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OUD OF NIEUW? J
Er is op het oogenblik eenig ver-

schil over de vraag, of in Herrijzend
Nederland oude of nieuwe organen
zullen arbeiden.

Het geschil ontstaat voornamelijk,
doordat er een aantal menschen zijn,
schrijvers en sprekers en gesprek-
voerders, die zeggen: niets meer van
het oude, alles moet nieuw worden:
nieuwe menschen op de bestuursplaat-
sen, nieuwe sociale en politieke orga-
nisaties, nieuwe organisaties op elk
gebied.

Zoo'n geluid trekt altijd de aan-
dacht. En vooral, omdat nog al heel
wat van de penvoerders in bevrijd
gebied van die „nieuwe gedachte"
doortrokken zijn, heeft het den schijn,
alsof het grootste deel van het volk
het er mee eens is. Gegeven het feit,
dat schriftelijke en mondelinge voor-
lichting van het volk schaarsch is,
ontstaat er bij een aantal menschen,
die uit zichzelf niet dezen weg zou-
den opgaan, verwarring.

Van die verwarring maken allerlei
menschen gebruik, om naar boven te
klimp»o«. 3ij »c3g<-ra ktt na- nieuwe.

menschen —- en denken: dat zijn wij.
Zij roepen uit: nieuwe organisaties —
en deuken: dat zijn de onze.

Wij willen op onze beurt vragen:
hebben wij daarom vier en een half
jaar bezetting doorleefd, om nu met
het Nederlandsche volk de toekomst
in te gaan, langs onbekende wegen,
met gidsen die dat werk nooit eerder
hebben verricht, of van wie zelfs in
het verleden kon gezegd worden: de
weg, dien zij wijzen, is niet de juiste?

Wij willen niet in de beeldspraak
blijven hangen, doch de dingen con-
creter zeggen.

De Nederlandsche arbeiders hebben
in tientallen jaren voor den oorlog hun
vakorganisaties gebouwd. De verschei-
denheid van levensbeschouwing, die
in het Nederlandsche volk bestaat,
leidde er toe, dat er in hoofdzaak drie
richtingen in de vakbeweging waren
te onderscheiden: de Christelijke, de
Roomsch-Katholieke en de Moderne.

Die drieërlei organisaties hebben el-
kaar meermalen bestreden. Maar zij
hebben veel meer keeren samenge-
werkt. Zij hebben de sociale positie
der arbeiders gebouwd.

Hoe was die positie?
O zeker, er waren allerlei dingen,

die heelemaal niet in orde waren.
Denk aan de werkloosheid en aan de
lang niet altijd voldoende loonen.

Maar hoe was die positie, verge-
leken bij die van de arbeiders in an-
dere landen?

Vraag dat nu eens aan een En-
gelsch soldaat.

Wij hebben vroeger gezien, hoe de
Duitsche soldaten groote oogen opzet-
ten van verbazing, toen zij zagen, hoe
de Nederlandsche arbeiders woonden,
hoe zij hun woning hadden ingericht,
hoe zij gekleed waren, hoe zij vaak

^ KERSTFEEST
in donkeren tijd

Van de Kerstfeesten, die wij in dezen
oorlogstijd beleefden, is — ondanks de
voor ons gekomen bevrijding — voor
velen onzer landgenooten het Kerstfeest
1944 zeker wel het donkerste, dat zij
konden doormaken.

Kerstfeest in oorlogstijd. Het is in zichzelf als een schrille
tegenstelling, die wel tot schampere opmerkingen heeft geleid.
Het is wellicht goed, als wij in dit gemeenschappelijk orgaan,
ons stellen voor de vraag: Wat is het toch, dat het moge-
lijk maakt, dat Christenen van alle schakeering, hoe donker
ook de tijd mag zijn, of ze zuchten in gevangenis, of ze
verbloeden zelfs op een slagveld, met glans van dankbare
blijdschap op hun gezicht, kunnen zeggen: Het is vandaag
Kerstfeest.
De oorzaak hiervan is, dat het feit van Kerstfeest veel dieper
grijpt dan het menschelijk, dan het aardsche leven.
ÜiF*weef '3e Christen, dat de groote duisternis in het men-
schelijk leven, een duisternis, zwarter dan die van oorlogs- en
ander leed, is, dat hij van God vervreemd is, dat hij geval-
len is in zonde en vloek. Uit zichzelf kan hij niet tot God
gaan, kan hij niet opstaan en zonde en vloek van zich af-
schudden. Maar God heeft in het Kindeken Jezus een Mid-
delaar naar de aarde gezonden. In Hem reikt Hij den mensch
de hand toe; door Hem richt Hij den mensch op; die Middelaar
verlost van zonde, doordat Hij den vloek wilde dragen.
Dat is dus een verlossing uit het zwartste duister. De ge-
boorte van het Kindeken Jezus doorbrak den donkersten nacht.
Wie dit aanvaardt, wie dit gelooft, kan feest vieren — zij
het dan zonder eenig uitwendig vertoon — ook al is het nog
zoo donker om hem heen.
Zóó staat het dus ook voor hem, die gelooft, op Kerstmis
1944.
Daarom kan hij ook nu dankbaar zijn, omdat de Kerstdagen
hem weer er aan herinneren: wanhoop niet •— in den duis-
teren nacht van zonde en vloek deed God Zijn licht stralen.
Wanhoop niet — Hij die dit doet, is machtig, om ook in
het oorlogsdonker van dezen tijd Zijn licht te doen opgaan.

