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In opdracht van den Commissaris van het
Nederlandsch Verbond van Vakvereeni-
gingen, wordt door de afdeeling Pers en
Propaganda dit korte geschrift toege-
zonden, aan allen, die in eenigerlei functie
de Nederlandsche vakorganisaties dienen.

De leider van de afdeeling „Organisatie"
van het N.V.V., geeft in de volgende blad-
zijden eenige algemeene richtlijnen weer,
die bij het werk voor den Nederlandschen
arbeider, voor zijn sociale en economische
belangen van het grootste belang zijn.

De snelheid waarmede de sociale revolutie
zich voltrekt, heeft tal van Nederlanders
de hoofdzaken uit het oog doen verliezen.
Het N.V.V. wil er door deze brochure toe
meewerken, dat vele misverstanden worden
opgehelderd, opdat een juist inzicht kan
leiden tot een juist begrip van de taak
van de vakverenigingsleiders in den
nieuwen tijd.

Februari 1941.

Tekst van J. Ph. van Kampen.
Uitgave van de afd. Pers en
Propaganda van het N.V.V., P. C.
Hooftstraat 180, Amsterdam-Z.,
telef. 27262, 97360, 27998.





Als het meest op den voorgrond tredende
verschil van dezen tijd met dien, welke bij
het uitbreken van den oorlog ook voor ons
land werd afgesloten, geldt wel zijn dyna-
misch karakter. Was het in den vorigen
krijg zoo, dat de bewegingsoorlog overging
— welke zich jarenlang voortsleepte — ken-
merkend voor dezen strijd is, dat na zeer
zorgvuldige voorbereiding plotseling met in-
zet van alle beschikbare krachten, een ge-
steld doel in den daarvoor bepaalden tijd
wordt bereikt. Dit is geen toevalligheid,
maar spruit voort uit den opbouw der volks-
gemeenschap volgens een ideologie, welke
niets aan het toeval overlatend, zich baseert
op de kracht der volksgemeenschap, die
werkelijk gemeenschap werd.
Men kan echter niet van gemeenschap
spreken, zonder dat daarin een orde
heerscht, welke gefundeerd is op de gerech-
tigheid. Maar in het Europa van den nieu-
wen tijd — wanneer de revolutionnaire
strijd om den voorrang tusschen kapitaal
en arbeid zal zijn uitgevochten — de arbeid
als de eenige waardescheppende factor in
het volksgemeenschapleven zal zijn erkend,
spreekt het vanzelf, dat slechts dan van
een rechtvaardige volksgemeenschap zal
kunnen worden gesproken, indien daarin
het recht van den arbeid zal zijn veilig
gesteld en door de kracht van den zich
bewust geworden arbeider in zijn organi-
satie wordt gedragen en beschermd.

Twee vragen dienen nu in de allereerste
plaats te worden beantwoord en wel
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ten eerste: Wat is een zelfbewust arbeider?
— en:
ten tweede: Wat is de taak van zijn orga-
nisatie in den nieuwen tijd?

