is. Veeleer leert
de ervaring dit: in weerwil van de groote en vele bezwaren, aan het
overheidsbedrijf verbonden, bestaan toch uitzonderingsgevallen, waarin het
boven het particuliere de voorkeur verdient.
Niet licht worde gedacht over de grieven welke de practijk van allen
kant naar voren heeft gebracht.
Enkele grepen uit het klachtenboek overtuigen aanstonds van den ernst
der bezwaren.
Daar is ten eerste het bezwaar dat de exploitatie van overheidswege
Économisch minder voordeelig werkt. Verschillende factoren dragen daar
toe bij. De machtige prikkel van het eigenbelang oefent hier bij leiders
en ondergeschikten geringeren invloed dan in het maatschappelijk bedrijf.
Daardoor wordt niet rusteloos gezocht naar nieuwe vindingen ter ver
booging van de bedrijfsitechniek, wordt niet verruiming van het afzetgebied
nagejaagd, wordt energie en arbeidzaamheid niet ten sterkste gespannen.
Ook buitenstaanders nemern tegenover den staat veel vrijmoediger houding
in het bereiken van voordeel aan, dan tegenover particulieren. De cons
ciëntie spreekt ten opzichte van goede trouw, welke tegenover de staatskas
moet worden betracht, maar al te flauwelijk. Eéne der pijnlijke ervaringen
van de oorlogsjaren was wel, dat begrippen van recht en gerechtigheid in
de verhouding tot den staat bij breede volksklassen verdonkerden, dat
onder de leus „het komt toch uit de staatskas" een georganiseerde stroop
tocht werd geopend, waarbij men uit de schatkist zocht te halen, wat te
halen is. Bijzonder gemakkelijk is men royaal op kosten van derden.
Vooral in de jaren, die komen, nu beperking der behoeften, kapitaalvorming
een eisch is, die aan de volkeren dringend wordt gesteld, is het een ernstig
euvel dat publieke huishoudingen missen dien natuurlijken drang tot
econoiniseeren, welke den particulieren ondernemer is ingeschapen.1)
Een ander gravamen is dat het publieke ondernemingsleven licht gedrukt
wordt door ongewenschte politieke invloeden. De toenemende schaar van
ambtenaren, beambten en werklieden kan op de besluiten der publiek
rechtelijke lichamen een' verkeerde werking uitoefenen. In Engeland is
het voorgekomen dat door zekere politieke constellatie de gemeentewerk
lieden aan de candidaten de door hen gewenschte maatregelen konden
voorschrijven. Soms gaat ook in onze groote steden van de verlangens der
gemeentewerklieden en gemeenteambtenaren eene groote electorale betoovering uit.
Niet alleen) bij de vaststelling der arbeidsvoorwaarden zijn verkeerde
politieke uitwassen te laken. Ook bij de vaststelling van de prijzen der
producten vielen bedenkelijke symptomen waar te nemen. Noodlottig is
de vermenging van het publieke bedrijfsleven met politieke bijbedoelingen;
gedacht worde slechts aan de onzuiverheden die het verpoliticeeren der
levensmiddelenvoorziening met zich moet brengen.
Een derde moeilijkheid schuilt in de personeelkwestie. Hoe warme
J) Goede opmerkingen Herover bij Mr. D r. H. W. C. Bordewij k, Economie
en behoefte, Groningen en Den Haag, 1918.
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sympathie ook voor de ambtenaren als menschen moge worden gekoesterd,
toch moet Mr. Smissaert worden toegegeven, dat ze anders zijn of
anders worden dan gewone menschen. Zij zijn anders, omdat ze van nature
de rustiger, zekerder, veiliger, enger afgebakende ambtelijke loopbaan ver
kiezen boven de onzekere kansen van het vrije beroep. Zij worden anders,
krijgen die eigenaardige ambtelijke plooi, welke de arbeidsverrichting naar
vasten regel onder hiërarchisch verband meebrengt. Wie zich aan geen
plichtsverzuim schuldig maakt blijft ambtenaar en maakt de vaste pro
motie mee, maar in het particuliere bedrijf is het een gestadig worstelen
en inspannen om de beste plaats te verkrijgen.
Bij de rijksambtenaren is de positie zoo buitengewoon sterk, dat de
oud-Minister van Gijn, in de geheimen^ der ambtelijke hierarchie door
kneed, zich gerechtigd achtte tot de krasse uitspraak: „Wat betreft den
ambtenaar van een departement kan men zeggen: zoolang hij niet miet
een stuk in zijn kraag in het Kabinet van den Minister komt en dezen
uitscheldt, gaat hij er heusch niet uit". Die toestand is des te bedenkelijker,
waar Mr. van G ij n van ernstige misbruiken bij de aanstelling gewaagde:
„Ongeloofelijk is het, hoe lieden van grooten invloed en grootie beteekenis
meedoen om personen, met wier geringe waarde zij bekend zijn of wel
van wie zij niets weten dan dat zij familie of vrienden van hen zelf of
hun vrienden zijn, op belangrijke plaatsen, of op minder belangrijke, doch
in elk geval voor de betrokkenen ongeschikte, plaatsen, te brengen. Het
schijnt, dat men er veel minder tegen opziet om den Staat een dienaar
te bezorgen, die zeer wel tegenvallen kan, dan dat men. zulks zoude doen
bij een particuliere maatschappij of particuliere zaak".
Het kan niet anders of deze positie belemmert de krachtsontplooiing.
De nivelleerende, gelijkmakende gedragslijn, welke de staat geneigd is
te volgen, is weinig geschikt om de energie te prikkelen en verscherpt het
gevaar van bureaucratische gevoelloosheid, die verlammend werkt.
Met dat bureaucratisme hangt samen eene vierde bedenking, betrekking
hebbend op het beheer dier bedrijven. De vraag, hoe eenerzijdsi aan die
bedrijfsleiding voldoende vrijheid te laten, beslissingen op korten termijn
doenlijk te maken, ruimte voor verschillend optreden, bij uiteenloopende
gevallen passend, te scheppen en anderzijds aan de verantwoordelijke
bestuurders genoegzame zeggenschap te geven, is een ingewikkeld probleem
dat reeds talrijken achter de magistrale en niet-magistrale ooren heeft
d'cen krabben. Zeker heeft men zich bij de totstandbrenging onzer
gemeentebedrijven dit bezwaar niet volledig ingedacht. Niet echter op
onze verouderde Gemeentewet van 1851 drukt hier alle schuld. Wie de
debatten leest, in 1909 in de Verein für Sozialpolitik gevoerd
en kennis neemt van de buitenland^che literatuur, voelt dat hier alom en
immer eene moeilijkheid schuilt, aan den aard van het staatsbedrijf ver
bonden.
Veel denkkracht is gewijd aan de vraag, op wat wijze het staatsbedrijf
kan worden bevrijd van drukkende gezagsbanden, die de vrije ontwikkeling
belemmeren. D r. B o s schreef er zijn vermaard artikel in D e V r a g e n
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d e s T ij d s 1) over. Echter bij hiem en anderen rijst telkens weer de indruk,
dat hier gezocht wordt naar een/ onoplosbaar puzzle: hoe zal de staat niet
de staat zijn?
De bureaucratische geest, die het gansche bedrijf doortrekt, veroorzaakt
zekere logheid, moeilijkheid van beweging, die aanfluiting bij de wisselende
verkeerseischen uitsluit en daarin staat het particuliere bedrijf mor. zijn
lichte bewegelijkheid en snelle aanpassingsvermogen veel sterker.
Ons relaas van klachten breken wij hier af. Volledig is het geenszins
en het betreft slechts de teleurgestelde verwachtingen, die bij het reeds
gevestigde, onder de meest gunstige kans van slagen opgerichte, publieke
bedrijf zijn te boeken.
Werd aandacht geschonken aan bedenkingen, die rijzen, wanneer naar
veler begeeren de sfeer der overheidsexploitiatie wijder dan tot het van
nature monopolistisch bedrijf werd getrokken, nieuwe argumenten zouden
zich in het requisitoir verdringen.
Dan, wanneer het ging om practische bezwaren tegen het stichten van
fiscale monopolies, kwam het bezwaar aan de orde dat de vraag der recht
vaardige schadevergoeding de onteigening moeilijk maakt; dan moest
onderzocht worden de vraag of niet langs veiliger en rechtvaardiger weg
de fiscus zich de noodige leeftocht kon verschaffen; dan behoorde twijfel
te worden geopperd aan de redelijkheid van de vernietiging veler persoon
lijke belangen door de uitschakeling der particuliere onderneming.
Evenwel, dat alles kan thans blijven rusten. Nagegaan werd alleen,
welke ervaring tot hiertoe met het publieke bedrijf werd opgedaan. On
verdeeld gunstig is die ervaring niet, ontegenzeggelijk heeft zij bi\°stigü
de meening van Adam Smith, dat geen twee karakters zoo weinig
vereenigbaar zijn dan die van „ t r a d e r " en „ s o v e r e i g n " .
Een dwaling is het uit de ontwikkeling van de overheidsonderneming in
den tegenwoordigen tijd' tot de minderwaardigheid van het particulier
bedrijf te besluiten. Het publieke bedrijf houdt zich staande en breidt
zich hier en daar uit, niet omdat het in economisch opzicht overtreft het
particuliere, maar in weerwil van het feit dat het hierbij aanmerkelijk
achterstaat. Bijzondere redenen van publiek belang gebieden die nadeelen
van het overheidsbedrijf te dragen, maar, waar die exceptioneele omstan
digheden niet bestaan, vervalt zijn bestaansgrond en in zijn ontwikkelingshistorie ligt een aanwijzing voor de beperktheid van het gebied, waarop
het zich mag bewegen. 2)
,
Een triomftocht was voor de overheidsexploitatie waarlijk niet weg
gelegd; heel wat hooggestemde verwachtingen zijn teleurgesteld. Merk
waardig is het dan ook de stemmen te beluisteren van onderscheidenen,
,*) Hei beheer van staatsbedrijven in Vragen des Tijds, 1908, deel I, bh. 237 en
vlgg. en blz. 273 en vlgg.
•) Vergelijk het belangwekkend^ opstel van Ludwig Pohle, Die Urmchen
des neuerlichen Vordringem des öffentlichen Betriebs in het Zeitschrift für
tiozialwissenechaft,
9e jaargang, 1918, blz. 133 en vlgg.
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die naar hun principiëel uitgangspunt sympathiek tegenover het overheids
bedrijf staan en toch, lettende op de practische uitkomsten, slechts met
groote reserve de verwezenlijking aandurven.
Zoo zij gewezen op het interessante referaat van Dr. Otto Moat over
Die Gemeindefinanzen nach dem Kriege.1) Als een warm
voorstander van het „Municipalsozialismus" heeft hij zich doen
kennen. Met trots wijst hij op zijn verleden, dat hem beschermt tegen
elke verdenking alsof hij het publieke bedrijf onwelwillend gezind zou
zijn, maar toch met het oog op de oorlogservaringen roept hij allen die
persoonlijke durf, particuliere ondernemingslust en verantwoordelijkheid
willen handhaven toe: staakt verder communaliseeren en socialiseeren!
Zoo is van beteekenis het origineele boek van den Belgischen socialistischen leidsman, E m i l e V a n d e r v e l d e , L e s o c i a l i s m e c o n t r e
1'état (Parijs, Nancy, 1918).2) Een scherp onderscheid maakt hij tusschen
den staat als orgaan van g ie z a g en orgaan van beheer, het bestuur der
menschen en der dingen. De staat-regeering moet worden losgemaakt
van den staat-industrieel, omdat de ondervinding leert dat bij de tegen
woordige overheidsexploitatie het bedrijf lijdt onder de politieke inmenging,
verstikt wordt door eene heerschzuchtige ambtenarij, die met sleur en
bekrompenheid niet wil breken. En nu zoekt hij wel redding uit deze
moeilijkheid door het ontwcVpen van zelfstandige publiekrechtelijke be
drijfsorganisatie met eigen rechtspersoonlijkheid, maar niettemin blijft
zijn erkentenis, dat de staat een slechte koopman en slechte bedrijfsleider
is, dat hij op handels- en nijverheidsgebied gewoonlijk te kort schiet tegen
over het particulier initiatief.
Deze Belgische staatsminister is niet de eenige socialist, bij wien zekere
ontnuchtering is ingetreden. I n zijn opstel S o f o r t v e r s t a a t l i chen?') maant de revisionist Max Schippel tot bezonnenheid aan.
Hij klaagt over de onzekerheid, die nog op menig terrein bestaat, op de
schade, die door een staatslandbouwbedrijf zou kunnen worden gesticht.
Meer dan door „knettternde u n d f e u e r w e r k e n d e E n t e i g nungspolitik" — aldus zijn karakteristiek vermaan — wordt het pro
letariaat gebaat door verheffing der arbeidskracht langs den weg van
vakvereenigingsactie die arbeidsverkorting, loonsverhooging, verheffing
der arbeidskracht nastreeft.
Diezelfde terughoudendheid kenmerkt ook het arbeidsplan, na de om
wenteling in Duitschland' ingesteld door de „ S o z i a l i s i e r u n g s k o m mission", 4) waarin bitter weinig doorwerkt de jubel over het heil „am
Tage nach der Revolution" beschoren.
*) In het ibreede -werk, uitgegeten ondeT leiding van Dr. Hei n r i oh
Herkner, Die Neuordvung der deutschen Finanzwirtschaft, Münohen en
Leipzig, 1918, deel II, blz. 291 en vlgg.
2) Zie vooral blz. 87 en vlgg.
*) In Sozialistische Monatshefte, 1918, blz. 1123 en vlgg.
4) Der Arbeitsplan der Sozialisierungskommission is in extenso opgenomen
iin het Correrpondenzblatt der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands van 21 December 1918.
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Manen deze stemmen enthousiastisehe -voorstanders van het overheids
bedrijf tot groote bedachtzaamheid, aan die vermaning wordt nog meer
kracht bijgezet door de opkomst van een nieuw instituut, welks ontstaan
uit de leemten van de overheidsexploitatie te verklaren is.
Wij bedoelen het gemengde, p u b 1 i e k-p r i v a t e bedrijf. Voor
een merkwaardig instituut zijn wij hier geplaatst, dat, hoe jong van jaren
ook, reeds veel belangstelling trok en in de toekomst veel van zich zal doen
spreken.
Van een gemengd bedrijf is sprake, wanneer het ondernemingskapitaal
deels door particulieren, deels door publiekrechtelijke organisaties, staat,
gemeente of provincie, is bijeengebracht en ook de leiding van het bedrijf
door deze gemeenschappelijk wordt uitgeoefend. In Duit&chland vindt deze
vorm, vooral bij de electriciteitsvoorziening, veelvuldige toepassing. Nadat
in 1898 het R h e i n isc h-W e s t f a1i s c h es E l i e k t r i z i t a t s w e r k
door samenwerking van de stad Essen en eene particuliere telectriciteitsmaatschappij als een gemengd bedrijf was tot stand gekomen, breidde het
zich gestadig verder uit. Richard Passow1) schilderde in een breed
werk de groeikracht van dit instituut. Dr. F r e u n d zocht in de D e u t sche Juristenzeitung2) den juridischeini bouw te vervolmaken
Op den Deutscher Stadtetag, in 1914 te Keulen gehouden, deden
zich de referentenl over V j e r b i n d u n g v o n S t a d t e n u n d P r i v a t kapital für wirtschaftliche Unternehmungen3) als warme
voorstanders van deze gedachte kennen. Rijk voorzien is reeds de buitenlandsche literatuur.
Bij ons werd het onderwerp nog weinig besproken. Tijdens de debatten
over het hoogovenbedrijf en de Djambi-conc,essie aan de Koninklijke
Nederlandlscbe Petroleummaatschappij kwam het aan de ordle. Zeker
verdient het instituut niet het ietwat laatdunkend oordeel door v a n
Iterson in E conom i sc h-s t a t is t i s c h e berichten4) uitge
sproken: „Men behoeft geen profeet te zijn om te voorspellen dat, al
is de gemengde bedrijfsvorm bij ons een modegril, de strijders daarvoor
") Die gemdscht privaten und öffentlichen Unternehmungen ojf dem Gebiete
der Elektrizitats- und Gasversorgung und des Strassenbahnwesens, .Tena, 1912.
Het <geeehrift dankt zijn belangrijkheid aan de beschrijving en ontleding van de
talrijke overeenkomsten. Van de verdere literatuur noemen wij: D r . E d m u n d
Harms, Die Uberführung homwunaler Betriebe in die Form der gemischt wirtschaftlichen Unternehmung. Berlijn, 1915; een zeer bezadigd gesohrift, waarin het
voor en teigen rijpelijk wordt overwogen; op Iblz. 58 en vlgg wordt eene reeks oor
deelvellingen van vooraanstaande mannen vermeld. Een weinig waardeerend oor
deel geeft Clemens Hei sis in zijn tulitvoerig opstel Die gemischt-wirtsehaftlichen Unternehmungen beinöffertlichen Elektrizitatfversorgung in Schmoüers
Jahrbuch, 40e jaargang, 1916, blz. 841 en vlgg.
2) Deutsche Juristen-Zeitung, 16e jaargang, 1911, blz. 1113 en vlgg.
3) Het verslag is opgenomen in de Stadtezeitung van 7 Juli 1914. Zie ook over
het verhandelde Hu go Liodemano in de Sozialistische Monatshefte, 1914,
2e band, blz. 1195 en. vlgg.
*) Vergelijk de artikelen Samenvoeging der electriciteitsvoorziening door
Prof. F. van Iterson in Economisch-statistische berichten van 29 Mei ^918
en 3 Juni 1918.
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hun kruit te vergeefs verschieten". Van gansch ander oordeel is
Dr. O. Schwarz *), als hij verwacht dat deze ondernemingsvorm in de
toekomst „eene gelukkige en vruchtdragende" zal blijken te zijn.
Uit reactie tegen de misbruiken van het publieke bedrijf is deze instelling
opgekomen. Met haar hoopt men te overwinnen de gebondenheid van de
overheiisexploitatie, te werven bekwame bedrijfsleiders, te verijdelen
storende politieke invloeden, te bevorderen de vrijheid van het bedrijf, dat
bij schematische reglementeering niet kan bloeien. Daarnaast wordt dan
nog hoog opgegeven van de lichtzijden, dat het risico voor staat en
gemeente vermindert, de moeilijke procedure van onteigening wordt ver
meden. Wordt aldus de onderneming losgemaakt van de knellende banden,
die het overheidsbedrijf binden, dan zullen door mercantielen geest en
publieke controle uitwassen naar beide zijden worden weggenomen.
Inderdaad kan meer dan één voordeel van dezen bedrijfsvorm worden
erkend. Zijn opkomen en groei is ongetwijfeld eene aanwijzing tegen het
publiek bedrijf. Daar schuilt waarheid in de opmerking van P o h l e : „Met
de gemengde onderneming is de staatssocialistische beweging een soort
terugtocht begonnen".
* J. *

*

Voor de conclusie, die in dit laatste deel moet worden opgesteld, is
hiermee materiaal bijeengebracht, dat niet mag worden verwaarloosd,
want de vraag: overheidsbedrijf of particulier bedrijf wordt voor een goed
deel beheerscht door practische overwegingen.
Niet uitsluitend echter. Het geldt hier niet een zuiver technisch pro
bleem, waarbij opportunistische argumenten beslissend zijn en de werking
der beginselen is buitengesloten. 2)
De uiteenloopende beschouwing over de taak en roeping der Overheid
met betrekking tot de economische orde bewerkt een verschillend benaderen
van dit probleem.
De aanhanger van de individualistische oud-liberale leer, die gelooft dat
bij het vrije spel der maatschappelijke krachten de meest harmonieuse orde
zal worden bereikt, wijst elk beslag leggen door den staat op een bedrijfstak
absoluut af.
De belijder van de marxistische beschouwing, die de bron van alle
ellende ziet in eene op den particulieren eigendom gebouwde productiewijze,
ondernemerswinst verafschuwt, beschouwt de naasting als voorbode en
*) Die Zukunft unser kommunalen Finanzen i n H e r k n e r , Die Neuordnung
der deutschen Finanzwirtschaft, t. a. p., blz. 371 en vlgg.
2) Voor de principiëele afbakening van -die grenzen van het overheidsbedrijf zie
men: het reeds genoemde praeadvies van Mr. Aalberse voor de Vereer,iging
van de staathuishoudkunde en statistiek; Hei in.rich Pesch, Lehrbuch der
Nationalökonomie, deel III, Freiburg im Breisgau, 1913, blz. 842 en vlgg en
•voora] zijn belangrijk opstel Offevtliche Betriebe und Monopole in Stimmen aus
M a r i a L a a e h , 8 6 e b a n d , 1913, bllz. 1 4 e n v l g g ; d e r e d e v a n D r . F u c h s o p d e
Yerein für Socialpolitiek, 132e band, 'blz. 318 en vlgg; J. A. Nederbragt, De
overheid en het bedrijf, Goes; Emonds, Gemeentebedrijven en con
cessies in Nederland, t. a. p., blz. 15 en vlgg.
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overgangsvorm tot de nieuwe maatschappij. Hij juicht, wanneer weer een
stuk bedrijfsleven door den vangarm van den staat wordt omstrengeld,
want „elke overname van een] bedrijf schaadt de reputatie van het par
ticuliere bedrijf in het gemeen".
De staatssocialistische denker, die aan de overheid den plicht toekent
om het maatschappelijk leven naar haar goed lijkend model te reglemen
teeren, is van harte geneigd om elke uitbreiding van de staatstaak met
blijdschap te begroeten.
Eene andere opvatting is de onze. Wij droomen niet van „harmonies
économiques", die zich bij onbelemmerde ontplooiing van het eigenbelang
zullen openbaren. Wij zoeken niet in particulier bezit en particuliere pro
ductiewijze de grondoorzaak van allen socialen jammer. Wij gelooven aan
„der wereld zondeschuld", die in elke maatschappelijke orde den vrede
zal verstoren.
Maar wij belijden ook, dat de Overheid is ingesteld om der zonde wil;
haar roeping is zondige onderdrukking, ook uit het maatschappelijk leven
te keeren. Daarom ia ook de economische sfeer geen onaantastbaar gebied;
ook daar heeft de Overheid recht te bestellen, de orde te handhaven, de
maatschappelijke krachten te schragen en te leiden.
In die opvatting van het karakter der overheidsroeping ligt verzet tegen
het staatssocialistisch drijven besloten. Niet opzuiging, maar leiding van
de maatschappelijke kracht zal de Overheid zich ten taak stellen. Eekent
zij zich het tot normale roeping om als economisch-zelfhandelende, naast
de burgers als hun concurrente op te treden of met verdringing van deze,
uitsluitend het economisch terrein voor zich op te eischen, dan treedt zij
in eene sfeer, die niet de hare is. Zij gebruikt- dan hare macht die haar
btelt boven het bedrijfsleven van het volk om hierin zelve werkzaam te
zijn. In uitzonderingsgevallen, waar ter bescherming van de volkskracht
de leiding aan de particulieren niet mag worden toevertrouwd, heeft de
Overheid toe te treden en zeer wel kan zij zich aan plichtsverzuim schuldig
maken, door niet zelve de exploitatie van bedrijven te aanvaarden.
Ondoenlijk is het die gevallen alle met preciesheid te omschrijven. Het
leven is te bont geschakeerd, dan dat een nauwsluitend schema kan wor
den opgesteld. De verschillen van rijk en rijk, provincie en provincie,
gemeente en gemeente leiden hier tot eene uiteenloopende uitkomst, terwijl
ook het onderscheiden karakter der tijdsperioden een zeer wisselend aspect
van het overheidsbedrijf kan bieden.
Eene belangwekkende proeve tot afgrenzing van dit terrein vinden wij
in de Memorie van Toelichting op het wetsontwerp van 21 No
vember 1903, door Minister Kuyper ingediend. Daarin was
opgenomen een afzonderlijke titel over de gemeentelijke bedrijven.1)
In de M e m o r i e v a n T o e l i c h t i n g wordt de vraag gesteld „of
h et geraden is aan de gemeente vrijheid te laten om op elk gebied' als
ondernemer op te treden". En dan luidt het bescheid: „Deze vraag kan
l)

Zie Handelingen 1903/1904, Bijlagen no. 108.
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naar het oordeel van den ondergeteekende niet anders dan ontkennend
worden beantwoord. Geldt het toch een bedrijf, dat een wettelijk monopolie
bezit (b.v. door de ten gevolge van den aanleg van leidingen vereischte
concessie) of dat feitelijk een monopolistisch karakter draagt (zooals bij
veel verkeersondernemingen het geval is), dan kan de grond voor ge
meente-exploitatie liggen in de omstandigheid, dat de onderneming in
zekeren zin tot den publieken dienst behoort en daarom beter onder
rechtstreeks beheer van het gemeente-bestuur wordt gebracht, of ook in
de vrees voor te grooten invloed en macht van een concessionaris.
Betreft het eene onderneming, die voor die ontwikkeling van de hulp
bronnen der gemeente van hoog gewicht is, maar die te onzeker is dan dat
een particulier ze kan beginnen, dan kan het geraden zijn, dat de gemeente,
liever dan aan een ander geldelijken steun te geven, de zaak zelve ter hand
neemt, in hiet vertrouwen, dat daardoor de welvaart en de draagkracht der
ingezetenen in het algemeen zal toenemen.
In deze en soortgelijke gevallen valt het algemeen belang der gemeente
bij gemeentelijke exploitatie in beginsel niet moeilijk aan te toonen.
Nooit echter kan het algemeen belang er bij gebaat zijn, wanneer de
middelen der gemeente worden gebruikt om aan het vrije bedrijf ee;:e
concurrentie aan te doen, die, wegens de feitelijk onbeperkte geldmiddelen
waarover de gemeente kan beschikken, niet anders dan doodend is. De
wet behoort dan ook de grenzen aan te wijzen, binnen welke het der
gemeente geoorloofd zal zijn als exploitante van bedrijven op te treden".
De wettelijke begrenzing van het gebied, waarop het gemeentebedrijf
zich mag bewegen, geschiedt dan in een nieuw art. 142bis der Gemeentewet,
luidende: „Door de gemeente mogen geen andere bedrijven worden uit
geoefend dan: a. dezulke, waarbij door middel van leidingen, in of boven
den grond, eenige stof onder bereik der verbruikers wordt gebracht of hun
diensten worden bewezen; b. door instellingen, inrichtingen en ondernemingen ten dienste van verkeer, den landbouw, de nijverheid en den
handel, bankinstellingen daaronder niet begrepen".
Ten opzichte van de sub b bedoelde wordt vervolgens in de Memorie
van Toelichting nog nader opgemerkt: „Zelf handel te drijven, het
landbouwbedrijf uit te oefenen of eene of andere industrie ter hand te
nemen kan, zooals hierboven is betoogd, niet geacht worden op den weg
der gemeente te liggen. Wel is dit het geval met het oprichten en be
schikbaar stellen van instellingen en inrichtingen, die ten dienste van het
verkeer strekken, of waarvan de handel, de landbouw of de nijverheid in
het algemeen partij kan trekken en die dus, wel verre van het particulier
initiatief te dooden, er in tegendeel krachtig toe bijdragen om de voorname
takken van het volksbestaan tot verhoogden bloei te brengen en op die
wijze de algemeene welvaart in de gemeente te bevorderen.
Dit geldt dus niet alleen van verkeers-ondernemingen als tram-,
omnibus-, stoomtramdiensten enzv. maar evenzeer van handels-instellingen
en haveninrichtingen als entrepots, loskranen en dergelijke, van landbouw
instellingen als bijv. een proefstation en van instellingen in het belang der
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nijverheid als een z.g. electrische centrale, die electriciteit ook op andere
wijze levert dan door middel van leidingen. Waar evenwel de algemeene
redactie ook gemeentelijke bankinstellingen zoude toelaten, beoogt de aan
het slot aangebrachte restrictie dit af te snijden. Het bankiersbedrijf en de
geldhandel zijn aan te gevaarlijke schokken onderhevig, dan dat men de
gemeentegelden daaraan zou mogen wagen".
Het ontwerp werd geen wet; over het algemeen werd het met weinig
ingenomenheid ontvangen; O p p e n h e i m geeft in zijn H e t N e d e r landsch Gemeenterecht1) een scherpe kritiek. Toch bevat deze
wetsproeve elementen, die bij de omschrijving der overheidstaak goede
diensten kunnen bewijzen.
Dat de overheid gerechtigd is om met betrekking tot de monopolistische
bedrijven zelve als ondernemer op te treden, ligt in onze tevoren uiteen
gezette beschouwing van de overheidstaak begriepen.
Nog verder kan zich hare bemoeiing moeten uitstrekken. Daar kan groote
ingezonkenheid zijn van maatschappelijke krachten, daar kan door ver
schillend» omstandigheden worden gevonden een tekort aan ondernemings
geest, waardoor voorzieningen, voor het publiek welzijn onontbeerlijk, ach
terwege blijven. Staat of gemeente hebben dan de roeping, als het parti
culier initiatief faalt, zelve als bedrijfsleider op te treden, om aldus de
maatschappelijke energie te prikkelen. Wel leert het Mercantilistische
tijdvak tot welke gevaarlijke experimenten dit aanmoedigend handelen kan
leiden, maar toch lijkt ons het recht en de plicht der Overheid in dit
opzicht vaststaande.
Wijders kan nog om gansch andere reden de Overheid tot naasting
moeten overgaan. Het benutten van sommige artikelen kan tot zoo groote
schade voor de volkskracht lijden, dat de Overheid, machteloos om op
andere wijze hulp te brengen, voortbrenging of levering in eigen hand
dient te nemen. Aan zedelijke, humanitaire, hygienische overwegingen
ontleent zij dan haar recht tot ingrijpen. Op dien grond heeft o. m. het
alooholmonopolie verdediging gevonden, terwijl P r o f . A a l b e r s e
kwam met zijn origineel voorstel filmverhuur-ïnonopolie met
verbod van film-verkoop van staatswege in het leven te roepen. Daarin
toch ziet hij het éénige afdoende middel tot bestrijding van de noodlottige
gevolgen, welke het sterk ontwikkelde bioscoopwezen onzer dagen uit
oefent. Over de doeltreffendheid der hier aangewezen middelen valt te
twijfelen, maar principieele bedenking is naar ons oordeel tegen zoodanig
ingrijpen niet te maken.
Op nog een vierde mogelijkheid van ingrijpen dient te worden gewezen.
Verkeerde praktijken van ondernemersbonden, trusts en kartels, kunnen
«oodanig kwaad veroorzaken, dat de staat geen ander middel ziet om aan
de uitbuiting te ontkomen dan het bewerkstelligen van de overname. Een
tiltimum remedium moet dit echter blijven. De bemoeiing van den wet-

*) Het Nederlandsche gemeenterecht, deel I, 4e druik, blz. 487 en vlgg.
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gever moet veeleer worden geleid door deze gedachte: uitwassen van de
ondernemersbonden tegengaan en de gunstige werkingen behouden.
Niet overbodig is in dit verband de waarschuwing tegen de overschatting
van het hier besproken argument ten gunste van het overheidsbedrijf. In
bocialistischen kring vooral valt hier overschatting te constateeren. Het
praeadvies van den heer W i b a u t voor de V e r e e n i g i n g v o o r d e
staathuishoudkunde en de statistiek verkondigt met groote
duidelijkheid het doctrinair-socialistisch standpunt. Zijn praemisse is de
al verder om zich grijpende concen/tratie der bedrijven, die met onweerstandelijke kracht tot het particulier monopolie leidt. De uitbuiting, welke
die particuliere machtspositie met zich brengt, legt den staat volgens hem
de verplichting op de leiding aan de particulieren te ontnemen om zoo
nader bij te brengen de verwezenlijking van het toekomstideaal: de voortbrengingsmiddelen in handen van de gemeenschap, die ook met die leiding
der voortbrenging en de verdeeling der producten belast is.
Het is verstaanbaar, dat deze Marxist de concentratie-theorie van den
giooten meester zoekt te handhaven. Echter zijn te veel mokerslagen op
dit. dogma gericht, dan dat de met zoo groote stelligheid verzekerde bedrijfssamentrekking als vaststaande waarheid kan worden aanvaard. Breed zijn
de terreinen, waarop het klein- en middenbedrijf in onverzwakte kracht
wordt aangetroffen. Breed zijn de terreinen, waarop de trusts en kartels
niet bloeien kunnen.
De gang van zaken in oorlogstijd' geeft geen recht tot de bewering, dat
hiet particuliere monopolie allengs sterker wordt. Yele zijn de factoren,
die thans remmend' op den bloei der ondernemersbonden werken.
Dan ook is onjuist de vereenze-lving van trusts, van kartels vooral
met monopolies. De onderlinge mededinging wordt door deze niet ver
nietigd; niet op uitbanning maar op regeling der concurrentie
sturen zij aan.
Het schrikbeeld van particuliere monopolies is dan ook in zijn alge
meenheid een' onvoldoend motief om naar overheidsannexatie te streven.
Daar schuilt waarheid in het woord van den voortreffelijken kenner der
ondernemersbonden, Robert Liefmann, als hij staatsexploitatie be
titelt ala hiet plompste middel om de nadeelen der kartels en trusts op
te ruimen. x)
Met de vermelding van deze vier gevallen zijn naar ons oordeel de meest
teekenende omstandigheden bijgebracht, die de overheid&fcxploitatie
wettigen.
Opzettelijk is daarbij gezwegen over de zuivere fiscale monopolies.
Voor de versterking harer inkomsten heeft de Overheid een anderen weg in
te slaan dan dien van de opheffing van het particulier bedrijf. Ernstige
twijfel is ook bij kenners dezer materie gerezen of zoo inderdaad bedui
dende baten voor de schatkist worden verworven. Bovendien is in hare
X) Zie o mbelangwekkend opstel Die Karfelle in und naeh dem Kriege,
opgenomen m Annalen für soziale Politik und Geiefzgebung, Ge band, 3918
olz. 103 em vlgg.
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algemeenheid onjuist de bewering, dat fiscale monopolies daarom de voor
keur verdienen boven indirecte verbruiksheffingen, omdat bij haar sterker
met de draagkracht der verbruikers kan worden rekening gehouden. Het
streven naar fiscale monopolies wordt niet weinig gevoed door dogmatischen
afkeer van verbruiksbelastingen, die door zekere politiek onherroepelijk in
den ban zijn gedaan. Misleidend is in menigerlei opzicht de agitatie tegen
deze verbruiksbelastingen en het kan onze roeping niet zijn om onder den
mom van deze te verwerpen, het fiscale monopolie in te voeren, dat in
wezen van de verbruiksheffing weinig verschilt, maar een aantal ernstige
nadeelen schept, welke bij de indirecte belasting worden gemist.
[De opmerkzaamheid moet het trekken, dat zoodra een concreet bedrijf
wordt genoemd, welks winsten den rechtsgrond vormen die de Overheid tot
annexatie machtigen, een rustig overwegen van de nadeelen, aan het
staatsbedrijf verbonden, ernstige mannen huiverig maakt de leiding aan
particuliere ondernemers te ontnemen.
Minister Treub achtte in zijne verbluffende mededeeling van 29 Maart
1917 geen bedrijf zoo zeer tot naasting geschikt als het assurantie wezen
en deskundig onderzoek wees weldra uit dat ongelukkiger object voor Overheidsannexatie kwalijk denkbaar is.
De margarine-industrie werd ter vergadering van de Yereeniging
voor de staathuishoudkunde en statistiek voor een winst
gevend Overheidsbedrijf in alle opzichten rijp geacht. Toen echter die
bewering aan de werkelijkheid werd getoetst versmolten aanstonds alle voordeelen nog sneller dan margarine, beschenen door felle zon.
Aldus ging het slag op slag, wanneer het voorstel tot het scheppen van
een fiscaal monopolie uit de sfeer der vage algemeene bespiegelingen dichter
bij de realiteit werd gebracht. Wat ongedachte bezwaren wierp het inge
wikkeld maatschappelijk verkeer op, toen in Duitschland de vraag van het
graan-monopolie, van het petroleum-monopolie onbevooroordeeld door
mannen ter zake kundig w,erd onderzocht. Zelfs zij, die aanvankelijk sympa
thiek tegenover de voorstellen stonden moesten erkennen, dat door staats
exploitatie zou komen een logheid van handelen, een bedreiging van zoo
vele belangen, dat naasting diende te worden verworpen.1)
Zoo manen gelijkelijk practijk en theorie de Overheid om slechts in
onafwijsbare uitzonderingsgevallen op het bedrijfsleven beslag te leggen.

