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U EN UW A R B E I D E R S .

„U en Uw arbeiders!" In deze vier simpele woorden ligt een
begrip opgesloten, dat tot dusverre in vrijwel alle gevallen
een probleem is geweest: De verhouding tusschen den werk-
gever en werknemer.
Een afdoende en allen bevredigende oplossing is voor dit
probleem nooit gegeven. De omstandigheden, waaronder
de werkende menschen in het Nederlandsche Volk hadden
te leven en de geldende vormen van staat en maatschappij
stonden daaraan in den weg.
Toch is deze oplossing zeer eenvoudig en natuurlijk van
aard. Zij ligt opgesloten in de wederkeerigheid, die ontstaat,
wanneer wij aan de woorden „U en Uw arbeiders" de aan-
vulling geven: „Uw arbeiders en U!"
In het licht van zulk een wederkeerigheid moet de
verhouding tusschen den ondernemer en zijn arbeiders van
hoofd en hand worden gezien. Want wederkeerigheid
bestaat niet slechts voor de rechten van beide partijen, maar
ook voor de verplichtingen, die allen hebben na te komen.
Vóór het oogenblik, waarop Nederland werd betrokken in
de sociale revolutie, die over Europa is gekomen, moest
iedere redelijke beschouwing van principieelen aard
afstuiten op tegenstellingen, die langzaam maar zeker
tusschen twee groepen belanghebbenden bij den Neder-
landschen arbeid zijn gegroeid.
Deze nieuwe periode in de wereldgeschiedenis, waarvan
wij thans den inzet meemaken, brengt een nieuwe ordening
mef zich mede op sociaal en economisch terrein, een



ordening van krachten, van belangen, rechten en verplich-
tingen, die de mogelijkheden schept, om eindelijk tot een
definitieve oplossing van het gestelde probleem te geraken.
Als werkgever geeft U richting en leiding aan een Neder-
landsch bedrijf. U vervult daarmede een belangrijke econo-
mische en sociale taak in het leven van het Nederlandsche
Volk, dat alleen maar kan blijven bestaan, wanneer het zijn
krachten en dus allereerst zijn arbeidskracht naar behooren
weet aan te wenden.
Het is in het belang van het Nederlandsche Volk, dat ook
Uw onderneming op de beste manier functionneert, het is
een volksbelang, dat Uw onderneming in stand blijft, het is
ook het directe levensbelang van de arbeiders, die in Uw
bedrijf werkzaam zijn.
Uw arbeider moet door zijn werkkracht U helpen, Uw taak
in de volksgemeenschap te vervullen. Uw arbeider moet
door zijn werkkracht ook zijn eigen levensbelangen
verzorgen.
U en Uw arbeiders: Gij hebt tezamen hetzelfde belang bij
het voortwerken van Uw bedrijf naar de beste mogelijk-
heden, die de tijd U allen biedt. Gij hebt allen te werken
voor het Nederlandsche Volk, van welks bestaan ook uw
leven en uw welvaart afhankelijk zijn.
Het zijn allen deze gemeenschappelijke belangen, die de
verhouding tusschen U en Uw werknemers kunnen en
mógen bepalen!
De vraag kan rijzen, waarom deze gemeenschappelijke
belangen in het verleden voortdurend op den achtergrond
moesten blijven. Het antwoord daarop luidt, dat de voort-
gaande uitbouw van het economische leven in de geheele
wereld, steunende op de verdere ontwikkeling van
menschelijk kunnen en menschelijk vernuft, niet bijtijds
rekening wist te houden met de noodzakelijkheid, dat deze
uitbouw zich ook zou moeten uitstrekken over de geheele
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samenleving, over de verhouding van de verschillende
groepen van dezelfde volksgemeenschap, over de directe
belangen van de levende, werkende menschen.
De snelle vlucht, die grootindustrie en massa-productie in
korten tijd hebben genomen, brachten de overheersching
van geldbelangen over de belangen der arbeiders. Daar-
door werden de levensrechten van tal van arbeiders op het
spel gezet, daardoor werd de kiem gelegd, nu reeds meer
dan honderd jaren geleden, voor het voortwoekeren van
op zich zelf schadelijke en ongezonde doelstellingen, die
den strijd en de haat tusschen twee groepen belang-
hebbenden bij den arbeid van het Volk wilden aanwakkeren
en die uit de heerschende sociale misstanden groeikrachten
wisten te trekken, om wortel te schieten in het hart van
duizenden Nederlandsche arbeiders: Werknemers.
De kwade gevolgen daarvan zijn den werknemer evenmin
voorbijgegaan als den werkgever. De klassenstrijd werd tot
een ver doorgevoerd systeem, een systeem van voort-
durenden inwendigen oorlog tusschen twee bevolkings-
groepen, tusschen menschen met dezelfde belangen,
fusschen menschen in hetzelfde bedrijf. Een strijd, die geen
rekening hield met persoonlijke gevoelens van goed-
willenden, een strijd, die in zijn bittere consequenties aan
allen, die erbij werden betrokken, ernstige schade moest
toebrengen.
De verhouding tusschen werkgever en werknemer is daar-
door ontaard in een voortdurende vechtpartij om eigen be-
langen, waarbij de mogelijke resultaten van s a m e n w e r -
k i n g doorgaans geheel over het hoofd werden gezien.
Door de bestaande inrichting van staat en maatschappij
heeft de — als eerste — benadeelde gemeenschap daarbij
werkloos moeten toezien. Alleen daardoor kon het
gebeuren, dat sociale verbeteringen zich slechts lieten
a f d w i n g e n , terwijl anderzijds tal van goedwillende