De zelfbewuste arbeider.
In het systeem, dat achter ons ligt, leer-

de men den arbeider, dat hij klassebewust
diende te worden. De eeuw van materialis-
me en liberalisme, welke achter ons ligt,
het tijdperk, dat den vooruitgang met
schijnwaarden mat, en waarin het over-
groote deel der menschen, vaak onbewust,
zich liet leiden door een plomp egoisme,
had door zijn oppervlakkigheid elk gevoel
van natuurlijk-organische binding verloren.
Volkeren werden verdeeld en ingedeeld naar
de mate van stoffelijken welstand. Rijk was
een land, als het veel goud bezat, arm
heette het, wanneer door den krommen
gang der wereldeconomie schatten aan ar-
beidskracht ongebruikt bleven. De volkeren
zelf werden verdeeld in bezittende klassen
en bezitloozen. Men zag over het hoofd, dat
over het algemeen de bezitloozen juist de
dragers van den volksrijkdom, de arbeids-
kracht waren. Het is eigenlijk verwonder-
lijk, dat juist deze stand in de volkeren,
door zijn naïveteit, zich zoolang met holle
phrasen en schijnschoon klinkende leuzen
heeft laten leiden. Men sprak van vrijheid
— en in naam van het „vrije spel der maat-
schappelijke krachten' werd het levens-
geluk van den arbeider afhankelijk gemaakt
van de dobbelkansen der goud- en effecten-
goochelaars. Men redekavelde over „huma-
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niteit" en in naam van de wreede leer, dat
de sterkste het wel zou overleven, werd de
arbeider van zijn meest primitieve recht,
het recht op arbeid, beroofd en werd het
leven van hem en zijn vrouw en kinderen
troosteloos en grauw. Men lapzalfde over
,oepassing van „Christelijke principes", men
aanvaardde God's souvereiniteit over alle
kringen des levens", maar in naam der
economische noodzakelijkheid liet men den
arbeider op een „ethisch minimum" leven,
d.w.z. had hij te weinig om te leven en te
veel om te sterven, en betuigden „sterke en
wijze mannen" hun onmacht tegenover de
allesbeheerschende krachten der kapitalis-
tische wereldorde.
En boven al deze sociale ellende, boven al
dit maatschappelijk onrecht welfde zich
de troebele hemel der democratie. Ook in
dit stelsel was de volksverscheuring tot
wetenschap verheven. Elke groep, elke
kliek had zijn eigen „belangen"-vertegen-
woordigers en men maakte den arbeider
wijs, dat hoe grooter het aantal zijner
pleitbezorgers werd, des te intensiever zijn
recht zou worden verzorgd. Wie eenmaal
tot den kring der uitverkorenen was door-
gedrongen, viel na verloop van korter of
langer tijd niet meer op, een stel gezapige
heeren verveelde zichzelf en andere hee-
ren met de tot vervelens toe herhaalde
betuigingen van goeden wil en onmacht,
maar tegelijkertijd bracht hun eigenbe-
lang mede, dat het volk, dat zij heetten te
vertegenwoordigen, kunstmatig bleef ver-
deeld. Zoo maakte men den arbeider wijs,



dat hij slechts dan zijn recht zou kunnen
veroveren en handhaven, indien hij zich
als klasse internationaal verbond. Deze
ideologie heeft een zware misdaad aan
den Nederlandschen arbeider begaan. Zij
heeft hem geleerd, zijn eigen aard en ge-
aardheid te verloochenen, zij heeft hem —
die krachtens de eigenschappen van zijn
ras andere, vaak hooger staande eigen-
schappen heeft dan andere rassen -- in
zijn eigen gedachte gelijkgeschakeld met
den Eskimo, den Patagoniër, den Zoeloe.
Maar bovenal heeft deze ideologie uit het
oog verloren, dat het socialisme hooger is
dan een pogen, voor den arbeider het eco-
nomisch mogelijke te bereiken. Het ware
socialisme vecht voor het levensgeluk van
den mensch. Maar dit levensgeluk en de
waardeering daarvan wordt voor een groot
deel bepaald door den aard van den
mensch zelf. Dit blijkt reeds uit de meest
uiteenloopende liefhebberijen, waarmede
de enkele mensch zich bezig houdt. Daar
bovenuit echter zijn er bepaalde, ons leven
beheerschende eigenschappen, die wij als
leden van één volksgemeenschap, als be-
hoorende tot één ras, met elkaar gemeen
hebben. Het socialisme, dat van den
mensch een éénheidsproduct wil maken
bouwt niet aan het geluk, doch speelt in
de kaart van het wereldkapitalisme, dat
als hoogste menschelijke ideaal eigenlijk
den robot, den kunstmensch kent, den
drager van een bepaalde hoeveelheid ar-
beidskracht, welke met een minimum van
onkosten kan worden geëxploiteerd. Socia-