Dit is het Kerstevangelie, dat de Christen hoort klinken
in dezen donkeren tijd en dat hem blij en dankbaar doet
zijn, ook al lijkt het nog zoo donker.

een radio-toestel en een fiets hadden.
Maar vraag het nu eens aan een

Engelsch soldaat... Die ziet nu de Ne-
derlandsche arbeiders, nadat zij in 4
jaar bezetting zijn verarmd en uitge-
hongerd. Dus in hun slechtste con-
ditie. En ook nu zult ge van den
Engelschen soldaat hooren, dat de
Nederlandsche arbeider in allerlei op-
zicht — het voedsel in dezen tijd nu
daargelaten — het zeker niet slechter,
doch eer beter heeft dan de Engelsche.

En bedenk dan: in Engeland heeft
men een eenheidsvakbeweging.

Het argument dat door een een-
heidsvakbeweging alleen het hoogste
en beste te bereiken is, gaat dus stel-
lig niet op.

Veel belangrijker is dat de vakbe-
weging gedragen wordt door sterke
beginselen die eischen, dat de arbei-
der en zijn gezin een menschwaardig
bestaan nebben. Welnu — juist die
beginselen van drieërlei principieelen
gezichtshoek uit hebben de Nederland-
sche vakbeweging haar kracht gege-
ven. Die hebben ook bewerkt dat er
over het algemeen een goed contact

was via de organisaties tusschenwerk-
gevers en arbeiders.

Doch wij moeten terug naar ons
onderwerp.

Voor den oorlog bestond er een
gezonde vakbeweging in Nederland.

De bezetter heeft die ontbonden.
Wat hebben we toen gezien? De lei-

ders en de leden der vakbeweging,
vrijwel over het geheele front, hebben
geweigerd, met den bezetter mee te
gaan en hebben geweigerd, in zijn
eenheidsvakbeweging te treden.

Nu is — althans voor ons — de
oorlog over.

Wat is nu natuurlijker, dan dat die
oude vakbeweging, die haar taak voor
den oorlog behoorlijk heeft verricht
en die met eere is ondergegaan, weer
terugkeert ?

Moet daarover nu werkelijk nog ge-
discussieerd worden? In den oorlog
waren wij het over deze dingen eens!

Niemand twijfelt er aan: een vroe-
ger burgemeester, die zijn eed niet on-
trouw is geworden, moet op z'n plaats
terug keeren. In hem stelt men ver-
trouwen.

Maar voor de vakbeweging geldt
t<*:b dezelfde i egel !

Natuurlijk — ais men herbouwt, dan
brengt men verbeteringen aan.

Dat gebeurt ook in de vakbewe-
ging.

Wij hebben in ons vorig nummer
uitvoerig uiteengezet, welke verbete-
ringen er naar ons oordeel in moeten
worden aangebracht. Natuurlijk is
daarover nog niet definitief beslist.
Dat kunnen we pas doen, als ons heele
land is bevrijd, als alle vakbonden,
die dat waard zijn, zijn teruggekeerd
en als dan de leden weer zijn inge-
schreven en in de vergadering hun
meening hebben kunnen zeggen.
Heusch — de Nederlandsche vak-
beweging is geen dictatoriale eenheids-
organisatie maar een gezond-democra-
tische instelling.

Doch eerste eTsch is thans voor de
arbeiders: herstelt uwe organisaties!

Dat is van nog meer belang, om-
dat er nu reeds, in het bevrijde deel
van ons vaderland, zoo heel veel te
doen is.

Er zijn allerlei kwesties aan de orde.
Er zijn kwesties van wachtgeldrege-
ling, van werkverruiming, van loon-
stop, van ziektewet en wat al niet
meer. Er zijn problemen van voedsel-
voorziening, van vervoer, van verte-
genwoordiging, van staking of demon-
stratie.

Moeten het nu nieuwe organen zijn,
die deze zaken aanpakken?

Maar het is toch vee) natuurlijker
dat de oude organen, die dit werk
in het verleden goed deden, dat de
oude leiders, die in den bezettingstijd
op hun post bleven, op hun plaats
terug treden!

Vakorganisatie is geen spel, maar
harde ernst.

Vakorganisatie is geen amateurs-
werk, doch eischt deskundigheid en
ervaring.



Er zijn nieuwlichters, die verwar-
ring hebben gesticht. Er komen sta-
kingen, wilde stakingen, politieke sta-
kingen voor. Van twee ervan moes
later gepubliceerd worden: ze berust-
ten op een misverstand !

Maar van dat misverstand kan het
landsbelang en kunnen de bedrijven 't
slachtoffer worden. En aan dat mis-
verstand zouden intusschen de arbei-
ders ten offer gebracht kunnen wor-
den !

Zijn België en Griekenland ons hier
niet tot waarschuwend voorbeeld ?

De Nederlandsche vakbeweging
vertegenwoordigde voor den oorlog 'n
gezond stuk volkskracht, gedragen
door de arbeiders.

Zij zal dit ook na den oorlog zijn.
Daarom is het van sommige autori-

teiten en werkgevers — zacht gespro-
ken — niet verstandig, dat zij de vak-
beweging nog niet erkennen en raad-
plegen, „omdat nog niet alle arbei-
ders van vroeger zich hebben aange-
sloten"!

Zijn deze heeren zöó bevangen
door een bureaucratische geest? Be-
grijpen zij niet, dat ook de vakorgani-
saties gehandicapt zijn door vervoers-
en vergadermoeilijkheden, door gebrek
aan bureaux en personeel, waardoor
deze inschrijving in de luttele weken,
die sinds de bevrijding verliepen, nog
niet kon plaats hebben ?

Moeten er eerst ongelukken gebeu-
ren, eer bij allen hier het juiste inzicht
doorbreekt?

Begrijpt men niet, dat het een alge-
meen, een landsbelang is, dat de oude
organen van overleg en samenwerking
hun taak weer voor het oog van heel
het volk hervatten?