werkgevers gedwongen werden van door hen zelf gewilde
veranderingen af te zien, op straffe van den totalen onder-
gang van hun onderneming, als té zwaar belast in den
onderlingen concurrentie-strijd der bedrijven.
De Nederlandsche vakorganisaties — en het N.V.V. in zijn
vroegeren vorm in de eerste plaats -- hebben aan dezen
voortdurenden socialen oorlog een belangrijk aandeel
genomen. Zij zijn daardoor voor vele werkgevers geworden
tot een symbool van den klassenstrijd, tot het schrikbeeld
van den georganiseerden tegenstand.
Thans wordt gij, Nederlandsche werkgever, voor het feit
gesteld, dat een vernieuwde vakbeweging met een gemeen-
schapsdoel zich wendt tot U, om te komen tot den nood-
zakelijken socialen vrede.
Het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen, welks
afkorting N.V.V. U misschien nog, op grond van vroegere
ervaringen minder aangenaam in de ooren klinkt, komt, op
den drempel van den nieuwen tijd tot U, Nederlandschen
werkgever, en brengt U de noodzakelijkheid onder het oog
van samenwerking en gemeenschappelijke behartiging van
gelijkgerichte belangen tot gemeenschappelijken arbeid voor
het groote geheel van het werkende Nederlandsche Volk.
Het N.V.V. stelt zich ook nu ten doel, de sociale en econo-
mische belangen der Nederlandsche werknemers te ver-
dedigen. Het wil hen, juist nu, verder opheffen naar een
hooger levenspeil en een betere sociale verzorging. Het
wil ook onder de nieuwe omstandigheden mede bouwen
aan de verwezenlijking van een werkelijke arbeids-
gemeenschap.
Maar het is door de ingrijpende wijzigingen in de Neder-
landsche volksgemeenschap — in beginsel en in feite — in
staat gesteld, voor deze doelstellingen te gaan werken op
een andere manier dan vroeger, op een manier, die_y_oojL
alle betrokkenen zonder onderscheid betere
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kan afwerpen en die tegelijkertijd aan alle schadelijke bij-
verschijnselen van vroeger gebruikte verkeerde middelen,
iederen kans ontneemt.
Wat doét het N.V.V. voor den werknemer, die in Uw bedrijf
zijn krachten geeft? Wat wil het voor hem bereiken en hoe
wil het dat doen? Waarom is het ook uw belang, dat Uw
werknemer zich bij het nieuwe N.V.V. aansluit?
Het is uw belang, dat Uw werknemer Uw bedrijf met zijn
beste krachten verzorgt, onder doelmatig gebruik van alle
talenten, die hij heeft gekregen.
De vakorganisaties van het N.V.V. willen er toe meewerken,
ook hém te maken tot een werker, die zijn vak verstaat en
dus zijn plicht op de beste manier kan vervullen.
Het is uw belang, dat Uw werknemer geestelijk en lichamelijk
behoorlijk wordt verzorgd, dat hij in staat is een leven te
leiden, als waarop zijn positie ais mensch en als werker
hem recht geeft, een leven zonder drukkende zorgen, met
toekomstmogelijkheden en doorloopende verzorging.
De vakorganisaties vervullen de taak, den werkenden
mensch zijn juiste plaats te geven in de samenleving, hem
te brengen op een hooger plan, dat hem beter in staat stelt
tot den arbeid, dien van hem moet worden verlangd.
Het is Uw belang, dat de verhouding tusschen U en Uw
arbeiders naar recht en billijkheid wordt geregeld, in aan-
sluiting aan het algemeene belang van de geheele volks-
gemeenschap, waartoe gij en óók Uw arbeiders behooren.
De vakorganisaties staan Uw arbeiders daarbij bij, waken
tegen een eenzijdige beschouwing van bepaalde gevallen
en zorgen, door een voortdurende voorlichting, voor het
scheppen van den juisten geest en den zoo noodigen
goeden wil.
Het is Uw belang, dat aan wantoestanden en misstanden
een einde wordt gemaakt, dat sociale verbeteringen tot
stand komen en een verhooging van het geestelijke en