lisme beteekent tenslotte meer dan een
behoorlijk loon, een behoorlijk onderdak
en een behoorlijke kleeding, het heeft tot
taak den mensch op zijn plaats te bren-
gen, die hem krachtens zijn capaciteiten
toekomt, hem daar te handhaven door zijn
recht te beschermen en daarboven uit alles
te doen wat het levensgeluk van den
mensch verhoogt. Het doet dit echter niet
van een humanistisch oogpunt uit, waar-
bij de enkele mensch als centrum van alle
beschouwingen wordt gesteld. De waarde
van den mensch zal in de toekomst wor-
den bepaald door de waarde, welke hij
voor de volksgemeenschap heeft. Daarom
is de verheffing van den arbeider een zaak
van levensbelang voor de volksgemeen-
schap. Ons socialisme wordt dan niet
slechts gedreven door de liefde tot het in-
dividu, maar het gaat uit van de waarheid,
dat slechts in de gemeenschap de mensch
zijn vorm vindt. Wanneer wij echter het
woord gemeenschap gebruiken, zweeft ons
geen ondefinieerd begrip voor den geest,
maar bedoelen wij daarmede de lots- en
bloedgemeenschap, die den Nederland-
schen mensch met zijn voorgeslacht bindt
en hem ten opzichte van de na hem ko-
mende generaties een gezamenlijke plicht
oplegt. Wanneer wij dus spreken van den
zelfbewusten Nederlandschen arbeider, dan
wil dit zeggen, dat hij er van doordrongen
moet zijn, dat het zijn eigen voorouders
waren, die in stagen arbeid en strijd zijn
land maakten tot wat het werd. Dan zal
hem duidelijk moeten worden gemaakt,
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dat door Invloeden, vijandig tegenover on-
zen aard en afkomst, onze volksgemeen-
schap verwerd tot een economisch begrip,
waar voor den arbeider, voor zijn recht en
voor zijn eer slechts zooveel plaats over-
bleef als de economische omstandigheden
veroorloofden. Maar het wil tegelijkertijd
zeggen, dat hij bewust wordt van de waar-
heid, dat het uit den gezamenlijken arbeid
der Nederlandsche werkers zal zijn, dat
een betere — want natuurlijke een aard-
getrouwe volksgemeenschap — wordt op-
gebouwd. Hij zal moeten komen tot het
besef, dat recht en plicht onverbrekelijk
met elkaar verbonden zijn, en dat slechts
hij kan eisenen, die blijmoedig de hem
door hoogere dan menschelijke macht op-
gelegde plicht aanvaardt. Maar bovenal
zal hij moeten weten, dat ook ten opzichte
van zijn levensstandaard de waarheid
geldt, dat slechts arbeid waarde schept.
Elke vergroting van zijn welvaart, elke uit-
breiding van zijn levensgeluk, zal uitein-
delijk slechts gedragen kunnen worden
door zijn eigen socialistische wil tot den
vooruitgang. Het is een opmerkelijk ver-
schijnsel, dat duizenden Nederlandsche
arbeiders, wien jaren lang geleerd werd,
Duitschland en zijn nationaal-socialisme
te haten, nu van de bezettende macht ver-
wachten, dat zij alle misstanden, die in
Nederland onder democratisch-kapitalis-
tisch bewind welig tierden, als met één
tooverslag zullen uitroeien! Het moet den
arbeider duidelijk worden, dat in de eer-
ste plaats socialisme geen lapwerk is, maar