1) Zie Weltwirtschaftliches Archiv, 13 'band, 1918, blz. 1 en vlgg het artikel van
Aiu giu st Sk al weit, Das Problem. ein&s Getreidemonopols in Deutschland. Dia
schijver vat zijn (conclusie aldus samen: „Fiir ein Getreidemonopol sprioht seine
Ergiebigkeit als Steuerquelle umd die Tatsaiohe, dass es die sozial einzig
mögli'che Form eimer Besteuerung des wiohtigsten NahruMjsmiittels darstellt,
dagegen aber eine sokhe Fülle sheiuertadhnisiciher Sohrwiierigkeiten u.nd wirtacbaftspolitisciher Bfeden'ken, dass nur die allerschlimimste finanzielle Notlage
uind die Unmög'liohkeit, ander Stemerquellen zu finden, sedne Elmfiihrung reohtfertigen könnten".
Voor het petroleum-monopolie is vain ibelamg het opstel van Oewald
Schneider, Das Petrolenmmonopoh Seine NotwendigJceit, Möglichkeit und
Organisation in Schmollers Jahrbuch, 37e jaargang, 1913, blz. 333 en vlgg.

SAMENVATTING.

I.
Het streven naar uitzetting van de overheidsexploitatie wordt niet
slechts geleid door gerechtvaardigde practische overwegingen, maar
meermalen ook door staatssocialistische beginselen.

II.
iln de uitbreiding van het overheidsbedrijf mag niet worden gezien eene
aanwijzing ten gunste van de bewering, dat de particuliere onderneming
bij het overheidsbedrijf ten achter staat.

III.
De gemengde, publiek-privaatrechtelijke vorm kan dienen om de nadeelen van het overheidsbedrijf eenigermate weg te nemen.

IV.
Naar fiscale monopolies worde niet gestreefd.

V.
Zoowel het karakter van de overheidstaak als de vele practische bezwaren
aan staatsexploitatie verbonden maken het gewenscht, dat de Overheid
slechts in uitzonderingsgevallen een bedrijf aan zich trekt.

Overheid en Landbouw
door
Dr. H. J. LOVINCK.

Toen de Voorzitter van het Tweede Sociaal Congres mij vóór eenigen
tijd de vraag stelde, of het mij mogelijk was een referaat samen te stellen
over de toekomst van onzen landbouw, heb ik die uitnoodiging gaarne aan
genomen. omdat zij mij na jaren lange afwezigheid een welkome gelegen
heid zoude bieden, dit vraagstuk onder de zoozeer gewijzigde omstandig
heden van nabij te bezien.
Intusschen leidden de omstandigheden er al spoedig toe, dat ik geruimen
tijd elders moest vertoeven en het zou mij daarom niet mogelijk geweest
zijn binnen den mij toegemeten tijd' aan het verzoek van den Voorzitter te
voldoen, ware het niet dat de heer J. Smid, Referendaris bij de Directie
van den Landbouw, zich bereid verklaarde mij zijn medewerking
te verleenen waarvoor ik hem hier gaarne mijn hartelijken dank betuig.
Uit den aard der zaak was het niet mogelijk alles te behandelen, waartoe
het onderwerp overigens ruimschoots aanleiding geeft. Uit dien hoofde
worden slechts hier en daar eenige grepen gedaan.
Zoo wordt in het eerste gedeelte een zeer beknopt overzicht gegeven van
eenige voor het doel belangrijke feiten betreffende de ontwikkeiling van
het landbouwbedrijf; in het tweede gedeelte wordt het vraagstuk der be
drijf svrijheid besproken; in het derde vindt men een en ander omtrent de
taak, welke in de toekomst den Staat wacht; in het vierde en vijfde gedeelte
zijn eenige beschouwingen, gewijd aan de te verwachten finantieele uit
komsten van het bedrijf en hun invloed op de richting der productie, ter
wijl tenslotte eenige conclusies volgen, welke bij de mondelinge bespreking
als leiddraad kunnen dienen.
I.
De belangrijkste onderdeelen van den Nederlandschen landbouw zijn
akkerbouw en veehouderij. Daarnaast is, vooral in de laatste halve eeuw,
de tuinbouw op den voorgrond getreden. De boschbouw is van weinig
beteekenis.
Van ouds heeft in ons land de veeteelt eene belangrijke rol gespeeld, als
gevolg van de gesteldheid van den bodem. In het laatst der 18e en het
begin der 19e eeuw zien wij tenlgevolge van de veepest en de hooge graan
prijzen eene verschuiving van de veehouderij naar den akkerbouw. Zoo
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werd in dien tijd o.a. Groningen van eene veehoudende eene akkerbouwende provincie.
Omstreeks het midden der 19e eeuw kon Nederland nagenoeg in
zijn eigen behoefte aan broodgraan voorzien. In de tweede helft der 19e
eeuw werd dit anders.
De bevolking nam toe. In plaats van roggebrood, waarvan wij de
grondstof zelf verbouwden, kwam tarwebrood meer op den voorgrond.
Tengevolge van de lage graanprijzen in de 80er jaren, ging de graanbouw
achteruit, deels doordien bouwland in grasland werd omgezet, doch bovenal
door het meer op den voorgrond treden van de teelt van suikerbieten,
aardappelen en verschillende handelsgewassen. "Voorts werd de zelf ver
bouwde rogge voor veevoeder gebruikt, terwijl zich naast den landbouw
de tuinbouw sterk ontwikkelde. Een en ander leidde er toe, dat bij het
begip van den oorlog wij dezen toestand hadden.
Ons broodgraan moesten wij voor een aanzienlijk deel uit het buitenland
krijgen!. Een groot deel van onze eigen bodemproductie moest in den
vorm van vleesch, boter, kaas, eieren, tuinbouwproducten in het buiten
land worden afgezet.
De oorzaken, die tot dezen toestand leidden, waren verschillende:
lo. de eigenaardige gesteldheid van onzen bodem en ons klimaat, waar
door ons land bijzonder geschikt is voor weide- en tuinbouw;
2o. de zich ontwikkelende verbruiksgebieden in de nabijheid van ons
land; inzonderheid zijn in deze te noemen E n g e l a n d , B e l g i ë en
Duitschland met hunne sterk toenemende stedelijke en industriieeïe
bevolking;
3o. het hier t,e lande steeds gehuldigde vrijhandelsstelsel.
Van dezen toestand had het groote publiek hier te lande, dat ver van
den landbouw en alles wat daarmede verband houdt, staat, zich nimmer
voldoende rekenschap gegeven!. Plotseling werd het in den zomer van 1914
echter wakker geschud toen het vernam, dat wat wij hier aan voedsel
noodig hadden, voor een groot deel uit het buitenland moest komen en
dat, wat wij hier voortbrachten, slechte voor een dleel te gebruikeini was
eïi voor een zeer groot deel in het buitenland moest worden afgezet.
In de eerste dagen van den oorlog was zoowel de invoer als de uitvoer
onmogelijk. Boter en! eieren waren spotgoedkoop, maar graan kwam er
niet en de broodvoorziening — dit kon ieder gemakkelijk nacijferen —
was slechts voor enkele maanden verzekerd. Bovenidien oreef onze vee
houderij. speciaal de varkensmesterij, voor een groot deel op den aanvoer
van buitenlandsch graan. Wij liepen dus, zoo het scheen, aan alle kanten
vast.
Gelukkig viel het nogal miee. Nadat de legers hun vasten loop hadden
genomen, kwam er groote vraag naar onze producten uit de oorlogvoerende
landen, terwijl de aanvoer van broodgraan en mais voor veevoeder spoedig
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kon worden hervat. De hooge prijzen, die onze producten, speciaal voor
uitvoer naar Duitschland, konden opbrengen, dreef onze landbouw
productie nog meer in de richting van export. De aanvoer van veevoeder
was in de eerste jaren van den oorlog grooter dan ooit te voren.
Hetzelfde geldt van onzen export van varkensvleesch, boter, kaas en
eieren. Door den export dienstbaar te maken aan de binnenlandsche
voorziening tegen lage prijzen, kwam hij ook den consument ten goede.
Dit alles veranderde echter, toen de Geassocieerden een stelsel van
rantsoeneering op ons land gingen toepassen en nog meer, toen A m e r i k a
aan den oorlog deelnam, waardoor onze aanvoer van broodgraan, vee
voeder en ook van sommige kunstmeststoffen zoo goed als stop werd gezet.
Alle tarwe eni rogge, die wij verbouwden, moest toen worden gebruikt
voor de broodvoorziening. Vermengd met aardappelmeel, erwtenmeel, ja
zelfs lijnkoek, was er nog nauwelijks genoeg om de helft van het normale
rantsoen te verstriekken. Terwijl vroeger groote hoeveelheden voedergraan
en koeken etc. uit het buitenland werden aangevoerd, moest nu zelfs het
zelf verbouwde graan aan het vee worden' onthouden.
Onze varkens- en pluimveestapel ging in korten tijd sterk achteruit. Met
den rundveestapel was dit wel niet in die mate het geval, maar in den
winter kon nauwelijks onderhoudsvoer worden verstrekt, zoodat, terwijl
wij vroeger groote hoeveelheden dierlijke producten uitvoerden, er thans
cp verre na niet genoeg was om ook maar een zeer matig melk-, boter-,
kaas- en vleeschrantsoen te verstrekken.
Ons geheele landbouwsysteem moest plotseling worden omgezet, wat
nog te moeilijker was, wijl ook de aanvoer van meststoffen werd gestaakt
cf althans sterk verminderde. Vooral op de lichtere gronden werd het
bemestingsvraagstuk zeer nijpend en wat het einde had moeten zijn, indien
de oorlog nog langer had geduurd, is niet moeilijk te raden; uitputting
van den bodem en als gevolg daarvan halve oogsten met steeds toenemend
voedsel-tekort.
Gelukkig mag men hopen, dat het ergste thans is geleden. Langzamer
hand treedt beterschap in, al zal het nog lang kunnen duren voor
alles weer ten naastebij zijn ouden gang gaat.

II.
De vraag doet zich nu op: waar gaat het met onzen landbouw in de
toekomst heen?
Het antwoord, dat op deze vraag moet worden gegeven, staat in nauw
verband met de houding, welke de overheid voortaan ten aanzien
van den landbouw zal aannemen. Meii kan zich daarbij op tweeërlei stand
punt stellen, n.1.:
Ie. dat de landbouw zijne bedrijfsvTijheid niet weer terug krijgt, en
2e. dat dit wel plaats heeft.
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Er zijn er, die wenschen; dat aan de overheid, nog meer dan in de oorlogs
jaren het geval was, de directe leiding van de productie en van de distributie
in handen wordt gegeven. T.enj einde een inzicht te krijgen in de wijze,
waarop men zich de werkzaamheid van de overheid in dezen voorstelt,
moge o.m. worden verwezen naar het praeadvies, door den heer W i b a u t
voor de Yereeniging voor de Staathuishoudkunde en Statistiek samen
gesteld en naar eene door hem in October 1918 gehouden voordracht ter
vergadering van het Democratisch Genootschap te A m s t e r d a m .
Als beginsel staat daarbij voorop, dat onze landbouw in de eerste plaats
moet wordlen dienstbaar gemaakt aan de voedselvoorziening van eigen land.
De heer Wibaut maakt er den landbouw als het ware een verwijt van,
dat hij zich in de laatste jaren zoo sterk op productie voor export had
toiegelegd.
Het is wel merkwaardig van deze zijde die opmerking te hooren. Deze
ontwikkeling toch is een natuurlijk gevolg van het ook door den heer
Wibaut en zijne medestanders steeds verdedigde vrijhandelssysteem. Wil
men echter in de toekomst onzen landbouw dienstbaar maken aan
de voorziening der binnenlandsche behoefte, zoo behoeft de landbouw daar
geen principieel bezwaar tegen te hebben. Zijne positie wordt daardoor
eerder beter dan slechter. Aan die in de laatste jaren gevoerde exportpolitiek toch kleefde dit groote bezwaar, dat de toestand z,eer onzeker was.
Telkens dreigde het zwaard van Damocïes in den vorm van invocr-bemoeilijking door verhooging van invoerrechtenj of anderszins.
Meer dan tegen het beginsel op zichzelf moet echter bezwaar worden
gemaakt tegen de wijze, waarop men het bovengenoemde doel wenscht te
bereiken. De overheid zal uitmaken! of de grond voor levensmiddelen
productie geschikt is en wat daarop zal worden geteeld. De overheid zal
met de distributie der levensmiddelen worden belast en de producent zal
aan haar de producten moeten leveren op de wijze en! tegen de prijzen, die
zij bepaalt. Kortom men zou krijgen eene uitbreiding van het systeem,
waarvan wij in de oorlogsjaren alle gebrekenl hebben leeren kennen.
Het ligt niet in de bedoeling dit systeem hier uitvoerig te bespreken.
Alleen zij op enkele punten, zoowel wat betreft de productie, de distributie
aL de kosten, gewezen.
Het lijkt in theorie misschien heel rationeel, dat de overheid, voorgelicht
door ter zake kundige personen, door cultuurvoorschriften den land
bouwers voorschrijft, welken grond zij moeten bebouwen, wat zij daarop
moeten telen en hoe zij zulks moeten doen.
Twee zaken worden daarbij echter vergeten. In de eerste plaats, dat de
omistandigheden, waaronder geproduceerd moet worden, eene oneindige
verscheidenheid vertoonen, waarmede de overheid noch hare adviseurs, hoe
talrijk die ook mogen zijn, bezwaarlijk in details bekend kunnen wezen.
Het is per slot van rekening alleen de bedrijf»leider, die kan beoordeelen krachtens zijne jaren
lange ter plaatse opgedane ervaring en rekening
houdende met de eischen van het geheele bedrijf
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op welke wijze een bepaald stuk land moet worden
behandeld en wat er op moet worden geteeld. De
moeilijkheden, welke zich voordoen bij de uitvoering van de betrekkelijk
eenvoudige Seheurwet geven reeds eenig denkbeeld van de bezwaren, welke
het gevolg zouden zijn van een systeem, dat de directe leiding der productie
stelt in handen van de overheid.
En in de tweede plaats rijst de vraag of een toestand op den duur houd
baar is, waarbij (Je overheid het bedrijf regelt, terwijl de gevolgen van de
bij die regeling begane fouten komen voor den landbouwer.
Wat de distributie aangaat, stelt men zich op het standpunt, alsof het
mogelijk zou zijn, al het geproduceerde op oene centrale opslagplaats bijeen
te brengen en van daar uit weer de geheele bevolking te voorzien. In
theorie lijkt ook dit zeer rationeel eni het zou dit ook zijn, indien wij te
doen hadden met eene weinig samengestelde op eene beperkte opper
vlakte gevestigde maatschappij en de opbrengst der productie op een
gegeven oogenblik uit het productieproces te voorschijn kwam. Voor een
groot deel is die productie echter eene het geheele jaar door nu eens
sterker dan weer langzamer vloeiende bron, waaruit een gedeelte der
bevolking zich bovendien onmiddellijk zelf voorziet. Het gevolg daarvan
is — dit hebben de oorlogsjaren wel zeer duidelijk geleerd —, dat het
vrijwel ondoenlijk is met voldoende juistheid de hoeveelheid producten te
bepalen, die in eeine bepaalde periode beschikbaar komen en het aantal
personen, dat daarvan moet worden voorzien.
Het vrije verkeer heeft een aanpassingsvermogen aan steeds wisselende
vooruitzichten; de overheidsdistributie mist uit den aard der zaak dit
aanpassingsvermogen doordien er volgens vaste voorschriften moet worden
gehandeld.
Bij de overheidsvoorziening berust de verantwoordelijkheid voor den
goeden gang van zaken bij betrekkelijk zeer weinigen. Deze personen kunnen
zeer bekwaam, zeer ijverig en zeer nauwgezet zijn; zij kunnen niettemin
maar zeer weinig zelf doen en zelf zien.
Bij de vrijheid van het bedrijf is de verantwoordelijkheid over duizenden
producenten en handelaars verdeeld. Fouten, door hen begaan, strekken
tot hun eigen schade, buitengewone zorg en toewijding tot hun eigen
voordeel.
Hier ligt het groote geheim, waardoor aan het vrije bedrijf gelukt, wat
het overheidsbedrijf niet kan. Hier ligt ook de oorzaak, waardoor veel, wat
de overheid doet, zoo duur wordt.
Men make zich daarom geen al te groote illusies omtrent de goedkoopte
der producten onder het systeem der directe overheidsleiding. Tot voor
den oorlog produceerde onze landbouw goedkoop. De arbeidsloon en waren
laag en de ondernemerswinst was betrekkelijk gering.
Gaat men op den voet, zooals wij nu twee jaren hebben bijgewoond, de
productiekosten vaststellen, dan zal men op een behoorlijk loon en eene
redelijke ondernemerswinst moeten rekenen, zoowel bij de productie als
hij de distributie.
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Bij de vrijheid van bedrijf stelt ieder zich tevreden met wat de markt
hem toekent. Bij het systeem der overheidsdistributie heeft de vaststelling
van prijzen, loonen en winsten plaats door onderhandeling. Ieder maakt
daarbij zijne rekening op. De producent eene rekening der productiekosten,
de arbeider van de kosten van zijne husihouding, de handelaar van de kosten
en het risico van zijn bedrijf enz. Nu ligt het in den aard der zaak, dat
ieder zooveel mogelijk naar zich toe tracht te halen en hij moet het al heel
bont maken, als het onredelijke van zijne eischen kan worden aangetoond.
Maar zelfs als bij belanghebbenden dit streven niet voorzit en zij geheel te
goeder trouw zijn, komt men toch tot te hooge cijfers.
De oorzaak ligt hierin, dat rekening wordt gehouden met wat men zou
moeten verdienen om behoorlijk te kunnen bestaan naar de begrippen,
welke men daaromtrent heeft. Dit bedrag nu ligt in het algemeen ver
boven hetgeen op de vrije markt wordt verkregen, enkele gelukkigen
uitgezonderd. Het gevolg van een eni ander zijn veel te hooge prijzen.
Gedurende de oorlogsjaren hebben de consumenten en de schatkist ge
zamenlijk de lasten daarvan gedragen. Bij voortzetting en uitbreiding van
het garantie- en distributiesysteem zou de schatkist onmogelijk kunnen
doorgaan cp den in de laatste jaren gevolgden weg. De lasten zouden dus
uitsluitend komen voor rekening van de verbruikers. Ook op grond van
het bovenstaande moet het dan ook wenschelijk worden geacht, de
bedrijfsvrijheid zoodra zulks mogelijk is, te herstellen.
Dat daartoe niet dadelijk na het sluiten van den vrede kan worden over
gegaan en dat men daarbij zeer voorzichtig moet te werk gaan, ligt echter
voor de hand. De oorzaken, die het ingrijpen der Begeering noodig maak
ten, zullen nog korteren of langeren tijd blijven bestaan. Bovendien is
onze Begeering niet vrij, maar zal zij rekening moeten houden met de door
de Geassocieerden gevolgde politiek.
Deze politiek komt hierop neer, dat met het oog op den beperkten voor
raad grondstoffen voor industrie en landbouw alsmede van levensmiddelen,
speciaal granen, en teneinde zooveel mogelijk gebrek te voorkomen, een
stelsel van wereldrantsoeneering is ingevoerd, ja voor enkele producten
zelfs in- en verkooporganeni in het leven zijn geroepen.
Zooals bekend is, heeft Nederland met de Geassocieerden eene over
eenkomst gesloten, waardoor het zich in de naaste toekomst eene zekere
hoeveelheid grondstoffen en levensmiddelen heeft verzekerd. Deze hoeveel
heid is, althans voorzoover thans kan beoordeeld worden, echter niet zoo
groot, dat aan de geheele behoefte kan worden) voldaan. Bantsoeneering
van den binnenlandschen verbruiker en beperking van den export blijft
dus noodig.1)
Wanneer wij onze economische vrijheid geheel terug zullen erlangen,
moet de toekomst leeren, terwijl het ook hier niet de plaats is om alle
factoren, die hierop invloed kunnen uitoefenen, na te gaan en te bespreken.
In den laatsten tijd werden de rantsoenen verhoogd en zijn de vooruit
zichten dientengevolge weder gunstiger geworden. Ook voor den landbouw.
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Intusschen kan men vrijwel overal waarnemen, ook in de landen, die
ons op tijdelijk rantsoen stelden, dat eene sterke strooming bestaat om zoo
spoedig mogelijk van alle lastige bemoeiingen der Eegeeringen, wanneer
deze niet strikt geboden zijn, bevrijd te worden.
III.
Zijn wij eenmaal zoo ver, dan treedt de vraag op den voorgrond in
hoeverre de indirecte overheidsbemoeiing, die ook reeds voor den oorlog
bestond, dient te worden gewijzigd en uitgebreid.
In de eerste plaats zal krachtiger moeten worden gewerkt tot verhooging
der productie. De wereldoorlog heeft een scherp licht laten vallen op onze
afhankelijkheid van het buitenland inzake de voedselvoorziening. Door de
eigenaardige inrichting van ons landbouwsysteem, waarbij wij niet alles
wat hier geproduceerd wordt, binnenslands kunnen gebruiken, is die af
hankelijkheid grooter dan strikt noodig is. Toch staat dit systeem voor een
aanzienlijk deel in verband met het karakter van onzen! bodem en onze
ligging, zoodat het niet mogelijk is met den bestaanden toestand geheel
te breken. Wel verdient echter de vraag overweging of onze landbouw niet
meer voor de binnenlandsche voorziening kan produceeren! dan tot dusver
geschiedde.
Doch zelfs al was het mogelijk onzen landbouw alleen vx>or de binnen
landsche markt te doen werken, zoo zou tengevolge van zijne dichte bevol
king Nederland toch niet in eigen behoefte aan landbouwvoortbrengselen kunnen voorzien. Verhooging der productie blijft dus van het aller
grootste belang. Sedert omstreeks 1890 is door onderwijs en voorlichting
in verschillenden vorm krachtig en niet zonder succes in deze richting
gewerkt. In de laatste jaren zijn echter speciale aangelegenheden sterk
naar voren gekomen, welke in den eerstkomenden tijd de aandacht vragen.
Door de droogmaking der Zuiderzee zal eene provincie aan ons land
worden toegevoegd, waardoor niet alleen de totale productie van levens
middelen aanzienlijk zal worden vergroot, maar ook aan tal van land
bouwers en tuinders een bestaan kan worden verzekerd.
Van minstens evenveel belang is de drooglegging van uitgestrekte
vruchtbare terreinen in het Oosten en Zuiden des lands. Door een in 1917
door de Directie van den Landbouw uitgegeven rapport zijn de geesten in
deze wakker geschud. De tijdsomstandigheden zijn voor de opgewekte be
weging gunstig en het is te verwachten, dat aan de onhoudbare toestanden
op met gebied der waterlossing in onze zandprovinciën na niet al te langen
tijd een einde komt.
Naast ontwatering is ruilverkaveling een levensbelang voor den vooruit
gang van den landbouw in menige thans achterlijke streek.
Dat voorts met de ontginning van woeste gronden dient te worden
voortgegaan, waarbij ook op stichting van landbouwbedrijven behoort te
worden gelet, behoeft nauwelijks betoog.
Naast bevordering der productie verdient de afzet der producten meer
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aandacht. Deze afzet heeft plaats naar hit huiten- en naar het binnenland.
Aan den, afzet naar het buitenland is voor den oorlog meer aandacht ge
schonken dan aan dien in het binnenland. De behoefte aan Regeeringssteun
op het gebied van den export werd sterker gevoeld, doordien de kleine
producenten' niet in staat zijn het oog te houden op wat er met hunne
exportproducten gebeurt. De slechte naam, die verschillende van onze
producten op de buitenlandsche markten hadden gekregen tengevolge van
de praktijken van gewetenlooze knoeiers opende in het laatst der vorige
eeuw de oogeni voor de schade, welke zoodoende werd aangericht. Langza
merhand werden van Eegeeringswege verschillende maatregelen genomen
of gesteund, die beoogden aan die toestanden een eind te maken en; den
afzet te bevorderen.
Ofschoon op deze aangelegenheid voortdurend de aandacht moet blijven
gevestigd, kan toch met voldoening op hetgeen is bereikt worden terug
gezien.
Ontkend kan echter niet worden, dat de binnenlandsche distributie al
te zeer uit het oog is verloren. De ervaring, in de oorlogsjaren opgedaan,
heeft voldoende geleerd, dat ook op dit gebied groote misstanden bestonden,
waardoor de prijs der voortbrengselen dikwijls buitensporig werd verhoogd
en ck. kwaliteit zeer te wenschen overliet. Al is in het bovenstaande
de wenschelijkheid bepleit om de directe overheidsbemoeiing inzake de
distributie bij het weer intreden vaaii normale toestanden te doem ophouden,
daarmede is allerminst gezegd, dat de overheid1 tot het „laissez faire'' van
voor den oorlog moet terugkeeren.
Door verbreiding van meer kennis, door vergemakkelijking van het
transport, door toezicht op knoeierijen) en door tal van maatregelen meer,
dient in samenwerking met belanghebbenden langs indirecten weg aan
den afzet in het binnenland meer leiding te worden gegeven, waarbij de
gedurende de oorlogsjaren opgedane ervaring ongetwijfeld groote diensten
kam bewijzen. En waar hier van de Begeering wordt gesproken,
wordt niet alleen bedoeld de Rijksregeering, maar is vooral ook het oog
gevestigd op de besturen onzer groote gemeenten.
In de derde plaats vragen verschillende maatregelen ter verbetering van
de toestanden der arbeidende bevolking te platten lande dte aandacht. Het is
niet te ontkennen, dat de drang naar sociale hervorming van de industrie
en de steden is uitgegaan. Dit heeft tengevolge gehad, dat bij die hervor
mingen ook steeds de toestanden, zooals die in de steden en de industrieele
centra waren, tot grondslag hebben gediend. Als men nagaat, welk groot
verschil er bestaat tusschen het industrieele- en het landbouwproductie
proces en men bedenkt, dat dit verschil grooten invloed heeft op de arbeidsiverhoudingen, is het begrijpelijk, dat men huiverig is geweest de ten aan
zien der industrieele bevolking genomen maatregelen zonder meer op den
landbouw toe te passen. Daardoor is echter een achterstand ontstaan, die
niet alleen nadeelig was voor de arbeidende bevolking te platten lande,
maar ook de landbouwproductie ongetwijfeld heeft geschaad door het weg
trekken der betere elementen naar de industrie en de steden.
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Eerue krachtige actie ter verbetering van sociale toestanden te platten
lande zal daarom noodzakelijk zijnn.
Met name mogen hier worden genoemd de uitvoering van de wet tot
verstrekking van grond aan landarbeiders, verbetering van woningtoe
standen, arbeidswetgeving, zorg voor ouden van dagen, zieken en invalieden,
werkloozen enz.
Maar bij al die maatregelen komt het er vooral op aan, dat de getroffen
ïegelingeoï en hare uitvoering voldoende r e k e n i n g h o u d e n m e t e n
zich aansluiten bij de landbouwtoestanden. Teneinde dit
te bereiken is het zeer gewenscht, dat door onze sociaal-ieconomen meer
studie wordt gemaakt van den landbouw en omgekeerd, dat men in landbouwkringen meer aandacht schenkt aan sociale vraagstukken.
IV.
Thans zal worden stilgestaan bij de vraag, welke de vooruitzichten zijn
van de financieele uitkomsten van het bedrijf.Het ligt in den aard der
zaak, dat deze uitkomsten in de eerste plaats van beteekenis zijn voor de
landbouwers, maar indirect toch ook voor de arbeiders en voor het geheele
economische leven. Men heeft dit niet zoo op te vatten, dat, als de boer
geld heeft, iedereen het heeft. De tegenwoordige omstandigheden leeren
wel, dat zulks niet juist is. Deze omstandigheden zijn trouwens zeer ab
normaal. In elk geval is dit echter wel waar, dat, indien in een land als
het onze het de landbouwers slecht gaat, dit een zeer ongunstigen invloed
heeft op de algemeene welvaart. De financieele uitkom! ten van het
bedrijf toch oefenen grooten invloed uit op de productie zelf, zoowel wat
betreft de energie, waarmede wordt geproduceerd als de richting, welke
aan de productie wordt gegeven.
De financieele uitkomsten van het bedrijf nu worden bepaald door de
ontvangsten en door de uitgaven. De ontvangsten staan wederom onder den
invloed van de opbrengsten,, die worden verkregen en van de prijzen, welke
daarvoor worden gemaakt.
Onder de uitgaven spelen een voorname rol: landprijzen, grondstoffen,
loonen en belastingen.
Van de meeste van die verschillende factoren is met zekerheid weinig
te zeggen. Het meest karakteristieke van onzen tijd met betrekking tot
het economische leven der toekomst is ongetwijfeld „onzekerheid''.
Die onzekerheid maant tot voorzichtigheid wat betreft het aangaan van
verplichtingen voor de toekomst. Het maant ook tot voorzichtigheid bij
het doen van voorspellingen. De volgende beschouwingen hebben dan ook
minder ten doel bepaalde voorspellingen te doen, dan wel den weg te wijzen
Volledigheidshalve zij nog opgemerkt, dat een bespreking van de vraag
ever het al of niet wenschelijke van het invoeren van beschermende rechten
achterwege is gebleven. Niet alleen omdat een behandeling van dit onderwerp
minder in dien gedachtengang van het referaat past, doch bovenal omdat het
mij wil voorkomen dat beschouwingen hierover, met het oog op de onderfiandelingen in Parijs ontijdig zouden zijn.
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om bij de steeds wisselende toestanden het standpunt te bepalen, vanuit
hetwelk deze kunnen worden bezien. Oriënteering, zou men kunnen zeggen,
is haar voornaamste doel. In de eerste plaats zal dan worden stilgestaan
bij de prijzen.
Wij leven tegenwoordig in een tijdperk van hooge, buitengewoon hooge
prijzen.
De publieke opinie staat steeds, dit leert de ervaring, veel meer onder
den invloed van wat op het oogenblik is, dan wat op grond van ernstige
studie kan worden verwacht. Dit heeft tengevolge, dat men thans vrijwel
als vaststaande aanneemt, dat de prijzen langen tijd hoog zullen blijven.
Het is zeer goed mogelijk, dat zij, die dit voorspellen, gelijk hebben. Toch
mag de opmerking worden gemaakt, dat er in de prijsvorming nog zeer
veel onverklaard' is, voor zoover de waarde van het geld daarbij eene rol
speelt. Het ligt echter niet in de bedoeling, hierover verder uit te weiden.
Het terrein, da.t daarmede zou worden betreden, ligt daarvoor te zeer op
het gebied vain deskundigen.
Schakelt men den invloed, die gebeurtenissen met betrekking tot het
geld op de prijzen, der landbouwproducten uitoefenen, uit, dan blijft over
die, voortvloeiende uit alles wat verband houdt met productie ien verbruik.
Daarbij zal dan ook eenigszins uitvoerig worden stilgestaan en wel ten
aanzien van granen, veeteeltproducten en tuinbouwvoortbrengselen.
Wat de granen aangaat, zijn voor tal van jaren hooge prijzen voorspeld,
o.a. door Mr. T r e u b .
Deze grondt zijne voorspelling op de hooge vrachten en op toenemende
industrialiseering der graan-exporteerende landen. Dit laat zich hooren.
Toch moet men in hare algemeenheid met deze voorspelling zeer voor
zichtig zijn.
Naar het mij wil voorkomen zijn drie tijdperken te onderscheiden, in. elk
waarvan zich verschillende invloeden of dezelfde invloeden met zeer ver
schillende kracht zullen doen gevoelen.
Het eerste tijdperk nu betreft de periode onmiddellijk volgende op het
sluiten van den vrede. Eigenlijk kan men zeggen, dat men daar op dit
oogenblik reeds in verkeert.
De berichten omtrent den graanoogst en de graanvoorraden in andere
werelddeelen, speciaal in Amerika, luiden bepaald gunstig. Gewaar
schuwd moet echter worden voor het trekken van optimistische conclusiën
daaruit. Tegenover die gunstige overzeesche toestainden staan groot gebrek
aan voorraden in E u r o p a enl slechte vooruitzichten, wat betreft den oogst
voor het volgende jaar, ja vermoedelijk voor een aantal jaren.
De oorlog heeft tengevolge gehad, dat in het grootste deel van Europa
door onvoldoende bewerking en bemesting het productievermogen van den
grond zeer veel is achteruitgegaan. Dit geldt voor de Centrale rijken,
voor F r a n k r ij k, voor Italië, voor Rusland, ja ook, al it, het in
mindere mate, voor de neutrale landen. Zelfs als in E u s1 a n d en in de
Centrale rijken spoedig geregelde toestanden terugkeeren, zal het toch
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nog wel enkele jaren duren voor de prodüctie weer op het peil van vóór
den oorlog is en evenveel kan worden verbruikt als voorheen.
Gedurende den oorlog is het broodrantsoen in verschillende landen ver
beneden het gewone verbruik geweest. Zoo spoedig mogelijk zal men dit
verbruik trachten te herstellen.
'Opgemerkt moet daarbij worden, dat de legers abnormaal veel hebben
v.erbruikt, welk abnormaal verbruik thans grooteuideels is vervallen.
Zeer belangrijk is voorts het verbruik van graan beperkt, doordien veel
minder aan het vee werd viervoederö.
De noodzakelijkheid om minder graan te vervoederen zal nog geruimen
tijd blijven bestaan. Het is mogelijk, dat rantsoeneering in deze noodig
blijkt. Ook, dat de vermindering van den veestapel en de verminderde
vraag naar dierlijke producten in deze langs natuurlijken weg de noodige
beperking tot stand brengen.
Wat die vrachten betreft is het vrij zeker, dat deze in de periode, waarvan
hier gesproken wordt, nog hoog zullen blijven. In de eerste plaats tenge
volge van het gebrek aan scheepsruimte in verband met de groote vraag
en in de tweede plaats door de hoogere arbeidsloonen, die in het scheep
vaartbedrijf zullen moeten worden uitgekeerd.
Als eenmaal het geheele economische leven zich weder heeft gezet, de
Europeesche landen hun landbouwproductie weer op den voec van voor den
oorlog hebben gebracht, de legers naar hunne haardsteden zijn terug
gekeerd en de door den oorlog opgeteerde voorraden, voor zoover zulks met
het oog op den wereldvoorraad mogelijk is, zijn aangevuld, dan breekt eene
tweede periode aan.
De productie van graan is weder op behoorlijk peil gebracht. Hoe zal
het dan echter staan met het verbruik?
Hierbij komt eene belangrijke zaak naar voren, waarop de aandacht
moet worden gevestigd.
De oorlog heeft ten gevolge gehad eene geweldige verarming der
menschheid speciaal in Europa. Ovier 't algemeen geeft men zich daar
van nog geen voldoende rekenschap. Men verkeert in den waan, dat dit
gebrek en de daaruit voortspruitende duurte in de eerste plaats door loens
en salarisverhooging kan te niet worden gedaan.
Het is te hopen, dat men spoedig van dien ijdeLen waan wordt genezen
en gaat beseffen, dat meer arbeid en grooter zuinigheid de eenige middelen
zijn, waardoor de gevolgen van den oorlog kunnen worden bestreden. Wil
men daarbij een|e betere verdeeling van den te verrichten arbeid en van
de totale verteringen over de verschillende leden der Maatschappij, deze
zijn toe te juichen, mits maar wordt gezorgd, dat in totaal meer wordt
geproduceerd en minder wordt verteerd dan voor den oorlog. In de eerst
volgende jaren toch zal een belangrijk deel van den menschJijken arbeid
moeten worden aangewend tot herstel van alles, wat in den oorlog is ver
nield niet alleen, maar ook van wat door het achterwege blijven van het
onderhoud is versleten. Het gevolg daarvan zal zijn, dat zoo zuinig mogelijk
moet worden geleefd. Een enkel cijfer moge de noodzakelijkheid daarvan
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toelichten. In een Duitsch tijdschrift heeft kort geleden eene becijfering
gestaan van wat in Duitschland zou moeten worden opgebracht ter
betaling van rente en een matige aflossing van de oorlogsleeningen plus
het kapitaal, noodig om de bij de wapenstilstandsvoorwaarden door de
Geallieerden te eischen schadevergoedingen te betalen. Men kwam daarbij
tot een bedrag van 300 Mark per inwoner jaarlijks of 1500 Mark voor eea
gezin van 5 personen. Nu wordt door WalterKathenauin zijn bekend
boek „Von kcmmenden Dingen" het gemiddeld inkomen van een gezin in
Duitschland voor den oorlog geraamd op 3000 Mark per jaar. De
helft van dat inkomen zou dus moeten worden besteed aan het betalen alleen
der genoemde rente. Nu is het waar, dat tengevolge van de daling van de
•waarde van het geld het gemiddeld inkomen thans vermoedelijk belangrijk
hooger dan 3000 Mark moet worden gesteld. Aan den anderen kant moet
echter worden bedacht, dat er ook nog geld moet zijn voor de pensioenen
voor gewonden en nagelaten bietrekkingen van gesneuvelden, voor de aan
vullingen der voorraden en voor de herstellingen aan gebouwen, spoor
wegen, machines enz. in eigen land. Wat hier voor Diitschland geldt,
geldt ook voor de andere Centrale rijken, ook voor Rusland en voor een
deel ook nog voor de landen dier Entenlte. Men moet hiervan iets gezien
hebben om zich een denkbeeld te kunnen vormen van de ontzettende som
men, die voor het doel noodig zullen zijn.
Men kan er zich dus niet genoeg van doordringen, dat na den vrede
groote zuinigheid zal moeten worden betracht. Dit zal vermoedelijk ten
gevolge hebben een sterk verminderd gebruik van dierlijke voedingsmid
delen. We zien toch ovieral, dat menschen met zeer beperkt inkomen zich
hoofdzakelijk met plantaardig voedsel tevreden stellen. Zeer terecht. Door
bet graan niet in den vorm van brood of andere meelspijs te nuttigen, maar
het eerst om te zetteen in vleesch, melk of eieren, verliest men meer dan de
helft der voedingswaarde.
Wanneer nu inderdaad eene groote inkrimping van het verbruik van
dierlijke producten voor de deur mocht staan — en ook de achteruitgang
van den veestapel in Europa geeft recht tot dit vermoeden — dan zou
daardoor zooveel graan vrij komen, dat zelfs bij verminderde productie er
graan in overvloed zou zijn, wat natuurlijk niet zou nalaten zijn invloed
op de prijzen te doen gevoelen.
Wat de vrachten betreft, is het voorts zeer de vraag of, als eenmaal de
oorlog is geliquideerd, er wel zooveel vraag naar scheepsruimte zal be
staan als voor 1914 en ook of de hooge loonen zullen zijn te handhaven,
wanneer er minder vraag is naar arbeiders.
Er zijn schrijvers, die eene geweldige opleving van het economische
levenl verwachten. Dat die verwachtingen zullen uitkomen is allerminst
zeker. De geweldige kapitaalverspilling, welke heeft plaats gehad, alsmede
de te verwachten strubbelingen op de arbeidsmarkt, zullen zoo'n remmenden invloed uitoefenen, dat men goed zal doen, zich geen al te groote
illusies te maken omtrent de economische opleving na den oorlog. Blijft
die uit, dan is het de vraag, of de beschikbrae tonnenmaat — we spreken
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hier niet over de eerstvolgende maanden, maar over de periode, die daarop
volgt — niet ruim voldoende zal blijken te zijn en of de vrachten dan hoog
zullen kunnen blijven.
En thans de industrialisering der graan-exporteerende landen en den
invloed daarvam op de graanprijzen. Het betreft hier eene belangrijke
quaestie, waaraan helaas niet voldoende wordt gedacht.
N e d e r l a n d , en hetzelfde geldt van de meeste West-Europeesche lan
den, steunt, wat zijne levensmiddelenvoorziening betreft, voor een belang
rijk deel op den landbouw in opkomende landbouwstaten en in de koloniën.
E u r o p a ontvangt van die landen landbouwproducten en grondstoffen
en betaalt ze met industrieproducten. Naarmate echter de landen van over
zee door toenemende bevolking en meer beschikbaar kapitaal hun zelf
verbouwde levensmiddelen en grondstoffen dienstbaar maken aan de ont
wikkeling van een eigen industrie — men lette hierbij ook op de strooming
in onze eigenj koloniën —, zullen deze minder behoefte hebben aan de
industrieproducten uit Europa en ook minder levensmiddelen en grond
stoffen beschikbaar hebben voor uitvoer.
Men zal zich op den duur in Europa dus op eigen bodem moeten
voeden en zulks zou, voor zoover dit bij de steeds voortgaande toename
der bevolking mogelijk is, leiden tot hooge prijzen voor graan en andere
levensmiddelen. De vraag is echter, wanneer deze tijd komt en op deze
vraag kan worden geantwoord, dat het nog wel jaren kan duretn,
voor de nadering zijn invloed krachtig op de prijzen) zal doen
gevoelen.
Wat de veeteeltproducten betreft, moet worden opgemerkt, dat in de
eerstvolgende periode de productie zeer zal zijn beperkt, eensdeels tenigevolge van den grooten achteruitgang van den veestapel, anderdeels door
gebrek aan krachtvoer.
Het ligt dan ook voor de hand, dat velen hooge prijzen verwachten voor
vee zoowel als voor veeteeltproducten. De vraag is echter of men zich 111
dezen geen al te groote illusiën maakt. Zooals in het voorgaande reeds is
opgemerkt, is vermindering van het verbruik niet onmogelijk en het is
nu de vTaag, welke invloed het sterkst is, die van den teruggang van den
veestapel en van de productie of die van de vermindering van het verbruik.
Het is niet onwaarschijnlijk, dat in den eersten tijd na den vrede de eerste
factor de overhand heeft. Naarmate de toestanden meer r.ormaal worden
zal echter vermoedelijk de tweede invloed zich het sterkst doen gelden.
Ten aanzien van de tuinbouwproducten dient onderscheid te worden
gemaakt tusschen grove groenten en het gewone fruit eenerzijds en weeldeproducten anderzijds en wat de laatste betreft tusschen producten welke over
de geheele wereld een' markt hebben en die met een beperkt afzetgebied.
Voor de grove groenten zal vermoedelijk het verbruik toenemen, of althans
niet belangrijk verminderen, daar wij hier te doen hebben met een goedkoop
voedingsmiddel. De vooruitzichten van de teelt van goedkoope tuinbouw
producten worden, inaar men vrij algemeen aanneemt, dan ook niet zoo zeer
bedreigd door de te verwachten vermindering van het verbruik als wel
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door de groote uitbreiding van deze culturen en het eventueel invoeren
of verhoogen van beschermende rechten in de landen van afzet.
Anders dan met grove groenten en goedkoop fruit staat het met de
vroege, onder glas geteelde groeten, fijn fruit en de voortbrengselen der
boom- en bloemkweekerij.
De wereld is zoodanig verarmd en de drang naar eene billijke inkomstenverdeeling is zoo groot, dat alle weelde zal moeten worden beperkt. Al wordt
dit thans nog niet algemeen ingezien, de nood zal langzamerhand dit inzicht
wel brengen.
|
Voor onze intensieve groenten- en fruitteelt, speciaal in ZuidHolland, ziet het er daarom, naar het mij voorkomt, minder hoopvol
uit. Voor de bloembollen- en de boomkweekerij-producten kan het nog wat
meevallen, daar zij een grooter markt hebben, verondersteld altijd, dat die
markt voor genoemde producten open blijft.
V.
Onder de uitgaven van het bedrijf valt in de eerste plaats wat moet
worden betaald voor het gebruik van den grond, zij het in den vorm van
een hypotheekrente, zij het in dien van pacht. Het is een algemeen voor
komend verschijnsel, dat de prijzen van den grond stijgen met de verbete
ring van de finantieele uitkomsten van het bedrijf. Dit heeft ten gevolge,
dat hij, die na het tot stand komen dier verbetering land koopt of pacht,
er weinig of niet van profiteert. Komt er eene kentering in de financieele
resultaten, dan zijn het vooral deze nieuwe koopers of pachters, welke in
moeilijkheden komen.
Het schijnt, dat de boerenstand de neiging heeft al te zeer ondier den
indruk te komen van den tijdelijken toestand. In de oorlogsjaren is dit
weer duidelijk aan het licht getreden. Terwijl toch bij eenig nadenken
gemakkelijk is te begrijpen, dat de prijzen der producten niet zoo hoog
zullen blijven als zij tijdens den oorlog zijn geweest en voorts uit de ont
reddering der maatschappij ook voor den landbouwer fllerlei gevaren
kunnen voortvloeien, zijn voor land prijzen besteed, alsof er nooit weer
een andere tijd komt. Voor hen, die het gekochte contant betalen, kan men
zich bij dien toestand nog neerleggen. Zij, die met grootendeels geleend
geld kochten of op eenigszin9 langen termijn pachtten, handelden echter
zeer onverantwoordelijk.
Onder de bedrijfsuitgaven vallen in de tweede plaat9 die voor grondstof
fen, waaronder meststoffen en voedermiddelen wel d,e voornaamste plaats
bekleeden. Vroeger waren de uitgaven voor den aankoop van deze grond
stoffen zeer gering. Men gebruikte geen anderen dan dien zelf gewonnen
mest en het zelf verbouwde krachtvoeder. Dit is in de laatste 30 jaren totaal
veranderd.
De prijzen dier meststoffen zijini, voor zoover zij nog verkrijgbaar waren,
tijden's den oorlog buitengewoon gestegen. Zullen die prijzen hoog blijven?
Ziedaar eene vraag, waarop moeilijk een antwoord is te geven. Eene groote
rol in dezen spelen ongetwijfeld de vrachten en de loonen. Voor sommige
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komt daar nog bij het langzamerhand uitgeput raken van den voorraad.
Men denke b.v. aan chilisalpeter, al stemt de vooruitgang inzake de be
reiding van stikstofmest uit de luchtstikstof in dezen hoopvol.
Blijven de mestprijzen hoog, dan zal zelfs bij betrekkelijk hooge productenprijzen voor de mestgierige zand- en veengronden het financieele resul
taat van het bedrijf ongunstig kunnen zijn.
In de tweede plaats moeten worden genoemd de voedermiddelen. Door
onze veehouders werd, zooals reeds werd opgemerkt, in de laatste jaren
voor den oorlog enorm: veel buitenlandsch krachtvoer gebruikt. Dat ver
bruik bedroeg in 1913 ruim 1,5 millioen tonnen. Vermoedelijk zal, zooals
in het voorafgaande is betoogd, de afzet der veehouder ij producten na den
oorlog groote moeilijkheden ondervinden.1) Komen daar dan bij betrekkelijk
hooge prijzen van het krachtvoer, dan ziet het er voor sommige takken van
veehouderij, speciaal de varkensmesterij en de pluimveehouderij, niet te
best uit.
Wat de rundveehouderij betreft, kan men, zooals men in de twee laatste
jaren reeds heeft moeten doen, weer tot het oude gebruik terugkeeren,
om 's winters op stal weinig te melken en te mesten. Men heeft dan weinig
krachtvoer noodig. De productie heeft plaats in den weidetijd, terwijl
's winters hoofdzakelijk slechts hooi als onderhoudsvoeder wordt verstrekt.
Met mest en krachtvoer zijn de voornaamste grondstoffen genoemd.
Echter niet alle. De oorlog heeft ons helder bewust doen worden, hoe ver
bazend groot het aantal grondstoffen is en welk een invloed eene aanzien
lijke stijging van d,e prijzen van al die grondstoffen heeft op het totaal deT
productiekosten. Om nog een punt te noemen), hoe sterk is niet de stijging
der polderlasten ten gevolge van de rijzing der kolenprijz-en voor de stoombemaling geweest?
Ten slotte iets over de arbeidsloonen. Deze zijn in de oorlogsjaren in
verband met de prijzen der producten enorm gestegen. Zoolang de prijzen
hoog blijven, levert dit weinig bezwaar op. Anders wordt het, wanneer de
financiele resultaten van het bedrijf teruggaan. De loonen zullen dan
ook weer moeten dalen. De arbeiders zullen zich daartegen verzetten, waar
van het gevolg zal zijn meer werkloosheid en minder intensieve cultuur.
De landbouwers zullen op loon zooveel mogelijk bezuinigen, waardoor die
takken van voortbrenging, welke weinig arbeid eischen, op den voorgrond
en die, welke veel arbeidskracht vorderen, op den achtergrond zullen
geraken.
Nu zal men kunnen beweren, dat de loonen overal zullen stijgen;, zoodat
de productenprijzen over de geheele wereld wel hoog moetea zijn.
Inderdaad is niet te ontkennen, dat, onder den drang er arbeiders, de
Geassocierden bij hune maatregelen ook rekening houden met loonstijging,
zoowel in den landbouw als bij de vrachtvaart en de prijzen baseeren op die
hooge loonen.
Hierbij doen zich twee vragen voor. In de eerste plaats deze, of de arbei1)