Heusch — met dat ledental komt
het dan best in orde!

De hoofdzaak is, dat de vakorga-
nisaties direct hun werk hebben op-
gevat. Zij zijn ook nu de represen-
tanten der arbeiders.

Alle nieuwlichters ten spijt.

De Vakcentralen zijn er*
Wij kunnen tot onze vreugde mee-

deelen, dat niet alleen in Eindhoven
het werk der vakbeweging is hervat,
doch dat dit is geschied in alle dee-
len van het bevrijde gebied.

In de Mijnstreek zijn de mijnwer-
kersorganisaties herrezen.

In Nijmegen, Tilburg, Breda, Ber-
gen op Zoom, Goes — om tal van
andere plaatsen maar ongenoemd te
laten — zijn de plaatselijke centra-
len aan het werk gegaan. In al die
plaatsen heeft men ook begrepen, dat
de samenwerking, die voor den oor-
log reeds sterk was, nu ook in ge-
organiseerden vorm moest gegoten
worden.

Doch het werk is nog meer uitge-
groeid.

Er is contact tusschen verschillende
organen der vakbeweging in het be-
vrijde gebied geweest waardoor de
gedachten konden worden uitgewis-
seld.

Een moeilijkheid daarbij — en dat
zal voorloopig nog wel blijven —
was het vervoer.

Doch een andere moeilijkheid was,
dat er geen centrale organen voor de
vakbeweging in het bevrijde gebied
•waren.

Deze moeilijkheid is thans overwon-
nen.

Eerst kwam het bericht: er is een
bureau van het N.V.V. in het bevrijde
gebied.

Daarna : ook voor het R.K.W.V. is
een dergelijk bureau gesticht.

Ons werd thans meegedeeld: ge-
sticht is een Centraal Bureau voor de

DE V A K B E W E G I N G PARAAT!
Overleg met de Werkgevers
inzake Wachtgeldregeling.

De eerste resultaten bereikt.
Wanneer in het verleden de door

de vakbeweging bereikte resultaten
onderwerp vormden van een beoor-
deeling door haar leden of buiten-
i.aanders en men wenschte een bere-
kening te maken inzake de verhouding
van bepleite verlangens tot verkregen
resultaten, dan werd niet zelden —
wanneer men in zijn verwachtingen
was teleurgesteld — de fout gemaakt
dit aan één enkele partij, bij voorkeur
aan de vakbeweging, te wijten.

En niets is minder juist.
Het is toch immers zóó, dat bij on-

derhandelingen altijd minstens twee
partijen betrokken zijn, die moeten
trachten tot overeenstemming te gera-
ken. Het komt dan in de practijk bijna
altijd neer op een geven en nemen
van beide kanten. Met een hardnek-
kig vasthouden aan een eigen stand-
punt, zonder op redelijke wijze reke-
ning te houden met het goede in eens
andermans opvatting, wordt niets be-
reikt.

Resultaten worden alleen bereikt
door overleg.

De beteekenis van het onderling
overleg kan, vooral in de practijk
der vakbeweging, niet te hoog wor-
den aangeslagen.

Want het is voor een juiste orde
in het geheele maatschappelijke leven
van het allergrootste belang, dat de
twee groote sociale groepen, die der
werkgevers en werknemers, elkander
goed verstaan.

Zij moeten begrip toonen voor el-
kanders omstandigheden en belangen,
omdat zij door het bedrijf zoo nauw
met elkander zijn verbonden.

Klinkt dit misschien wat vreemd ?
Geenszins.
Willen we een juisten waardemeter

aanleggen voor de verhouding van
werkgever tot werknemer, dan zal
steeds het bedrijf, de onderneming, in
onze overweging moeten worden be-
trokken.

De ondernemer, die aan het bedrijf

Christelijke Vakbeweging in bevrijd
gebied.

De drie vakcentralen zijn dus door
— wat we zouden willen noemen:
noodcentralen — gerepresenteerd. Bo-
vendien hebben deze drie gesticht een:
Raad van Vakcentralen in het Be-
vrijd Gebied.

Leden daarvan zijn :
N.V.V.: C. J. v. Lienden

C. Z. de Vries
R.K.W.V.: Fr. Hoogers

H v. Lieshout
C.N.V.: A. Hagoort

Een nader aan te wijzen lid.
In een op 8 Dec. gehouden eerste

vergadering werd - overeenkomstig
een reglement voor de samenwerking
der vakcentraleu - tot Voorzitter be-
noemd C. J. v. Lienden, tot Vice-voor-
zitter A. Hagoort en tot Secretaris
Fr. Hoogers. Het secretariaat werd
gevestigd: St. Annaplein 21, Tilburg.

Deze Raad van Vakcentralen repre-
senteert de geheele vakbeweging in
bevrijd gebied bij de Overheidslicha-
men en bij alle organen, die vraag-
stukken van sociaal belang hebben te
bespreken.

Door de stichting van dezen Raad
is een belangrijk werk verricht ten
behoeve van den wederopbouw van
Nederland.

zijn ondernemingsgeest en kapitaal
verschaft, kan niet worden gemist.

Hij is een essentieele voorwaarde
voor het bedrijf.

Maar de werknemer met zijn ar-
beidsprestatie is voor het bedrijf even
onmisbaar.

Schakelt men één van beide fac-
toren, werkgever of werknemer, uit,
dan beantwoordt de onderneming niet
meer aan het doel, waarvoor zij in
het leven werd geroepen.

Werkgevers en werknemers wet'
ken, ieder op eigen wijze en ieder op
eigen plaats, aan één gemeenschappe-
lijk belang.