*

*

-
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alles omvat, wat voor den scheppenden
mensen het leven grooter en schooner
maakt, en in de tweede plaats, dat het de
arbeid en niets dan de arbeid van den
scheppenden mensen is, welke het socialis-
me kan verwezenlijken. Maar bovenal zal
hij zich ervan bewust moeten zijn, dat
socialisme geen geschenk is, doch, wil het
de tijden kunnen doorstaan, hecht en wei-
doortimmerd door hemzelf moet worden
opgetrokken op het daartoe eenige, vaste
fundament, de levens- en lotsgemeenschap
der menschen van hetzelfde bloed.
Ik denk in dit verband aan het werk der
gemeenschap „Vreugde en Arbeid". Tal-
loos zijn de bezwaren, welke tegen dit werk
worden geopperd door hen, die tot dusver
nog niet doordrongen zijn van den geest,
die het ware socialisme draagt. Ja, die zich
zelf nog steeds niet tot een dergelijke
objectiviteit hebben kunnen opwerken, dat
zij althans een poging doen om door te
dringen tot de waarden, welke deze leer
schragen. Men maakt vergelijkingen met
volksconcerten, voor wat toegangsprijs e.d.
betreft, maar men vergeet één ding. Volks-
concerten waren in feite een aalmoes van
het burgerdom dat meende, dat de arbei-
der ook wel eens iets mocht hebben. Zij,
die vaak slechts concerten bezochten, om
te zien en gezien te worden, hadden er dan
wel iets — natuurlijk altijd uit openbare
kassen — voor over, om den arbeider een
enkele maal de illusie te geven, dat men
hem ook wel wat gunde. Indien echter bij
den arbeider de wil tot leven zoo ver gerijpt
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is, dat hij deel wil hebben aan alles, wat
dit leven schoener en voller maakt, dan
zal het hem een eer moeten zijn, dit uit
zijn eigen krachten op te bouwen. Als
socialist zal hij dan in de eerste plaats de
zekerheid willen hebben, dat elk, die daar-
aan medewerkt, rechtvaardig wordt be-
loond. Socialisme is nu eenmaal iets, wat \,
niet voor den enkeling geldt, maar dat zijn
onontkoombaren eisch voor allen laat
gelden. De zelfbewuste arbeider dient alzoo
als vanzelfsprekend voor anderen te aan-
vaarden en op te bouwen, wat hij voor zich

•zelf eveneens wenscht, sociale gerech-
tigheid.