Ook door concurrentie van andere landen.
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clers van die hooge loonen dan wel profiteeren. En eene andere vraag is,
of, zco het vrije ruilverkeer is hersteld, de hooge prijzen zich zullen kunnen
handhaven en of het heele stelsel niet zal leiden tot een crisis.
Eindelijk nog een enkel woord over de belasttingen. De groote sommen,
die zoowel door den Staat als door de gemeenten zijn geleend, zoowel als
de verhooging der loonen en salarissen in overheidsdienst, alsmede het
voortdurend toenemen van de overheidszorg, doen de belastingen enorm
stijgen. Zoolang de productenprijzen hoog blijven, zijn deze te dragen.
Anders wordt het echter, wanneer de prijzen dalen. Men zal dan voor
groote moeilijkheden komen te staan, die des- te grooter worden, naarmate
de belastingen minder rekening houden met de draagkracht.
Wanneer wij ten slotte het voorgaande in het kort samenvatten, zoo
komen wij tot de volgende conclusiën:
I.
De directe inmenging van de overheid met het landbouwbedrijf dient
met inachtneming van een overgangstijdperk te werden gestaakt.

II.
De indirecte bemoeiing dient te worden uitgebreid, zoowel ter verhooging
der productie als ter verbetering van binnenlandschen en buitenlandschen
afzet.
III.
Aan sociale maatregelen, rekening houdende met de landbouwtoestanden,
moet meer aandacht worden geschonken.
IV.
Omtrent de finaneieele resultaten van het bedrijf is met voldoende zeker
heid weinig te zeggen. Allerlei onberekenbare factoren zullen daarop hun
invloed doen gelden. Het is mogelijk, dat er nog een aantal voor den land
bouwer gunstige jaren komen. Het tegengestelde is echter eveneens mogelijk.
V.
Voor den akkerbouw, speciaal op de betere gronden en voor den groven
tuinbouw schijnen de vooruitzichten gunstiger dan voor de veehouderij —
met uitzondering wellicht van fokvee — en de teelt van fijnere tuinbouw
producten.
VI.
Het gevolg daarvan zal vermoedelijk zijn eene uitbreiding van den
akkeibouw en inkrimping van de veehouderij.
30 Januari 1919.

Overheid en Middenstand
door
Mr. J. A. DE WILDE.

In het groote proces der productie van goederen, die in de menschelijke
behoeften voorzien, hebben al]je rangen en klassen der maatschappij een
aandeel. De aard en de beteekenis van dat aandeel kan echter zeer ver
schillend zijn. De leider van een grootbedrijf, de kapitalist, de koopman en
de handarbeider spelen elk een andere rol.
Maar hoe uiteenloopend en onderscheiden elks aandieel ook moge zijn,
geen van de personen, die wij noemden, zou in de huidige ontwikkelingsphase, zonder schade voor het geheel kunnen worden gemist. Zij allen
werken mede aan het produceeren van goederen en ieder zorgt op zijn wijze,
dat d^ consumenten datgene ontvangen, wat zij voor hun instandhouding
en hun genot noodig hebben.
Doch boven al den menschelijken arbeid en het beschikbaar stellen van
krachten en kapitalen gaat uit de onnaspeurlijke rijkdom, welken God ge
legd heeft in Zijn schepping. Want daaruit alleen brengt de mensch te
voorschijn al wat hij voor zijn onderhoud noodig heeft en hij maakt daar
toe gebruik van de krachten, die naar vaste, onveranderlijke wetten, in al
het geschapene werkzaam zijn.
De mtensch, die naar het Goddelijk gebod de aarde vervult, haar aan zich
onderwerpt en heerschappij voert over de stof, is voortdurend in die schep
ping bezig en vertoont in het beheerschen en leiden der machten en in de
gebruikmaking eni bewerking van de stvf het beeld Gods.
Maar hieruit vloeit dan ook aanstonds voort, dat de mensch, die zelf
deel der schepping uitmaakt, wat hij ook in deze wereld moge praesteeren,
hetzij door geestelijken, hetzij door handenarbeid, hetzij door beschikbaar
stelling van kapitaal, alles vooraf van God ontvangt, om daarmede toé
Zijn eer naar Zijn gebod en tot 's naastten heil werkzaam te zijn.
Het is er echter verre van af, dat een daaraan beantwoordende toe
stand zou worden aangetroffen. Uit den mensch van het eerste hoofdstuk
van Genesis is de millioenen) omvattende menschheid voortgekomen, die
in ras en taal, in woonplaats en zeden, in ontwikkeling en beschaving, in
kunde en doorzicht, in kracht en energie een eindelooze variatie oplevert.
De ongelijkheid nu, die van nature onder de menschen bestaat, wordt door
de inwerking der zonde geaccentueerd en wat harmonisch moest samenstemmen, wordt maar al te vaak tot een disharmonie. D,e mensch is er niet
tevreden mede de natuur naar Gods bevel aan zich te onderwerpen, maar
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wie sterk is neigt er toe den zwakke voor zich in slavernij te doen bukken.
Daarom vertoont de geschiedenis van het economisch leven van alle volken
zonder uitzondering niet alleen een strijd, die tien doel heeft de krachten
der natuur tot gehoorzaamheid te brengen, maar ook een strijd van mensch
tegen mensch, van groep tegen groep, van natie tegen natie.
Gelukkig gaat die strijd niet ongebreideld voort. Dat zou op vernieti
ging van het menschelijk geslacht uitloopen. Er werken in het maatschap
pelijk leven heilzame tegenkrachten van zedelijken en religieusen aard.
Maar ook deze tegenkrachten zouden niet in staat zijn het onheil af te
weren, indien er onder Gods bestel niet een macht ware geïnstitueerd, die
het zwaard draagt tot hieil der goeden en tot bestraffing en, beteugeling
der boozen, de macht der Overheid, welke in het midden des volks als
Gods dienaresse het recht handhaaft en het maatschappelijk leven door
haar gezag en wetgeving steunt en schraagt. Ook deze overheidsmacht is
in handen van mensehen, en dus van zondaren, gelegd. Alle eeuwen door
is zij daarom misbruikt, en zal zij misbruikt worden. Maar niettemin is
zij daarom onmisbaar en voorkomt zij doorgaans den strijd van allen tegen
allen:. Het komt ier echter op aan de zondige geaardheid van de overheids
personen nooit uit het oog te verliezen en er daarom naar te streven, dat
ook hun macht niet buiten de natuurlijke grenzen worde uitgebreid, de
toepassing van die macht aan de eeuwige beginselen van Gods Woord ge
toetst en aan het volk eeru gezonde invloed op de wetgeving verzekerd worde.
Het besief dient niet afgestompt, maar verscherpt te worden, dat de
maatschappelijke kringen hun eigen rechten en vrijheden hebben en dat
de Overheid slechts heeft in te grijpen om de booze gevolgen van de ont
bindende werking der zonde te weerstaan en de vaak te zwakke krachten,
die het goede voor de maatschappij zoeken, te sterken en te helpen.
Bij elke poging tot oplossing van maatschappelijke vraagstukken hebben
wij dan ook in de eerste plaats de maatschappij zelf met de in haar werk
zaam zijnde mensehen en groepen en krachten te bestudeeren en na te
speuren in hoeverre het maatschappelijk organisme zelf in staat is hinder
lijke kwalen te overwinnen en eerst wanneer blijkt, dat dit zonder over
heidshulp niet gaat, moet deze met haar macht en dwingend gezag ingrij
pen. Maar ook bij dat ingrijpen behoort zij de meest nauwgezette voorzich
tigheid in acht te nemen. Zij vergete nooit, dat er operateurs zijn wier
operaties slagen ten koste van het leven van den patiënt.
*

*

*

Ter beoordeeling van de talrijke kwesties, die zich in het economisch
en sociale leven aan ons opdringen, is vóór alles zeker historisch inzicht
noodig. Zonder de geschiedenis te raadplegen kan niemand een juist inzicht
krijgen in den stand van het productieproces, en zal ook niemand in staat
zijn wenken te geven voor de richting waarin het, voorzooveel dit van
menschelijk overleg afhankelijk is, ontwikkeld moet worden.
In dat proces der productie neemt ook de middenstand zijn plaats in.
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Het begrip „middenstand" is alleen historisch te verklaren. Er zijn na
tuurlijk allerlei middenstanden. Kleinere landbouwers, ambtenaren, ren
teniers, journalisten enz. zou men met evenveel recht middenstanders
kunnen noemen als winkeliers ,en kleinere kooplieden en industrieelen.
Historisch heeft zich echter het begrip in dezen zin ontwikkeld, dat alleen
laatstgenoemden; er onder vallen, terwijl men dan niet zelden, om alle
misverstand te voorkomen, hen aanduidt met d,en naam van handeldrijvenden en indüstrieelen middenstand.
Deze, we zouden haast zeggen „klassieke" middenstand, is in WestEuropa reeds in de middeleeuwen tot ontwikkeling gekomen, en hij heeft
zich, in publiekrechtelijk erkende gilden georganiseerd, het eerst in de
steden rechteiï en privilegies verworven en den grondslag gelegd voor een
politieke en sociale ontwikkeling in de richting der vrijheid.
De taak van den industrieelen en handeldrijvenden middenstand is on
derscheiden. De eerste omvat de nijverheidsbedrijven van bescheiden om
vang, waarin de patroon meestal zelf meewerkt, en de tweede de winke
liers en den kleineren koopmansstand.
Deze stand nu acht zich in onze dagen in zijn bestaan bedreigd, en niet
ten onrechte.
Daardoor kom,en wij aanstonds te staan voor een vijftal vragen:
lo. Welke maatschappelijke functie verricht de middenstand?
2o. Kan deze functie zonder schade voor het maatschappelijk leven door
anderen worden overgenomen?
3o. Wat deed de middenstand om zijn positiie steviger te maken?
4o. Bestaat er aanleiding voor de Overheid om zich het lot van den
middenstand aan te trekken?
5o. Zoo ja, hoe heeft de Overheid dan haar hulp te verleenen?
*

*
*

Het wil ons voorkomen, dat men de beteekenis van het werk, dat dë
middenstand verricht, vaak miskent. Dat werk draagt een productief
karakter. Men kan natuurlijk over de vraag, welk werk productief is en
welk niet lang strijden. Het antwoord hangt geheel af van wat men onder
„productief" verstaat.
Voor den consument komt het er op aan, dat hij de goederen, die hij
ter vervulling zijner stoffelijke en geestelijke behoeften noodig heeft, in
derdaad ontvangt. Ieder, die hem tot de ontvangst daarvan in staat stelt,
is hem van dienst, verricht nuttigen arbeid en verdient daarvoor op pas
sende wijze beloond te worden.
Wat baat het U, dat er in Zeeland en Groningen koren groeit, indien
er geen landbouwers zijn, die het verzamelen en dorschen, geen molenaars
die het malen, geen schippers of spoorwegondernemers, die het vervoeren,
geen bakkers die het bereiden, geen broodbezorgers, die het rondbrengen?
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Ook de distributie der goederen is in een ontwikkelde maatschappij als de
onze een zeer integreerend deel van den productieven arbeid, indien men
„productief" opvat in dien zin, dat daaronder alLe arbeid valt, welke een
voorwerp, dat Gij noodig hebt, meer onder Uw bereik brengt.
De handeldrijvende middenstand belast zich in hoofdzaak met de dis
tributie der goederen. Hij knoopt connecties aan met fabrikanten en andere
producenten, verzamelt de benoodigde waren in pakhuizen en magazijnen,
stalt ze uit in winkels, bezorgt ze desgewenscht bij TJ thuis en laat zich
daarvoor betalen door op de prijzen, die hij z»elf besteden moet, een zeker
percentage te leggen, waaruit hij deels zijn onkosten bestrijdt en deeis
voor zichzelf winst reserveert.
Aan deze taak is een belangrijk stuk arbeid varbonden, een arbeid,
waartoe lang niet ieder bekwaam is. Het beste slaagt hij, die „koopmans
eigenschappen" bezit. De meest op den voorgrond tredende eigenschappen
van een koopman in den nobelen zin van het woord zijn: eerlijkheid, trouw
aan zijn woord, doorzicht, warenkennis, voorzichtigheid gepaard met durf,
nauwkeurigheid, aanpassingsvermogen1, zuinigheid en vooral ook ijver en
energie.
De arbeid van den industrieelen middenstand draagt een ander karakter,
a.1 dient men; in het oog te houden, dat de kleine industrieel zich dikwijls
zelf belast met de distributie der goederen, die hij geproduceerd heeft. In
zooverre toont hij een zeer groote overeenkomst met den handeldrij venden
middenstander. Aan de productieve waarde van hetgeen de kleine in
dustrieel verricht, zal uit den aard der zaak niemand betwijfelen. Een mole
naar, een meubelmaker, een schoenmaker en zooveel anderen als men op
wil noemen, verrichten een uit maatschappelijk oogpunt beschouwd zeer
nuttigen arbeid, doordat zij de grondstoffen vervormen' en m,eer geschikt
voor het gebruik door den consument maken.
*

*

*

Bij de beantwoording der vraag, of de maatschappelijke functie, welke
tot heden toe door den middenstand verricht werd zonder schadie door
anderen kan worden overgenomen, behoort men niet allereerst een theore
tisch dogmatisch, maar een praktisch standpunt in te nemen.
Dat talrijke dogmatici den ondergang van den middenstand voorspellen,
baart geen verwondering. Zij achten zijn verdwijning een belang voor de
geheele maatschappij, en gaan daarbij voor wat den industrieelen midden
stand betreft, uit van de stelling, dat het grootbedrijf goedkooper kan produceeren dan de kleine middenstander, omdat uit den aard der zaak de
kostprijs van af te leveren artikelen daalt, naarmate de fabrikant door
kapitaalkracht en grooter afzetgebied in staat is grootere hoeveelheden
op de markt te brengen. De groot-industrieel kan zich de beste en goed
koopst werkende machines aanschaffen, hij is in staat zijn bedrijf zoo
hygiënisch mogelijk in te richten, kan doorgaans hoogere loonen uitkeeren
en zal in de meeste gevallen zijn grondstoffen op gunstiger condities kun
nen inslaan.
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Ook den handeldrijvenden middenistand dragen velen geen goed hart
toe. Zij achten hem grootendeels overbodig en daarom parasitair. Als ideaal
stellen zij dan, dat de goederen rechtstreeks door de producenten (land
bouwers en fabrikanten) geleverd -wcrd,en aan de consumenten of dat
althans door coöperatie -— hetzij der producenten., hetzij der consumenten —
de tusschenhandel wordt uitgeschakeld. In verband met het parasitair karak
ter, dat men aan den handeldrijvenden middenstand of ten minste aan
een groot deel daarvan toeschrijft, mieent men dat in de prijzen, welke
doorgaans de consumenten betalen moeten, een deel begrepen is, dat de
winst vormt van den handelaar ,en] den winkelier, en dat geheel oneven
redig is aan de beteekenis welke deze personen in het productieproces
innemen.
Op het standpunt dergenen, die zoo over den middenstand oordeelen,
zou het allerminst te betreuren zijn, dat hij langzamerhand van het tooneel
verdween en door groot-kapitaal, coöperatie en zelfs door Staat en Ge
meente vervangen werd.
Toch ziet men in de praktijk, dat zoowel de industrieele als de handel
drijvende middenstand nog geen neiging toont zich finaal in andere groe
pen op te lossen. Het leven is niet altijd even logisch als sommige ge
leerden. En dat komt, omdat die geleerden in hun logica wel eens feiten
over het hoofd zien, welke de juistheid hunner praemissen aantasten. Ook
zijn zij soms al te licht geneigd om een verschijnsel, dat zich in een bepaal
den tak van handel of industrie voordoet, te generaliseeren. Zoo zag men
twintig jaar geleden de kleine schoen-industrie in de Langstraat lang
zaam en zeker verdwijnen en plaats maken voor het grootbedrijf. Doch in
de laatste jaren heeft men weer een herleving dier kleine industrie kun
nen waarnemen.
De verklaring van de taaiheid van het klein-bedrijf en den kleinhandel,
bij onmiskenbare nadeelen die er aan verbonden zijn, zit in een; klein
voordeel, dat het in elk geval op het grootbedrijf voor heeft. En dat is het
element van het persoonlijk belang en de persoonlijke toewijding van den
eigenaar, die zelf altijd' bij zijn zaken is, ze dag aan dag behartigt en zorgt
dat er zoo weinig mogelijk tusschen kade en schip verdwijnt. In de groote
bedrijven en warenhuizen, die meestal met aandeelenkapitaal worden ge
dreven door directeuren, welke, ook al zijn ze persoonlijk bij den bloei ge
ïnteresseerd, toch altijd min of meer de positie van ambtenaren innemen,
wordt doorgaans het bovenvermelde voordeel gemist en althans niet in
gelijke mate aangetroffen. Het is in verband hiermede nog zoo zeker niet,
dat het grootbedrijf goedkooper weet te „distribueeren" dan het klein
bedrijf. En daarop komt het toch aan.
Daar komt dan bij voor den handeldrijvenden middenstand de niet weg
te cijferen beteekenis van het zelf aanprijzen der goederen, het zich richten
naar den smaak van het publiek, het acht geven op gerechtvaardigde en
zelfs minder gerechtvaardigde klachten. De bediening in een warenhuis
is nu eenmaal anders dan in een winkel of magazijn van meer bescheiden
omvang. De smaak van het publiek is een zaak, waarmede de winkelier
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meestal beter rekening kan houden dan de directeur van het warenhuis
af de bestuurder eener coöperatie. Dit gseldt zelfs niet alleen voor goederen
van luxe en genot, maar het gaat tot op zekere hoogte ook door voor
levensmiddelen.
Met betrekking tot den industrieelen middenstand mag er op gewezen
worden, dat de toepassing van die kracht der electriciteit aan het klein
bedrijf zeer ten goede is gekomen, omdat die kracht niet alleen goedkoop
is in het gebruik, maar ook niet zoo groot kapitaal voor aanschaffing van
machines eiseht.
Intusschein staat de zaak voor den industrieelen middenstand eenigszins
anders dan voor den handeldrijvenden. De strijd van den eerstgenoemden
zal allicht de zwaarste zijn, voor zooverre hij zich niet belast met de fabri
cage van z.g. „smaakartikelen", waarbij individueele bewerking en ver
is erking van de stof van groote beteekenis is. Een kleinbedrijf zal ook niet
zelden neiging vertoonen óf tot den rang van grootbedrijf op te klimmen,
óf te verdwijnen.
Indien de middenstand, en met name de handeldrijvende middenstand,
verdween, zou de functie, welke hij tot heden toe verricht heeft, nood
wendig door anderen moeten verricht worden, en wel door ambtenaren
of employés van staatsbedrijven of coöperatieve vereenigingen en naamlooze vennootschappen.
Het zou dan echter zeer de vraag zijn of sommige van de koopmanseigen
schappen die wij boven hebben opgesomd, wel zoodanig tot haar recht
zouden komen als thans het geval is. Het vrije en particuliere bedrijf bleef
doorgaans in dit opzicht op het staats- en coöperatief bedrijf iets vóór te
hebben. Deze eigenschappen zijn in hoofdzaak doorzicht in zaken, menschenken'nis, warenkennis, aanpassingsvermogen, zuinigheid, ijver en energie
en ze hebben een zeer groot economisch effect.
En nu is het zeer zeker niet te ontkennen, dat vtele kleine winkeliertjes
en kleine baasjes een zeer ongelukkig en min of meer parasitair bestaan
hebben, maar zij vormen grensgevallen, die men in een maatschappij als de
onze, zoolang er geen betere organisatie van het bedrijfsleven zal zijn tot
stand gekomen, steeds zal aantreffen), en zij kunnen dan ook bestreden
worden, zonder daarom nog den middenstand als zoodanig aan te vallen.
Integendeel. De middenstand heeft van deze grensbewoners meer last dan
gemak.
Wij zijn de overutiging toegedaan, dat onder de bestaande omstandig
heden uitschakeling van den middenstand een heel ander gevolg zou
hebben dan velen er van verwachten en dat de consumenten er niet door
gebaat, maar zeer zeker geschaad zouden worden. De prijzen, der producten
zouden niet dalen, maar stijgen, en de bediening van het publiek, ook een
zaak van zeer groot belang, zou er buiten kijf onder lijden.
#