Dat is het bedrijfsbelang. Doch ook
een gemeenschapsbelang, omdat een
goed geordend bedrijfsleven een der
pijlers is waarop de gemeenschap
moet rusten.

Beide groepen dienen hun belangen
op elkander af te stemmen, omdat zij
door middel van hei bedrijf ten nauw
ste met elkander zijn verbonden.

En waar hier sprake is van een on-
derlinge verbondenheid, zijn er ook
wederzijdsche rechten en verplich'
tingen.

Dat beteekent, dat de werknemer
alles heeft te doen, wat het bedrijfs-
belang, dus ook zijn belang, kan be-
vorderen en alles heeft na te laten
wat dit belang kan schaden.

Met inschakeling van al zijn krach-
ten zal hij moeten trachten, het be-
drijf, zijn bedrijf, tot bloei te brengen.
Nauwgezette plichtsbetrachting zal hij
moeten paren aan een gedegen vak-
kennis, om zijn practische bruikbaar-
heid voor het bedrijf zoo groot mo-
gelijk te maken.

Dat beteekent echter ook, dat de
werkgever de verplichting heeft, om
den werknemer voor behoorlijk ge-
presteerden arbeid een behoorlijk ar-
beidsloon te betalen, waaronder valt
te verstaan een zoodanige regeling
der arbeidsvoorwaarden, dat de werk-
nemer op behoorlijke wijze in zijn
onderhoud en in dat van zijn gezin
kan voorzien, ook zelfs op het mo-
ment waarop hij, buiten zijn schuld,
zijn arbeid niet of niet meer zal kun-
nen verrichten.

Op dezen grondslag is de totstand-
koming van sociale verzekeringen,
zooals invaliditeits- en ouderdomspen-
sioen, zeker te verdedigen.

Ook echter een wachtgeldregeling,
zooals die, naar bekend mag worden
verondersteld, kort na de bevrijding
door werkgevers en werknemers is tot
stand gebracht.

Het is een zeer belangrijk initiatief
geweest, dat de vakbeweging in Eind-
hoven onmiddellijk na haar herrijzing
heeft genomen, omdat het hier gaat
om de belangen van een groot aantal
werknemers, die door den loop der
gebeurtenissen niet direct in het nor-
male arbeidsproces konden worden in-
geschakeld.

In de bladen van 2 November j.l.
heeft men het een en ander over deze
wachtgeldregeling kunnen lezen.

Zij is met medewerking van het Ar-
beidsbureau en in overleg met de
werknemersorganisaties voorbereidt en
uitgewerkt en door de beslissing van
den Rijksbemiddelaar geldig verklaard
voor het geheele bevrijde gebied.

Deze regeling komt hierop neer, dat
wachtgelders, die O uren werken,
maximaal 80% van het oorspronke-
lijk verdiende loon genieten. Werken

zij langer in de onderneming, dan
ontvangen zij het normale loon voor
de gewerkte uren plus een wachtgeld
van maximaal 80% van hetgeen zij
zouden ontvangen, indien de niet ge-
werkte uren op basis van het gefi-
xeerde loon zouden zijn uitbetaald.

De arbeiders, die wachtgeld ontvan-
gen, zijn verplicht, een voor hen pas-
senden werkkring te aanvaarden, ook
al ligt deze buiten de onderneming;
de betaling echter geschiedt door de
eigen onderneming.

Men ziet uit het vorenstaande ook
de diepere beteekenis van de wacht-
geldregeling. Immers, de werknemer
komt nu niet, zooals bij werkloosheid,
los te staan van het bedrijf.

De sociale positie van den werk-
nemer maakt, dat zijn bestaanszeker-
heid afhangt van de werkgelegenheid
in de industrie, waarin hij werkzaam
is en die deze hoedanigheid kan be-
nutten en honoreeren. Omgekeerd
heeft de industrie er groot belang bij,
de werknemers aan zich te binden,
wier capaciteiten zij kan benutten.
Het is dus beider belang, dat een
band tusschen de onderneming en den
werknemer blijft bestaan, ook al is de
werkgelegenheid tijdelijk tot nul gere-
duceerd.

Men doet hiermede dus afstand van
het vroeger meer dan eens gehuldigde
beginsel, dat de werknemer ten op-
zichte van zijn arbeidsvoorwaarden
slechts een deel van de exploitatie-,
van de onkostenrekening is, waarop
men van werkgeverszijde op elk wil-
lekeurig moment kan bezuinigen.

Hier wordt de arbeid getoetst aan
de menschelijke waardigheid en wordt
het standpunt prijs gegeven, dat deze
arbeid slechts een ruilobject zou zijn.

De totstandgekomen wachtgeldrege-
ling is inderdaad een belangrijke
schrede voorwaarts naar het onderling
begrip van en het streven naar be-
hartiging van de wederzijdsche belan-
gen van werkgever en werknemer.

Beteekent dit, dat wij ten volle te-
vreden zijn over deze regeling, zoodat,
er geen verdere desiderata zouden
zijn?

Wij zijn wel tevreden, doch niet
voldaan.

Immers, hoe belangrijk de regeling
op zichzelf ook is, zij omspant nog
niet alle werknemers en bedrijven, die
door de tegenwoordige omstandig-
heden nog niet of nog niet volledig
in het productieproces zijn ingescha-
keld.

Verschillende groote bedrijven pas-
sen de regeling toe, doch er zijn nog
heel wat kleinere en kleine, die haar
negeeren.

En ons bezwaar geldt dan ook het
feit, dat aan de wachtgeldregeling de
z.g. sanctie ontbreekt, waardoor het
onmogelijk is, haar op alle bedrijven
van toepassing te verklaren.