Aan den nieuwen tijd kunnen derhalve
slechts zij constructief deelnemen, die ge-
dragen worden door het trotsche weten,
dat zij de dragers der toekomst van hun
volksgemeenschap zijn. „Ik ben maar een
arbeider" is een uitdrukking, welke in
dezen tijd uit geen enkelen werkersmond
meer mag worden gehoord. De volksge-
meenschap zal worden geleid door de
beste, maar gedragen door alle eerlijke
werkers. Rust en orde zullen in deze volks-
gemeenschap niet worden gehandhaafd
door geweld, maar door de verzekerdheid «
van den werker, dat hij wordt gewaar-
weerd en dat deze waardeering in de aller-
eerste plaats tot uiting komt in zijn recht-
vaardige behandeling en de erkenning van
zijn recht tot leven op alle terrein.
Hij zal zich zelf dan niet meer bezingen als
de „verworpene der aarde", hij zal zich niet
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meer als onbekende soldaat laten inlijven
in het grauwe leger van het wereldproleta-
riaat, dat voor een ongrijpbare en onbe-
grensbare gemeenschap op langen termijn,
met vallen en opstaan, aan een funda-
mentloos socialisme zijn levensgeluk ten
offer zal brengen.
Het zal zijn eer te na zijn, door de waan-
wijsheid van het wereldkapitalisme als een
nul in het cijfer, als een verlengstuk der
machine te worden aangezien, en zoo te
verworden tot een ideaalloos stukje
arbeidskracht.
Hij zal evenmin zijn strijdkracht laten ver-
lammen door hen, die alle onrecht in dit
„aardsche tranendal" geduldig willen laten
dragen met het uitzicht op een onbewolkt
eeuwig geluk in het hiernamaals. Integen-
deel, juist door zijn aanvaarding van de
geboden, die een hooger dan een mensche-
lijke macht op straffe van ondergang aan
individu en gemeenschap oplegt, zal hij ge-
heel zijn kracht inzetten, om deze geboden
in de volksgemeenschap van onontkoom-
bare dwingende kracht te doen zijn.
Zich bewust van zijn afkomst, zijn roeping
en zijn kracht, zal de Nederlandsche arbei-
der in dezen tijd zijn taak zien.
Constructief, in krachtig samenbundelende
organisatie, bouwt hij aan zijn volksge-
meenschap, dat is tenslotte aan het tehuis,
waarin hij nu en zijn kinderen straks zul-
len wonen.
In plaats van klassenstrijd dus, stands-
bewustzijn, in stede van internationalisme,
bloedsverbondenheid, en de wil tot opbouw
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eener volksgemeenschap, waarin de arbeid
van allen, het socialisme binnen afzien-
baren tijd tot een blijde werkelijkheid
maakt. Vóór alles echter zij het de trots
van arbeider, dat zelf te doen door een or-
ganisatievorm, welke ook in het openbare
leven zijn recht overal en te allen tijde tot
gelding brengt en mag brengen, waar hij
zijn leven laat beheersen door zijn plicht
tegenover de volksgemeenschap.
Wij hebben in het vorenstaande gezien, dat
de taak van den enkeling in den komenden
tijd zal zijn zich te bezinnen op zijn waarde
voor en zijn verhouding tot de natuurlijke
gemeenschap, waartoe hij behoort.
Wij vermeldden reeds, dat het nieuwe in-
zicht op revolutionnaire wijze de bestaande
meeningen doorbreekt en het spreekt daar-
om vanzelf, dat de nieuwe mensen in den
nieuwen tijd ook gansch andere bindingen,
d.w.z., geheel andere organisatievormen,
noodig heeft.
Nu willen wij op den voorgrond dit zeggen:
Niets wat op de wereld aan nieuwen vorm
opkwam, en den anderen vorm overwon, is
vergeefs geweest. Dit geldt zeer in het bij-
zonder voor de strijdorganisaties der ar-
beiders. In een tijd, dat heerschappij over
de wereld in handen was gekomen van het
kapitaal in zijn oude opvatting en toen
bovendien dit kapitaal door persoonlijke en
zakelijke bindingen zich tot een allesbe-
heerschende wereldmacht ging organisee-
ren, leefde de arbeider, hoe ellendig zijn
toestand ook was, in feite uit dezelfde
ideologie: Macht tegenover macht, dat was
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ondanks alle idealistisch woordenspel, het
leidend beginsel.

En de arbeider in zijn verdrukking zag
slechts één redding, namelijk van georga-
niseerd optreden, de verbetering van zijn
sociale, dat wilde in de eerste plaats zeggen
zijn materiëele positie, af te dwingen. Maar.
waar men verleerd had tot het wezen der
dingen door te dringen moest van den
aanvang der „moderne" vakbeweging af,
het begrip van de gelijkwaardigheid van
den arbeid verbroken worden.