*

*

Het bovenstaande neemt niet weg, dat elke poging cm den middenstand
kunstmatig in het leven te houden, bij ons op verzet zou stuiten. Indien
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•waarlijk mocht blijken, dat zijn verdwijnen in het maatschappelijk belang
gewenscht ware, dan zouden kunstmatige middelen ook weinig helpen.
Het was en is eeni zeer groote fout van vele middenstanders uit vroeger
en later tijd, dat zij bij de gevaren die zij duchtten louter een beroep deden
op het publiek en de Overheid. Zij verkondigden dan de leer, dat elk burger
moreel verplicht was bij den middenstand zijn inkoopen te doen en het
kleinbedrijf te steunen, en wendden inmiddels allerlei tot mislukkig ge
doemde pogingen aan om, ter behartiging hunner belangen, „midden
standers" in de vertegenwoordigende lichamen te brengen. Deze houding
leidde uit den aard der zaak tot geen resultaat, omdat het publiek, de on
grijpbare massa, nu eenmaal geen medelijden kent tegenover zwakkelingen
en de Overheid niet geroepen is onzeewaardige schepen in de nationale
vaart te houden.
Langen tijd heeft de middenstand, die inderdaad van alle kanten be
dreigd werd, fouten getoond, die op een debacle moesten nitloopen.
De grootste fout was wel het op de spits gedreven individualisme, dat
de middenstanders kenmerkte. Door de liberale economie en het wegvallen
der gildenorganisaties ontving dit individualisme een gunstigen boden om
op te tieren.
De toestand is jaren lang zóó geweest, dat de eene middenstander in
den anderen standgenoot, die hetzelfde bedrijf uitoefende of denzelfden
handel dreef, zijn natuurlijken vijand zag. En we zouden niet durven be
weren, dat er van dezen vroegeren toestand geen sporen meer over zijn.
De onderlinge concurrentie nam dikwijls een onedel karakter aan. Kwaad
spreken van andermans waren, goederenvervalsching, listig en soms laster
lijk gestelde reclame, wendden velen als middel aan, om gevreesden con
currenten het hoofd te kunnen bieden.
Maar afgescheiden hiervan, bracht het individualisme er de midden
standers toe om van alle organisatie af te zien en zonder eenig overleg mee
mannen van hetzelfde vak den strijd om het bestaan voort te zetten'.
Het natuurlijk gevolg daarvan was, dat de middenstander hoe langer
hoe meer eenzelvig en conservatief werd en verzuimde zijn blik te verrui
men. De middelen, welke de nieuwe tijd bracht en waarvan anderen wisten
te profiteeren, werden door hem niet aangewend en tot betrekkelijk groote
zaken toe, was het niet zelden met de ontwikkeling van den patroon en
met zijn boekhouding meer dan treurig gesteld. Ook in den tijd van het op
de spits gedreven individualisme waren er, gelijk vanzelf bpreekt, mannen
in den middenstand, die oog haddien! voor de nieuwe eisehen des tijds, maar
de overgroote meerderheid was bekrompen van blik, sloot zich in een zeer
enge omgeving op, vergenoegde zich met tegen ieder, die er naar hooren
wilde, te klagen over en te protesteeren tegen de opkomende coöperatie
er. het naar voren dringend grootbedrijf, en| liet intusschen na uit de
l tekenen der tijden de lessen te trekken, die noodzakelijk getrokken
moesten worden.
Terwijl de middenstand er de hoogste wijsheid in bleef zien, dat iedere
neringdoende en industrieel geheel op zichzelf stond en trachtte zich zoo
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goed mogelijk door de wereld te slaan, kwam in het leven der kapitalisten
en arbeiders en andere bevolkingsgroepen de sterke drang naar organi
satie op..
In breede kringen der maatschappij, niet het minst onder de burgerlijke
en militaire ambtenaren en arbeiders, drong de gedachten door, dat zij den
winkelier wel konden missen ,en zelf de winst, die hij op de door hem ver
kochte artikelen maakte, in den zak konden steken. Deze opvatting vond
haar uitwerking in de oprichting van coöperatieve vereenigingen, waarvan
tal van winkeliers de dupe werden.
Tegelijkertijd voltrok zich in het grootbedrijf al meer een geweldige
evolutie. Door samenbrenging van groote kapitalen werden op groote
schaal fabrieken ingericht, met de nieuwste machines voorzien, die de
productie in het groot ter hand namen en aan vele kleine industrieelerv
in ons vrijhandelsland, dat ook door buitenlandsche producten werd
overstroomd, een doodelijke concurrentie aandeden. Tenl slotte telde men
tal van industrieën, die uitsluitend in groote, met veel kapitaal gedreven
fabrieken werden uitgeoefend. Deze groote bedrijven hadden niet alleen
vóór, dat ze goedkooper konden leveren, maar zij waren doorgaans ook in
staat betere loonen en arbeidsvoorwaarden aan hun arbeiders te verze
keren, zoodat ten slotte de man van het kleine bedrijf in een geheel geïso
leerde positie kwam te staan.
Vanzelf voegde zich daar nog het kwaad bij, dat de middenstander, op
zijn eentje produceerend en handelend, zonder voldoend kapitaal, afhan
kelijk werd van zijn leveranciers, die hem, niet zelden onder bedreiging
met een bankroet, noodzaakten bij den inkoop van grondstoffen en
goederen condities te aanvaarden, die hij als vrij en kapitaalkrachtig man
zeker nooit aangenomen zou hebben. En tegelijkertijd bleef onder het
consumeerend publiek de fatale gewoonte bestaan, om een goed deel van de
inkoopen die het deed, niet aanstonds te betalen, maar op rekening te
laten' schrijven, zoodat de kleine industrieel en winkelier financieel van
twiee kanten tegelijk in de engte werd gedreven.
Toen de middenstander op dit alles slechts reageerde in den vorm van
klaagliederen over zijn gedrukten toestand, begon eindelijk ook de publieke
opinie, die langen tijd den middenstand gunstig was geweest, zich te wijzi
gen. Daarop hadden ook de nieuwere of weer opnieuw opgestelde theorieën
omtrent het parasitair karakter van den middenstand grooten invloed.
Duizenden begonnen hem als overbodig, als een sta-in-den-weg te be
schouwen. En statistieken gingen dienst doen om te bewijzen, hoeveel deze
onnutte stand in den vorm van winst en vrijwel noodelooze bedrijfsonkosten
in de wacht sleepte ten nadeele der consumenten.
Maar eindelijk kwam er dan toch ontwaking. Ten slotte hebben midden
standers met arbeiders en kapitalisten gemeen, dat zij, als het er op aan
gaat komen, zich niet weerloos laten wegduwen. Zij kwamen tot zelfonder
zoek en begonnen te begrijpen, dat de oorzaak der malaise niet alleen
buiten hen, maar ook in eigen boezem moest gezocht worden. Hoe langer
hc-e meer kwamen er uit den middenstand mannen naar voren, die met
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kwalijk te overschatten inspanning het doodend individualisme bestreden,
hun standgenooten tot organisatie opriepen en ten slotte slaagden.
En zoo staan we voor het feit, dat thans een groot deel van den midden
stand tot organisatie is overgegaan, dat de opvattingen omtrent concur
rentie zijn gewijzigd, dat een gevoel van saamhoorigheid' het vroegere indi\idualisme verdrongen heeft, dat het gezichtsveld is verbreed en men nu
niet langer schroomt middelen aan te wenden, die den rechtgeaarden
middenstander van twintig jaren geleden den schrik op het lijf zouden
hebben gejaagd.
Niet langer staat de eenling eenzaam op zijn post, maar in vercenigingei
en bonden georganiseerd, hebben de middenstanders hun eigen gebreken
en tekortkomingen onder het oog gezien, op controle .en keuring hunner
waren aangedrongen, oneerlijke concurrentie bestreden, hun positie tegen
over de consumenten steviger gemaakt, financieele instellingen gesticht,
cursussen en scholen opgericht, coöperaties in het leven geroepen, collectieve
contracten afgesloten, tentoonstellingen geopend, kortom, er is een leven
wekkende actie opgekomen. En na aldus zich te hebben geredresseerd, komt
de middenstand ook tot de Overheid met de vraag, of zij bij de oplossing van
enkele kwesties, waarbij het particulier initiatief te kort &chiet, de be
hulpzame hand wil bieden.
*

*

*

Bestaat er aanleiding voor de Overheid om zich het lot van den mid
denstand aan te trekken?
Wie denkt bij deze vraag niet onwillekeurig aan de woorden, die Dr. A.
Kuyper als Minister van Binnenlandsche Zaken bij de opening van het
eerste Nationale Congres voor den Handeldrijvenden Middenstand in 1903,
gesproken heeft? „Metterdaad", zoo zeide hij, „is de Begeering ten volle
bereid om op die punten hulp te verleenien ten aanzien waarvan wettelijke
regeling noodig is, en zij is overtuigd, dat de Staten-Generaal gaarne bereid
zullen zijn haar daarbij te steunen. Maar de middenstand wake er voor,
uitsluitend op de Begeering te steunen. De middenstand leere op eigen
woord en eigen kracht vertrouwen; hij toone geloof in eigen toekomst,
maar boven dit alles verwachte hij Gods zegen".
Dit woord heeft de middenstand ter harte genomen. Hij staat daar niet
langer, innerlijk verdeeld en van onderling wantrouwen; vervuld, als een
zwakke, uitstervende klasse, maar veeleer als een stand, die in het econo
misch leven een belangrijke rol speelt en overtuigd is ook in de toekomst
met of zonder hulp der Overheid een belangrijke rol te zullen spelen.
Yan middelen om hem kunstmatig op de been te houden, moet de
middenstand niets meer hebben. Hij heeft begrepen, dat zulke middelen
toch geen doel treffen. Maar hij vraagt steun en hulp van de Overheid'
om des te beter in staat te zijn in het belang des volks zijn gewichtige taak
te vervullen.
Tegenover zulk een middenstand kan de Overheid niet onverschillig zijn.
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Hij toch is van zeer groote beteekenis voor heel het volksleven en voor de
sociale verhoudingen.
Reeds wezen wij er op, dat het de middenstand was, die het eerst de
politieke en sociale vrijheden heeft veroverd, die van zoo grooten invloed
zijn geweest op de staatkundige en economische ontwikkeling der WestEuropeesche landen.
Maar ook heden ten dage speelt de middenstand, afgescheiden van zijn
productieve praestaties, een rol, die waardeering verdient. In zijn midden
wordt nog altijd aangetroffen een groote mate van vrijheidszin en hij
brengt nog voortdurend krachten naar voren, die voor heel het volksleven
van niet te onderschatten beteekenis zijn.
Terwijl de hoogere standen veelal afdwaalden van het geloof hunner
vaderen, wordt in den middenstand nog altijd een groote kern gevonden
van mannen, die voor het religieuse leven der natie een groote steun zijn.
In zijn midden worden ook de burgerlijke deugden veelal nog hoog
gehouden.
Daarbij komt, dat de schrille tegenstelling van grootkapitalisten en ar
beiders verzacht wordt door den overgang, dien de middenstand vormt,
welke trouwens voortdurend een zeer groot contingent arbeiderszonen in
zich opneemt. Indien men een statistiek te zijner beschikking had, die
aangaf hoeveel middenstanders uit de arbeidende klasse spruiten, zou men
verbaasd staan over het groote aantal. Dit is te verklaren uit het feit, dat
het voor de middenstanders allereerst aankomt op persoonlijke energie en
doorzettingsvermogen en dat mannen zonder kapitaal, met die eigenschap
pen toegerust, zeer vaak in den industrieelen en| handeldrijvenden midden
stand een plaats kunnen vinden. Wel hangt hiermede het euvel samen,
dat niet zelden een arbeider, die „hooger op " wil en „voor zich zelf begint*
als middenstander een kwijnend en inderdaad parasitair bestaan leidt.
Maar het feit als zoodanig valt toch niet te betwisten.
Indien dan ook een bevolkingsgroep, als de middenstand vormt, zich van
haar roeping en taak bewust is en de kracht in zich voelt om aan de veler
lei gevaren die haar van alle zijden bedreigen het hoofd te bieden, door
zich, althans in deze tijden, een onmiskenbare schakel in het productie
proces te toonen, kan de Overheid zich niet onttrekken aan den plicht, om
ook harerzijds de behulpzame hand te bieden en binnen de juiste perken
aan dien stand den steun te veTleenen, welken hij behoeft.
*

*
*

We hebben hierbij niet uit het oog te verliezen, dat de Overheid door
haar wetgeving reeds vele maatregelen nam, welke speciaal aan den mid
denstand ten goede komen. Terwijl de arbeidende klasse langen tijd ver
waarloosd werd, wat hare rechtspositie aangaat, en eerst enkele jaren
geleden de bepalingen omtrent het arbeidscontract zijn uitgebreid, beston
den in het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Koophandel reeds van
ouds een stel wetsbepalingen, welke inzonderheid voor den handeldrijven
den en industrieelen middenstand van belang waren.
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Intusschen dient daaraan aanstonds de opmerking te worden toegevoegd,
dat de wetgeving, zooals die in de bovenvermelde wetboeken en in dat van
Burgerlijke Rechtsvordering gecodificeerd is, verouderd mag heeten. Vooral
aan de procedure kleven gebreken, die er den middenstand dikwijls van
af doen zien zijn recht te zoeken. Een proces, ook in de eenvoudigste zaken,
die door een paar deskundigen in zeer korten tijd en zonder veel omslag
en papiervermorsing zouden kunnen worden beslist, duurt soms maanden,
in enkele gevallen zelfs jaren, terwijl de kosten dikwijls zeer groot en de
afloop niet zelden onzeker is. Wanneer niet voldaan kan worden aan de
veelal strenge bepalingen van het bewijsrecht, loopt een koopman kans
dat hem eenl rechtmatige vordering wordt ontzegd.
Wij zouden het denkbeeld aan de hand willen doen, dat de Overheid
naast juristen, ook aan bekwame kooplieden een plaats geeft onder de
rechters, die handelszaken te berechten hebben. Het schijnt ons toe, dat
daarvoor zeer wel geschikte mamnen te vinden zijn, indien men het oog
slaat op die kooplieden, die na eerst gedurende een reeks van jaren met
energie in hun zaken te zijn werkzaam geweest, zich wat meer rust gaan
gunnen en nu dikwijls in organisaties of op sociaal en politiek gebied een
rol spelen.
Behalve de zooeven genoemde wetten, die voor een niet gering deel ten
profijte van den middenstand strekken, mag ook gewezen worden op die
vele maatregelen betreffende het onderwijs, het verkeerswezen, de posterij,
de verlichting enz., die wel aan het geheele volk ten goede komen, maar
waarvan toch de middenstand niet zelden het grootste nut trekt.
Maar afgescheiden nu van die velerlei overheidsbemoeiing, die den
middenstand reeds sinds jaar en dag teni goede komt, dient gevraagd te
worden, of er niet ook speciale maatregelen in het belang van den midden
stand' van Overheidswege getroffen dienien te worden in verband met de
eischen, welke deze tijd stelt.
Hierbij zij op den voorgrond gesteld, dat Overheidsbemoeiing slechts
behoort te dragen het karakter van het dienen van het algemeen welzijn,
het publiek belang.
Standsbevoorrechting is uit den booze, kweekt verbittering, en is feite
lijk revolutionair. De Overheid als dienaresse Gods, heerscht over het
gansche volk, en moet altijd weer bij haar wetgeving de belangen van
dat volk doen wegen.
iTen aanzien van de nieuw opkomende vormen van productie (waaronder
wij ook de distributie begrijpen) heeft de Overheid een strikt neutraal
standpunt in te nemen. Als Overheid behoort zij geen voorliefde te hebben,
hetzij voor het grootbedrijf, hetzij voor het kleinbedrijf, hetzij voor de
coöperatie, hetzij voor den detailhandel van particulieren. Zij mist de
kwaliteiten, welke haar in staat stellen te beoordeelen, welke productie
vorm in de toekomst zal blijken het meest economisch te zijn. Dit oordeel
moet aan de vrije maatschappij worden overgelaten, welke wellicht aan
al die verschillende vormen waarde zal blijken toe te kennen. Alleen
heeft de Overheid te waken, in den feilen strijd, die op maatschappelijk
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gebied gevoerd wordt, tegen de excessen, die tot onderdrukking en mis
bruik van macht leiden.
jWe hebben trachten aan te toonen, dat het heele volk bij een gezonden
middenstand belang heeft. En nu die middenstand zelf de handen uit de
mouw steekt en door organisatie en aanwending van de tallooze middelen,
die de moderne ontwikkeling biedt, voor zich een plaats handhaaft in het
groote productieproces', heeft de Overheid zeer zeker na te gaan of ook zij
de behulpzame hand kan bieden om een gezonden groei te bevorderen.
De tijd van de absolute staatsonthouding is voorbij. Wel gaat de maat
schappelijke orde logisch vóór de staatsorde, en is de Overheid ingesteld
om der zonden wil, zoodat zij ten aanzien van de op maatschappelijk gebied
te treffen maatregelen slechts aanvullend heeft op te treden. Zijn de
maatschappelijke krachten sterk genoeg om bepaalde maatschappelijke oog
merken en doeleinden te verwezenlijken, dan heeft de Overheid geen andere
taak dan het recht te handhaven. Maar schieten zij te kort, dan ligt het
op haar weg in het belang des volks hulp te bieden.
Daarbij volge zij het spoor, dat de vrij opgekomen middenstandsorgani
satie aanwijst.
Deze organisatie heeft ten doel om de verhoudingen in den middenstand
zelf te verbeteren, onedele concurrentie te bestrijden, het middenstandscrediet te versterken, maatregelen van gemeenschappelijk nut te treffen
en den stand als zoodanig tot hoogere ontwikkeling te brengen.
P& middenstandsorganisatie heeft onmiddellijk begrepen het groote nut
van de bestrijding der warenvervalsching. Deze warenvervalsching nam in
sommige tijden eenl zeer grooten omvang aan, en| bracht den naam van
den middenstand in discrediet. Het is een van de voornaamste eischen, welke
aan den kleinen industrieel, den winkelier en koopman mag worden gesteld,
dat hij, voorzooverre van hem afhangt, goede waar levert, waarvoor hij ininstaat.
Het spreekt echter vanzelf, dat zoolang de middenstandsorganisatie niet
algemeen is, en er nog zeer velen worden gevonden, die op eigen beenen
blijven staan, de stand als zoodanig niet veel meer kan doen dan door
bewerking van de publieke opinie het euvel der warenvervalsching tegen
te gaan.
De Overheid, die ten deze natuurlijk ook, en zelfs in de eerste plaats,
te rekenen heeft met de belangen van den consument ,heeft tegen waren
vervalsching niet alleen door strafbepalingen, maar ook door het oprichten
van keuringsbureaus en proefstations maatregelen getroffen. Vooral de
keuringsdienst is er een van hoog gewicht. Deze is thans gedeeltelijk Rijksen gsdeeltelijk Gemeentezaak. Het belang van den middenstand eischt, dat
deze dienst over heel het land wordt uitgebreid en dat, in overleg met de
organisaties, streng tegen elke vervalsching wordt opgetreden. Hier heeft
men met een materie te doen, waarin de Overheid zeer veel kan bereiken,
veel meer dan op het gebied van de bestrijding der onedele concurrentie.
Het is toe te juichen, dat daartegen nu eindelijk een strafbepaling in ons
Wetboek is opgenomen en dat de jurisprudentie van den Hoogen Raad
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door zijn arrest van 31 Januari 1919 een! betere richting ingeslagen heeft,
maar daarmede is men er niet. Wat uitkomst bieden kan is alleen een
voortgaande organisatie, waarin de verantwoordelijkheid der individueele
leden sterk wordt gevoeld, en wier bestuur met kracht en tact de bijna
altijd zeer netelige kwesties der onedele concurrentie behandelt.
Van grooter gewicht nog is het streven van den middenstand om het
credietvraagstuk en wat daarmede samenhangt zoo goed mogelijk op te
lossen. Geldjelijke afhankelijkheid drukt neer. Vele levensvatbare zaken
hebben lang gekwijnd, omdat hun eigenaar eenerzijds met groote sommen
onder de menschen zat en anderzijds in het krijt stond bij zijn leveranciers.
Het dunkt ons een zaak van groot gewicht, dat het geven van lange credieten radicaal wordt afgeschaft en dat geen winkelier op langer termijn
dan een maand levert.
Het vraagstuk van het crediet heeft echter — wij zinspeelden daar reeds
eerder op — nog een andere zijde. Het is in 't algemeen wenechelijk, dat
ook de minder bemiddelde middenstander niet afhankelijk is van zijn
leverancier. In de laatste jaren zijn door onderscheidene middenstands>organisaties tal van voorschotbanken opgericht, die met het geld van den
middenstand werken. Dit verschijnsel valt zeer toe te juichen, omdat het
gevaar dreigt, bij de concentreering van het bankwezen, dat de middenstand
op een andere manier dan vroeger, geheel afhankelijk wordt van de groot
kapitalisten. De rol, die de banken spelen in het economisch Leven ook van
ons volk. is in de laatste jaren geheel gewijzigd. Zij zijn het feitelijk, die
allen handel, en ook hoe langer hoe meer den kleinhandel, financieren.
Daarmede verrichten zij ongetwijfeld een nuttigen arbeid en bieden zij
aan het economisch verkeer een grooten steun. Mkar nu de groote banken
langzaam maar zeker tot samensmelting komen, gaan zij op den duur in
den staat een macht vormen, die te groot is. Yan macht wordt altijd weer
misbruik gemaakt. En dit klemt te meer, omdat de groote bank-concentraties
niet alleen met nationaal, maar ook met vreemd kapitaal werken.
Het is daartegenover zeer juist gezien van den middenstand, dat hij zich
in coöperatieven of vennootschappelijken vorm Zielf in staat heeft gesteld
een deel van de taak der groote banken over te nemen en het rouleerend
kapitaal zooveel mogelijk zelf ter beschikking te houden en zelf te
financieren.
Uit den aard der zaak kan de Overheid op dit gebied rechtstreeks niet
veel doen. Preventieve maatregelen tegen de gevaren van het groote bank
bedrijf, waarop wij zooeven wezen, hebben ook hun bezwaren. Het dunkt
ons allermeest gewenscht, dat het volk zelf van het bestaan dier gevaren
doordrongen is en zich er zoo veel mogelijk tegen wapent.
Een van de middelen nu is de middenstandscredietbank. En het pleitte
voor het inzicht van Minister Talma, dat onder zijn bewind voor de op
richtingskosten dier banken gelden van Begeeringswege werden beschik
baar gesteld, teneinde de stichting ervan aan te moedigen. Veel meer kan
o.i. de Overheid op dit gebied vooralsnog niet verrichten. Wel bestaat de
mogelijkheid dat in later tijd bepaalde praktische maatregelen van de
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Overheid' tegen de concentratie van het groot® bank-kapitaal noodig zijn
en dan kan zij zonder twijfel in d'e vele middenstandsbanken een der mid
delen vindien om de te nemen maatregelen doeltreffend te maken.
Alleen wijzen we in dit verband op het gevaar, dlat ook de middenstandsbanken een conglomeratie kunnen gaan vormen, die niet meer aan het
doel beantwoordt, maar den middenstanders evengoed de wet stelt ak de
groote geassocieerde bankinstellingen. Daartegen kan het coöperatief ka
rakter der banken nog het best weerstand bieden.
De organisaties van den middenstand hebben van stoivlen aan goed jegnpen, dat zij niet alleen een taak te verrichten hadden ten aanzie a. van
het bevorderen eener betere verhouding tusschen de middenstanders zelf,
en van een versterking hunner financieele positie, maar dat de kleinindüstrieel en de koopman ook een betere opleiding behoorden te
hebben dan den moesten ten deel gevallen is. Een van de meest in 't oog
springende fouten was steeds het gemis van een flinke boekhouding, van
goede vakkennis en van een juist overzicht der kosten. Bij velen werd dit
gemib door zekeren aangeboren aanleg om zaken te doen minder sterk
gevoeld, maar in tallooze gevallen heeft het zich gevoelig gewroken. Ook
kwam men tot het besef, dat het personeel, in dienst der middenstanders,
een behoorlijke opleiding behoort te genieten.
In verband daarmede hebben vele organisaties inrichtingen van onder
wijs en vakscholen opgericht, die over 't algemeen tot bloei geraakten. Zelfa
heeft men cursussen geopend' voor volwassenen, teneinde hun alsnog de zoo
noodige elementaire kennis betreffende handel en bedrijf bij te brengen.
De Overheid behoort alle ernstige pogingen, welke in deze richting
ondernomen worden, krachtig te steunen. Zij kan natuurlijk ook zelve der
gelijke cursussen en scholen stichten en in stand houden, en doet dat reeds
in vele gevallen. Het is evenwel van groot belang om hier vooral ook aan
dacht te schenken aan hetgeen opkomt uit het particulier initiatief.
Daardoor toch wordt het levend contact met de praktijk in hooge mate
bevorderd en wordt de belangstelling der middenstanders zelf leven'dig
gehouden. De Overheid behoort in de subsidieering van zulke instellingen
niet karig te zijn en zou goed doen deze materie in een a f z o n d e r l i j k e
wet te regelen.
Niet alleen wordt daardoor de middenstand zelf beter gewapend in dien
strijd, dien hij te voeren heeft om staande te blijven, maar ook uit een oog
punt van algemeen landsbelang verdient de ontwikkeling en goede opleiding
van de aanstaande klein-industrieelen en kooplieden aanbeveling. Het moet
er bij dit onderwijs niet om te doen zijn geleerdheid bij te brengen, maar de
leerlingen door praktisch onderricht zóó voor te bereiden voor de taak, die
hen in het leven wacht, dat zij die op de meest doelmatige en praktische
wijze vervullen kunnen.
Naast de praktische opleiding bestaat er dan zeer zeker nog ruimte voor
hooger handels- en technisch onderwijs, dat aan sommigen gelegenheid biedt
zich wetenschappelijk te vormen.
Nu wij een afzonderlijk Departement van Onderwijs rijk zijn, bestaat er

155
meer kans, dat er een algeheele herziening van de Onderwijswetgeving
komt, waarbij aan het hooger en lager technisch onderwijs de plaats wordt
aangewezen, welke, ook in het belang van denj middenstand, het toekomt.
*

*
*

Bij de punten, welke wij zooeven hebben behandeld, is het gebleken, dat
de organisaties van den middenstand reeds een rol van beteekenis spelen.
Aan die organisatie zelve dient thans in verband! met de roeping der
Overheid een enkel woord gewijd.
Men kan daarbij onderscheid maken tusschen de stands- en de vakorga
nisaties. De eerste dragen een generaal karakter en beoogen de belangen
van den middenstand in 't algemeen, de laatstgenoemde dragen een speciaal
karakter, en beoogen de belangen van vakgenooten te bevorderen. De toe
treding tot deze organisaties is geheel vrijwillig en het is nog altijd slechts
een klein gedeelte van den middenstand, dat er deel in heeft. Naarmate
echter het gevoel van saamhoorigheid groeit, en de organisatorische ge
dachte meer veld wint, zullen ook deze organisaties toenemen in beteekenis
en hoe langer hoe meer leden gaan tellen.
Naar onze meening is in de toekomst nog een groote taak voor deze vereenigingen weggelegd. Hoe langer hoe meer toch blijkt het ongewenscht,
dat de Overheid geheel zelfstandig allerlei maatregelen treft, welke voor de
verschillende maatschappelijke groepen in 't leven worden geroepen. Zeer
sterk komt dit uit op het gebied van den Arbeid. Door het inmengen van
de politiek in de sociale wetgeving, is deze feitelijk jaren lang in hare ont
wikkeling tegengehouden. En men zal er
moeten komen om niet langer
van boven af allerlei regelingen aan het leven op te leggen, maar aan dat
leven zelf te vragen regelingen te ontwerpen, die daarna de sanctie der
Overheid kunnen verkrijgen.
Daartoe is het noodig, dat aan het georganiseerde Leven van de groote
groepen der samenleving een publiekrechtelijk karakter worde toegekend
en het schijnt ons toe, dat het einddoel behoort te wezen om al wat daarop
betrekking heeft op den duur ondter te brengen onder een departement voor
sociale en economische aangelegenheden. De drie factoren in het productie
proces, de arbeid, de middenlstand en het kapitaal zijn zoo nauw met elkan
der verbonden en loopen op dte grenzen ook zoodanig ineen, dat heel dat
rijk gevarieerde leven uit één gezichtspunt behoort te worden bezien.
De gezonde gedachte moet gepropageerd worden, dat de Overheid, die
e<sn politiek karakter draagt, steeds meer tot de maatschappij zelve kome,
om van haar het licht te ontvangen, dat zij bij haar bemoeiingen met het
bedtijfs- en zakenleven noodig heeft, en voorts, dat zij de bevoegdheid aan
de door de belanghebbende groepen zelf aangewezen organen toekent om
bindende regelen en voorschriften te ontwerpen en onder haar hoogere
sanctie uit te vaardigen.
Zonder twijfel doen zich bij de beantwoording der vraag, hoe het publiek
rechtelijk karakter der middenstandsorganisatie erkend en wettelijk gere
geld dient te worden, zeer groote moeilijkheden voor.
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Het is vóór alle dingen noodig, dat de organisatie zelve TAM uitgebreid
mogelijk zij, aangezien het niet zou aangaan een publiekrechtelijk karakteT
toe te kennen aan een organisatie, die slechts een klein deel der belang
hebbenden omvat. Indien echter het aantal georganiseerden steeds grooter
wordt en de niet-georganiseerden een uitzondering gaan vormen, breekt
voor de Overheid de tijd aan, om haar wetgeving in den bovenaangegeven
zin te wijzigen. Daarbij zal het niet anders kunnen, of het verplicht lid
maatschap zal moeten worden ingevoerd. Maar met dit verplicht lidmaat
schap hangt de onverbiddelijke ei&ch samen, dat de organisatie alzoo zij in
gericht, dat ieder zonder gewetensbezwaar er deel van kan uitmaken. Dit
nu zal nooit te bereiken zijn dan door rekening te houden met het feit, dat
IN ederland een in ethisch en religieus opzicht zeer gemengde bevolking
heeft. In de publiekrechtelijke organisatie moet dan ook plaats zijn voor
vertegenwoordiging van de onderscheidene richtingen, die men in het leven
ook van den middenstand aantreft.
Dat die Overheid zich ernstig ga zetten om dit vraagstuk in overweging
te nemen, is reeds bij de huidige ontwikkeling een! eisch, die gesteld mag
worden. Er zijn toch reeds bedrijven — we denken aan het drukkersbedriif
— die zoodanig zijn georganiseerd, dat er feitelijk het verplichte lidmaat
schap bestaat. Maar dit is er nu zonder wettelijke regeling en brengt dan
ook niet geringe gevaren mede. Deze gevaren betreffen de gewetensvrijheid
der individuen, de onderlinge verhoudingen, de strafmaatregelen, het
collectief contract en de positie der consumenten. De gewetensvrijheid dient
van Overheidswege gewaarborgd te worden. En het schijnt ons toe, dat dit
juist bij een officieele wettelijke erkenning en, bevoegdverklaring der or
ganisaties, zeer gemakkelijk kan. Bij een goede regeling dezer materie zal
het zelden voorkomen, dat iemand om des gewetens wil weigert lid eener
organisatie te zijn. Maar doet zich dit geval voor, en kan aan den ernst van
dien bezwaarde niet getwijfeld worden, dan moet hij, al zullen uit te vaardigen besluiten ook door hem in zijn bedrijf geëerbiedigd behooren te
worden, persoonlijk zijn vrijheid om buiten de organisatie te blijven staan,
behouden.
Met minder streng dient gewaakt te worden tegen misbruik van macht,
waardoor een minderheid zou worden onderdrukt. Natuurlijk zal het wel
altijd zoo blijven, dat besluiten ten slotte door een meerderheid genomen
moeten worden en dat de minderheid er zich aan zal hebben te onder
werpen. Dit behoeft allerminst op onderdrukking uit te loopen. Maar het
is ook mogelijk, dat de meerderheid misbruik maakt van haar positie.
Daarom zal er bij publiekrechtelijk erkende organisaties steeds een r e c h t
van appel moeten zijn, waarbij zooveel mogelijk publiek de bezwaren
dergenen, die zich miskend of achteruitgesteld achten, kunnen worden
onderzocht door onpartijdigen. Wij zeggen: zooveel mogelijk publiek, opdat
de openbare meening er zich mee kunne bemoeien en de waarborgen voor
een goede rechtspraak versterkt worden.
Alleen wanneer de publiekrechtelijk erkende organisatie van arbeiders
en middenstanders er is, zal het collectief contract tot volle ontplooiing
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kunnen komen. Heden ten dage is de juridische beteekenis van dit contract,
dat slechts even ter loops in het Burgerlijk Wetboek in één artikel meer
aangeduid dan behandeld wordt, nog zeer gering, veel geringer dan zijn
economische beteekenis. Het collectief contract kan een middel zijn om
tusschen de arbeiders en werkgevers verzoening tot stand te brengen en
beider positie te versterken. De berechting van geschillen, dio uit zulk
o-en collectief contract voortvloeien, behoort o.i. aan den gewonen burger
lijken rechter, althans in eerste instantie, onttrokken te worden, en moet
o n d e r j u r i d i s c h e l e i d i n g door praktische o n p a r t i j d i g e
personen geschieden. Men zoekt vaak de onpartijdigheid in de samen
stelling eener arbitrale commissie, die dan voor de helft uit arbeiders en
voor de andere helft uit patroons moet bestaan. Onze ervaring van zulk
een rechtspraak is niet onverdeeld gunstig. Alleen waarlijk onpartijdige
menschen kunnen recht spreken en op d'en duur het vertrouwen van alle
partijen winnen.
Bij de voortgaande ontwikkeling van het collectief contract en de straks
publiekrechtelijk erkende organisatie van middenstand en arbeiders loopt
natuurlijk de consument het gevaar het kind van de rekening te worden.
Indien zij, die onmisbaar zijn in het groote productieproces de handen
ineenslaan ,en maatregelen kunnen treffen, die een algemeen bindend
karakter dragen, zal dit zonder twijfel ook van invloed' zijn op de prijs
bepaling. Nu staat het vast, dat de consument een prijs behoort te betalen,
waardoor de arbeider, de kapitalist en de middenstander inderdaad krijgen
wat hun toekomt. De kostprijs der goederen moet op peil zijn. Maar hij kan
ook te hoog boven peil worden opgevoerd. En daarom ligt ook hier een
roeping voor de Overheid. Zij behoort het publiek te beschermen tegen
de overmacht der organisaties.
Daarom zal op den duur de Overheid er toe moeten overgaan om een
lichaam te creëeeren, dat ten deze zeggenschap heeft. Daarvoor is thans
de tijd nog niet rijp. Maar het schijnt ons toe, dat die tijd komt. Het zal
zeker ook hier bovenal aankomen op het gevoel van verantwoordelijkheid
dergenen die leden der organisaties zijn. Maar toch zal er wel altijd zekere
neiging gevonden worden om misbruik te maken van de machtspositie
waartoe een goed georganiseerde, vrijwel onmisbare klasse der samenleving
komt. En dan heeft de Overheid op haar hoede te zijn.
Het is dan ook wel zeker, dat de ontwikkeling bij den voltooiden uitbouw
van het collectief contract en bij de wettelijk erkende positie der organi
saties om binnen haar sfeer bindende regelingen te maken, niet zal ophou
den. Er zal dan ook een plaats moeten worden toegekend aan d!e consumeniten, opdat die ten slotte niet de lijdende partij worden. En ook (leze
moeilijkheid zal wel niet anders kunnen ondervangen worden dan door
een rechtspraak, die ten slotte in hoogste instantie in handen der Over
heid zelve rust.
*

*

*

Evenwel, zoover zijn wij nog niet, al wijst alles er op, dat het dien
kant uit gaat.
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Maar wij hebben op het collectief contract en de publiekrechtelijk er
kende organisaties, ook van den middenstand, gewezen, omdat naar onze
overtuiging in die richting de gewenschte ontwikkeling moet worden ge
zocht. De werkzaamheid der Overheid moet hierin bestaan, dat zij het
leven zelf ruimte biedt, zekerheid verschaft, en binnen bepaalde grenzen
vcrordeningsrecht geeft. Doet zij dit niet, dan gaat het leven in zijn ver
schillende schakeeringen een rechtstreeksch beroep doen op de Overheid om
in te grijpen, dan ontaardt de Staatkunde in een jacht naar materieele
voordeelen en wordt alle gezonde politieke actie gesmoord.
De Overheid heeft tegenover den middenstand een roeping, zeer zeker.
Maar de middenstand heeft allereerst tegenover zichzelf een roeping. Fei
telijk komt die roeping der Overheid tegenover den middenstand hierop neer,
dat zij hem gelegenheid geve, rechtszekerheid schenke, de baan effene om
zich naar eigen aard te ontwikkelen.
En dan kan de Overheid financieel ten aanzien van vak- en handels
onderwijs, en zelfs van tentoonstellingen, plaatsingabureaux, hulp bieden.
Maar haar allervoornaamste hulp dient te bestaan in de e r k e n n i n g
van den middenstand als schakel in het economisch leven des volks, en
toekenning van het recht aan dien middenstand om langs organi«atorischen weg, zonder andere groepen afbreuk of nadeel te doen, al die
maatregelen te treffen, die aan zijn bloei enr ontwikkeling ten bate van
het volksgeheel ten goede kunnen komen.
Het ware in verband hiermede zeker wenschelijk, dat reeds nu aan het
Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel een afzonderlijke ardeeling voor de middenstandsbelangen werd ingesteld, die eenerzijds ver
band houdt met de af deeling Handel en anderzijds met de af deeling
Industrie, terwijl de weg voor de publiekrechtelijk erkende organisatie
van den middenstand kon worden gebaand door de instelling van Midden
standskamers, die uit de vrije organisaties opkomen, en< aan wie onder
meer het maken van verordeningen, voor den middenstand van belang, kon
worden opgedragen, voorloopig in den vorm van verplichte adviezen, terwijl
aan die Kamers voorlichting zou behooren te worden gevraagd bij alle
vraagstukken, die de Overheid te beslissen krijgt, en die met de belangen
van den' middenstand rechtstreeks in verband' staan.
*

*

*

God schiep het leven van den menschelijken arbeid. Wie dat leven na
speurt, wordt altijd weer getroffen door de eindelooze variatie en de
innerlijke eenheid. Het zou een harmonie kunnen vormen, als de zonde
niet storend tusschenbeide ware gekomen. Nu is de schoone variatie dikwijls
een bron van strijd en lijden. De verschillende krachten, die harmonisch
moesten samenstemmen, botsten altijd weer vijandelijk op elkander.
De invloed van hooger, geestelijk beginsel, doet zich gelukkig nog dik
wijls in dien strijd bespeuren. Maar het is niet in staat, omdat het door
velen óf verworpen, of niet toegepast wordt, de ontbinding in het maat
schappelijk leven tegen te gaan. Daarom treedt de Overheid met haar
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wetgeving in. Die wetgeving behoort de teugel te zijn, waaraan de burgers
en de groepen van burgers gehoorzamen.
OEn dan stuurt de Overheid1 het best, indien de teugel door wie goed wil
schier niet gevoeld wordt, en toch het gansche leven zoodanig wordt geleid
in het rechte spoor, dat elke volkskring naar eigen aard en aanleg, dat iedere
maatschappelijke stand naar het karakter zijner positie in het groote proces
van den menschelijken arbeid zich zoo voorspoedig mogelijk kan ont
wikkelen.