Nu de thans loopende regeling op
31 December a.s. afloopt en onge-
twijfeld zal moeten worden verlengd,
omdat de omstandigheden, die tot
haar instelling hebben genoopt, nog
onverminderd van kracht zijn mogen
met vertrouwen de komende onder-
handelingen tusschen overheid, werk-
gevers en vakbeweging worden tege-
moet gezien.

Een tweede punt, dat bij de bespre-
kingen zeker de aandacht zal ver-
dienen, is de mogelijkheid, om de door
den Rijksbemiddelaar gegeven toe-
stemming om de loonen met 25% te
verhoogen, ook van toepassing te
verklaren op de wachtgeldregeling.

Wij wachten met belangstelling en
met vertrouwen de komende onder-
handelingen af.



Het Voedselprobleem

We weten het allen; nog maar kort
geleden kenden we de periode, waarin
eiken dag over het voedselprobleem
in de krant werd geschreven en ieder-
een er dagelijks met bitterheid over
sprak. Ja, dat men zelfs meende, voor
de oplossing hiervan te moeten de-
mons treeren.

Het is gelukkig, dat we het diepte-
punt van den dreigenden nood voorbij
zijn. Het is goed, te kunnen consta-
teeren, dat de, zij het nog lichte,
verbetering in onze voedselpositie al-
gemeene waardeering ondervindt. Het
pad door het oerwoud van moeilijk-
heden schijnt nu definitief te zijn ge-
baand en er behoeft geen vrees meer
te bestaan, dat we het slechter zullen
krijgen dan we het hebben gehad.
" Men zou ons nu de vraag kunnen
stellen: „als het nu werkelijk zoo is
gesteld met deze aangelegenheid, waar
om is het dan goed, hierop nog eens
terug te komen?" Ons antwoord is:
Wij komen hierop terug om twee re-
denen. Ten eerste omdat de vakbe-
weging den plicht heeft, haar voor-
lichting in alle zaken te richten naar
den werkelijken stand van zaken en
ten tweede, omdat wij iets zeggen wil-
len over de eischen, die men aan de
voedselvoorziening in dezen tijd zou
willen stellen.

Eerst dus iets over den werkelij-
ken stand van zaken. Reeds in het
eerste nummer gaven we een kort
overzicht van de stappen, die door de
vakbewegingi ter zake werden onder-
nomen, waarbij de komst van een spoe-
dige verbetering tevens werd voor-
speld. Hieruit kon tevens blijken, dat
de vakbeweging bij haar pogen om
verandering in den noodtoestand te
krijgen, den weg van het redelijk
overleg had gekozen. Zij trachtte door
het inwinnen van informaties de di-
recte oorzaak te vinden, omdat zij er
van overtuigd was, dat alleen langs
dezen weg de oplossing gevonden zou
kunnen worden.

Toen eenmaal vaststond dat nieuwe
voorraden van ver moesten worden
aangevoerd, werd een zeer dringend
beroep gedaan op den Chef van de
Staf Militair Gezag, Generaal Majoor
Mr. H. J. Kruis. Wat deze ons in
eerste instantie berichtte, daarvan werd
reeds in ons eerste nummer gewag ge-
maakt. Na het verschijnen van dit
nummer kwam er echter nog een
schrijven van Generaal Kruis, met een
aantal belangwekkende mededeelin-
gen, die naar onze meening een alge-
meene bekendheid meer dan waard
zijn.

Allereerst wordt ons in dien brief
nog eens de overtuiging gegeven, dat
de voedselvoorziening in het bevrijde
gebied de volle aandacht heeft en dat
alle pogingen in het werk worden ge-
steld, om de noodzakelijke verbeterin-
gen door te voeren. Hierbij moeten
echter groote moeilijkheden langzaam
maar zeker worden overwonnen.

Vervolgens blijkt, dat Militair Ge-
zag, tezamen met de geallieerde le-
gers reeds als eerste hulp, belang-
rijke hoeveelheden goederen naar Ne-
derland heeft kunnen brengen welke
goederen inmiddels reeds in distributie
zijn gebracht. Dan zien we voorts, dat
de geallieerde opperbevelhebber bevo-
len heeft, dat uit de legervoorraden
groote hoeveelheden voedingsmiddelen

voor de burgerbevolking vrijgemaakt
moeten worden en dat deze hoeveel-
heden intusschen reeds voor een deel
aan deNederlandsche organisatie voor
de voedselvoorziening zijn overhan-
digd, tengevolge waarvan evenzoo de
rantsoenen konden worden uitgebreid.

Maar dan komt het waarschuwen-
de woord. En we zullen goed doen,
om dat ernstig ter harte te nemen.
\Voordelijk vervolgt de Generaal:

„Hoewel het keerpunt nu gekomen
is en een aanmerkelijke verbete-
ring te wachten is wil ik tevens
wijzen op de groote moeilijkheden,
waarmede de autoriteiten, belast
met de voorziening van Neder-
land te kampen hebben.
Een modern leger heeft een zeer
groote hoeveelheid ammunitie en
ander oorlogsmateriaal noodig en
het zal U zonder meer duidelijk
zijn, dat de voorziening van het
bevrijdingsleger de hoogste priori-
teit (d.i. voorrang. — Red. Her-
rijzing) moet hebben.
Ook in de toekomst zal de voor-
ziening van de burgerbehoeften
beperkt blijven door de vraag van
het leger. Ik gaf nog er reken-
schap van, dat de opofferingen dl
het Nederlandsche volk zich moet
getroosten, buitengewoon groot
zijn, maar deze opofferingen zijn
een deel van den prijs dien Ne-
derland betaalt voor het herwin-
nen van zijn vrijheid."