l

Geen breed allenomvattend front van den
arbeid, doch vakgenooten sloten zich aan-
een om op hun eigen terrein verbetering te
bevechten. Wij zien dan ook — en het
kader van dit geschrift] e laat niet toe
hierop dieper in te gaan — hoe de aanvang
der arbeiders-organisatie bestond uit
plaatselijke saambinding, later verstevigd
tot landelijke samenvatting. Zoo ontstaan
langzamerhand een groot aantal vakbon-
den. Sommige gelukt het, werkelijk merk-
bare verbetering te bereiken, andere
komen door tijdelijken voorspoed in be-
paalde vakken tot betrekkelijken bloei,
weer andere echter (wij denken bijvoor-
beeld aan de landarbeiders) blijven tot in
onze dagen heen gevoelen, dat zij behooren
tot een groep, die in de leer der vrijheid en
ontwikkeling der wereldeconomie niet past.
Slechts zeer sporadisch wordt er aan ge-
dacht, dat de sociale gedachte zich tot alle
werkers uitstrekt. Eerst als groote conflic-
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ten uitbreken, als een beroep op de solida-
riteit der werkers moet worden gedaan,
komt men tot de binding — al is het dan
een zeer losse, anders gezegd een federa-
tieve — van alle werkers. Haast ieder blijft
op eigen terrein werken en de momenten
dat in eenheid van actie gepoogd wordt
voor allen iets te bereiken, zijn zeldzaam.
En als dan het socialisme zijn revolution-
nair karakter verliest, als men den arbeider
gaat leren, dat de weg naar zijn bevrijding
die der democratie moet zijn, dat zijn be-
vrijding stap voor stap zal moeten geschie-
den, dan is daarmede eigenlijk tegelijker-
tijd het doodvonnis over de organisatie in
haar ouden vorm uitgesproken. Want wie
zich inlijft in het stelsel der democratie,
die onderwerpt zich tegelijkertijd aan het
heerschende systeem. Geen stelsel is ooit
door praten ten val gebracht. Als het in-
wendig verrot, moet het altijd de revolu-
tionnaire daad zijn, die het vernietigt. De
democratie heeft den strijdwil van den
arbeider verlamd, heeft zijn organisaties
ontzenuwd en hen tenslotte door haar
woordenspel doen zinken in een toestand
van onbegrijpelijke apathie. Het ging ten-
slotte, dat in de organisatie der arbeiders
zelve, nog van strijdwil tegen deze verzak-
king blijk gaf, als rustverstorend element
verwijderd werd.
Wij schrijven dit niet, om oude wonden
open te rijten of ouden wrevel nieuw voed-
sel te geven, integendeel, wij zien dit —
goddank nu reeds op een afstand — als
een onafwendbaar bijverschijnsel in een
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organisatievorm, welke zich met het heer-
schende regeersysteem had samengevloch-
ten.
De wereldhuishouding stond op dood
spoor! De knapste politieke en economi-
sche koppen wisten geen uitweg meer.
Maar aan de poorten van het leven der
volkeren klopte met revolutionnair geweld,
de drager der toekomst, het scheppende
volk, de boer, de arbeider, de soldaat.
In de besten onder hen brandde het vuur
der revolutie. Niet de revolutie der vernie-
tiging, maar van den opbouw!
Dit was geen toeval, maar een regeneratie
der eeuwige krachten in Ood's schepping.
En de wil van den arbeid zal tot daad
worden, ook voor ons land, indien de wil-
lende mensch zijn vorm vindt.
Het was geen wonder dat juist in de vol-
keren, welke het diepst in de modder
schenen te liggen, deze gedachte het eerst
tot uiting kwam. Wie nog levenskracht
heeft, verzet zich tegen een onrechtvaardig
opgelegd doodvonnis.
En het is het genie der leiders van de
eerstontwaakte volkeren, dat de onstui-