SAMENVATTING.

L
Het besef dient niet afgestompt, maar verscherpt te worden, dat de
maatschappij en de maatschappelijke kringen hun eigen rechten en vrij
heden hebben en dat de Overheid slechts heeft in te grijpen cm de booze ge
volgen van de ontbindende werking der zonde te weerstaan en de vaak te
zwakke krachten; die het goede voor de maatschappij zoeken, te sterken en
te helpen.

n.

.

De middenstand, waaronder wij verstaan winkeliers en kleinere koop
lieden en industrieelen, is in West-Europa reeds in de middeleeuwen tot
ontwikkeling gekomen en hij heieft zich, in publiekrechtelijk erkende gilden
georganiseerd, het eerst in de steden rechten en priveleges verworven en
den grondslag gelegd voor een politieke en sociale ontwikkeling in de rich
ting der vrijheid.
III.
De arbeid, dien de middenstand in het maatschappelijk leven verricht,
draagt een productief karakter.
IV.
Niet zonder schade voor hjet geheele volksleven' zou de maatschappelijke
functie, welke tot heden toe de middenstand verricht, door anderen kunnen
worden overgenomen.
V.
Elke poging om den middenstand kunstmatig in het leven te houden,
behoort op verzet te stuiten. Indien mocht blijken, dat zijn verdwijnen in
het maatschappelijk belang gewenscht ware, zouden pogingen om hem
kunstmatig overeind te houden, ook weinig baten.
VI.
Langen tijd is het op de spits gedreven individualisme de grootste fout
der middenstanders geweest. Gevolg daarvan was achterlijkheid, onedela
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concurrentie, een viernederend beroep op publiek en Overheid, gemi3 aan
eenigszins beduidende organisatie.
VII.
Door gebrek aan organisatie werden vele middenstanders financieel af
hankelijk van hun leveranciers .en van hun cliëntèle, en door gemis van
krachtig optreden werd de publieke opinie ongunstig gestemd.
VIII.
Eindelijk kwam de middenstand tot organisatie en zelfonderzoek, onder
leiding van mannen, wier inspanning om het taaie individualisme te
bestrijden, niet hoog genoeg kan worden gewaardeerd.
IX.
Thans komt ook de middenstand tot de Overheid met -Ie vraag, of zij,
bij de oplossing van enkele kwesties, waarbij het particulier initiatief te
kort schiet, de behulpzame hand wil bieden. Hij doet dit niet langer als
een zwakke, uitstervende klasse, maar als een stand, die in het economisch
leven een belangrijke rol speelt en overtuigd is ook in de toekomst m e t
of zonder hulp der Overheid een belangrijke rol te zullen spelen.
X.
Onder deze omstandigheden mag de Overhjeid zich niet onverschillig
toonen. Immers, afgescheiden van zijn productieve praestaties, speelt de
middenstand een rol, die waardeering verdient, en van beteekenis is ook
voor het religieuse en ethische leven onzes volks. Hij verzacht ook de schrille
tegenstelling van groot-kapitalisten en arbeiders en neemt voortdurend
vele arbeiders en arbeiderskinderen in zich op.
XI.
In de bestaande wetgeving (men denke aan het Burgerlijk Wetboek, het
Wetboek van Koophandel, het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering)
zijn reeds van ouds vele regelingen getroffen, die in het bijzonder aan den
middenstand ten goede komen. Deze wetgeving is echter niet meer op de
hoogte van haar tijd. Het schijnt o.m. gewenscht, dat de Overheid, naast
juristen, ook aan bekwame kooplieden een plaats geeft onder de rechters
die handelszaken te berechten hebben.
XII.
Met betrekking tot speciale maatregelen, die de Overheid met het oog
op den middenstand behoort te treffen, moet deze zich laten leiden
door het motief: bevordering van het algemeen welzijn, het publiek belang.
Standsbevoorrechting is uit den booze, kweekt verbittering en is feitelijk
revolutionair.
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XIII.
Ten aanzien van de nieuw opkomende vormen van productie (waaronder
ook de distributie worde begrepen) heeft de Overheid een strikt neutraal
standpunt in te nemen. Zij toone geen voorliefde, hetzij voor het groot
bedrijf, hetzij voor het kleinbedrijf, hetzij voor de coöperatie, hetzij voor
den detailhandel. Daarin oordeele de vrije maatschappij. De Overheid wake
tegen excessen, die tot onderdrukking en misbruik van macht leiden.
XIY.
De maatschappelijke orde gaat vóór de staatsorde. Zijn de maatschappe
lijke krachten sterk genoeg om bepaalde maatschappelijke oogmerken te
verwezenlijken, dan heeft de Overheid geen andere taak dan het recht te
handhaven. Schieten deze krachtenj te kort, dan ligt het op haar weg in
het belang des volks hulp te bieden. Zij volge daarbij op dit gebied het
spoor, dat de middenstandsorganisatie aanwijst.
XV.
De Overheid bestrijde krachtig de warenvervalsching door strafbepalin
gen, oprichting van proefstations en keuringsdiensten, en breide deze
diensten over 't geheele land uit.
Op dit gebied kan de Overheid meer bereiken, dan op dat der bestrijding
van onedele concurrentie. Hoewiel de daartegen ingevoerde strafbepaling
valt toe te juichen en de op 31 Jan. 1919 gewijzigde jurisprudentie van
den Hoogen Raad hoopvol stemt, kan toch alleen een voortgaande organi
satie der middenstanders zelf op den duur uitkomst bieden.
XVI.
De Overheid heeft een roeping ten aanzien van het crediet-vraagstuk.
Veel kan zij voorloopig op dit gebied nog niet doen. Maar mede in verband
mjet de concentneering van het groot-kapitalistisch bankwezen, kan zij,
door beschikbaarstelling van gelden voor oprichtingskosten, de oprichting
van coöperatieve- of vennootschappelijke middenstandscredietbankien be
vorderen.
XVII.
Op het gebied van het handels- en vakonderwijs steune de Overheid zoo
veel mogelijk het particulier initiatief der middenstandsorganisaties. Zij
kan ook zelve scholen en cursussen oprichten, maar door steun aan het
particulier initiatief wordt het contact van het onderwijs met de praktijk
behouden en blijft de belangstelling der middenstanders zelf levendig.
Liefst regele zij dieze materie zoo spoedig mogelijk bij afzonderlijke wet.
XVIII.
Het blijkt hoe langer hoe meer ongewenEcht dat de Overheid g e h e e 1
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z e l f s t a n d i g voor verschillende maatschappelijke groepen allerlei
diepingrijpende maatregelen treft.
Daarom' behoort aan het georganiseerde leven van de groote groepen der
samenleving een publiekrechtelijk karakter te worden toegekend. Het
einddoel moet wezen dit alles onder te brenigen onder een Departement
voor sociale en economische aangelegenheden, waar de beteekenis en be
hoeften van die drie hoofdfactoren in het productieproces, den arbeid, den
middenstand en het kapitaal uit één gezichtspunt word'en bezien.
XIX.
Op dten duur zal het verplichte lidmaatschap moeten worden ingevoerd,
maar zóó, dat gewetensbezwaren worden ontzien en onderdrukking van
minderheden worde voorkomen. Daartoe zal er bij publiekrechtelijk erkende
organisatie van den middenstand steeds een recht van appel moeten
zijn, waarbij de bezwaren dergenen, die zich miskend achten, zooveel mo
gelijk publiekelijk worden onderzocht.

Voor den middenstand is ook het collectief contract van zeer groot belang,
ei* bij publiekrechtelijk erkende organiastie zal dit belang nog grooter
worden. Daarbij behoort, ter berechting van geschillen, de rechtspraak in
eersten aanleg aan den gewonen burgerlijken rechter te worden onttrokken
en toevertrouwd aanonpartijdige personen onder juridische leiding.
Men zoeke de onpartijdigheid niet in de samenstelling, maar in de per
sonen van het college dat recht spreekt.
XXI.
Bij de \oortgaande ontwikkeling van het collectief contract dient nauw
lettend gewaakt voor de belangen der consumenten, speciaal in verband met
de prijsbepaling. De overheid zal lichamen in 't lev.en moeten roepen, die
ten deze in laatste instantie zeggenschap hebben.
XXII.
Voorloopig stelle de Regeering aan het Departement van Landbouw, Nij
verheid en Handel een afzonderlijke af deeling voor de middenstandsbelangen in, die eenerzijdis verband houdt met de afdeeling Handel en anderzijds
met de afdeeling Industrie.
XXIII.
De weg tot publiekrechtelijk erkende organisatie van den middenstand
kan worden gebaand door de instelling van Middenstandskamers, die uit de
vrije organisatie zelve opkomen.

Winstdeeling en Bedrijfsmedebezit
door

C. SMEENK.

Tegen het loonstelsel zijn in den loop der tijden vele bezwaren aangevoerd.
Tegen de „loonslavernij" was dan ook de bezielende leus, waarmede het
socialisme, vooral in een vroegere periode, optrad.
Het congres van Eisenach (1869) sprak met beslistheid' uit, dat de
bociaal-democratische partij moest streven naar afschaffing van de huidige
productiewijze, waarbij de arbeider van de voortbrengingsmiddel,en is
gescheiden, en in verband daarmee ook van het loonstelsel. Aan den arbeider
behoorde de volle arbeidsopbrengst te worden verzekerd.
Ook het program van Gotha (1875) keerde zich tegen het loonstelsel.
Ieder moest ontvangen naar zijn „redelijke behoeften . Daartoe moest het,
óók volgens M a r x, in de socialistische Maatschappij stellig komen. Maar
nog niet aanstonds zou dit mogelijk zijn. In de eerste tijden na de sociale
revolutie zou bij de verdeeling van verbruiksgoederen de a r b e i d s p r a e s t a t i e als maatstaf moeten gelden.
De socialistische litteratuur is op dit punt niet al te duidelijk. Mlaar
toch won al meer de overtuiging veld, dat aan feitelijke opheffing
van het loonstelsel ook in de maatschappij der toekomst niet te denken
valt. Wel acht men een zeer ver doorgevoerde, ja algeheele „socialisatie"
mogelijk. De voortgaande bedrijfsconcentratie wijst tevens
- aldus de
heer F. M. Wibaut in een toelichting van het Leidsche program1) —
het middel aan tot sterke oentraliseering van de leiding der productie,
tot het brengen dezer leiding in handen van het internationaal georgani
seerde proletariaat. De vorm, de organisatie dezer gecentraliseerde kapi
talistische bedrijven kan tot gondslag van de socialistische voortbrenging
dienen. De opperste leiding daarvan stelt geen andere eischen meer „dan
die van gecentraliseerd beheer, waarbij dus alle technische leiding is
gekomen van in deze richting geschoolde beambten. Nu nog in dienst van
het internationaal industrie- en bankkapitaal. Doch bij de socialistische
voortbrenging in dienst der internationale gemeenschap."
Maar ook bij deze voortbrengingswijze — stel, zij ware mogelijk —blijft toch het loonstelsel. Alleen zou zijn te bereiken, dat de loonsbepaling niet meer werd beïnvloed door den kapitalist-ondernemer, die naar
bedrijfswinst streeft. Voor de vorming van nieuw kapitaal, noodig voor
*) H e t V o l k v a n 9/12 Februari 1912 v.v.
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de uitbreiding der productie, zou de „internationale gemeenschap" moeten
?orgen.
Langzamerhand zijn de knappe koppen onder de socialisten, behoudens
een! enkele uitzondering, het hier wel over eens gewordten, dat aan den
arbeider, in ruil voor zijn diensten, een zeker inkomen moet worden toe
gekend, dat óók verband houdt met dien; arbeid, dien hij praesteert.
Alleen bij een enormen overvloed van alle goederen zou men zich een
andere regeling kunnen, denken. In een „Luilekkerland", waarin mem
werken kan of op reis gaan,' al naar men verkiest, zich voeden kan met
al wat men lust, zich kleeden kan, zooals met zijn smaak overeenkomt,
omdat alles in onbeperkte mate voorhanden is, zal aan het arbeidsloon,
dat de noodige ruilmiddelen oplevert, de behoefte niet meer gevoeld
worden.
Maar aan de mogelijkheid van zoo'n „Luilekkerland" gelooft niemand
meer, die aan de kinderschoenen! is ontwassen.
Zelfs niet de heer F. M. W i b a u t, al koestert hij van de maatschappij
der toekomst ook zeer hooge verwachtingen. Men hoore hem slechts in
zijn Prae-advies: „Het is de verwachting der sociaal-democraten, dat
in de socialistische voortbrenging de productiviteit van den arbeid zich
zal uitbreiden in thans nog ongekende verhouding, in ongedachte mate,
wijl dan voor het eerst die ontwikkeling der techniek zich ten volle zal
kunnen uitleven. Naarmate dlie productiviteit telkens grooter wordt, d!e
toeneming der bevolking aanzien/lijk overschrijdt, zullen dc vormen van
verdeeling inderdaad afdalen, verschrompelen tot vormen. Immers de
vordeeling houdt in een socialistische maatschappij op een vraagstuk re
zijn, wanneer de voortgebrachte of voort te brengen hoeveelheid groot
genoeg is om in alle zich aanmeldende behoeften te kunnen voorzien. De
sociaal-democraten echter zijn voldoende bekend mjet den ontzaggelijken
omvang der onvervulde behoeften in het kapitalisme, om zich ten volle
rekenschap te geven van de werkelijkheid, dat een langer cf korter tijds
perk van socialistische voortbrenging, dat is van zich telkens verruimende
voortbrenging, zal moeten voorbijgaan eer op zulk een overvloed1 van be
geerlijk product mag worden gerekend, dat elke regeling in de verdeeling
zou kunnen worden gemist. De sociaal-democraten geven er zich reken
schap van, dat eer zal kunnen worden gezegd, dat dfe voortbrenging voor
ziet in alle redelijke behoeften, eer zal kunnen worden gezegd, dat het
aandeel van elk arbeider in het arbeidsproduct in de ruimte groot genoeg
is om elke begeerde voorziening te verschaffen, de productie zeer belang
rijk zal moeten worden uitgebreid. Het wil zeggen;, d!at in het productieve
bedrijfsleven veel doeltreffender dan thans zal worden voortgebracht, dat
veel stelselmatiger dan thans, zelfs dan thans bij de toepassing der meiest
verfijnde loonmethoden, de grootst mogelijke hoeveelheid maatschappelijk
begeerlijk product zal worden nagestreefd." *)
1) P r a e - a d v i e s voor de Ver. voor Staathuishoudkunde en Statistiek, over
de vraag: Welke bielihioort d|e 'algieiimeente ;g rio n dis 1 ag te zt jj n
der loonsbepaling? ('s-Gravenhage 1913).
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Het is waarlijk nog fantastisch genoeg! Te weinig wordt hier aandacht
geschonken aan het feit, dlat wij voor het verkrijgen van een zeer sterk
verruimde voortbrenging niet alleen van de ontwikkeling der i n d u s t r i e ,
maar ook van de landbouwproductie afhankelijk zijn. Toegegeven
overigens, dat thans zeer veel productieve kracht wordt verspild, dat een
groot aantal personen werkzaam is in niet zeer productieve of zelfs impro
ductieve beroepen, dat een meer rationeele organisatie belangrijke voordeelen afwerpen zou, — moet toch gevraagd, of het socialisme bij machte
zou zijn, om deze betere organisatie over heel de wereld tot stand te bren
gen, en vooral of niet de voord'eelen daarvan zouden worden geneutrali
seerd door andere omstandigheden, waarbij o. m. te denken valt aan «Ie
wijze, waarop de sociaal-democratie de arbeiders heeft „opgevoed". In elk
geval is het nog niet te bewijzen, dat de socialistische voortbrenging
leiden zal tot een veel en veel hoogere productie. Men hoept, men verwacht
het, maar uiteraard moet de absolute z e k e v h e i d ontbreken.
De heer W i b a u t geeft dan ook niet onduidelijk te verstaan, dat men
in afzienbaren tijd nog behoefte aan een „regeling in de verdeeling", m.a.w.
aan een loonregeling zal hebben. En zal de productie zoo hoog moge
lijk opgevoerd worden, dan zullen allen, die daartoe geestelijk en lichamelijk
in staat zijn, ook arbeid moeten verrichten. Op de eene of ander,e manier
zal dus de regel toegepast moeten worden: „wie niet werkt, zal ook niet
eten". Weer een reden, waarom men de behoefte zal blijven gevoelen aan
een loonregeling in den een of anderen vorm, die zeker verband houdt ook
met de arbeidspraestatie.
(Anders dan in het „Luilekkerland", waarvan men ons in onze kinder
jaren vertelde, zullen in de socialistische maatschappij de gebraden duiven
niemand in den mond vliegen. Er moet gewerkt worden, zij het dan,
hopelijk gedurende een minder aantal uren en onder gunstiger omstan
digheden dan in de huidige samenleving.
Ook K a u t s k y geeft aan het loonstelsel nog een lang leven, zelfs in
de nieuwe maatschappij. „De verdeeling der goederen in een socialistische
maatschappij", schrijft hij, „zal in afzienbaren tijd slechts geschieden in
vormen die voortkomen uit de bestaande loonvormen en van deze een
verdere ontwikkeling zijn. De nieuwe verdeeling zal deze vormen als uit
gangspunt moeten nemen.
K a u t s k y bouwt, evenals W i b a u t, zijn verwachting voor het grootste
deel op de enorme vermeerdering van de productie onder „bet socialisme".
Duidelijk blijkt dit uit zijn bekende voordracht, destijds gehouden voor de
Delftsche ingenieurs en later uitgegeven onder den eigenaardigen titel
Am Tage nach der Eevolution. Wel zegt hij daarin, dat het niet
de taak der socialisten is, om recepten te ontwerpen voor de gaarkeuken
der toekomst; voorts dat „de sociale revolutie" een proccs is, dat tamelijk
lang duren kan, maar toch waagt hij zich aan een beschouwing van de
problemen, waarvoor het socialisme zich geplaatst zal zien, zoodra het de
macht ten volle heeft verworven.
Welnu, wat moet die toekomst brengen? Alleregrst — betoogt K a u t s k y
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— zal het overwinnende proletariaat maatregelen moeten treffen om allen
nood, die uit werkloosheid voortvloeit, op te heffen. D,e „burgerlijke"
maatschappij „peutert" aan het werkloosheidsvraagstuk, maar kan het
niet radicaal oplossen. Dat blijft de taak van de tot volle machtsontwikkeling
gekomen arbeidersklasse. De arbeider moet zekerheid van bestaan hebben,
ook wanneer hij niet werkt. Dat feit alleen reeds maakt hem vrij. Bevalt
hem straks zekeren arbeid niet, kan hij niet met zijn superieuren overweg,
dain zal hij het werk neerleggen. Te eten heeft hij tóch. In al zijn behoeften
zal hij redelijkerwijs steeds kunnen voorzien. Bij eeni dergelijke situatie zou
het kapitalistisch bedrijf niet kunnen bestaan, merkt Kautsky op. D.e
socialistische gemeenschap daarentegen wel?
K a u t s k y schijnt dus de leus: „wie niet werkt — juister: niet werken
wil — zal óók niet eten", niet in de practijk te willen brengen. Deze
leus wordt thans wel aangeheven, om die onrechtvaardigheid te demonstreeren van déze maatschappij, waarin velen leegloopen, omdat anderen
werken en voor rente, voor „meerwaarde" zorgen. Maar straks zal ook
wie niet werken wil voor de gemeenschap, toch bevrediging van zijn
behoeften kunnen verkrijgen.
K a u t s k y erkent, dat van den regelmatigen voortgang der productie
onder het socialistisch regime alles afhangt. Maar hoe dien voortgang te
\erzekeren? Niet door het drijven met de hongerzweep! Ook niet door
krasse regiementeering. Het zegevierende proletariaat zou geen kazerne
achtige reglementeering verdragen. Neen, men. moet den arbeid zelf aan
trekkelijk maken. „Men moet trachten", schrijft hij, „den arbeid, die heden
een last is, tot een, lust te maken, zóó, dat het een genoegen! wordt te
arbeidjen" Met vreugde moeten de arbeiders aan het werk gaan, ook aan
het minst aantrekkelijke! (Maar Kautsky geeft geen middel aan, om
den industrie-arbeid zóó te wijzigen, dat het werk minder monotoom,
minder geestdoodend wordt. Dit probleem wordt door hem niet opgelost.)
Voorts zal de arbeider zich wel aan het werk geven, m,eent Kautsky,
door „de macht der gewoonte". Bovendien leeft er in de arbeidersklasse,
ook zonder uitwendige machtsmiddelen, discipline.
Maar veel vertrouwen heeft Kautsky zelf toch blijkbaar in dit alles
nog niet. Hij wil den arbeid bovienlal aantrekkelijk maken door betere
arbeidsvoorwaarden: korten arbeidsduur en... . hooger loon!
Dus toch zoowaar weer het loonstelsel!
Er schuilt, men gevoelt het, méér dan één tegenstrijdigheid in deze
redeneering. Veel nuchterder eni zakelijker is Biernstein. Hij heeft de
arbeiders op het hart gedrukt, dat een hooger loon, een hooger levenspeil,
meer comfort en geestelijke genieting ook staks alleen mogelijk zal zijn
bij regelmatigen arbeid, waarbij men, onderworpen is aan de wetten
en bepalingen, die voor het arbeidsleven in nijverheid en landbouw zijn
vastgesteld.
Aan afschaffing van het loonstelsel gelooft Bernstein niet. In de
Sozialistische Monatshefte van 1906 betoogde hij met nadruk,
dat deze communistische utopie moest worden losgelaten. „De leuze van
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afschaffing van het loonstelsel verliest voor allen afzienbaren tijd evengoed
elke beduidenis, als de idee van de afschaffing van het geld reine utopiie
is". „De strijd, schreef hij, gaat niet tegen het systeem van denl loonarbeid,
want dat is nauw verbonden met onze op arbeidsverdteeling berustende
volkshuishouding, van wier groote voordeelen de menschheid' geen afstand
kan en mag doen". x)
B e r n s t e i n's conclusie is dan ook, dat niet het loonstelsel zelf moet
Terdwijnen, maar dat het streven gericht behoort te zijn op verdere o n t 
wikkeling en v er vol making van dit systeem.
Dat aan die „ontwikkeling" en „vervolmaking" behoefte bestaat, wordt
ook wel door mannen erkend, die aafi de mogelijkheid van algeheele
socialisatie" over heel de wereld niet gelooven. De groote schaduwzijden
en gebreken van het loonstelsel, zooals het tot dusver in de moderne maat
schappij werkte, zijn zoowel door thieoretici als door mannen van de
practijk in het licht gesteld.
Zelfs sprak de Roomsch-Katholieke Oostenfrijksche School in de z.g.n.
„Haider-thesen"2) een principieel veroordeelend vonnis uit over het
systeem als zoodanig.
Deze school —- waartoe o.a. behooren baron Von Vogelsang, Weiss
en Eatzinger —ziet in de vennootschap tusschen kapitaal en arbeid
den eenig rechtvaardigen vorm van contract. Zij verwerpt het looncontract,
of meent alhans dat den arbeider boven zijn gewone „loon" nog een] deel
toekomt van de opbrengst van het product. De maatschapsgedachte
wordt door hen gepropageerd.
„De arbeidsovereenkomst" — aldus de H a i d e r-t h e s e n — „ls geen
overeenkomst van koop of verkoop, wijl die arbeid als het zedelijk voort
brengsel van 's menschen werkkracht niet van hem gescheiden kan worden
om aan een ander te worden overgedragen. Om dezelfde rieden is het geen
overeenkomst van verhuur of huur". De Christelijke zedeleer vordert,
volgens Von Vogelsang c.s., „dat de overeenjkomst tusschen werkgever
en werklieden, tot heden zonder eenogen rechtssteun, den vorm aanneme
van een overeenkomst van maatschap in den strengen zin van
het woord". 3)
De overgroote meerderheid der Roomsche sociologen deelt deze opvatting
niet. Aengenent acht de theorie van de Oostenrijksche School onhoud
baar om verschillende redenen. „Vooreerst ontbreekt zeer dikwijls bij den
arbeid een product, dat deelbaar is, men denke aan den arbeid, die verricht
wordt door een bievenbesteller, een tramconducteur, een kappersbediende 4)
>) Soz. Monatshefte 1906, 2e band, blz. 839 en1 vlgg.
Deae Roomsch-Katholieke sociologen kwamen in 1882 op het slot Haid in
Bohiemen bijeen. Daar formuleerden zij hun voornaamste stellingen. Vandaar
de naam ,.Haider-thesen".
3) Men zie die toelichting der H ai die r-t h ese n door Von Vogelsang
in österreichiische Manaltsiclhrift füir Chiristliksh Sozialreform, band V, blz. 343 en vlgg.
)(
4) Hiertegen is wel iets aan te voeren. De kappersbediende bijv. ..produceert
niieit in eigenlijken zin. Maar de opbrengst van d® zaak, waarin hij werkzaam
is, is wèl d e e l b a a r .
2)
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Waar zulk een| product wel is aan te wijzen, is het in zeer vele gevallen
al zeer duidelijk, dat van een eigendomsrecht op dat product bij den werk
man en dus van eert verdeeling onmogelijk sprake kan zijn, bijv. als een
schilder een, huis schildert, een tuinier een tuin aanlegt, is het toch dui
delijk, dat door hem noch op het huis noch op den grond eenig recht
verkregen wordt. En waar wel een product tot stand komt, dat patroon en
arbeider zoudien kunnen dteelen, daar stuit de berekening, wat nu juist het
aandeel is van den patroon, wat van den werkman, op de grootste moeilijk
heden, ja is zelfs onmogelijk".x)
Deze bestrijding van de Oostenrijksche School moge van scherpzinnigheid
blijk geven, zij is niet in elk opzicht overtuigend. De „maatschapsgedachte"
is ook in het schildersbedrijf zeer wel toe te passen, ook al kan de schilder
geen eigendomsrechten op het door hem geschilderde huis doen gelden. Men
onderschat Yon Yogelsang c.s., indien) men meent hen zóó te kunnen
bestrijden, al moet erkend, dat zij door hun eigenaardige argumentatie
dergelijke opmerkingen uitlokten.
Yeel krachtiger staat A e n g i e n e n t als hij betoogt, dat het looncontract
in zich niets onzedelijks heeft. Zeker, het kan aanleiding g>ev!en tot
uitbuiting. „Men mag de associatie tusechen kapitaal en arbeid, zooals de
Oostenrijksche School die voorstaat, idealer vinden; men kan er naar
streven, om door productie-coöperatie, waar die kans van slagen hebben,
het toonstelsel minder algemeen] te maken, maar op zich zelve is het
locncontract niet onrechtvaardig". A eng en e n t (voert daarvoor deze
gronden aan:
lo. „Van den kant van den arbeider is er zekier niets onzedelijks in
gelegen, dat hij afstand doet van dat gedleelte van het product, dat hem
krachtens de samenwerking van kapitaal en arbeid' zou toekomen, en' dat
hij arbeidt voor een bepaald' loon. Immers als er niets tegeni is om voor
niets te werken ten bate van een' andier, dan is er ook niets tegen, dat men
arbeidt voor loon".
80. „Maar ook van den kant der patroons is er niets tegen, dat zij arbei
ders in loondienst nemen. Immers associatie is vlakweg onmogelijk om
twee redenen. Voorleerst, bij associatie, waarbij de arbeidtere in de winst
zouden: deelen, moeteni zij ook doelen in het verlies en in het risico der
onderneming. 2) Welnu, de arbeidtere missen het kapitaal, waarmede zij het
verlies en de risico tegenover de patroons zouden kunnen waarborgen. Het
is dus niet onredelijk, dat d'e patroons dien vorm niet aanvaarden, daar
op hen het geheele verlies en de geheele risico neerkomt. Zij zeggen der
halve tot de arbeiders: wij willen het geheele risico dragen, ook alle verlies
nemen wij voor onze rekening; gij daarentegen kunt rekenen op een vast
inkomen Het is dus niet onredelijk, dat de arbeider afstand moet doen
') J . D. J . A e n g e n e n t , Leerboek der Sociologie, Leidien 1909, blz. 322. Men
zie ook het P r ae-advi sS van denzelfdfen schrijver.
2) In ander verband zeggen wij over deze stelling nog een en andleir.
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van het geheele arbeidsproduct, dit wordt geheel en al het eigendom van
den patroon; doch hij ontvangt een vast loon. Stijgen dan de winsten, dan
kan de arbeider evenmin aanspraak maken op hoog er loon krachtens de
strikte rechtvaardigheid1), want hij heeft geheel en al afstand gedaan.
Ten tweede, de arbeiders moeten op korte termijnen geld ontvangen om
zich en huisgezin te onderhouden. Zij kunnen niet wachten^, totdat de
onderneming, die dikwijls in de eerste jaren geen winst afwerpt, voordeel
oplevert. Ook dit is een' reden, waarom associatie onmogelijk is".
3o. „Bovendien, behalve dat de associatie onmogelijk is, bij de pacht van
eeü land of bij het leenen van kapitaal zien wij hetzelfde gebeuren als bij
het looncontract. Ook de pachter en de geldleener zien af van hun aandeel
in de opbrengst, en stellen zich tevreden met een bepaaldie som of een
soort procent. Toch noemt niemand dit onrechtvaardig".
Deze laatste redeneering zal wel het minst overtuigen, omdat er een
groot verschil is tusschen het pacht- en het looncontract.
Eindelijk noemt Aengenent nog als een laatste argument, dat Paus
Leo XIII het looncontract evenmin veroordeelde als de moraaltheologen.
Ook wij kunnen met de principieele veroordteeling van het loonstelsel
geen instemming betuigen. Uit de Heilige Schrift kan niet één uitspraak
worden aangehaald, die het loonstelsel op zichzelf wraakt. En tegenover
velerlei nadeel, dat wij erkennen, staat tuch ook menig voordeel. P a u l
Leroy Beaulieu schreef: „Het loon maakt den arbeider verantwoor
delijk voor eigen arbeid en verhindert, dat hij afhankelijk wordt van werk
zaamheid', zaakkennis en bekwaamheid van anderen. Het loon is een soort
verzekering tegen de mogelijke onbekwaamheid van den ondernemer".
Een ?/jer solide „verzekering" moge het loonstelsel niet zijn — de
arbeider ondervindt al spoedig de gevolgen van verkeerd zakenleven —
een element van waarheid ligt in deze uitspraak ongetwijfeld. Toch mag
wel aandacht worden geschonken aan de pogingen, om het loonstelsel te
verbeteren en het arbeidsloon op hcoger peil te brengen.
De „Oostenrijksche School" telt onder de Eoomsch-Katholieken weinig
aanhang.
Maar zij staat toch bij haar verdediging van de „maatschapsgedachte"
niet alleen. YonThünen, de man, die met zooveel warmte opkwam tegen
de tneorieën der klassieke economen, deelt de opvatting, dat de arbeider
recht heeft op een deel van het product. Hij heeft bovendien een poging
gewaagd, om in een algebraïsche formule den maatstaf voor de berekening
van hjet loon vast te leggen: „het natuurlijke loon is de middeneven|redige
lerm tusschen de behoeften van dén arbeider en het product van zijn
arbeid". Stelt men de behoeften voor door a, het product door p, het loon