Deze woorden van een man, die 't
zonder eenige twijfel zeer goed met
ons volk meent en die bovendien
volkomen terzake kundig is, behoe-
ven van ons geen nadere toelichting.
Zij spreken een duidelijke taal en zijn
een weerspiegeling van de feiten zoo-
als die er nu eenmaal liggen. Wij
moeten in dit tijdsbestek allen de
realiteit ten volle willen en durven
zien. Dan scharen wij ons ook daad-
werkelijk achter de geallieerde legers
die thans hun offers brengen, om den

tiran, die ons ruim vier jaar lang heeft
bestolen en geknauwd, te verslaan.

Hiermede komen we dan tevens aan
de tweede reden, waarom we nog één
maal op het voedselprobleem zijn te-
ruggekomen; iets te zeggen over de
eischen, die men aan de voedselvoor-
ziening zou willen stellen.

Wij meenen namelijk dat we allen
de moreele verplichting hebben, in
dezen een gepaste bescheidenheid te
betrachten. Want laten we toch geen
moment verzuimen aan onze landge-
nooten, aan onze familie en vrien-
den boven de rivieren te denken l
Zij leven daar, gebukt onder een nog
zwaardere terreur dan wij hier ooit
hebben ondervonden, zonder verwar-
ming, zonder electriciteit, zonder gas
en bijkans zonder eten. Ja, ze smach-
ten eenvoudig naar hun bevrijding.
Naar onze overtuiging zal deze be-
vrijding voor hen een onmiddellijke
verlossing uit alle ellende moeten zijn.
Wanneer we het werkelijk goed met
ons volk meenen — en dat doen we
toch ! — dan mogen we niet willen,
dat wij alles van den aanvoer op-
soupeeren. Voor hen daar in het
Noorden dienen we te reserveeren
voor directe hulp. Er moet voorkomen
worden, dat zij zoo lang hebben te
wachten als wij deden; want dat zul-
len zij in barren wintertijd eenvoudig
niet Ëunnen. Het is een eere-plicht,
zoo de zaken te zien en de verdere
uitvoering inderdaad zoo te verlangen.

De vakbeweging heeft zich dan ook
op dit standpunt gesteld. Zij stelt daar
bij echter den eisch, dat de overheid
waken zal, dat de voor het bevrijde
gebied beschikbare hoeveelheden ook
inderdaad in handen komen van hen,
die daarop recht kunnen doen gelden.
Het moet uitgesloten zijn, dat bepaal-
de personen of groepen van personen
v..n dtócc btlitcugcwouc OlLlStclUÜlyhe-

den zouden kunnen profiteeren. Thans
moet als dwingend gebod gelden, dat
zij die zich vergrijpen aan onze mo-
reele verplichtingen tegenover onze
landgenooten in het nog bezette deel
van ons vaderland, zoo zwaar worden
gestraft, dat hun en anderen de lust
zal vergaan daarmede voort te gaan.

De realiteit dwingt ons, de zaken
zoo te zien. De vakbeweging zal
hierop blijven hameren, zoolang ook
maar de kleinste groep van ons Volk
in nood verkeert!

Over gebrek aan belangstelling
heeft het eerste nummer van „Her-
rijzing" niet te klagen gehad.

Integendeel.
Allerwege is het met groote instem-

ming begroet; leden der vakbeweging
hebben met intense aandacht het blad
gelezen en herlezen. Daarnevens heb
ben verschillende verzoeken de redactie
bereikt, om extra nummers toe te
zenden.

Ook van de zijde der werkgevers,
der Overheid en zelfs van particulie-
ren, bestaat een groote belangstelling,
waarvoor wij gevoelig zijn.

Herhaalde verzoeken bereikten ons,
om een abonnement.

Naar aanleiding daarvan deelen wij
mede - - dit ter gelijktijdige beant-
woording van verschillende ontvangen
brieven — dat „Herrijzing" slechts

een tijdelijk karakter heeft. Zoodra
ons vaderland geheel zal zijn bevrijd,
zal de landelijke vakbeweging de
voorlichting van haar leden ter hand
nemen.

Vandaar dat de vakcentralen er van
hebben afgezien een abonnementsgeld
vast te stellen.

De regeling is nu zóó, dat „Herrij-
zing" allereerst wordt toegezonden
aan de leden en a.s. leden der vak-
beweging. Daarnaast kan iedereen, die
interesse voor „Herrijzing" heeft, zich
schriftelijk wenden tot het redactie-
adres en toezending aanvragen. Men
kan er dan van verzekerd zijn, dat
men regelmatig de te verschijnen num-
mers zal ontvangen.

Het ligt in de bedoeling, dat „Her-
rijzing" na dit tweede nummer voor-
taan om de 14 dagen zal uitkomen.

HERRIJZING
Wij zijn erkentelijk voor de waar-

deering, die uitgesproken is voor de
keuze van den naam van ons blad.
Wij lazen daarover o.m. in „De
Waarheid": „juister naam had men
niet kunnen bedenken; herrezen zijn
de oude vakcentralen, herrezen de oud
moderne bonden, herrezen Ka-
tholieke bonden, herrezen de Prot.
Chr. bonden."

Dat is juist gezien. Zooals de leus
in de bezettingsjaren was: Nederland
zal herrijzen, zooals de radio-omroep
in bevrijd gebied den fieren naam
voert: Herrijzend Nederland, zoo spre-
ken wij van de „Herrijzing" der krach-
tige, zegenrijk-werkende vakbeweging
in Nederland.

Ongetwijfeld was deze naamskeuze
gelukkiger dan die van het blad „De
Waarheid". Iedereen herinnert zich
toch, dat het zoogenaamde Nationale
Dagblad van den heer Mussert den
naam „waarheid" voerde als „tele-
gramadres". Daardoor is die naam
belast met een zeer onaangenamen bij-
smaak.