mige levenswil dezer volken in nieuwe
organische vormen past.
Geen volksvertegenwoordiging, welke
buiten het volk leefde, maar met inschake-
ling van het verantwoordelijkheid eischen-
de en inwerkende leidersprincipe, een
volksorganisatie geleid door de besten en
gedragen door allen.
Geen conscriptieleger, dat als een onont-
koombaar noodlot werd geduld, maar een
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moedig en blijmoedig aanvaarden van de
taak, om voor het organisch hoogere, het
eigen ik met vreugde te offeren.
Geen economie, die haar doel in zichzelf
vond, maar een volkshuishouding, die in
waarheid en rechtvaardigheid het volks-
vermogen en -inkomen regelt en vergroot
ten bate der volksgemeenschap.
Geen arbeidersorganisatie, die door onor-
ganische verbrokkeldheid een gemak-
kelijke prooi wordt der onbegrepen en
daarom ten onrechte gevreesde groot-
machten van het wereldkapitaal.
Neen, een gesloten front van den arbeid,
dat zich de drager weet en wil zijn van de
welvaart en de toekomst van het volk, en
aan deze blijmoedig aanvaarde plicht het
recht ontleent, om geborgenheid in eigen
volk te eisenen.
De onverbrekelijke samenvatting van plicht
en recht zal het fundament vormen, voor
de samenvatting aller Nederlandsche arbei-
ders in één front van den arbeid.
Het ontplooien van alle mogelijkheden op
sociaal gebied zal niet afhankelijk zijn van
den wisselenden gang der kapitalistische
geleide wereldeconomie, maar ook bij den
opbouw van het socialisme zal deze waar-
heid ten grondslag moeten liggen, dat
slechts de arbeid het waardescheppende
element in de volksgemeenschap is.
Het ondergaande systeem drong den arbei-
der tot een „Wij eischen", het wachtwoord
van de komende organisatie der werkers
zal zijn: „Wij bouwen".
Nu zijn wij niet van meening, dat menschen
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ooit engelen worden en dus volkomen door-
drongen van de zekerheid, dat waar men-
schen samenwerken, sociale geschillen zul-
len ontstaan.
Het zal echter niet het recht van den sterk-
ste zijn, dat beslist, maar het belang van
de volksgemeenschap, dat den doorslag
geeft.
De volksgemeenschap heeft er een levens-
belang bij, dat de arbeider leeft onder de
zekerheid van het recht. Het recht niet
alleen op behoorlijke levensvoorwaarden,
maar vooral het recht van toegang tot alles,
wat zijn leven voller maakt.
Van noodgedwongen strijdorganisatie wordt
derhalve de arbeidersbeweging een con-
structief element in de volksgemeenschap.
Geleid door de besten, gedragen door allen,
die zich in plicht en recht tegenover de
volksgemeenschap gebonden weten, bouwt
de Nederlandsche arbeider zijn toekomstig
tehuis.
Straks zal daarom in het N.V.V. al wat
werkt in Nederland vereenigd staan met
een tweeledig doel: Handhaving van het
recht van den arbeid, dienst aan de volks-
gemeenschap.
Geen schijnoverwinning door stakingen e.d.
Geen vooruitgang in tijden van hoog-
conjunctuur, die, wanneer de lijn ombuigt,
door een tweemaal zoo grooten achteruit-
gang wordt opgevolgd, maar altijd en onder
alle omstandigheden het recht van den
arbeid primair. Daarom zullen de bureaux
van Rechtsbijstand, maar vooral de sociaal-
economische afdeeling van het N.V.V, zulk
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een gewichtige taak krijgen. Hier zullen de
eischen van den arbeider worden getoetst
aan het belang der volksgemeenschap en
wat eerlijk en recht is, zal onverbiddelijk
doorgang vinden.