\
•) A e n g e n e n t legt hier nadruk op „ s t r i k t e rechtvaardigheid". Op andere
gronden meent ook hij, dat de arbeider van den bloei der bedrijven terdiege profijt
moet genieten.
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door s, dan wordt het dus: a : s = s : p; dus s2 = ap; dus s = V ap.
Dat deze poging niet geslaagd mag heeten, behoeft Wiel geen betoog. Het
loonvraagstuk kan men niet met algebraïsche formules oplossen! Zelf heeft
Von Thünen ook in de lijn van het participatiestelsel gewerkt.
De nadeelen van het loonstelsel zijn door zeer velen gevoeld. Theoretici
en' practici hebben energieke pogingen aangewend, om deze door „winstdeeling" en „bedrijfsmedebezit" („profitsharing" en „copartnership") te
ondervangen, ja geheel weg te nemen.
Ch. Gide, de bekende Fransche econoom, bezield vertegenwoordiger
van het Protestantsche Solidarisme, somt deze nadeelen van het loonstelsel
op; die naar zijn meening zelfs de voordeelen verre overtreffen:
lo. „Door die wijze van belooning wordt de arbeid, d.w.z. die arbeider,
want het is inderdaad onmogelijk den een van den ander te scheiden, met
eem koopwaar gelijkgesteld en ondergaat als zoodanig op de markt alle
natuurlijke, maar niet-zedelijke, wetten, die de waarde der koopwaren
regelen. In dit opzicht heeft men kunnen zeggen dat het loonstelsel een
overblijfsel was van de slavernij en den slavenhandel, waarin de mensch
ook als een voorwerp werd beschouwd. Is 't dan ook niet zoo met den
grondeigenaar en den kapitalist? zal men zeggen. Zijn ook zij voor hun
inkomen, pacht of rentte, niet onderworpen aan de wet van vraag ent aan
bod? Zonder twijfel, maar zij brengen op de markt alleen maar hun
goederen, niet hun persoon. Degeen, die zijn persoon tegen geld
inruilt zal nooit in dezelfde omstandigheden verkeeren als die een waar
tegen geld inruilt".
2o. „Het looncontract is een contract waarbij de arbeider afstand doet
van alle recht op de opbrengst van zijn arbeid tegen een vaste som, die de
ondernemer zich verbindt hem per week of per maand uit te betalen.
„Welnu, dat als een algemeenen regel de groote massa der arbeiders
zich verstoken ziet van alle recht op de vruchten van haar arbeid, dat is
een gevaarlijke enj onnatuurlijke stand van zaken.
„Zoodra de arbeider geen reclitstreekseb belang heeft bij het werk zijner
handen, heeft hij ook geen groot belang om goed te werken of om veel
voort te brengen. Alleen plichtsgevoel of vrees — niet meer de vrees voor
de zweep, zooals de slaven, maar de vrees om te worden weggezonden en
zijn broodwinning te verliezen — kunnen1 er hem toe brengen zijn best te
doen; welnu, van die twee drijfveeren zal de eerste nooit anders dan op
zedelijk hoogstaande naturen invloed hebben, en zal ongelukkigerwijs hoe
langer hoe zwakker worden naar mate de vijandige verhouding tusschen
patroon en arbeider zich scherper af teekent; de tweede, dat moet men ter
eere van 't menschelijk geslacht zeggen, heeft nog nooit van den mensch
iets goeds kunnen verkrijgen". 2)
4) Men vindt deze uiteenzetting van v. Thünen in een beschouwing over
h e t n a t u u r l i j k l o o n in het tweedte d^el van D e r i s o l i r t e S t a a t .
2) Dit is overdreven. De vrees voor die jammerlijke gevolgen van h>t verwaarloozen van zijn plicht kan bij den zondigen mensoh wel .degelijk tot plichtsver
vulling leidien.
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3o. ,, J en slotte rciept dit stelsel tusschen patroon eni arbeider een onverraijdelijke tegenstrijdigheid van belangen in 't leven. Immers het is na
tuurlijk, dat de arbeider meent dat het in zijn belang is zoo min mogelijk
werk te doen voor 't loon dat hij beurt, terwijl de patroon van zijn kant
zoo veel mogelijk werk zal trachten te verkrijgen voor een minimumloon.
"V andaar altijd hernieuwde geschillen) in den vorm van werkstakingen, die
sedert eenige jaren in alle landen telkens die aandacht van het publiek
trekken".*)
G i d e pleit daarom voor productieve en consumptieve coöperatie en
aanvaardt de deelname in de winst als een eerste stap in de betere
richting, waarbij de tegenstelling van belangen wordt opgehevien.
Van alle kanten is voor het participatiestelsel propaganda gemaakt.
Vooral in Frankrijk. Eeeds van 1879 af werkte daar d e S o c i é t é - p o u r
l é t u d e p r a t i q u e d e l a pa r t icipa t i on d u p e r s o n n e l
d a n s l e s b é n é f i c e s , die geregeld het tijdschrift B u l l e t i n d e l a
participation aux bénéfices liet verschijnen. Prijzen zijn uit
geloofd voor die beste geschriften over het participatiesteleel. W a x w e i 1 e r,
wiens L e p a r t i c i p a t i o n a u x bénéfices. C o n t r i b u t i o n
a létude des modes de rénumération du travail zeer
interessant is, werd bekroond. Ook vele andere schrijvers van beteekenis
verdedigden h e t systeem m e t gloed van overtuiging. Wij denken a a n J O
Franschen Charles Eobert en Albert Trombert. Aan V i c t o r
Böhmert en WilhelmStiel in Duitschland. Aan Gilman, wiens
w erk Methods of in dus trial peace eveneente werd bekroo.'11.
G i 1 m a n s werken zijn ier druk gelezen. Meer dan eens kwam de quaestie
in het parlement ter sprake. Van onderscheiden kant werd er op aange
drongen, om de firma's die het participatiestelsel toepasten, van staatswege
direct of indirect te steunen. Ook in Frankrijk ontbrak het niet aan po
gingen — men denke aan het ontwerp van 22 Mei 1913 — om het
oprichten \an nieuwe, of het omzetten van bestaande vennootschappen in
„vennootschappen met arbeidsaandeelen" aan te moedigen. Ten onzent
trad J. L. van Marken, wiens naam niet alleen als practisch bedrijfs
leider, maar ook als schrijver en< sociaal werker met eere wordt genoemd,
als kampioen voor winstdeeling op.
Ook Ds J. C. S i k k e 1 gaat in zijn Vr ij making van den arbeid
i n deze lijn. Met sympathie wijst hij op het voorbeeld der G e b r s .
Stork & Co. in Hengelo, waarover wij later nog zullen spreken .
Mr. Dr van de Laar maakte van winstdeeling en bed rijfsmedebezit
een belangrijk punt van zijn Christelijk-sociaal program. De hoofdoorzaak
der huidige sociale desorganisatie ziet hij in het feit, dat de loonarbeiders
van alle bezit der productiemiddelen, van allen invloed op den gang der
productie zijn verstoken. Algeheele „socialisatie", een waarlijk-socialistische
organisatie der productie — iets geheel anders dan het brengen van een
*)iCh. Gide, Leerboek der Staathuishoudkunde, 2die diruk,
Holl. vert. blz. 421/4.
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aantal bedrijven in handen van Staat of Gemeente — acht Mr. van de
Laar niet wel mogelijk. Wel is „partieele socialisatie" bereikbaar. Daar
onder wordt dan vooral bedrijfsmedebezit verstaan, „gepaard met
een zekere medezeggenschap der arbeiders in de wijze van arbeiden, in
heel de regeling der productie. En daarnaajt een juiste regeling van de
rechtspositie der arbeiders, bijzonderlijk wat ontslag betreft. Een arbeiders
vertegenwoordiging met belangrijke en juist omschreven rechten is hiertoe
een besliste voorwaarde".
Heel de sociale positie der arbeiders wordt aldus — meent Mr. van de
Laar — in den grond gewijzigd. „Het proletariaat houdt op bezitloos en
voor een goed deel rechteloos te zijn. De scherpe scheiding der klassen
vervalt als vanzelf, de arbeiders worden zelf in breede massa's kapitalist,
de klassenstrijd heeft zijn hoofdoorzaak verloren. De arbeiders gaan nu
werken voor hun eigen fabriek, hun eigen bedrijf, hun eigen onderneming.
Zoo komt aan de gescheidenheid van producenteni en productiemiddelen
al meer eenj einde, zoo is de bestaande disharmonie opgeheven. De arbeiders
zijn nu niet meer het loonproletariaat, dat slechts zijn arbeidskracht kan
verkoopien, zij zijn mede-bezitters geworden, aan hen is mede voor een deel
de beslissing, het gaat hun alles mede aan. De arbeiders zijn voor een be
langrijk deel zelf mede-ondernemers geworden; de leiders der productie
worden mede door de arbeiders-aandeelhouders gekozen. Zoo is de klassen
tegenstelling in den grond opgeheven.
„Dit alles zal ten slotte der productie ten goede komen, wijl de arbeidt
lust, de arbeidskracht, door het arbeiden voor eigen zaak zoo sterk wordt
geprikkeld".*)
Later kan men wellicht meer gaan in die lijn van zuivere coöperaties.
Thans is dit over breede lijn nog niet mogelijk. Niet alleen de vakvereni
gingen moeten, meent Mr. van de Laar, den eisch van bedrijfsmedebezit
stellen, ook de Overheid moet een gaan in deze lijn door de wetgeving met
kracht bevorderen. De wijze waarop dit laatste moet geschieden, wordt
niet duidelijk aangegeven.
Het citaat uit de Klaroen vat feitelijk alle voordeelen saam, die van
hst participatiestelsel, straks uitgebouwd tot een systeem van bedrijfsmede
bezit, worden verwacht.
Sceptisch staan daartegenover vele sociaal-democraten. Dit is te begrijpen.
Alles, wat van „burgerlijke" zijde wordt aangeprezien en de strekking heeft
om „kapitaal en „arbeid te verzoenen, staat bij den echten volgeling
van Marx in ongunst. Wie meent, dat een nieuwe en betere Maatschappij,
vooral door het voeren van den „klassenstrijd" in het leven zal worden
geroepen, heeft allicht niet veel op met pogingen, die den socialen vrede
bedoelen te bevorderen. J. B r a u n schreef in Die neue Zeit van 1886,
dat onder het mom der winstdeeling de ergste uitbuiting schuilde. Ten
onzent trok F. v. d'. Go es tegen de „modelfabrieken" ten strijde. Erkend
moet, dat vele „modelfabrikanten", vooral in een vroegere periode, door
' ) D e K l a r o e n , 2 e p a . g . n o . 2 6 , 1 1 A u g . 1 9 1 0 , b l z . 4 1 6 v.v.
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hun optreden tegen de vakbeweging, hun bestrijding van de sociale wet
geving het er naar gemaakt hebben, dat aan de doeltreffendheid van hun
systeem, ja zelfs aan hun nobele inspiraties, min of meer werd getwijfeld.
Toch kwam men allengs in de revisionistischen hoek minder scherp te
staan tegenover het participatiestelsel. De Belg L o u i s B e r t r a n d
schreef er met sympathie over. En Edmond Fischer merktie zelfs op,
dat een onderneming als die van Z eisz in Jena de socialistische gedachte
nader stond dan menig staatsbedrijf.
Zoo werd van alle zijden warm voor het systeem van winstdeeling en
bedrijfsmedebezit gepleit. Vele ideaal-aangelegde practici hebben het in
eigen onderneming pogen te verwezenlijken. Men denke aan L e c l a i r e ,
G o d i n , Tre«ese, aan Zei&z vooral! Ook ten onzent bleef V a n
Marken niet alleen staan. Bekende voorbeelden zijn de N. V. Drukkerij
„ T r i o " te 's-Gravenhage, en de meubelfabriek L a b o r O m n i a Y i n c i t
te Oosterbeek.
En toch — een breede vlucht nam het stelsel niet. Het aantal onder
nemingen, waar het in beperkten of ruimeren vorm werd toegepast, is in
alle landen spoedig te tellen. Yon Zwiedinec k-S udeuhorst erkent
dan ook, dat het systeem van winotdteling, hoe hoog ook geroemd, geen
noemenswaardige verbreiding heeft gevonden. 2)
K u u p m a n zegt, dat zoowel de theorie als de practijk zich van het
stelsel afgewend heeft. 3) Wilhelm Stiel klaagt eveneens over de ge
ringe vorderingen, die in de laatste jaren zijn gemaakt. En Mfr. M. W. F.
Treub, die voorheen van profit-sharing, copartnership en productieve
coöperatie nog al eenige vewachting koesterde, werd eveneenis door de
resultaten teleurgesteld. In den tweeden druk van zijn Drie hoofdstukken
uit de geschiedenis der Staathuishoudkunde, in 1904 verschenen, schreef
hij reeds: „De eischen, welke de productieve associatie aan haar beoefenaars
stelt, zijn slechts in uitzonderingsgevallen! voor dezen niet te zwaar. Of dat
in de toekomst anders worden zal, is niet te voorspellen. Betere resultaten
heeft de samenwerking van kapitaal en! arbeid in sommige zoogenaamde
,;copartnershipsondernemingen'' opgeleverd, maar ook hier zijn zoovele
moeilijkheden, dat deze ondernemingsvorm het nog niet tot een krachtigen
wasdom heeft kunnen brengen.
„Wie niet blind is voor de feiten der maatschappelijke ontwikkeling
moet erkennen dat de arbeiders tot nog toe betere resultaten hebben be
reikt, waar zij er naar gestreefd hebben hunne arbeidsvoorwaarden als
loonarbeiders te verbeteren, dan waar zij gepoogd hebben hunne positie
als loonarbeider voor die van deelgenoot in een productieve onderneming
te doen plaats maken".4)
Merkwaardig is ook wat de heer D. W. S t o r k te Hengelo, op 21 October
*) Socialistische Monatshefte 1916, 2e deel, blz. 909.
G r u n d r i s s d e r S o f c i a l ö c o n o m i k , dl. 6, blz. 81.
A r c h i v f ü r S o z i a l w i s s e n s c h a f t undi S o z i a l p o l i t i k , 36e
Land, iblz. 480.
') T. a. pl. blz. 128.
2)
3)
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1918 zeide in een toespraak tot zijn personeel. Aan de fabriek bestaan
allerlei veelszins uitnemende instellingen: Ziekenfonds, Badinrichting,
Spaarkassen, Studiefonds, Liefdadigheidsfonds, Pensioenfonds, tetc. Maar
de idee van het zoogenaamd „copartnership" kwam niet tot ontwikkeling.
De heer S t o r k zeide: „De ouderen herinnieren zich zeker, hoe ik, bij
gelegenheid van het 25-jarig bestaan onzer vereeniging (van personeel) in
1906, in mijn feestrede de verwachting heb uitgesproken, dat de uitgifte
van certificaten onder ons personeel zich langzamerhand zoude ontwikkelen
tot zoogenaamd „Co-partnership", d.i. belangrijke deelname in het kapitaal,
en tevens medezeggenschap in het beheer, door het personeel. Deze ver
wachting is niet vervuld: het is eenfe illusie gebleken. Er bestaan drie
redenen, waarom mijn wensch van toen niet is vervuld, die ik u als volgt
wil verklaren:
„In de eerste plaats heeft het kapitaal onzer firma zich in veel sterker
mate uitgebreid, dan wij toen konden verwachten. Voor een industrieele
onderneming geldt in zeer sterke mate de spreuk: „Stilstand is achteruit
gang". Wanneer de omstandigheden er op wiizen, dat de zaak moet worden
uitgebreid, of nieuwe af deelingen moeten worden gesticht, dan zijn de
leiders zoowel aan de zaak als aan het personeel verplicht tot zulke uit
breidingen over te gaan. Zoo moest ons kapitaal vanaf 1906 tot heden
worden verdrievoudigd. Dit jaar alleen werd ons commanditair kapitaal
met f 2.500.000 vermeerderd, zoodat het nu 5 a 6 millioen gulden bedraagt.
Het behoeft geen betoog, dat het geheel onmogelijk zoude geweest zijn een
dergelijke som ook maar voor een eenigszins belangrijk gedeelte onder ons
personeel geplaatst te krijgen.
„In die tweede plaats schuilt er ook een principieele fout in het denkbeeld
van „Co-partnership", althans voor een groote onderneming als de onze.
Zal men de werklieden om zoo te zeggen als compagnons aan de zaak ver
binden, dan is het noodig dat ook zij voor een bepaalden niet te korten
tijd, verbonden worden. Ieder begrijpt, dat het niet aangaat personen, die
deelen in de risico's van de zaak, toe te staan deze op korten termijn den
rug toe te keeren, als het eens tijdelijk minder goed1 gaat. M.a.w. dergelijke
compagnons kunnen den dienst niet met een termijn van bijv. 14 dagen
opzeggen en zulk een verbintenis voor langen duur is van de werklieden
niet te vorderen. Misschien wel van een aantal ouderen, die met hunne
betrekking tevreden zijn en hun lot wel voor goed aan de zaak willen bin
den. Maar van jonge werklieden kan men een dergelijk contract niet ver
langen, en het zoude noodig zijn vooral ook aan de jonge krachten aandeel
in de ondernemingswinsten te geven, om hen, aan wier diensten de fabriek
groote behoefte heeft, niet bij ouderen achter te stellen.
„In de derde plaats voelen de werklieden zelf niet zeer veel voor het
deeien in altijd wisselvallige winsten. Dit blijkt meer en meer, nu, ook ten
gevolge van regeeringsmaatregelen van den laatsten tijd, de aansluiting
bij de vakvereenigingen zeer toeneemt. Hoewel zij door onze firma nooit
zijn tegengewerkt, konden de vakvereenigingen vroeger bij ons geen vasten
voet krijgen, omdat men algemeen van oordeel was, dat de regeling der

176

toestanden bij ons op bevredigende wijze geschiedde, en hunne hulp daarbij
onnoodig was.x) Dat dit thans anders geworden is, bewijzen de kernverga
deringen van den laatsten tijd. Men hecht meer aan directe loonsverhooging dan aan aandeel in wisselvallige winsten, en dat is ook een der
redenen, waarom de commanditaire deelneming nooit die betetkenis kon
krijgen, die ik daarvan vroeger verwacht heb.
„De richting, waarin in den laatstenj tijd de oplossing van het arbeids
vraagstuk in de Nederlandsche metaalindustrie wordt gezocht, wijst naar
het collectieve arbeidscontract".
Deze uitspraak van den heer S t o r k brengt er ons als vanzelf toie, om
na te gaan hoe in de kringen der georganiseerde arbeiders over het systeem
van winstdeeling en bedrijfsmedebezit veelal gedacht wordt.
Algemeen wordt hier onderschreven het sympathieke betoog van Von
Thünen, dat ook de arbeider moet deelen in den voorspoed dier bedrijven.
Immers heeft ook hij aan dit welslagen krachtig medegewerkt. Maar ln
dent regel zoekt men in arbeiderskringen de-toepassing van dit beginsel
niet op de min of meer „individualistische'' wijze van het participatiestelsel. Bij dit systeem toch brengt men een groep arbeiders in een
betere conditie. De arbeidsvoorwaarden verschillen al naar de onder
nemingen groote of kleine winsten maken. De belangengemeenschap
tusischen alle arbeiders, die in eien bepaalde branche werkzaam zij®, komt
niet tot haar recht.
Veel afbreuk aan de waardeering van het systeem in arbeiderskringen
deed de wijze waarop het heel dikwijls werd toegepast. Niet zelden ging
immers de winstdeeling gepaard met vierzet tegen de vakorganisatie. Ja,
het werd door „model-ondernemers" wel openjlijk uitgesproken, dat men
de eigen arbeiders door profit-sharing en co-partnership wilde isoleeren
van hun kameraden. Daartegen nu reageerde het solidariteitsbesef. De
directie van de Engel&che South Metropolitan Gas Company bijv. kwam
in het bewogen jaar van de groote dokwerkersstaking, in 1889, met het
systeem van deelname in de winst. Maar
de werklieden zouden bij
een staking, onder welke omstandigheden ook, hun winstaandeel over het
loopende jaar geheel verliezen. Nog sterker: leden van Vakvereenigingen
zouden onder geen beding voor het ontvangen van dividend in aanmerkig komen! Door de actie der Vakvereenigingen moest de directie ten
slotte beide bepalingen! schrappen. Haar pogen werd verijdeld. Maar zulke
voorstellen zijn toch weinig geschikt, om het systeem populair te maken
onder de arbeiders.
Men wijte de antipathie, of juister: de geringe sympathie, niet alleen
aan de prediking van den klassenstrijd'. Zeker, daarvan gaat een verderfelijken invloed uit. Maar toch — een werkelijk goede sociale maatregel, die
voor breed,ere toepassing vatbaar is, wordt op den duur niet tegengehouden
door „klassenstrijdtheorieën". Men ziet het aan de ontwikkeling van het
i) Wij laten deze uit6pTiaak natuurlijk geheel voor rekening' van den heer
Stork. Alleen merken wij op, dat hij hier dte regeling der arbeidsvoorwaarden
te iindividiualistisch ziet.
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collectieve arbeidscontract! Bovendien herinneren wij aan het reeds mede
gedeelde feit, dat ook zelfs van revisionistisch-sociaal-democratische zijde
over het participatiestelsel niet onsympathiek werd geoordeeld.
Neen-, veel meer kwaad deed de practische toepassing, die herhaaldelijk
gepaard ging met verzet tegen de arbeidersbeweging. Soms bleek ook maar
al te duidielijk, dat het „winstaandeel" slechts een „liflafje" —• het woord
wordt door P. Leroy Beaulieu gebezigd1 —- bij het loon was, waarmede
zelfs bij de bepaling van het loon terdege rekening werd gehouden. Het
wekelijksche loon was niet zelden lager dan het loon, dat de Vakvereeniging elders wist te bedingen.
'De afzonderlijke overeenkomsten tusschen een\ ondernemer en de be
paalde, in zijn bedrijf werkzame arbeiders, zijn uit vakvereenigingspunt
niet zonder bedenking. Zij breken een krachtige actie over d e g e h e e l e
1 ij n. Tegenover het voordeel, dat sommigen genieten, kunnen nadeelen
staan voor anderen. Misschien wordt een dividend uitgekeerd van 5 of
1 0 pet. van het loon. M?aar door het ontbreken van een g e m e e n s c h a p 
pelijke actie blijven) de toonverschillen, in dezelfde groep van onderne
mingen wel 15 pet. bedragen. Op den düur schept dit een toestand, die
schadelijk is ook voor het „modelbedrijf", tenzij dit over een zeker mono
polie beschikt of in een bijzondere conditie verkeert. Maar in elk geval
achten de arbeiders dit breken van hun gemeenschappelijke kracht,
die zij vooral bij hun actie tegen minder nobele ondernemers niet missen
kunnen!, een groot nadeel.
Zij zien dan ook liever, dat die werkgever zijn arbeiders op een andtere
•wijze laat gevoelen, dat het zijn onderneming goed gaat. Hij werke het
pogen van de organisatie, die uit den drang van het arbeidersleven is op
gekomen, zooveel mogelijk in de hand'. Allereerst door zijn inrichting te
stellen tot een voorbeeld voor anderen ten aanzien! van de meest stipte
handhaving van het loontarief, de werkuren en de andere arbeidsvoor
waarden. Dit zal er toe leiden,, dat ook de werklieden in andere inrichtin
gen) gemakkelijk aan dezelfde voorschriften de hand kunnen houden. Wil
hij nog meer doen], dan zal hij een toeslag kunnen geven op het gewone
standaardtarief, den arbeidsduur kunnen verkorten zonder loonsverminde
ring, een pensioenfonds in het leven kunnen' roepen met recht op eenige
uitkeerig aan wie na zekeren tijd, maar vóór het bereiken van den pen
sioenleeftijd de onderneming verlaat, of wel — wat straks wellicht nog
juister is — door extra-stortingen bij den Staat de pensioenen der werk
lieden \erhoogen. In één woord, hij kan allerlei maatregelen nemen, die
de belangengemeenschap van zijn arbeiders met de werklieden van andere
bedrijven niet verstoort.
Erkend moet levenlwel, dat een toepassing van het participatiestelsel
m o g e 1 ij k is, waarbij het bezwaar der Vakvereenigingen wordt onder
vangen. Maar in den regel zat juist de bedoeling voor, om de arbeiders te
isoleeren, om hen te binden aan een bepaalde onderneming. Wordt het
winstaandeel niet geheel uitgekeerd, maar in de zaak belegd, dan is die
gebondenheid natuurlijk in zeer sterke mate aanwezig.
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Toch moet, naar het ons wil voorkomen, om al deze bezwaren, een gaan in
de lijn van winstdeeling en bedrijfsmedebezit, door de arbeidersbeweging
niet absoluut worden veroordeeld. Evenmin als de productieve coöperatie,
los van de verbruiksvereeniging, volstrekt moet worden afgewezen. Er
is bij profit-sharing en co-partnership een toepassing mogelijk, waarbij de
actie der Vakvereenigingen voor een hooger standaardloon over de geheele
lijn niet wordt belemmierd. De ondernemer bereikt door de winstuitkeering
dan eenvoudig dat hij de beste arbeiders aan zijn zaak kan verbinden. Hij
zou dit resultaat ook kunnen bereiken door een wekelijkschen toeslag op
het loon, bij collectief contract bedongen. Maar de uitkeering van een
jaarlij'ksch winstaandeel biedt hem meerdere gelegenheid, om met
de varieerende uitkomsten der onderneming rekening te houden.
Tegen dit systeem kan men moeilijk als overwegend bezwaar opwerpen,
dat de arbeider, die deelt in „de winst", ook mede voor de verliezen aan
sprakelijk moet worden gesteld. Als er verliezen zijn, krijgt de arbeider
natuurlijk geen winstuitkeering. Hij ontvangt zijn loon evenals de obli
gatiehouder zijn rente. Zelfs is het mogelijk, dat men in tijden van depres
sie zijn loon verlaagt, terwijl men de rente der geleende kapitalen niet
verlagen kan. Mislukt de onderneming, dan verliest de kapitalist geheel
of gedeeltelijk zijn geld en de arbeider zijn broodwinning. Het is mogelijk,
dat hij spoedig iets anders heeft. Maar de kans is ook zeer groot, dat hij
langen tijd werkloos is. Niet onjuist is daarom de opmerking van C h. G1 d t>.
„Kapitaal en arbeid hebben ieder hun bijzond,ere risico, die men niet moet
verwarren". Anders staat die zaak natuurlijk, voor zoover de arbeider
mede-aandeelhouder is. Dan deelt hij al* zoodanig vanzelf ook in de verliezen
Er is een ander bezwaar, aan den nood van het arbeidersleven ontleend.
In het arbeidersinkomen wordt door de varieerende winstuitkeering een
onstandvastig element gebracht.1) Is enkele jaren steeds een dividend
uitgekeerd, dan richt zich het arbeidersbudget daarnaar en ontstaat onte
vredenheid bij het uitblijven. Geheel wegredeneeren kan men dit bezwaar
niet. Toch hechten wij er geeni groote beteekenis aan. Immers is er een
gioote schare arbeiders, die varieerende inkomsten heeft. De sociale poli
tiek en de actie der Vakvereenigingen is er op gericht, om altoos een zeker
minimum te waarborgen, maar variatie komt ook zonder winstuitkeering
herhaaldelijk voor. Als het minimum gewaarborgd is, zijn de bezwaren
tegen eeniige variatie minder groot.
Moeilijkheden zijn er bij de toepassing in bedrijven, waarin de boek
houding veel te wenschen overlaat. Zoo bijv. in den landbouw. Maar
allengs zal dit bezwaar voor de grootere bedrijven toch wei wegvallen. De
beteekenis van een goede boekhouding wordt meer en me,er in de kringen
fan alle ondernemers verstaan.
Wel verstaan wij ten volle, dat een onderneming, die nog voldoende
i\ Zie Mr. P. A. Diepenhorst, Voorlezingen over de Econo
mie, dl. lil, blz, 129 e.v., waarin enkele voor- en nadieelen kort worden
opgesomd.
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stevigheid mist, die aan zware concurrentie het hoofd moet bieden, veilig
heidshalve de winst liever reserveert, dan een aanzienlijk deel daarvan
te besteden voor uitkeeringen aan het personeel. Gewoonlijk ziet men de
dividenduitkeeringen aan het personeel dan ook alleen in ondernemingen,
die om de een of andere redeni in bijzondere conditie verkeeren.
Wordt de winstuitkeering opgenomen in die individueele arbeidsovereen
komst — die natuurlijk aan de minimum-eischen van het collectieve con
tract moet voldoen —, en alleen; dan draagt zij niet het karakter van een
welwillend-verleend douceurtje, dan is controle van de zijde der arbei
ders eisch. Maar ook daaraan zijn niet zelden groote practische bezwaren
verbonden. Zoadat het ons niet behoeft te verwonderen, dat een op gezon
den grondslag berustend stelsel van winstdeeling geen toepassing op breedte
schaal vond.
Evenwel — wordt aan alle bepalingen eiener collectieve arbeidsovereen
komst voldaan, is er geen sprake van het op zij schuiven der Vakvereni
gingen, dan zien wij van het standpunt der arbeidersbeweging tegen
winstuitkeeringen aan het personeel in de gewone particuliere bedrijven
•evenmin bezwaar als tegen soortgelijke uitkeeringen aan de werklieden
in coöperatieve verbruiksondernemingen. Zij kunnen ook voor den bloei
der bedrijven goede gevolgen hebben. Men kan, zooals reeds gezegd de
beste arbeiders aan het bedrijf verbinden. En zijn de bedrijf suitkomsten
in hoofdzaak afhankelijk van de wijze, waarop de arbeiders hun taak ver
richten, dan ligt er in bet varieeren/de winstaandeel zeer zeker een aanspo
ring tot nauwgezette plichtsbetrachting. Vandaar ook, dat bijv. in de be
roemde fabriek van optische instrumenten van Carl Zeiss te Jena, de
proef met winstuitkeeringen zoo uitnemend slaagde. Men heeft hier te
doen met hoog-gequalifiqeerden arbeid, die met groote n a u w k e u r i g 
heid verricht behoort te worden. Daaraan hangt voor Ce onderneming
alles. Bij Zeiss speelt de technisch hoog-ontwikkelde arbeider in het
bedrijf een zeer voorname rol.
Dit is lang niet in all,e ondernemingen het geval. Soms is het welslagen
in hooge mate afhankelijk van de conjunctuur, van de koopmansgave van
den ondernemer of van allerlei andere factoren, waarop de arbeider, on
danks al zijn inspanning, geen) ivloed uitoefenen kan. Dit maakt de maatschapsgedachtie niet alleen principieel min of meer aanvechtbaar, maar
verhindert ook, dat haar toepassing steeds aan het bedrijf in beduidende
mate ten goede kan komen.
De winstuitkeering, in den geest als tot dusver besproken, is en blijft
een toonvorm, die voor- en nadeelen heeft, maar die in elk geval de
positie der arbeiders niet belangrijk wijzigt.
Anders staat het zeker met een wezenlijk deelgenootschap met
een volledig systeem van b e d r ij f s m ed e b e z i t. Omvat dit medezeg
genschap m heel de bedrijfsexploitatie, dan valt niet te ontkennen, dat de
positie der arbeiders hierdoor, althans in principe, een groote verandering
ondergaat. Zij zijn niet meer radicaal gescheiden van de productiemiddelen.
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Zij houden- op, enkel „loonarbeiders" te zijn, die hun arbeidskracht in
anderer dienst besteden. Zij zijn mede-bezitters, mede-ondernemers ge
worden. Als arbeiders-aandeelhouders hebben zij ook invloed op den, gang
van zaken in het bedrijf.
P r i n c i p i e e l bezwaar tegen dit systeem hebben wij evenmin als
tegen de productieve coöperatie of tegen! het pogen, om van landarbeiders
Kleine boeren te maken. Wij zijn niet zóó dogmatisch, dat wij alle arbeiders
pter se willen binden aan één onfeilbaar middel, dat hen bij toepassing
brengen kan op hooger niveau.
Practiseh zijn de moeilijkheden bij bedrijfsmedebezit minder groot dan
bij de productie-coöperatie. Die productieve associaties zijn veelal mislukt.
De gebrekkige sociale opvoeding dier arbeiders deed hen de beteekenis van
de bedrijfsleiding niet verstaan. Men vergete hierbij niet, dat de
proeven met de productie-coöperaties veelal genomen zijn in een tijd', toen
de arbeiders veel minder ontwikkeld waren dan tegenwoordig en nog niet
die organisatorische scholing bezaten, waarover zij thans beschikken. Toch
utelt productieve coöperatie nog altijd aan alle deelnemers zeer hooge
eischen. Bij bedrijf smedebezit nu hebben de arbeiders als aandeelhouders
wel eenigen invloed, maar de leiding zal zich dan toch beter kunnen hand
haven dan bij de zuivere productieve associatie. Het is reeds een voordeel,
dat de leider, de directeur, veelal niet heeft behoord tot den kring zijner
arbeiders-deelgenooten. Dit verschaft hem een' zeker prestige. Maar dit is
toch het voornaamste nog niet. Dank zijn opleiding, is zijn algemeene
ontwikkeling grooter en zijn commercieel© kennis uitgebreider. Twee din
gen, die voor de leiding van een modern bedrijf méér beteekenis hebben
dan' technische kennis van het „vak", dat in de onderneming wordt be
oefend. Ook zal men bij bedrijfs-medebezit minder tobben met het bijeen
brengen van een) flink b e d r ij f s k a p i t a a 1 dan bij de productieve coöpe
ratie steeds het geval was.
Zoo zijn er, vergelijkenderwijs, vele voordeelen. Maar de bezwaren, waar
op ook de heer Stork wees, blijven bestaan.
Reeds dadelijk is het een moeilijke vraag: hoe tot de omzetting der be
drijven te komen? Hoe aan de arbeiders „medebezit te verschaffen?
Gewoonlijk wordt het winstaandeel geheel of gedeeltelijk omgezet in
een aandeel in de onderneming. Mten gevoelt ook onmiddellijk het bezwaar:
de bewegingsvrijheid van den arbeider dreigt belemmerd te worden. Het
bezwaar is echter bij goede regeling nog wel te ondervangen. Er moet dan
bij het verlaten der onderneming recht op uitkeering zijn. Dat is billijk.
Het aandeel, allengs door den arbeider volgestort, verkreeg immers zekere
waarde. Vooral indien de onderneming goed rendeert. Maar in verband met
het greote bedrijfskapitaal, dat een moderne onderneming van eenigen om
vang behoeft, zal het gedeelte der aandeelen, dat op deze manier m het
bezit der arbeiders kan komen, toch slechts gering zijn.
Een andere vraag is: zullen de eigenaren der bestaande ondernemingen
voor een. ontwikkeling in deze lijn veel gevoelen? Op grond van de tot
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dusver opgedane ervaring en gelet op de stemming ook in arbeiderskringen,
schijnt men wel ontkennend te mogen antwoorden.
Wel kan voor speciale arbeidersgroepen in deze richting iets bereikt
worden. Ook bij de oprichting van nieuwe vennootschappen. Yan meet al'
kan men daar vaststellen, dat het aantal „arbeidersaadeelen" een zeker
percentage van de kapitaalsaandeelen moet bedragen. Die arbeidsaandeelen
zullen dan het gemeiensch appel ijk eigendom moeten zijn van het
vaste personeel. Van een uitkeering bij vertrek behoeft alleen sprake te
zijn, indien de arbeider iets gestort heeft, of indien hem een winst
aandeel, dat hij anders geregeld zou hebben ontvangen, werd onthouden.
De aandeelen zelf behooren onvervreemdbaar te zijn. Zij vertegenwoordigen
een bezit, d a t alleen waarde heeft voor wie lid' is van d e c o l l e c t i e v e
gemeenschap van het personeel. Alleen schijnt in dezen gedachtiengang
billijk, dat aan de weduwe en minderjarige kinderen van een overleden
arbeider, die gedurende langen tijd zijn krachten aan de onderneming gaf,
een zekere uitkeering, in verhouding tot de waarde van het arbeidsaandeel,
wordt gewaarborgd.
Op de algemeene vergadering van de vennootschap worden ook de bezit
ters van arbeidsaandeelen door gevolmachtigden vertegenwoordigd. De
aanwijzing geschiedt door de gezamenlijke arbeiders. Bij de verkiezing kan
het aantal stemmen van eiken] arbeider-aandeelhouder in zekere even
redigheid tot zijn loon worden gebracht. Het spreekt van zelf, dat de
arbeiders bij deze regeling ook in den raad van beheer behooren vertegen
woordigd te zijn. Bedragen de arbeidsaandeelen! % van de kapitaalsaan
deelen', dan moet het dividend in dezelfde verhouding worden verdeeld.
Wij wijzen een' gaan in deze lijn niet principieel af, mits de onderneming, wat het gewone loon en andere arbeidsvoor» aarden! betreft, zich niet
onttrekt aan de minimum-arbeidsvoorwaarden bij collectief contract in
den betrokken bedrijfstak vastgesteld. Wij willen niet een groep brengen
in een bevoorrechte positie, ten nadeel© van mede-arbeiders.
Niemand make zich evenwel een overdreven! voorstelling van hetgeen
op deze manier bereikt kan worden. Men is afhankelijk van de stemming,
die onder de leiders der productie, in den kring der kapitaalbezitters en'
onder de arbeiders voor deze zaak wordt gevonden.
Tot dusver schijnt die sympathie eer af- dan toe te nemen. De cijfers in
het tweetal Reports, in 1912 en 1914 verschenen1), toonen1 op welspre
kende wijze aan, dat het systeem van winstd'eeling en1 bedrijf smedebezit
nergens breede toepassing vond. Eer valt achteruitgang dan vooruitgang
te constateeren.
In Groot-Brittannië voerden in den loop der jaren 299 bedrijven| de
winstdeeling in. Bij 133 bestond ze in 1912 nog. 64 pCt. van deze laatste
ondernemingen voerden haar eerst in na 1900,bij 40 pCt. dagteekende de
*) Kepoit on profitsharing and Labour copartnership in the United Kingdom
(London 1912) en Eeport on profit sharing and Labour copartnership abroad
(London 1914).
12