1945
brenge ons:

de volledige bevrijding van ons
Vaderland,

en daarin:
de gezonde ontwikkeling der
Vakbeweging,

en daardoor:
de bevestiging en ontplooiing
van de positie der arbeiders.

Adressen der Vakcentralen.

Raad van Vakcentralen voor
het Bevrijd Gebied:

Secretariaat :

St. Annaplein 21, Tilburg.

N.V.V.: Leenderweè 291

Eindkoven.

R.K.V.V.: St. Annaplein 21,

Tilburg.

C.N.V. : Lodewijk Napoleon-

plein 12, Eindhoven.

Raad van Overleg te Eindhoven.

Secretariaat:

Roostenlaan 172, Eindkoven.

R.K.W.V.: Kleine Berg 12,

Eindkovent

Eindkovenscke Bestuurderbond

Stokroosstraat 7, Eindkoven.

Eindkovenseke Ckristelijke Be-

sturenbond: Annastraat 10,

Eindkoven.



Over wilde stakingen

We hebben in Eindhoven bij Philips
en in Best bij Bata nu een wilde sta-
king gehad.

O ja, wij weten het, er zal van de
organisatoren der staking in Eindho-
ven direct een protest komen: het was
geen staking, doch een demonstratie.

Doch dat maakt de zaak niets beter.
Al het water van de zee kan niet

afwasschen, dat het werk in het be-
drijf, zonder den gebruikelijken opzeg-
termijn, werd stopgezet en dat het
personeel de fabrieken en kantoren
verlaten heeft. Dat is dus staking!

Het feit, dat geen opzegtermijn in
acht werd genomen stempelt deze sta-
king tot een „wilde staking". Het feit,
dat men ging demonstreeren tegen de
autoriteiten, dus tegen menschen, die
met het bedrijf zelf niets te maken
hebben, maakt het tot een politieke
staking. De omstandigheid, dat ge-
fluisterd wordt, dat hooge chefs in
het bedrijf een wenk gegeven hebben,
om zöö op te treden, zou alleen kun-
nen aanwijzen, dat de arbeiders „ge-
bruikt" zijn voor het bereiken van
bepaalde doeleinden. Het feit, dat
bazen en chefs een heelen morgen
vergaderd hebben over de vraag: zul- ,
len we het doen, of niet doen en dat
ze toen aan het eind van den morgen,
na een mededeeling aan de Directie,
het signaal gaven: vanmiddag naar
het Van Eedenplein, maakt de zaak
al evenmin beter. Ook het feit, dat in
•;',£ IIMS en door de radio — radio-
Oranje nota bene ! —• werd medege-
deeld, dat de Directie uit sympathie
met de stakers de kantoren sloot,
geeft de zaak geen ander aanzien.

Het eenig resultaat, dat met staking
en demonstratie bereikt is, is, dat de
Directie van het bedrijf in „De Vrije
Philips-koerier" een dreigement aan
de,_stakers liet plaatsen.

Wat men een oogenblik als resul-
taat van de demonstratie meende te
zien: verbetering van den voedseltoe-
stand, was ook zonder de staking in
orde gekomen.

Want daags voor de staking waren
enkele vertegenwoordigers van de fa-
brikantenvereeniging met den voorzit-
ter van de Philipskern op bezoek
geweest bij den Provincialen voedsel-
commissaris en was hun omtrent deze
verbetering — die natuurlijk ook al
eer was geregeld — een bevredigende
mededeeling gedaan.

Over de staking te Best hebben wij
thans nog niet voldoende gegevens.
Alleen kregen wij de mededeeling, dat
het stakings-comité deed aanplakken,
dat de stakings-oproep op een misver-
stand berustte l

Er zijn vier bezettingsjaren over
ons heengegaan. Er is in die jaren
veel gebeurd. En daardoor hebben wij
misschien veel, van wat we vroeger
wisten, een oogenblik vergeten.

Laten dan deze stakingen onze ge-
heugens opfrisschen.

In het verleden hebben de Neder-
landsche arbeiders — voorzoover ze
al niet uit principe tegenover stakings-
gymnastiek stonden — uit harde er-
varing geleerd, dat wilde en politieke
stakingen op den duur alleen moeite
en narigheid voor de arbeiders op-
leveren.

De bedrijfsleiders hebben toen kun-
nen ervaren, dat deze stakingen het

bedrijf in ernstige mate onstabiel ma-
ken.

Niet wilde staking, doch regelmatig
overleg door en met de vakorgani-
saties brengt de arbeiders vooruit en
strekt tot bevordering van de regel-
matige ontwikkeling der bedrijven.

Dien weg moeten we weer bewan-
delen.

Als de wilde stakingen van dezen
tijd ons dat geleerd hebben, is er al-
thans eenige winst.

Thans kunnen we minder dan ooit
hebben, dat het bedrijfsleven zich niet
regelmatig kan ontwikkelen.

De wederopbouw van Nederland
en daartoe eerst: de bevrijding van
Nederland-boven-de-rivieren en daar-
nevens onze positie tegenover de geal-
lieerde militairen leggen ons een te
zware verantwoordelijkheid op.

AANPAKKEN
Reeds direct na het verschijnen van

„Herrijzing" ontving de redactie veel
brieven uit alle lagen van de bevol-
king. De meeste brieven juichten het
verschijnen van ons orgaan van harte
toe en bevatten de beste wenschen
voor de toekomst. Ook waren er brie-
ven, die ingingen op een bepaald ar-
tikel uit ons eerste nummer.

Zoo bleek het artikel „AanpaKKcij"
de aandacht van velen te hebben ge-
trokken. Aan één van de brieven
daarover willen wij wat meer aan-
dacht schenken, omdat daaruit een
zoo echt goede gezindheid naar voren
komt.