Maar vooral ook het werk van „Vreugde en
Arbeid" zal moeten worden een steeds
groeiend bewijs van den constructieven wil
van den Nederlandschen arbeider, op alle
gebied het scheppend element te vormen.
Zijn behoefte aan cultureele ontwikkeling
en ontspanning zal worden bevredigd door
zijn eigen organisatie op dat gebied en het
zal de eeretaak der leiders van dat onder-
deel zijn, het woord van den Commissaris
van het N.V.V. waar te maken, dat voor den
arbeider -- ook op dit gebied— het beste
juist goed genoeg is.

Maar ook zijn behoefte aan levensblijheid
zal in deze Gemeenschap moeten worden
bevredigd. Vacantie, die werkelijk vacantie
is, doordat de arbeider — wederom door zijn
eigen organisatie — ontspanning geniet,
die vroeger slechts voor maatschappelijk
bevoorrechten was weggelegd. Schoonheid
van den arbeid, die de vaak troostelooze
werkplaats of fabriek maakt tot een om-
geving, waar de vaak noodzakelijke een-
tonigheid van den arbeid gebroken wordt
door een omgeving, die de vreugde van
dien arbeid bevordert. Bedrij f ssport, die
vooral den jongen man en de jonge vrouw
behoedt voor een eenzijdige ontwikkeling,
maar die zijn harmonisch gevormd lichaam
blijvend in de beste conditie houdt.
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Het kan echter niet te vaak worden her-
haald, de zelfbewuste arbeider eischt niet
en drenst niet, hij bouwt!
Met de zekerheid, dat de stem van zijn
organisatie niet alleen wordt gehoord,
maar dat er de noodige aandacht aan wordt
geschonken, zal hij ook hierin zijn con-
structieven Germaanschen aard niet ver-
loochenen. De tijd van internationalisme
en wereldheerschappij der enkelingen had
behoefte aan een geraffineerde toepassing
van het „Verdeel en heersen". De toekomst
kan slechts» worden gebouwd door den
mensch, die zich in zijn gemeenschap en
in zijn kracht hervond.
Wanneer daarom in de organisatie van het
N.V.V. de veranderingen worden aange-
bracht, dan geschiedt dit niet uit liefheb-
berij, maar om deze organisatie de kracht
tot zijn taak te geven.
Want steeds zal waar blijven, dat een orga-
nisatie naar buiten nooit sterker is, dan ze
naar binnen is. Daarom in plaats van een
federatieve schijnverbondenheid, één cen-
traal, leidinggevend lichaam. Landelijk,
zoodat het N.V.V. het krachtstation is, van
waaruit de energie wordt uitgezonden.
Gewestelijk, zoodat de Besturenbond als
middelpunt der Districten, waarin ons land
is verdeeld, de filialen der centrale zullen
zijn, van waaruit alles organisatorisch
wordt geleid, waar initiatieven worden ont-
wikkeld, waar de arbeider weet, dat zijn
organisatie steeds in zrjn onmiddellijke na-
bijheid is.
En tenslotte in de bedrijven. Het is een
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waan, dat de nieuwe tijd slechts den enke-
len sterken man noodig heeft. De wil tot
opbouw moet worden gedragen door allen.
Maar daartegenover staat, dat ieder, die uit
volle overtuiging deel neemt aan dien op-
bouw, de eisch tot zekerheid van zijn recht
in vervulling zal gaan.
Zooals het gezin de kleinste cel der volks-
gemeenschap is, zoo is het bedrijf — moet
het althans zijn — de kleinste socialis-
tische gemeenschap. Waar men aan één
doel werkt: De rationeele voorziening in de
redelijke behoeften der volksgemeenschap.
Waar men van laag tot hoog met dit doel
voor oogen deze gemeenschap rechtvaardig
zal leiden en door zijn werkkracht zal
schragen. Zooals de klassenstrijd zijn oor-
sprong vond in de gore fabrieken van de
vorige eeuw, waar de arbeider een speelbal
was der nieuw-ontdekte economische
krachten, zoo zal de werkplaats van straks
in schoonheid van den arbeid stralend,
door sociaal recht gefundeerd, de baker-
mat van het nieuwe socialisme zijn.
De geestdrift van den idealist is onontbeer-
lijk, maar het zwijgende plichtsbewustzijn
van den Nederlandschen arbeider, zijn ge-
staag werken voor zijn volksgemeenschap,
maar ook de in hem wonende en uit zijn
oogen tintelende zekerheid, dat de tijd van
onderdrukking, van slavernij aan wereld-
kapitalisme voorbij is en heeft plaats ge-
maakt voor een nieuwe eeuw, waarin hij
de plaats kreeg, die hem toekomt, als
drager van zijn volk en zijn toekomst.
Het is onze taak, ons N.V.V. om te vormen
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tot deze opgaven. Wij richten daarbij een
appèl tot ieder, die niet terzijde wil staan
bij den grooten opmarsch van het Socia-
lisme, die voor Germaansch Europa aan-
vangt, die onder de dreunende slagen van
een verjongd Volk het wereldkapitalisme
voor alle tijden uit Europa gesmeten is!
Wien nog een hart in het lichaam brandt,
in wiens armen de scheppingskracht van
den Nederlandschen mensch nog tintelt,
hij schare zich in het leger der zelfbewuste,
fiere Nederlandsche arbeiders om deel te
hebben aan den socialistischen opbouw in
het N.V.V.
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