182
invoering van 1907 en, volgende jaren, zoodat de toepassing nog te kort
was, om reeds in 1912 een wel- overwogen oordeel uit te spreken. De sta
tistiek luidt aldus: tot 1870 20 gevallen, waarvan 3 nog in 1912 bestonden,
van 1871 tot 1880 18 gevallen, waarvan nog 6 over ten tijde der enquête;
van 1881 tot 1890 zijn de cijfers 84 en 30; van 1891 tot 1900 82 en 23;
van 1901 tot 1905 27 en 19; van 1906 tot 1910 55 en 49; van 1911 tot
Augustus 1912 voerden 13 bedrijven de winstdeeling in.
Gedurende den oorlog was ook in Engeland de vraag aan de orde: hoe
voorkomen wij straks schadelijke botsingen tussehen „kapitaal" en „arbeid".
De sectie voor Staathuishoudkunde en Statistiek van „The I'ritish Association for the AdvanQemen't of Science" overwoog allerlei middelen. Maar zij
wenschte niet opnieuw pogingen zien gewaagd, om de „profit-sharing"
en het „co-partnership" op breede schaal ingang te doen vinden. Zij wilde
de oplossing zoeken in de lijn van het collectieve contract en van een krach
tige sociale politiek.
Wel zijn er in de Engelsch-sprekende wereld ook in den laatsten tijd
nog enkele voorbeelden van een geslaagde toepassing. Zoo bevatte H a n 
delsberichten van 23 Januari 1919 een rapport over de schoenen
en laarzenindu^trie van Australië, samengesteld door d<e Australische
Interstate Commissie en ingezonden door vice-consul Teppema te Melbourne. Aan het slot van dat rapport wordt het volgende medegedeeld over
winstdeeling door werklieden:
„Eenige fabrikanten hebben door een gewijzigden vorm van winst
deeling het lot hunner werklieden verbeterd, terzelfder tijd hun omzet
vergrootende. Het tendeze het meest de aandacht trekkende geval slaat op
een fabriek, waar de mannelijke werkkrachten tot een- coöperatief systeem
worden toegelaten, krachtens hetwelk zij 50 pCt. van de winsten ontvangen
en indien de bedrijfsonkosterii beneden de 7i/2 pCt worden gehouden,
wordt hetgeen beneden dat percentage bespaard wordt, eveneenls onder de
werklieden verdeeld. Dit systeem, ofschoon slechts korten tijd in werking,
heeft reeds een. goed winstcijfer tot resultaat gehad, terwijl vroeger de
fabriek met verlies werkte".
De vraag is natuurlijk of het „beklijven'' zal.
In Duitschland werden in 1913 nog slechts 30 ondernemingen met
winstdeeling aangetroffen en van de 54 inrichtingen, die in 1878 het
participatiestelsel hadden, gaven het slechts 9 niet prijs. Ook daar wordt
de oplossing van het arbeidersvraagstuk vooral in andere lijn gezocht.
Eenierzijds won de „socialisatie-gedachte" terrein. Anderzijds worden veel
omvattende overeenkomsten gesloten tussehen de organisaties van werk
gevers en werklieden.
In Zwitserland waren in 1913 nog slechts 10 ondernemingen', die de
winstdeeling kenden.
In het groote Amerika met zijn machtige industrie heeft het partici
patiestelsel slechts bij een 30-tal ondernemingen toepassing gevonden.
Gunstiger is de toestand in Frankrijk, waar men ook van Overheidswege
het streven naar bedrijfsmedebezit eenigszins aanmoedigde. Daar wordt
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in 114 ondernemingen de winstdeeling aangetroffen. In verband met de
opmerking van Aengenent, hiervoren geciteerd, verdient vermelding,
dat in 1842 de huieschilder Leclaire het systeem invoerde met een
zeldzaam gelukkige uitkomst. Ook het Familistère van Guise mag
genoemd worden.
In Nederland vond het systeem toepassing bij eenïge, betrekkelijk kleine
ondernemingen in het drukkers-, slagers- en meubelmakersvak. Niet on
gewoon is een zekere dividen|duitkeering aan het personeel bij bankiersondernemingen. Maar slechts in twee bet „ekenende fabrieken, die van
Van Marken in Delft en; de fabriek van rollend spoorwegmateriaal te
Amsterdam, werd het stelsel met zeker succes in practijk gebracht. De
L. O. Y. in Oosterbeek is nog jong.
De ontwikkeling van het bedrijfsleven gaat veelszins in andere lijn.
Yoor zoover het „openbaar bedrijf'' veld wint, kan er van winstdeeling
en biedrijfsmedebezit natuurlijk geen sprake zijn. En bij „economische or
ganisatie" als bijv. in het grafisch bedrijf, wordt al eventnin in deze
richting de oplossing gezocht. Bij de verbruikscoöperatie neemt de winst
deeling aan de arbeiders als producenten een zeer ondergeschikte
plaats in. Daar staat op den voorgrond het dienen van de belangen der
arbeiders in hun qualiteit van v er b r u i k e r s .
Ook wettelijke regeling of het toekennen van bijzondere voorrechten
aan ven-nootschappen met arbeidsaandeielen, is alleen mogelijk, indien de
publieke opinie zich krachtig ten gunste van dit systeem gaat uitspreken).
Maar zelfs door de arbeiders wordt in deze richting geen actie gevoerd. En
zoolang het resultaat slechts ten goede komen kan van een speciale groep
en gezien; de moderne bedrijfsverhoudingen en het groote aantal „losse"
arbeiders valt aan toepassing over de geheele lijn wel niet te denken —, is
ook geen krachtige algemeene actie te verwachten.
Wel blijft de grondgedachte bekoren. De arbeiders nemen toe in
ontwikkeling. Zij willen allereerst meespreken over hun arbeidsvoorwaar
den. Zij wenschen een rechtspositie in het bedrijf. In den maatschappelijken vooruitgang willen" zij, terecht, al meer deelen. Een grooter deel
van de matierieele en ideëele cultuurgoederen eischen zij met volle recht
voor zich op. Op den duur zullen zij ook inzake de leiding van heel het
bedrijf meer invloed willen oefenen. Politieke democratie harmonieert
niet duurzaam met economische afhankelijkheid en onmondigheid.
Maar dit goede beginsel zal, naar het ons wil voorkomen, veelszins op
een andere wijze toegepast moeten worden. De ontplooiing van het organi
satorische en coöperatieve leven in de Maatschappij eenerzijds, de ontwik
keling van het „openbare bedrijf" in nieuwe vormen1) en de „sociale
politiek" anderzijds, wijzen ons hier een weg, die meer algemeen betreden
kan worden. Maar het ligt buiten het bestek van dit referaat, om met

*) Waardevolle opmerkingen ook over do ontwikkeling van het openba~e
bedrijf in nieuwe vormen, geeft Dr. J . v. H e t t i n g a T r o m p in H e t
Sociale Arbeidscontract, Amsterdam, 1913.
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name het denkbeeld van de „bedrijfsorganisatie" verder uit te werken.
Dit zal, vertrouwen wij, door andere inleiders op het tweede Christelijksociaal Congres geschieden.
De „oude wereld" van het liberale individualisme, van de geheel vrije,
ongebonden! „kapitalistische" productie, is voorbij. De Maatschappij gaat
in de lijn van organisatie. En het zal de taak der Overheid zijn, om
dit organisatieleven in de rechte banen te leiden. Maar in verband daar
mede worden ook de arbeiders al meer tot een v e r a n t w o o r d e l i j k e
taak geroepen. Worde er dan gearbeid aan hun socialte opvoeding in Chris^
telijken geest!
De gebeurtenissen van dezen tijd in binnen- en buitenland stellen dui
delijker dan ooit de noodzakelijkheid daarvan in het licht!

SAMENVATTING.

I.
Het loonstelsel heeft groote schaduwzijden en ernstige gebreken, maar
valt niet principieel te veroordeelen.
Niet het loonstelsel zelf kan en moet verdwijnen, maar het streven
behoort gericht te zijn op verdere ontwikkeling en vervolmaking van dit
systeem, vooral op wezen jijk medezeggenschap der arbeiders over
hun arbeidsvoorwaarden.
II.
Het stelsel van winstdeeling en bedrijfsmedebezit, hoezeer ook met ijver
gepropageerd, vond ïiog slechts toepassing op zeer beperkte schaal.
Het heeft wel enkele voordeelen, maar stüit ook op groote bezwaren,
die een algemeenJe toepassing verhinderen.
III.
De weinige sympathie, die de georganiseerde arbeiders veelal voor het
systeem koesteren, moet vooral verklaard worden uit de omstandigheid,
dat de toepassing herhaaldelijk gepaard ging met verzet tegen de organi
satorische beweging, die uit het leven der arbeiders is opgekomen.
IV.
Er ia een toepassing m o g e 1 ij k, waarbij de voornaamste bezwaren der
arbeidersorganisaties worden ondervangen.
V.
In ondernemingen, wier bedrijfsuitkomsten hoofdzakelijk afhankelijk
zijn van de wijze, waarop de technisch-geschoolde 'arbeiders hun taak
verrichten, kan het participatiestelsel goede resultaten afwerpen.
VI.
Boveni de winstuitkeering — die een loon vorm blijft — staat het
systeem van bedrijf smedebezit.»^el zijn de moeilijkheden hier minder groot
dan bij de productieve associatie, maar de bezwaren mogen toch nitt worden
onderschat.
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VII.
Een gaan in de lijn van bedrijfsmedebezit behoeft niet te worden
veroordeeld, mits de betrokken] ondernemingen zich wat het gewone loon
en de andere arbeidsvoorwaarden betreft, aansluiten bij de collectieve
contracten, eventueel voor den geheeleni bedrijfstak vastgesteld.
VIII.
In verband met de moderne ontwikkeling van het maatschappelijk leven
valt een toepassing van het systeem op breede schaal niet te verwachten.
IX.
De grondgedachte blijft bekoren. De arbeiders nemen toe in ontwikkeling.
Zij willen, terecht, meespreken over de arbeidsvoorwaarden. Zij begeeren
eenj rechtspositie in het bedrijf. In den maatschappelijken vooruitgang
moeten zij al meer deelen. Op den duur zullen zij, ook wat de leiding der
productie betreft, meer invloed willen oefenen.
X.
De sympathieke grondgedachte zal op veelszins andere wijze toegepast
moeten worden. De ontplooiing van het organisatorische en coöperatieve
leven in de Maatschappij eenerzijds, de ontwikkeling van het openbare
bedrijf in nieuwe vormen en van de sociale politiek anderzijds, wijzen
hier een weg, die meer algemeen kan enl moet worden betreden.

Het Taylorstelsel
door
Jhr. Mr. K. J. SCHORER.

Hem die het taylorstelsel bestudeert moet het opvallen, dat het niets op
zichzelf nieuws bevat, doch slechts eene consequente toepassing is van
reeds bekende gegevens. Zooals Taylor zelf zegt: het is niet eente uitvinding,
doch eene evolutie. (Publications Po^thumes).
Frederick Winslow Taylor heeft zeer goed ingezien, dat de menschelijke
arbeid de meest gewichtige factor bij de productie van goederen is, en dat
de aanwending van dien arbeid nog nimmer tot in de uiterste puntjes was
nagegaan en geboekt.
Hij constateerde, dat met de arbeidsprestatie van den mensch veelal in
de nijverheid verkwistend wordt omgegaan, en dat op dit zoo kostbare goed
nog heel wat te bezuinigen viel, indien men zich van de aanwending van
den arbeid eerst maar eens behoorlijk rekenschap gaf. Hij trok dus in den
kring zijner onderzoekingen den arbeidsgang in zijn geheelen omvang.
Juist dat hier het menschelijk arbeidsvermogen tot voorwerp eener diep
gaande studie wordt gemaakt, moet ons terstond wakker maken en
wakker houden. Immers het arbeidsvermogen is het kostbaarste goed, dat
de mensch van den Schepper heeft ontvangen. Het is dat deel van het
nationale vermogen, dat vóór alles geen schade mag lijdien bij de voort
brenging van goederen; het is in één woord' het kostbaarste bezit van
het individu, van het volk in zijn geheel. Wanneer wij dus zien, dat een
ingenieur ten eindie het rendemen|t der door hem geleide industriëele
onderneming te verhoogen de arbeidsprestatie gaat bestudeeren, dan is
er voor ons alle reden om ons af te vragen, of bij de conclusiën, die hij
trekt, de arbeidsprestatie niet te eenzijdig is beschouwd, en wel te zeer uit
het oogpunt van den ondernemer. Taylor eventwel heeft steeds beweerd,
en gemeenid aangetoond te hebben, dat zijn systeem de belangen van beide
groepen, zoowel van werkgevers als van werknemers, geheel vereenigt, ja
zelfs met elkaar verzoent.
Alvorens een oordeel over de door Taylor opgestelde regelen voor de
bedrijfsleiding uit te spreken, dienfen wij na te gaan, welke die regelen
zijn. Dit valt uit de geschriften van Taylor niet zoo heel gemakkelijk te
zien, omdat hij de gave mist zijne gedachten kort en duidelijk te systematizeeren, en nu eens dit element, dan weder eeni ander op den voorgrond stelt.
Zijn geschriften maken op mij den indruk van het boekstaven van erva
ringen door een ingenieur in de practijk. Hij noemt zijn hoofdwerk „The
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principles of scientific Management", doch het blijft intuïtieve toepassing
van physiologische en psychologische gegevens .en. het boekstaven van
bereikte successen. Zuivere empirie, en van eigenlijke onbevooroordeelde,
objectieve wetenschap geen spoor; ja zelfs een tekort, voor zoover het niet
technische uitvindingen en verbeteringen betreft.
De regelen door Taylor opgesteld voor d,e bedrijfsleiding van werk
plaatsen hebben tenj dloel eenvormigheid in het geheele bedrijf te
bereiken door het aannemen van wtandïaardmodellen voor machines, werk
tuigen, opslagplaatsen, halffabrikaten etc.; h e t p l a n m a t i g a r b e i 
den door het systematizeeren dier werkmethodes, het analyseeren van
het arbeidsproces, uitschakelen van onnoodige bewegingen etc.; het a a n 
drijven van den arbeider ten einde hem een groote hoeveelheid
arbeid te doen verrichten. Aldus wordt het stelsel gekenschetst in het
rapport der in 1911 door het Amerikaansche Huis van Afgevaardigden
ingestelde Commissie, wier taak het was te onderzoeken of de invoering
van het systeem in de staatsbedrijven wenschelijk is. Het systeem culmi
neert in de normalizeering der werktuigen en de normalizeering van de
ar beids verrichting.
Tegen: het eenvormig opbouwen van een bedrijf door de geheele pro
ductie te doen verrichten door machines en werktuigen, dlie proefonder
vindelijk dien arbeid vergemakkelijken, bestaat bij indemand bezwaar. Wat
aan tijd en kracht kan worden bespaard door een eenvormig product; door
rationeele wijze van opberging der werktuigen; door verkorting van den
tijd door het steeds ter plaatse zijn van de door den arbeider benoodigde
werktuigen; door verbetering dier werktuigen — dit alles kan slechts wor
den toegejuicht. Men vergete echter niet, dat deze rationalizeering der
aibeidshulpmiddelen reeds op zich zelve een1 studie en kapitaal vereischt,
die voor kleine bedrijven onbereikbaar zijn. Dit element is zeer zeker bij
de inrichting van nieuwe bedrijven van het grootste gewicht, doch raakt
de ons interesseerende kwestie slechts zijdelings. Het is een zuiver tech
nisch vraagstuk, dat door Taylor zeer zeker een aanzienlijke verbetering
heeft ontvangen. Ik herinner hier b.v. aan zijne studiën over de beste
wijze van drijfriemen te spannen en op te leggen; aan zijne verbeteringen
van de kolenschep, die aangepast werd: aan het te verwerken materiaal
in verhouding tot de aan te wenüen kracht; aan de verbeteringen die
Gilbreth aanbracht in het materiaal van de metselaars; aan de verbetering
der wijzen waarop metaal wordt gesneden; de uitvinding na 26 jaar
zoek ons en een uitgave van $ 100.000 van het sneldraaistaal.
jln deze richting, het normalizeeren der machines en werktuigen, is
zeer zeker het laatste woord nog lang niet gesproken en zal nog veel
nuttigs kunnen geschieden.
Een veel gewichtiger elemen(t is het systeem in het systematizeeren
eni normalizeeren van de arbeidsprestatie.
Hier koont allereerst de arbeidsiverdeeling ter sprake. De invoering vain
den machinalen arbeid maakt deze eerst werkelijk mogelijk. Wij weten
hoe reeds Adam Smith in zijn „Wealth of Nations" (1776) op hare voor-
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deelen heeft gewezen. Verhooging van de vaardigheid van den enkelen
arbeider. Besparing van tijd. De mogelijkheid harer consequente toepashing door de uitvinding der machine (Spinmachine 1738. Weef- en stoom
machine in het tijdvak 1750—1800).
Een der gevolgen van de toepassing der arbeidsverdeeling enj der
machinale voortbrenging is de overbrenging van de vaardigheid van den
arbeider op de machine. Deze ontvreemdt hem een deel van zijne arbeidsmethoden eni vereenvoudigt den door hem te leveren arbeid. Ik roep U als
voorbeeld de zoo buitengewone machine voor den geest, dit in het glasblazersbedrijf thans gebezigd wordt. Ziet men haar in werking, dan
meent men een duizendarmige polyp aan den' arbeid te zien. De hand
grepen der arbeiders zijn gereduceerd, vereenvoudigd; voor het meerendeel overgebracht op de machine.
In het moderne fabrieksbedrijf speelt, door het overbrengen van het
denken van den arbeider op de majchiin/e, de teekeniafdeeling, die de ont
werpen maakt, de modellen vaststelt, een bijzonder groote rol.
De kern nu van het systematizeeren van den arbeid volgens Taylor is,
dat hij in deze richting consequent doorgaat en den arbeider datgene
ontneemt, wat deze nog als zijn geestelijk eigendom bezat: het stolt regelen
volgens welke hij eenl werkstuk afwerkte. De wijze waarop hij dit met
behulp van het model, de teekening, op de machine geheel of voor een
deel voltooide.
laylor laat den arbeider niets, althans zoo weinig mogelijk van eigen
initiatief in zijn arbeid over. De ervaring in den arbeid' opgedaan wordt
naar de plan-afdeeling overgebracht. Zij denkt voor den arbeider en reikt
hem bij den aanvang van den arbeid een kaart uit, waarop elke handgreep
hem is voorgeschreven, met den tijd dien hij er voor mag besteden. De
geoefendheid, handigheid van den arbeider op de machine over te brengen,
en zijne arbeidsprestatie van te voren nauwkeurig te bepalen vormen on
tegenzeggelijk de strekking in de moderne industrie. Dit moet men niet
uit het oog verliezen om te ontdekken, dat Taylor zich met zijn denk
beelden beweegt in de lijn die de ontwikkeling van de industriëele productie
moet en: zal nemen. Zoo deelt Taylor in de „Publicatioiras Posthumus" mede,
dat b.v. thans voor de betonfabrikatie in een boek van 700 pagina's alle
gegevenfi voor de beweging en den tijd der arbeidisprestatiën zijn neer
gelegd
Het lijkt mij, dat dit rationalizeeren van de arbeidsverrichting de kern
van het taylorstelsel is, van waar uit zich alle verdere regelen die hij opstelt
als een noodzakelijk gevolg ontwikkelen. Ik vind dit denkbeeld dan ook
geheel onomwonden weergegeven in „Primer of Scientific Management"
van Frank B. Gilbreth, een medewerker van Taylor, die erkent, dat eene
volledige scheiding van den geestelijken en den lichamelijken arbeid
hier plaats grijpt. Aan de ervaring van den arbeider, aan de traditie in
het vak of in de werkplaats wordt niets meer overgelaten. Elke arbeid
wordt geheel voorbereid. „De arbeider heeft slechts uit te voeren wat de
theoretisch begaafdere hem voorschrijft. De doorvoering van deze ge-
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dachte, niets meer en niets minder, is de nieuwe wetenschap, die Taylor
ons bracht. Niets anders dan het letten op schijnbaar onbeduidende, onop
gemerkte kleinigheden, die tot dusver als bijzaken en op zichzelf genomen,
menigeen vanzelfsprekend schenen, in hun geheel en onderling verband
echter jui&t gewaardeerd van buiteingemeene beteekenis zijn. Dit geldt
voor elke beweging, elke hanteering, eiken stap die bij den arbeid gedaan
wordt; aan eiken lichamelijken arbeid des arbeiders in de werkplaats
gaat een intellectueele in het enkel voor dit doel gehouden arbeidsverdeelingsbureau vooraf". (Das A, B, C der wissenlschaftlichen Betri&bsleitung. Vertaling van „Primer of Scietific Management" van Franz B.
Gilbreth door Dr. Colin-Roiss. Berlin. Jul. Springer 1917 p. 2.)
Uit dit principe volgt, dat de geheele bearbeiding niet alleen wordt
voorbereid door teekeningen en modellen, doch ook wat de hanteering
van de benoodigde machines en werktuigen betreft, en niet het minst
gewichtige: wat den daaraan te besteden tijdsduur aangaat.
Om den tijdsduur van elke bearbeiding te bepalen wordt de handeling
geanalizeerd in onderdeelen. Deze worden o.a. d^or den kinematograaf
\astgelegd (45* opnamen in de seconde); onnoodige bewegingen worden
uitgeschakeld. D,e tijd wordt met het horloge (stopwatch) vastgesteld. De
taak voor den eersteklas arbeider wordt aldus bepaald. De geheele
prestatie wordt gerationalizeerd en genormalizeerd. Er is aldus een, stan
daardprestatie vastgelegd, die als basis strekt voor de loonsbepaling.
De taak, het pensum wordt op grond dier standaardprestatie vastgesteld.
Taylor legt er herhaaldelijk den nadruk op, dat op den graad van
vermoeidheid dient te worden gelet en dat door den bedrijfsleider door
proeven dient te wordlen bepaald, wanneer de arbeid door rust moet worden
afgewisseld. Hij zelf heeft b.v. bij het opladen van ijzer langdurige
proieven genomen om te weten te komen hoe het maximum arbeidsprestatie
door rustpoozen was te bereiken.
Uit het denkbeeld: -scheiding van intellectueelen arbeid van lichamelijken
volgt, dat de leiding, die thans voor den geheelen arbeidsgang verantwoor
delijk is, den arbeider moet opvoeden, en voortdurend voorlichten. Her
haaldelijk wijst Taylor er met nadruk op, dat zonder een geheel andere
verhouding van arbeider tot patroon, waarbij de arbeider in dez*en zijn
medewerker ziet, geen sprake kan zijn van toepassing zijner denkbeelden.
De mentaliteit van den arbeider moet zich wijzigen. Deze wijziging in
de mentaliteit is de conditio sine qua non van „Scientific Management".
Het duurt soms jaren voordat de patroon dit weet te bereiken. Taylor
erkent, dat niemand zijn denkwijze gemakkelijk wijzigt, de arbeider
evenmin
Die voortdurende leiding, opvoeding, kan niet door één werkmeester
wordlen gegeven. Eén werkmeester kan dat niet af. De werkmeester wordt
door Taylor eveneens onderverdeeld en valt in acht leiders uiteen, die elk
een afzonderlijke taak hebben.
Door deze voortdurende controle wordt het terughouden van den
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arbeid, het luieren, gebroken en moet ieder arbeider in prestatie en tempo
van den abeid het beste geven wat hij kan. Taylor legt er den nadruk op,
dat dit terughouden van d'en arbeid een kanker is, waaraan, alle bedrijven
lijden, omdat de arbeider bij het stukloon geen reden heeft om het
maximum te leveren, daar hij dan moet vreezen, dat de eenheidsprijs
verlaagd wordt en hij dus toch geen hooger loon bereikt. Dit „rate cutting" acht Taylor terecht verderfelijk. Bij den arbeider staat het nu
eenmaal vast, dat de ondernemer toch niet een zekere loongrens over
schrijdt en' het den arbeider duo eerder schaadt hard te werken.
Vandaar dat Taylor getracht heeft in zijn differentieel stukloon met
premie eene belooning te vinden, die den arbeider terstond de belooning
geeft voor zijn grootere inspanning. Hier stuiten wij derhalve op het
stimuleeren, het aandrijven van den arbeider, dat Taylor heeft willen
verzachten door een hoog loon. De belooning met premiën boven het
normale loon is evenmin nieuw als eendg ander denkbeeld van Taylor.
Premie vereenigd met dagloon bij onvoldoende controle gaf veel maar
slecht werk. Taylor's differentiëel loon ziet er als volgt uit. De arbeider
is gehouden zich te houden aan de voorschriften van het arbeidsverdeelingsbureau en de taak op grond der bewegings- en tijdstudiën volgens de
voorgeschreven methode uit te voeren. Hij begint met het normale loon,
het zoogenaamde grondloon. Heeft hij zich er aan gewend zich aan de
voorschriften te houden, dan ontvangt hij 10 pet. toeslag, het zoogenaamde
middelloon. Heeft hij de voorgeschreven taak bereikt, dan wordt hij betaald
naar de derde loontrap, die het grondloon met 30 tot 100 pet. overtreft. Het
geen boven het pensum wordt geleverd, wordt als stukwerk betaald naar de
hoogste loonschaal. Bereikt hij echter de taak niet, dan valt hij terug op
het grondloon. Het systeem gaat dus uit van de gedachte, dat waar een
maal een taai zoo juist mogelijk is bepaald, die taak moet worden af
gewerkt. Nu de leiding door doelmatige machines en werktuigen, goede
instructie en voorlichting, het bereiken van het maximum mogelijk
maakte. De straf van het niet bereiken van het maximum is betaling van
de geheele prestatie naar het grondloon, dat dan in verhouding tot de
inspanning als straf werken moet, omdat het een lage belooning is.
Taylor en Gilbreth stellen voorop, dat deze loonbetaling alleen goed
kan werken, indien/ het geheele bedrijf als 't ware automatisch in elkaar
grijpt.
Taylor legt er den nadruk op, dat zijn stelsel niet in de loonkwestie
zijn kracht zoekt. Er zijn taylor-bedrijven, waarin gewoon dagloon, het
stukloon, het Town-Halsey loonsysteem, het premiesysteem van H. E.
Gannt en het differentieël premiesysteem van Taylor naast elkaar wor
den toegepast.
Taylor wijst er met nadruk op, dat de arbeider terstond moet weten of
zijne inspanning beloond wordt. In zijn systeem ontvangt de arbeider den
volgenden ochtend met zijn taakkaart voor den nieuwen dag een; afreke
ning over den vorigen. Omdat alle systemen, die den arbeider laten dealen
in de winsten van het bedrijf hem eerst na een geruimen tijd zijn winst
aandeel toonen, hebben zij, naar Taylors meening, gefaald.
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Uit deze principes van Taylor volgt geheel consequent, dat de arbeider
individueel moet worden behandeld. Taylor wordt niet moede in
allerlei vormen er dien nadruk op te leggen, dat de bedrijfsleider, die naar
zijne regelen en wenschen de onderneming wil leiden, het denkbeeld ge
heel moet laten varen den arbeid voor ploegen te regelen. Neen, de enkele
arbeider moet aan het systeem worden gewend en moet als enkeling tegen
over de leiding staan, die er hem van moet overtuigen, dat zij het goed
met hem voor heeft. Het hooge loon moet hem naar de leiding doen
luisteren'. Hij moet mei lust zijn arbeid verrichten en geheel voor Taylor's
denkbeelden zijn gewonnen. Mfet groepen van arbeiders moet die leiding
zich nooit inlaten. Het rendement van het individu zinkt bij de ploegenarbeid tot de prestatie van den zwaksten) arbeider. Collectieve regelingen
leiden niet tot het door Taylor beoogde doel der verhoogde prestatie. In
tegendeel zijn systeem is volgens hemzelf het middel om de macht der
vakvereeniging te breken.
De stimuleering van den arbeider ter bereiking van een versneld tempo
van den arbeid gaat derhalve bij Taylor gepaard met zijne isoleering van
zijne medearbeiders.
Taylor wijst er herhaaldelijk met nadruk op, dat zijn bedrijfssysteem
met voorzichtigheid dienft toegepast te wordien. Geleidelijke invoering,
langdurige en zorgvuldige voorbereiding door bekwame hoofden is een
vereisichte, zonder hetwelk mislukking en verdere hoogst ongunstige ge
volgen niet uit zullen blijven. Een nauwkeurige organisatie der bedrijfsbureaux is noodzakelijk. De eerste twee tot vier jaren geeft het sysiteem
meer kosten, eerst daarna werpt het voordeel af door verhoogde productie.
VolgenB Taylor kan menj aannemen, dat zonder aanwending van meer
kapitaal gemiddeld het rendement eener onderneming wordt verdubbeld.
Men moet bij de beoordeeling van Taylor's denkbeelden nimm.er uit
het oog verliezen, dat hij als Amerikaan, werkzaam in de industrie, aller
eerst geld wil verdienen en dat voor hem de sociale gezichtspunten
geheel anders zijn dan voor ons.
Om U den geest van Taylor te leeren kennen en tevens de toepassing
der hierboven uiteengezette beginselen, zal ik hem nu zelf aan 't woord
laten, om U te doen zien hoe zijn regelen in werkelijkheid werken en
hoe hij ze heeft toegepast.
„Het afladen en inladen van ruw ijzer zal als eerste voorbeeld dienen.
Juist deze arbeid is gekozen, omdat zij typisch de wellicht ruwste en een
voudigste vorm van arbeid is, die men van een arbeider kan verlangen.
De handen zijn het eenige werktuig dat tot aanwending komt. De ruwijzerlader bukt zich, neemt een ijzeren staaf van ongeveer 42 K.G. op,
draagt hem een paar passen ver en werpt hem op den grond of stapelt hem
op een hoop. Deze arbeid is gewis eenvoudig en elementair. Een1 intelligenten gorilla zou menj kunnen dresseeren, zoodat hij een zeker even flink
en practisch ijzerlader zou worden als welk mensch ook. En toch ligt er in
het juiste opheffen en wegdragen van ruwijzer een zoo groote vorm van
wijze wetten, eene zoodanige wetenschap, dat het ook voor den bekwaam-
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«ten arbeider niet mogelijk is, zonder de hulp van een ontwikkeld man de
grondbeginselen van deze wetenschap te verstaan en daarnaar te werk te
gaan. Ook de verdere voorbeelden zullen uitwijzen, dat bijna in de geheele
techniek de theorie, die aan elke afzonderlijke handeling van den arbeid
te gronde ligt, zoo omvangrijk en moeilijk is, dat de arbeider die daar
voor veel gevoelt, uit gebrek aan ontwikkeling of aanleg niet in staat is,
deze wetenschap te verstaan. Dit moge als algemeen grondbeginsel opge
steld worden, waarvan de waarheid te helderder aan het licht treedt naar
gelang wij iai de rijen der voorbeelden voortschrijden. In de eerste plaats
zullen de vier grondbegrippen bij het voorbeeld: verladen van ruwijzer
gedemonstreerd worden:, dan zullen meer voorbeelden der aanwending op
verschillend gebied vaini den arbeid volgen, beginnend met den* eenvoudigsten en eindigend met den gecompliceerdsten vorm van den arbeid.
Eene der eerste werken, die ik uitvoerde, toen ik begon mijne denk
beelden bij de Bethlehem Staalwerken in te voeren, was die toepassing
van het pensumsysteem op het verladen van ruwijzer. Bij den aanvang van
den Spaansch-Amerikaansehen oorlog lagen eenige 80,000 t. (t. is
1016 K.G.Ï in kleine hoopen op een open plaats, die aan de fabriek grensde,
opgestapeld. De prijzen van ruwijzer waren zoodanig gedaald, dat het
niet met profijt kon worden van de hand gedaan en daarom opgeslagen
werd. In het begin van den oorlog stegen de prijzen weder, en de geweldige
voorraad moest worden verkocht; dat gaf ons goede gelegenheid, den
arbeiders zoowel als den eigenaars en der directie reeds in tamelijken
omvang de voordeelen van den pensumarbeid boven de van ouds overge
leverde dag- of btukarbeid aan een zeer elementaire soort van arbeid aan
te toonen.
De Bethlehem Steel Co. had vijf hoogovens. Het verladen van het
geproduceerde ruwijzer geschiedde sinds jaren door een bijzondere arbei
dersgroep. Deze bestond toen uit 75 man, allen goede gemiddelde verladers,
die onder een uitstekenden baas, die zelf ruwijzer verlader geweest was,
&tonden. Alles in aanmerking genomen werd het werk zoo snel en goed
koop uitgevoerd1 als waar ook.
Een spoorweg werd' onmiddellijk langs de ruwijzerstapels gelegd. Dikke
planken werden tegen de wagens aangelegd. Elke man nam van den
stapel een staaf van 40 K.G., liep daarmede de plank op en wierp de staaf
in den wagen.
Wij constateerden, dat in deze groep ieder man gemiddeld 12i/2 t. per
dag verlaadde; tot onze verrassing bevonden wij bij een ingesteld onderzoek,
dat een eerste klas ruwijzer verlader niet 12 y2 t. doch 47 tot 48 t. per dag
verladen zoude. Dit pensum leek ons zóó buitengewoon groot, dat wij ons
verplicht achtten onze berekening herhaaldelijk te controkeren, voordat
wij van onze zaak geheel zeker waren. Eentaiaal echter overtuigd, dat 47 t.
een behoorlijke dagtaak voor een eerste klas ruwijzerverlader wasi, stond
ons helder voor oogen, wat wij als arbeidsleiders op grond der nieuwe
ideën te doen hadden. Wij moesten er op letten, dat ieder mari per dag
47 t. verlaadde in stede van 12^2 t., zooals te voren. Wij moesten er verder
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op letten, dat dit werk zonder „strike", zonder twist met de arbeiders ge
daan werd, en dat de liedenj bij het verladen van daaglijks 47 t. vroolijker
en tevredener zouden zijn dan bij hun 121/2 t. van voorheen.
Ons eerste streven was nu drie meest geschikte menschen uit te zoeken,
want één ding deugt niet voor allen. Het nieuwe systeem maakt het tot
een regel, waarvan niet mag worden afgeweken; bij onderhandelingen met
werklieden steeds slechts een enkelen man uit te pikken. Want ieder
arbeider heeft zijne nauw begrensd© bekwaamheden, en wij willen de
arbeiders niet „en massa" behandelen, doch zooveel doenlijk iederen man
vfcor zich tot zijn hoogste krachtsontwikkeling (efficiency) «DJ prosperiteit
opvoeden. Onze eerste schrede was derhalve den rechten man te vinden
met wien wij konden aanvangen. Wij sloegen de 75 man daarom drie a vier
dagen zorgvuldig gade.
Ten slotte waren wij op vier lieden opmerkzaam geworden, die ons
physiek geschikt leken dagelijks 47 t. ruwijzer te verladen. Ieder dezer
lieden werd toen tot vcorwerp van eene zorgvuldige studie gemaakt. Wij
gingen hun leven na, voor zoover dit praktisch mogelijk was; onder
zoekingen werden ingesteld' over hun karakter, hunnt gewoonten, en hun
eerzucht. Ten slotte zochten wij uit de vier den man met wien wij het
best konden beginnen. Hij was een korte krachtige Pennsylvaniër, een
zoogenaamde Pennsylvanian Dutchman. Wij bemerkten, dat hij na vol
brachten arbeid den terugweg naar huis van ongeveer een half uur even
frisch aflegde als 's morgens den weg naar den arbeid. Bij een loon van
f 2.87° per dag was het hem gelukt een klein stuk grond te verwerven.
's Morgens voor zijn werk en 's avonds werkte hij er aan om op dien
grond voor zich een klein woonhuis te metselen. Hij gold voor buiten
gewoon spaarzaam. Dezen man willen wij Smit noemen. Onze opgaaf
bestond er nu in Smit er toe te brengen 47 t. per dag te verladen, zonder
zijne levenslust te storen, en in tegendeel hem vroolijk en gelukkig daarbij
te maken.
Dit geschiedde in de volgende wijze. Smit werd tot ons geroepen, en
ongeveer het volgende gesprek met hem gevoerd.
Hier volgt een dialoog, waarin Smit wordt overgehaald het te beproe
ven een eerste klas te worden en meer te verdienen.
Smit begon te werken en in regelmatige tusschenpoozen werd hem
door den man, die bij hem als leermeester stond, gezegd: „Nu heft ge een
staaf op en gaat er mee! nu gaat ge zitten, en rust U uit .
Hij werkte, wanneer het hem bevolen werd te werken, en rustte wanneer
hem bevolen werd te rusten, en om half zes 's middags had hij 47 Vk t.
op den wagen geladen.
De drie jaren gedurende welke ik te Bethlehem was, arbeidde hij
steeds in dit tempo en leverde het verlangde pensum zonder verzuim.
Ilij verdiende den geheelen tijd door f 4.62i/2 per dag, gemiddeld, terwijl
hij voordien nooit meer dan f 2.87Vs had verdiend, wat toen in Bethlehem
een normaal dagloon was.
Hij ontving dus 60 pCt. meer loon dan de andere arbeiders, die niet
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onder het pensumsysteem werkten. Een man na den anderen werd uit
gezocht en onderwezen 47y2 t. niwijzer te verladen, tot allen het ruwijzer aldus bewerkten. Allen ontvingen een toeslag van 60 pCt. op hun
leen".
Het bleek .evenwel — dat staat elders in het boek van Taylor vermeld —
dat slechts 1 op de 8 van de 75 man dat pensum konden leveren.