materieele peil van allen, die arbeiden in de volksgemeen-
schap, zónder dat aan het bedrijf als zoodanig schade
wordt toegebracht.
Het N.V.V. zorgt ervoor, in zeer nauw contact met de over-
heid, dat al deze factoren worden bezien in het licht van
het belang van de geheele volksgemeenschap, dus óók in
het belang van het bedrijf, dat door U wordt verzorgd
en geleid.
Het is ook Uw belang, dat de tegenstellingen verdwijnen,
en dat de sociale vrede tot stand komt in alle ondernemingen.
Het N.V.V. wil de overbrugging tot stand brengen tusschen
U en Uw arbeiders, voor zoover U in de achter ons liggende
jaren van elkaar bent afgedwaald en kunstmatig verder van
elkaar verwijderd gehouden.
Uw belangen en die van Uw arbeiders loopen geheel en al
parallel. Het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen
wil het besef daarvoor doen doordringen tot a l l e Neder-
landsche werkers, met de hand of met het hoofd, opdat voor
allen tezamen, voor U evengoed, als voor Uw arbeiders,
het beste kan worden bereikt, wat er te bereiken valt!
Daarom vraagt het N.V.V. thans aan U, Nederlandschen
werkgever, een streep te zetten onder datgene, wat in het
verleden een reden is geweest tot kloven en tegenstellingen,
een streep onder den economischen oorlog tusschen de
werkende menschen van hetzelfde Volk, een streep onder
de wanverhoudingen en den verkeerden geest, die in de
Nederlandsche bedrijven hebben geheerscht.
Een uitbreiding en versterking van het N.V.V. zal het
mogelijk maken de pas-aanvaarde nieuwe taak beter en
doelmatiger te vervullen. Daarom is het Uw belang als werk-
gever, dat ook de arbeiders uit Uw onderneming den weg
naar de organisaties van het Nederlandsch Verbond van
Vakvereenigingen leeren vinden. Daarom vraagt het N.V.V.
thans den steun en de medewerking van alle Nederlandsche



werkgevers, voor den verderen opbouw en uitbouw van de
geheele Nederlandsche arbeidsgemeenschap, voor het
brengen van eensgezindheid onder de arbeiders, van
solidariteit tusschen werkgevers en werknemers van aile
standen en beroepen, voor het aankweeken van gemeen-
schapszin en verantwoordelijkheid, bij allen, die op eenige
wijze bij den arbeid zijn betrokken.
Het N.V.V. richt dit verzoek tot U, omdat juist Uw mede-
werking aan de versteviging van de vakorganisaties aan
eiken arbeider het inzicht kan verschaffen aangaande de
mogelijkheden, die de nieuwe tijd en de nieuwe sociale
ordening aan allen bieden kunnen.

Het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen vraagt
ook Uw aandacht voor haar werkgemeenschap „Vreugde
en Arbeid".
Het N.V.V. wil daarmee de geestelijke en de cultureele
verheffing van den Nederlandschen arbeider bewerken. Het
wil de geestelijke en lichamelijke gezondheid van den
werker verbeteren. Het wil eiken arbeider levensvreugde en
blijheid brengen en hem in een sterke gemeenschap doen
deelen in alle levensmoeilijkheden, die hem als enkeling
zouden afgesloten blijven en waaraan toch ook hij eveneens
behoefte heeft.
Uw steun aan „Vreugde en Arbeid" beteekent een snellere
verwezenlijking van deze doelstellingen. Uw steun daaraan
is voorwaarde voor het welslagen van verschillende onder-
deelen van dit belangrijke werk voor het arbeidende
Nederlandsche Volk.
Uw arbeiders moeten lichamelijk gezond zijn en blijven.
U als werkgever kunt Uw medewerking verleenen aan
het organiseeren van Jaedfijissport, waardoor U de
arbeidskrachten verhcjogif^^févensweugde voor velen
schept en bovendien /hey saanjhoorigheidsgevoel onder



de mannen en vrouwen in Uw onderneming verhoogt.
Uw arbeiders, die belast zijn met sterk-gemechaniseerden
en vervlakkenden arbeid, moeten onvermijdelijk een deel
van de vreugde in hun werk missen. U als werkgever kunt
hen helpen het gevoel te overwinnen van te zijn een
„verlengstuk der machines", door Uw medewerking aan
het tot stand komen van een aantrekkelijke organisatie van
den vrijen tijd, Uw medewerking aan concerten en andere
uitvoeringen in de schafttijden, die ertoe zullen bijdragen,
dat Uw arbeiders met grootere voldoening en meer lust hun
werk zullen verrichten, omdat zij weten als mensch en als
werker de waardeering te verkrijgen, waarop zij
recht hebben.
Uw arbeiders hebben als levende menschen behoefte aan
licht, lucht en reinheid, aan een opwekkende omgeving in
hun arbeid. U als werkgever kunt hen daarin, veelal met
zeer eenvoudige middelen, tegemoet komen, door deel te
nemen aan het streven van „Vreugde en Arbeid" naar ver-
fraaiing van werkplaatsen, kantoren en fabrieken.
„Vreugde en Arbeid" vraagt Uw medeleven en Uw steun:
In het belang van de geheele gemeenschap, in het belang
van Uw arbeiders, in het belang van Uw onderneming, dat
is, van U zelf!
U en Uw arbeiders — Uw arbeiders en U! Deze logische
wederkeerigheid is het richtsnoer voor den opbouw van een
goede arbeidsgemeenschap. De verhouding tusschen U en
Uw werknemers is in den nieuwen tijd geen probleem meer.
U en Uw arbeiders: Gij behoort bij elkaar, gij werkt
tezamen aan hetzelfde onderdeel van het grootere geheel.
Gij werkt in één bedrijf, gij hebt dezelfde belangen, gij leeft
tezamen in dezelfde omgeving, gij hebt elkaar noodig: Laat
dan ook niets tusschen U en Uw arbeiders in komen staan!
Het Nederlandsen Verbond van Vakvereenigingen vertrouwt
dat het bij U niet tevergeefs zal aankloppen!