Andere voorbeelden:
„Het metselen is een der oudste handwerken. Sedert 400 jaren is nauwe
lijks een vooruitgang, noch wat de werktuigen betneft, noch wat het
materiaal betreft, noch wat de methode van het metselen betreft, ge
maakt. Niettegenstaande millioenen van menschen dit handwerk hebben
beoefend, kan men geen verbetering constateeren gedurende generatiën.
Hier mocht men zich dus van wetenschappelijke analysen en studiën
weinig beloven.
Een ingenieur Frank B. Gilbreth, die in zijn jeugd zelf metselen had
geleerd, besloot de wetenschappelijke arbeidsmethode op het metselen toe
te passen. Hij begon een buitengewoon interessant onderzoek van elke
beweging van het metselen, elimineerde een voor een alle onnoodige be
wegingen en vermeed langen tijd vorderende handgrepen door snellere.
Elk kleinste element, dat op eenige wijze de vlugheid of de vermoeidheid
van den metselaar kon beinvloeden, werd onderzocht. Hij bepaalde precies
de positie, die beide voeten van den arbeider innemen moesten, de afstand
van den kalkbak en de steenen daarvan en van de muur. Daardoor vervielen
de gebruikelijke een of twee passen van en naar de muur bij het plaatsen
van den steen,. Hij zocht en vond op welke hoogte kalk en steen het voordeeligst te plaatsen waren, hij construeerde eene stelling met een vlak
daarop voor het materiaal, zoodat steen, kalk, metselaar en muur in juisten
afstand tot elkaar kwamen te staan. Dit stellage werd versteld naar
gelang de muur in hoogte toenam, en wel werd dit verstellen der houten
constructie door één man telkens
verricht. Door deze regeling bleef het
den metselaar bespaard zich telkens diep te bukken om naar den steen
of den kalk te grijpen, en zich dan weer op te richten. Men bedenke hoe
veel menschelijke kracht gedurende al die jaren verkwist werd, daardoor
dat elke metselaar zijn lichaam, zeggen wij van 75 K.G. gewicht, een
halven meter diep moest neerbuigen en dan weer oprichten om een steen
van 2 K.G. te verplaatsen.
^Verdere studiën hebben er toe geleid, dat de afgeladen steenen vóórdat
zij den metselaar bereiken, zorgvuldig door een arbeider worden gesorteerd,
en met de beste hoeken en kanten naar boven gekeerd in een eenvoudig
houten raam worden geplaatst. Dit raam, een| soort vlakke kist zonder
deksel, is zoo geconstrueerd, dat de metselaar eiken steen zonder moeite met
de hand en zonder tijdverlies kan vatten. De metselaar behoeft nu niet meer
eiken steen naar alle zijden te wenden en te draaien vóór dat hij h,em legt,
en spaart bovendien tijd, dien hij gebruikte, om te besluiten, welk het beste
vlak van den steen is bestemd voor de buitenkant van den muur. Buitendien
wordt aldus in de meeste gevallen tijd gewonnen, die anders noodig is om
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een steen uit een maar neergestorten hoop uit te trekken. De houten
ramen met steenen worden door helpers op een voorgeschreven plaats op
de verstelbare stellage bij den kalk geplaatst.
Gilbreth wist door een verbeterde kalkmenging te voorkomen, dat die
metselaar met zijn troffel op den steen klopt. Deze legde nu den steen met
een enkelvoudigen druk van zijn hand. Door deze detailstudiën der enkel
voudige handgrepen en bewegingen! bij het metselen onder normale toe
standen reduceerde Gilbreth het aantal dier handgrepen en bewegingen van
18 per steen op 5 en' in enkele gevallen zelfs tot 2. Hij heeft alle gegevens
voor dit systematisch onderzoek neergelegd in een hoofdstuk „motionstudy" van zijn boek „Bricklaying-system"."
Taylor vertelt verder, dat Gilbreth zelfs bij georganiseerde arbeiders een
prestatie van 350 steenen per uur wist te bereiken, terwijl zij ondier het
oude systeem 120 steenen: per uur metselden. Een aanmerkelijke verbete
ring van het loon was het gevolg. Zij die dit nieuwe metselen niet konden
leeren vielen uit. Taylor haalt daartegenover aan, dat in een; stad^ in het
buitenland de arbeidersorganisatie den metselaars had verboden bij stedelijken bouw meer dan 275 steeneiu per dag te leggen en bij bouw voor
particulieren meer dan 375 per dag.
Men bedenke nog, dat de muren gelijktijdig moeten stijgen, allen dus
gelijk snel of gelijk langzaam moeten werken. Taylor zegt dan ook dat hier
alleen dwang de invoering van zijne methode mogelijk kan maken. De
leiding is dus hier de hoofdzaak, zij moet de harmonische samenwerking
bewerken.
Taylor demonstreert aan dit voorbeeld vier grondbegrippen van zijne
methode.
lo. de afleiding ,en de opbouw der wetenschap van het metselen naar vaste
voorschriften voor elke beweging van dien arbeider, alsook de doelmatige
verbetering en normalizeering van alle gereedschappen en arbeidsvoorwaar
den door de leiding, niet door den arbeider.
2o. de zorgvuldige keuze der geschikte menschen en de daarop volgende
opvoeding tot eerste klas metselaars met uitsluiting van al die menschen,
wien de goede wil of de geschiktheid ontbreekt, zich aan de nieuwe
methodes aan te passen.
_
3o. het leggen van een band tusschen de geschikte arbeiders en de
wetenschap door voortdurende hulp en controle door den bedrijfsleider en
door betaling van een aanzienlijke dagpremie voor snel en gehoorzaam
4o. een bijna gelijke verdeeling der verantwoordelijkheid tusschen ar
beider en leiding.
.. .
Hier moge nog volgen het voorbeeld der sorteerders van rijwielkogeltjes.
Zij sortieeren door de kogeltjes op den rug der hand te laten glijden. 10%
uur arbeidstijd. Het bleek dat zij na 8 uren voor een groot deel niets deden.
Zii werden onderzocht op eer 3 persoonlijke reactie coëfficiënt (psycholo
gisch) Bij een snelle reactie mochten zij blijven. Allen die langzaam
reageerden werden uitgeschakeld. Taylor zegt: „Zoo verloren wij vele
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van de intelligentste, vlijtigste en eerlijkste meisjes, alleen omdat haar
de snelle waarneming en reactie tot besluiten ontbrak".
Er bestond een strenge controle op de qualiteit. Stimuleeren door premiën
voor extra aflevering. Anderen werden verlaagd in loon of ontslagen.
Experimenten met de stop-watch; — opgeteekend om te kunnen uit
maken wanneer het snelst en het best werd gewerkt; — juist ook om
cververmoeien te voorkomen. Deze proeven toonden aan, dat de meisjes
een groot deel van den tijd niets dieden, daar zij praatten en werkten of
werkelijk stil zaten. Geconstateerd werd dat zij na 1% nerveus werden.
Daarop voerde men rustpoozen van 10 minuten in, waarin zij mochten
praten. Zij werden echter tevens zoover uit elkaar gezet, dat zij bij het
werk niet konden praten.
Nu kwam de vraag van het loon. Elk meisje kreeg dagelijks een vast
voorgeschreven taak-pensum. Loon was het differemtiëel loonsysteem met
premie; — belooning èn naar hoeveelheid der afgeleverde kogels en naar
kwaliteit.
Dagelijks ontvingen zij haar premie. Terstond loon naar werken. Het
eindresultaat was, dat 35 meisjes dezelfde productie leverden als voorheen
120 (Taylor spreekt hier van „arheid"). Daarbij was de nauwkeurigheid
der arbeid, niettegenstaande de versnelling van het tempo, 2/3 maal grooter
dan bij het vroegere tempo. Taylor zet uiteen, dat de voordeelen der meisjes
daarbij de volgende waren:
lo. Zij verdienden 30 tot 100 pet. meer dan voorheen.
2o. De arbeidsduur was van 10y2 op 8V2 uur gevallen. Zaterdagmiddag
vrij. Buitendien hadden zij 4 miet juistheid verdeelde rustpoozen per dag,
die een zich overwerken voor een gezonde arbeidster onmogelijk maakten.
3o. Elk meisje had het gevoel alsof de leiding zich bijzonder juist voor
haar interesseerde en voor haar zorgde. Zij wist, dat zij steeds een gaarne
helpend leermeester in de leiding kon vinden.
De fabriek had de volgende voordeelen:
lo. Eene ook werkelijke verbetering der qualiteit.
2o. Een aanzienlijke vermindering der kosten van de controle niettegenstaandie alle bijzondere uitgaven voor een grooter bureau, leermeesters, tijd
studiën, de inspecteurs enj de hoogere loonen.
3o. Een harmonie tusschen arbeider en leiding. Twisten en strikes
waren uitgesloten. Aldus Taylor.
Het behoeft geen betoog, dat de resultaten voor dien ondernemer met
toepassing van de taylorregelen buitengemeen gunstig zijn. Wij zagen
dit reeds in de zooeven aangehaalde voorbeelden. Niettegenstaande de
verhouding der productieve (arbeiders) tot de niet-productieve (admini
stratie) arbeidskrachten in de taylorbedrijven is als van 1 tot 3, terwijl
die verhouding in de tegenwoordige bedrijven bedraagt 1 tot 7, en zelfs
1 tot 12, is het geheele bedrijf nog zeer winstgevend'.
De volgende tabel geeft een overzicht van den door de sjouwerlieden bij
de Bethlehem Steelworks in stukwerk verrichten arbeid, bestaande in het
vervoeren van ruwe grondstoffen, zooals ertsen, cokes, gietijzer, zand.
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kaksteen, sintels, asch, ketelsteen, enz. en wel over het jaar dat eindigde
op 30 April 1901. Dit werk bestond hoofdzakelijk in het laden en lossen
van wagens, zoowel bij aankomst en vertrek van de fabriek, als voor locaal
transport, en het geschiedde geheel door handenarbeid, dus zonder gebruik
te maken van kranen of andere toestellen.
Voor die taylorisatie. Na de taylorisatie.
Hoeveelheid verplaatst materiaal
Totale kosten
Netto winst door Taylorstelsel
Kosten per ton per dag
Gemiddeld dagloon v. d. arbeider
Arbeidstaak per man per dag

924040 ton
ƒ 168000.—

„

18.24 ct.
2.88
16 ton

924040 ton
ƒ78000.—
„ 90000.—
8.34 ct.
„
4.68
57 ton

In de Midvale works, waar Taylor werkzaam is geweest, bleek, dat zijne
beginstelen inderdaad het beoogde resultaat hadden:
Per draaibank en per dag.
Differentiëel loon. Gewoon stukloon.
Arbeidsloon
Maehinekosten

ƒ
„

8.70
8.40

Totaal
Productie per dag
Kosten per stuk

ƒ 17.10
10 stuks.
ƒ 1.71

ƒ
„

6.—
8.40

ƒ 14.40
5 stuks.
ƒ 2.88

Clemens Heisz „Das Taylorsystem", Schmollers Jahrbuch 1914 p. 223,
noemt nog toepassingen der beginselen in Duitsehland bij Borsig in Tegel,
bij Ludwig Loewe en Co., die eveneens succes hadden.
Wij kunnen' gerust aannemen, dat eene juiste toepassing der taylorbeginselen de ondernemerswinst aanzienlijk verhoogt, zonder aanwending
van meer kapitaal, dan in een niet getaylorizeerd bedrijf.
Men zoude geneigd zijn aan te nemen, dat dit systeem, dat thans zoozeer
de aandacht trekt, terstond algemeen toepassing gevonden heeft. Dit is
evenwel allerminst het geval. Het schijnt toch, dat het voor de practici een
harde noot is om te kraken, en dat de denkbeelden van Taylor nog iets anders
vereischen dan ze enkel te kennen. De toepassing lijkt mij een buitengewoon
moeilijk en ingewikkeld probleem van technischen, psychologischen en
physiologischen aard.
Wanneer wij aan toepassing denken, moeten wij die niet verwarren met
aanloopen, die men hier en daar neemt en die niets zijn dan partiëele
aanwending. Hiet taylorsysteem eischt veel meer dan b.v. enkel toepassing
van een premieloon-systeem, dikwijls van eigen vinding, of de eeriefabrikatie of standarizeering der machines, en normalizeering der werktuigen,
opberging etc.
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De invoering is dan ook zoo tijdroovend, kostbaar en moeilijk, dat
daartoe veel meer behoort dan een goede wil!
C. Bertrand Thompson in „The Taylor System of Scientific Manage
ment", Chicago 1916, zegt: „Het totaal aantal van toepassingen van
scientific management in de Vereenigde Staten „definitely" mij bekend
is 172. Hiervan zijn 149 fabrieken en reparatie-inrichtingen, uitmakende
1.2 pet. van de 12.784 ondernemingen die in 1909 meer dan 100 arbeiders
in dienst hadden". Het aantal arbeiders in die 149 ondernemingen werk
zaam vormt, naar Thompson's schatting, ten getale van 59000, 1 pet. van
de 4.115.843 die in 1909 in ondiernemingen met meer dan 100 arbeiders
werkten.
Thompson wijst er op, dat er vele „failures", mislukkingen, zijn bij de
invoering. Als oorzaken; daarvan noemt hij, dat de zich daarvoor uitgevende
experts dikwijls niet zaakkundig genoeg zijn voor dit moeilijke werk; voorts
de tegenstand vooral van de werkmeesters en andere leiders; gebrek aan
finantiëele draagkracht der ondernemingen bij finantiëele depressiën, zooals
in 1907, 1913 en 1914. Hij constateert dat de productie met dezelfde ma
chine, met denzelfden arbeider onder het taylor-regiem 2, 3, zelfs 7 tot 10
maal meer rendement kan geven. De loonen stegen met 10 tot 70 pet. bij
50 tot 85 pet. der arbeiders daar, waar het systeem meer dan drie jaren in
werking was.
Doch niiet het minst verdient het de aandacht, dat Thompson van 113
ondernemingen zegt dat slechts 52.2 pet. een volledig succes opleverden
en 30.2 pet. een volledige mislukking. Alweder blijkt, dat de toepassing
niet automatisch kan geschieden en blijkbaar de kans van mislukking
groot is.
Opvallend is het, dat in het land, dat deze denkbeelden voortbracht, de
toepassing betrekkelijk zoo gering is, en van 2500 weinig beteekenis. Eene
toepassing, die in geen verhouding staat tot de belangstelling die deze
proefnemingen overal hebben gaande gemaakt.
Toch moet de invloed van Taylor's denkbeelden daarom niet worden
onderschat. Zij liggenl naar mijne meening geheel in die lijn der ontwikke
ling van de industriëele productie, die steeds elke vereenvoudiging in de
voortbrenging gepaard met kostenbesparing door geringere aanwending
van menschelijk arbeidsvermogen heeft aanvaard, en waartegen nimmer
eenig verzet van de zijde der arbeidsnemers op den duur is geslaagd. Men
denke aan de invoering der machine, die toch sterk aan de invoering van
het taylorstelsel doet denken (1840. Manchester).
Wij staan op 't oogenblik aan het begin eener periode, waarin de ver
arming der volken door kapitaalvernietiging zich hevig zal doen gevoelen.
Enkel een intensiever verkeer door handel en transport, gepaard gaande
met een verhoogde voortbrenging van goederen kan ons voor de dreigende
verarming bewaren. Wij dienen derhalve aan te grijpen wat goed in Taylor's
denkbeelden is, en uit te schakelen al hetgeen de volkskracht schaden kan.
Goed is de voorkoming van verkwisting van tijd en werkkracht en geld
door ondoelmatige inrichting, gebrekkige organisatie der bedrijven. Ratio-
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neeier productie is een vereischte. Dat op dit gebied nog enorm veel te
bereiken valt, is niet te ontkennen. Sleur en luiheid zijn hier de vijanden
die dienen te worden bestreden. Tegen' die raticnalizeering en normalizeering
der fabrieksbedrijven kan niemand bezwaar hebben. Zij maken het den
arbeider mogelijk met minder inspanning zijn arbeid te verrichten.
Ik stel voorop, dat geen onzer den gang der ontwikkeling van de
industrie kan tegenhouden, zoodra deze industrie op de wereldmarkt moet
concurreeren. In de lijn dier ontwikkeling ligt de verdere rationalizeering
van den arbeid; ligt dus inderdaad de scheiding van het geestelijke, intellectueele van het lichamelijke. Het arbeidsprocédé blijft niet meer bezit van
den arbeider, doch wordt voorbereid, berekend en hem voorgeschreven. De
arbeider zal in dien ontwikkelingsgang nog nauwer aan de machine worden
verbonden, nog meer worden gespecializeerd. Mede een gevolg dezier verdere
ontgeestelijking van de arbeidsverrichting zal hierin zijn gelegen, dat de
volleerde vakarbeider vervangen kan worden door aan te leeren minder kost
bare krachten. Waar Taylor van den eeste-klas-arbeider spreekt, is dit niet
de ouderwetsche zeer hoogstaande vakman, doch de zich snel aanpassende
ongeleerde kracht, die de hemi voorgeschreven werkwijze volgt.
Taylor depreciëert juist de bestaande eerste-klas-arbeid en maakt zich
ook langs dien weg los van de vakvereeniging, die in de Yereenigde Staten
de arbeidersaristocratie vormt.
Men kan dien ontwikkelingsgang, die met de uitvinding der machine
een aanvang nam, betreuren, en wie denkt niet met verlangen terug aan
den romantischen tijd van het kunstvolle handwerk, en toch der werkelijk
heid recht in de oogen zien.
Indien dit juist is gezien, dan volgt daaruit echter niet, dat nu de
arbeider als instrument moet worden1 gedacht, en dat alles moet worden
aangewend om hem machteloos als enkeling over te leveren aan de door het
bedrijfsbureau vastgestelde taak en tempo, en toe te staan, dat hij door een
individueel premieloonsysteem zijn kracht restloos aanwendt.
iHier lijkt mij de achillespees van het taylorstelsel te liggen.
Immers wat ons als wetenschappelijk wordt voorgehouden is dit
geenszins.
Taylor en zijn volgelingen stellen miet tijd- en bewegingsstudiën een
taak met haar tempo voor den arbeider vast en bepalen de rustpoozen.
Terecht is er door Dr. Josefa Ioteyko op gewezen in haar belangrijk werk
„La acience du travail et son organisation", dat een groote leemte in het
werk van Taylor is gelegen in het ontbreken van wetenschappelijke gege
vens over de vermoeidheid der arbeiders. Men neemt de mededeelingen der tayloristen daaromtrent aan als vaststaande gegevens. Wij denken
hier aan Smit, en de kogelsorteerders. Dr. Ioteyko wijst er met allen
nadruk op, dat het meten der vermoeienis een zeer teere zaak is, die alleen
kan werden ondernomen door physiologen, die in deze studie specialisten
zijn. Juist omdat Taylor en de zijnen de gebruikelijke werkwijzen omver
werpen, de bewegingen omvormen en versnellen, en daardoor den mensche-
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lijken motor een geheel nieuwe gedaante geven en) hem daartoe dwingen,
kan de wetenschappelijke controle niet worden gemist.
Tevergeefs zoekt men in de taylorlitteratuur naar gegevens, waaruit de
taylormannen hun gegevens over de vermoeidheidsgifcnis. puttten. Het
zijn enkel proefnemingen door onbevoegden (waartoe Taylor zelf gerekend
moet worden) die hen tot hun stellingen leiden.
Het verwijt, dat het taylorstelscl leidt tot algeheele uitputting door over
spanning, lijkt mij dan ook niet ontzenuwd, en het gevaar daarvoor zeer
dreigend Hier worden waarborgen geëischt, die geheel ontbreken. Zoolang
niet is bewezen, dat een langdurig werken onder dit systeem geen afbreuk
doet aan de werkkracht, kan het systeem zoo maar niet worden toegepast,
en verdient het alle overweging of hier niet inderdaad roofbouw aan de
arbeidskrachten wordt gepleegd.
Weinig geruststellend is te dezen opzichte hetgeen Robert Franklin
Hoxie, assistant professor of political economy, University of Chicago,
mededeelt in zijn bekend boek: „Scientific Management and Labor", New
York 1916, waarvan een zeer goed résumé te vinden is in „Monthley Review of the U. S. Bureau of Labor Statiwtics", vol II, Jan. 1916 no. 1.
Hoxie heeft bij zijne enquête bevonden, dat al hetgeen scientific manage
ment opeischt als preventieve middelen om den arbeider tegen overspan
ning en uitputting te beschermen in de werkelijkheid niet wordt gevonden.
In geen enkel bedrijf heeft hij de bestudeering van den vermoeidheids
graad aangetroffen. Integendeel deelt hij mede, dat het hem en zijn mede
werkers is gebleken, dat het systeem op dit punt absoluut is te kort
geschoten. Hij zegt: „Er ia niets in de bijzondere methodes van weten
schappelijk bedrijfsbeheer dat het „speeding up" voorkomt waar de tech
nische voorwaarden het toelaten en voordeelig maken''. Ook Heisz in het
reeds genoemde artikel vindt het het sterkste stuk der geheele taylorlitte
ratuur, dat nuchter denkende menschen maar zoo op gezag van de taylortchrijvera moeten aannemen, dat de arbeiders zonder grootere vermoeienis,
enkel door verbeteringen der werktuigen en bewegingen, het dubbele en
zelfs viervoudige quantum arbeid zoude kunnen leveren. H. Munsterberg
in zijn „Psychologie und Wirtschaftsleben", Leipzig 1913, maakt zich
eveneens aan die fout schuldig,
Even arbitrair is de vaststelling van het loon. Ik heb in het differentieël premieloonstelsel niets anders kunnen zien dan een relatieve verhooging, die een prikkel is om het zoogenaamde grondloon te boven te komen.
Taylor zelf zegt, dat eene verhooging van het grondloon met 60 pet. juist
is, daar bij hoogere belooning de prikkel van den arbeider verdwijnt. Waar
om? Buitendien is de angst om terug te vallen in het te lage loon voor den
op premie arbeidenden man niet meer een gerechtvaardigde prikkel, doch
een motief tot overspanning. Het is hier hoog loon of een zeer laag loon
als de taak niet wordt volbracht. De loonkwestie behoort zeer zeker anders
opgelost te worden dan door Taylor. Het lijdt immers geen twijfel en ligt
voor de hand, dat de vaststelling van het grondloon en der premie onder
worpen is aan de wrijving en den strijd om het loon, dien wij allen kennen.
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Het is dan ook een vraag of Taylor niiet veel te boud spreekt, indien hij
beweert, dat zijn systeem stakingen zoo goed als onmogelijk maakt. In de
„Publications Posthumus" deelt hij mtede, dat .enkel twee- of drie malen
ktakingeü voorkwamen bij overgang van het oude in zijn systeem, doch
nimmier in taylorbedrijven. Hier zal ontegenzeggelijk de vakvereeniging
een woord moeten meespreken of de publiekrechtelijke regeling van den
arbeid moeten ingrijpen. Doch wat blijft er dan over van het idee van
Taylor om een elite van ongeorganiseerde arbeiders te vormen, die trouw
enl vroolijk met die leiding homogeen zijn?
Van een ethisch oogpunt uit bezien lijkt mij de poging, om de solidari
teit tusschen de arbeiders te verbreken, eene reactie, die alleen in Amerika
kans van slagen: kan hebben, en alleen daar kan opkomen. Voor Europeesehe
arbeidstoestanden is deze tactiek niet bruikbaar, en dat lijkt mij gelukkig.
Voor onze toestanden, die ziich in de richting van het collectieve arbeids
contract met publiekrechtelijke sanctie bewegen, lijkt mij de tayloropvatting ten eenenmale onbruikbaar .eni ongewenscht.
Ik vraag mij ook af of het stukwerk niet nog een factor in zich bergt
die een voordeel is èn voor den arbeider èn voor den ondernemer. Het stuk
werk heeft dit voor, dat in tijden van gunstige conjunctuur de arbeider
zijn maximum kan geven en de hooge loonen, die het bedrijf kan betalen,
erlangt, terwijl hij in crisistijden door minder t<e prodduceeren toch nog
een behoorlijk loon kan verdienen. Wat echter moet met den arbeider ge
schieden, die zijn hoogste prestatie reeds geeft? Hoe zal de onderneming
hem in crisistijd het hooge loon kunnen betalen, als zij tengevolge van de
gewijzigde conjunctuur met het product geen weg weet?
Economisch is het differentiëel stukloon premiestelsel natuurlijk een
lapmiddel. Immers aan economische wetten, waaraan die geheele productie
is onderworpen, kan het den arbeider niet onttrekken. Het stukloon heeft
daarop nog voor, dat het een zekere onberekenbare elasticiteit in zich bergt.
Het taylors'telsel op de geheele nijverheid toegepast kan slechts tenjgetolge hebben, diat het maximumloon, diat het in 't vooruitzicht stelt, moet
dalen. Hieruit volgt alweder, dat de denkbeelden van Taylor die zijn van
een ingenieur, die zijn bedrijf enorm verbetert, doch op economische en
sociale vragen hoegenaamd geen kijk heeft. Dat dit juist is blijkt wel
hieruit, dat Taylor, noch zijn volgelingen gewag maken van de verkorting
van den arbeidsdag, noch van de vraag of soms de versnelde productie den
arbeider sneller verslijt, en derhalve een volledige .eni gewijzigde regeling
der ouderdomsverzekering op den leeftijd van 40 a 45 jaar niet gewenscht is.
Wat had meer voor de hand gelegen dan om deze zoo terstond naar voren
tredende vragen, die als 't ware het complement zijn van het taylorstelsel,
te behandelen. Immers kan enkel de verkorting van den arbeidsduur een
compensatie geven tegen de steeds verder voortschrijdende automatizeering
van den arbeid in de fabriek. Wie hier over de verkorting zwijgt, miskent
het een'ige groote voordeel, dat uit de toepassing der taylorideeën is te
trekkenu Hier verschijnen Taylor en zijn aanhang dan ook geheel in het
licht van bedrijfsleiders, die enkel de ondernemersbelangen dienen en ons
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mjet groote woorden willen diets maken, dat zij door hun systeem de har
monie dér tegenstrijdige interessen bewerken. Geloove wie het kan!
Ik meen, dat het ontbreken van een antwoord op zoo diep ingrijpende
vragen uit een sociaal-ethisch gezichtspunt den geschriften van Taylor
•er* de zijnen elke hoogere waarde ontneemt. Zij zijn inderdaad niet» anders
dan geschriften van ingenieurs over een bijzonder geslaagde wijze van het
rendement van den mieiischelijken arbeid in de fabrieken te verhoogen.
Waar zij de pretensie hebben meer te zijn, schieten zij ten eenenmale te
kort en zijm zelfs soms cynisch of belachelijk. Zoo vond ik in een geschrift
vermeld, dat men den werklieden, die geen tijd voor sport hebben, toch
niet het genoegen'moet ontnemen om onderling wedstrijden te houden1 in
het hoogste arbeidsproduct.
Bij de beoordeeling van het taylorstelsel moet men allereerst rekening
houden met de arbeidstoestanden in Amerika. M|en vergete niet, dat
Sombart terecht de Yereenigde Staten het Kanaan van het kapitalisme
noemt. De voortdurende toevoer van ongeorganiseerde arbeidskrachten
door de immigratie maakt het steeds mogelijk werkkrachten te krijgen,
die er niet tegen opzien met de vakveneeniging te breken of geen rekening
te houden. In vele bedrijven is slechts een zeer klein gedeelte enigelsch
sprekend; de rest zijn Polen, Italianen, Slaven etc. etc. Men stelle daar
nu eens tegenover Australië, waar sinds 1913 in de staatsbedrijven het
stukwerk is afgeschaft; waar de socialisten) in de Federatie de meerderheid
hebben sinds 1911; waar geen spoorwegen meer gebouwd worden om de
hooge kosten, die de „government stroke", het „ca-canny", het tempo der
arbeiders in de staatsbedrijven, met zich brengt, en men zal terstond be
seffen, dat in Australië aan een toepassing van Taylor's denkbeelden niet
te denken valt. Het taylorstelsel is in laatste instantie eene oplossing van
den strijd om het arb eidstempo op eene voor den werkgever bijzonder
voordeelige wijze. (Junghann. Der Kampf um die Arbeitsleistung in
Australiën und Amerika. Zeitschrift für die Gesamte Staatswissienschaft.
1914. p. 263.)
Eene wijze die niet voldoende rekening houdt met de persoonlijkheid van
den mensch, die geheel voorbijziet, niet wil erkennen, dat de menpch is
geschapen naar Gods beield. Zoo juist is die tendens neergelegd in het rap
port der commissie uit het Amerikaansche Huis van Afgevaardigden (1911):
„Een machine is een zielloos ding — het heeft geen' leven, geen hersens,
geen gevoel en geen plaats in de mlaatschappij. Met den arbeider is dit
anders. Hij is een levend, zich bewegend, gevoelend, maatschappelijk wezen;
hij heeft recht op alle rechten, voorrechten, kansen en overwegingen, die
men tegenover anderen in acht neemt. Hij zou minder dan een mensch
zijn, als hij zich niet verzette tegen een systeem, dat met hem omgaat als
met het lastdier of een levenlooze machine".
Vraagt men mij of het wenschelijk is de invoering der taylormethoden
te bevorderen, dan antwoord ik daarop bevestigend' voor zoover door betere
inrichting der bedrijven tijd en kracht wordt bespaard en het tempo aldus
wordt bevorderd. Geheel te verwerpen acht ik het systeem waar het ten
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einde het tempa, op te voeren willekeurig een normaal-taak vaststelt en
den arbeider door premiebelooning tracht te verlokken tot het aanwenden
van het uiterste zijner kracht; terwijl ik elke poging om het solidariteits
gevoel der arbeiders te ondermijnen door met den enkelen arbeider te
onderhandelen, niet alleen veroordeel, doch uitgesloten acht in Nederland,
waar de georganiseerde arbeiders zullen blijken sterk aaneengesloten te zijn.
Ik verwacht wel, dat de industrie de betere bedrijfsinrichting zal over
nemen; seriefabrikatie, uniformiteit van werktuigen etc.; doch dat eene
verwezenlijking van de denkbeelden der taylorschool bij ons te gecompli
ceerd en te kostbaar zal blijken om ingevoerd te worden, terwijl buiten
dien de arbeiders zich tegen de consequente toepassing zuilen verzetten.
Men zie evenwel bij de beoordeeling dezer denkbeelden en methoden niet
voorbij, dat de verdere scheiding van de intellectueele momenten van de
lichamelijke bij de arbeidsverrichting; de bezuiniging van menschelijk
arbeidsvermogen, geheel in de lijn der indu&triëele ontwikkeling ligt, en
dus niet zal zijn tegen te houdden. Ons streven zal moeten zijn die ontwik
keling met waarborgen te omgeven, die eene verwoesting der nationale
arbeidskracht beletten. Eene verhoogde productie zoude té duur gekocht
zijn, indien zij met roofbouw aan de arbeidskracht van den Nederlandschen
arbeider gepaard zoude gaan.
Men vergete dan ten slotte niet, dat ten onzent de dollar noch door den
ondernemer, noch door den arbeider met die hevigheid wordt begeerd als
aan gene zijde van den oceaan, en dat ten onzent het gevoel van solidariteit
niet alleeni tusschen de arbeiders bestaat, doch wel degelijk ook bij den
ondernemer, die zich niet kan onttrekken aan de sociaal-ethische gevoelens
zijner omgeving, die vaak tevens de zijne zijn. Ik kan hiervoor geen ander
woord vinden, dan dat wij, als sinds eeuwen saamgebonden volk, al zijn
wij technisch niet zoo hoog ontwikkeld als de Amerikanen, innerlijk
beschaafder zijn en meer gevoelen voor het welzijn van onzen naaste.
Voor U en mij zal het antwoord op bovenJstaande vragen niet
moeilijk zijn. Wij zien in den arbeider onzen broeder, dien wij ons
moeilijk als een met stopwatch en kinematograaf bestudeerd object kun
nen denken, tenzij met zijne toestemming, en dan door mannen der
wetenschap. Voor ons allen heeft de arbeid een hoogeren zin. Ook bij den
arbeid blijft de mensch het naar Gods evenbeeld geschapen wezen, dat
cnzen eerbied eischt.
Yan dat beginsel uitgaande zullen wij in deze ingewikkelde materie het
pad niet bijster worden; allereerst moet alle nadruk vallen op den persoon
van den arbeidenden mensch; eerst daarna kan de vraag onder het oog
worden gezien hoe van hem meer arbeidsrendement is te verkrijgen.
Wij behoeven ons daarbij geen illusie te maken omtrent de werkelijk
heid: de toekomst in de industrie staat in het teeken van den strijd om
het arbeidstempo. Moge het ons, als Christenen, gegeven zijn er toe mede
te werken dien strijd tot een harmonische oplossing te brengen.
K. J. SCHORER.
Utrecht, Januari 1919.

SAMENVATTING.

I.
In Nederland zal slechta van het zoogenaamde taylorstelsel datgene
kunnen1 worden overgenomen, wat ziet op de verbetering der machines
en werktuigen, alsmede der voorwaarden, waai onder de arbeid1 wordt
verricht.
•
II.
De toepassing van het individueel behandelen der arbeiders is door de
solidariteit der arbeiders ten onzent vrijwel uitgesloten, en in elk geval
af te keuren.
III.
De industrie ontwikkelt zich in de richting der verdere automatizeering
van den arbeid, waarbij intellectueele en lichamelijke arbeid bij de arbaidsverrichting steeds sterker zullen worden gescheiden.
IV.
Het zoogenaamde taylorstelsel is een onjuiste oplossing der hieruit (3)
voortvloeiende versnelling van het arbeidstempo voorzoover het de vermoeidheidsgrens in v,erband met de maximumtaak niet langs physiologiechen weg wetenschappelijk bepaalt.
V.
De vaststelling der taak, als normale hoeveelheid arbeid te verrichten
in een bepaalden tijd, dient in overleg met de arbeiders of publiekrechtelijk
te geschieden, daar het taylorstelsel niet een objectieven maatstaf waarborgt.
VI.
Zoolang niet bewezen is, dat de methodes van het taylorstelsel niet
schadelijk voor de gezondheid zijn, door bet teweegbrengen van voortijdige
uitputting en overspanning, dienen bij de invoering waarborgen gegeven
te worden bij het vaststellen van taak en tempo.
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VII.
Economisch i^het differenitiëel stukloonsysteem met premie van Taylor
geen oplossing van den loonstrijd, waar immer® grondloon en premie een
zijdig worden vastgesteld, zoodat het niet uitgesloten kan zijn, dat
stakingen in taylorbedrijven voorkomen.
VIII.
Bij algemeene verbreiding van dit toonstelsel dalen de loonen automa
tisch, en zal het differentiëel stukloon met premie van Taylor enkel blijken
een tijdelijke oplossing te zijn, terwijl ook reeds de automatizeering van
den arbeid de daling, althans de nivelleering, van het loon in de hand werkt.
IX.
Het taylorstelsel is de oplossing van den strijd om het arbeidstempo op
eene voor den ondernemer zeer voordeelige wijze. Deze oplossing is alleen
in de Vereenigde Staten mogelijk, waar de voortdurende toevoer van im
migranten een sterke organisatie van den arbeid uitsluit, en naast een
arbeidersaristokratie (American Federation of Labor) een proletariaat
voorloopig blijft bestaan.
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