De bewuste briefschrijver, die ken-
nelijk tot onze groote arbeidersbevol-
king behoort, begint met zich bereid
te verklaren tot aanpakken, „ten alle
tijde, hoe en waar dan ook". En dan
blijkt dat de schrijver reeds heeft aan-
gepakt. Hij vertelt ons iets van zijn
ervaringen. Hij schrijft:

-„Nu heb ik ervaring opgedaan in
Best. Daar is nog werk genoeg, voor-
al op het gebied van aardappelrooien.
Er zijn boeren, die gewoon niet meer
uit den weg kunnen met hun werk,
omdat ze geen personeel hebben. Mij
is zelfs aangeboden, om mede te hel-
pen. Als belooning kreeg ik aardap-
pels en genoeg. Maar wat baat het,
als ik daar alleen sta te werken ?

Daar in Best is werk voor honderden
arbeiders ! Als we aanpakken, valt er
daar nog veel te redden.

Zou het daarom niet mogelijk zijn,
dat de organisaties zich in verbinding
stellen met het Arbeidsbureau en met
die gemeenten, waar men een tekort
aan arbeidskrachten heeft ? Ik ben be-
reid, zelf met een ploeg er op uit te
gaan om te helpen. Er moet leiding
zijn, want de menschen weten nu niet,
waarheen."

Het is nog niet zoo lang geleden
dat deze brief geschreven werd. Naar
ons gevoel geschiedde het schrijven
net op de grens van den chaos en de
betere regeling. Want eerst dacht
men: wat geeft het, „aanpakken" met
alle klem te propageeren, als de lei-
ding en de bereidheid daartoe ont-
breekt.

Inderdaad, ook nu nog zijn er tal
van moeilijkheden, die de volle ont-
plooiing van het aanpakken in den
weg staan. We denken aan de nog
onvoldoende voeding, waardoor zwaar
werk onverantwoord is; en het ver-
voersprobleem, waardoor groepen ar-
beiders slechts met de grootste moeite
zouden kunnen worden vervoerd.

Met het aardappelrooien staan de
zaken echter al veel beter. Bekend is,
dat de regelmatige voorziening van
nieuwe voorraden gewaarborgd is, al
wil het ons voorkomen, dat ook een
verhooging van het aardappelrantsoen
een volksbelang van de eerste orde is.
Als daarvoor de aardappelen in Best
kunnen dienen, dan moeten we ze met
man en macht gaan rooien, opdat ze
ter beschikking komen! De wereld
bestaat echter niet alleen uit Eind-
hoven en het kan dus zijn, dat ze
reeds een andere bestemming hebben
gekregen. Overigens zal het bekend
zijn dat het rooien van aardappels lu
Best door de aanwezigheid van land-
mijnen ten zeerste werd bemoeilijkt,
zoo niet voor een belangrijk deel on-
mogelijk werd gemaakt.

Vast staat overigens, dat er nu
meer en betere leiding in de zaak zit
en dat het nu voor een voornaam deel
op de medewerking aankomt.

Ja, werkelijk — er zijn mannen
noodig, zooals we die in den brief-
schrijver terugvinden. We vertrou-
wen, dat zulke er velen zullen zijn,
want daaraan is steeds behoefte. Nu
eens in mindere, dan weer in meer-
dere mate. Maar thans bovenal.

Ieder die vrij is, doet dan ook ver-
standig, zich met het arbeidsbureau te
verstaan. Daar moet men weten, over
hoeveel „aanpakkers" we kunnen be-
schikken. Zoolang dat niet gebeurt,
kunnen we over „aanpakken" blijven
schrijven en praten. Dan blijft het
echter een leuze en wordt het geen
daad.

Een anonieme brief
Wij ontvingen een anonieme brief.

Een brief dus zonder naam of adres
van den afzender zonder onderteeke-
ning ook en zelfs zonder datum.

Goede gewoonte is, om dergelijke
brieven zonder meer te deponeeren op
de plaats, waar zij hooren: in de prul-
lemand, of in de bak voor kachel-aan-
maakpapier.

Toch zullen wij er ditmaal even
aandacht aan besteden.

Wij hopen namelijk, dat het niet
alleen de eerste, maar ook de laatste
anonieme brief is, dien wij ontvangen.
Wie zoo fier is, om ons allerlei ver-
wijten te doen, moet zoo dapper zijn,
zijn naam en adres op den brief te

schrijven. Dan kunnen wij tenminste
antwoorden.

De schrijver heeft het over de
loonen van de schilders, die verhoogd
zouden worden van 50 op 74 cent.
Deze verhooging is, zegt hij, niet
doorgegaan. En dat zou nu onze
schuld zijn. Als de drie vakcentralen
niet meer in de melk te brokken heb-
ben

De schrijver is heelemaal mis. De
vakcentralen hebben hier niets mee
te maken. Dit ligt op den weg van
de vakbonden voor het Bouwbedrijf.
Die hebben er ook het noodige aan-
gedaan. En werkelijk niet zonder re-
sultaat. Laat de briefschrijver dat maar

eens even bij den vakbond, bij welke
hij behoort, informeeren!

We laten dit nu even in het mid-
den, om nader op onzen briefschrijver
terug te komen.

Deze vriend-zonder-naam meent nl.:
als het zöö gaat, dan hebben wij geen
bonden noodig; dan zijn de centen,
die men daaraan besteedt, voor niets
weggegooid I

Beste vriend. We willen je eens
eerlijk vragen: hoeveel geld heb jij na
September 1944 al voor je organisatie
betaald ? Wij weten het zeker I Geen
cent. Jij hebt dus zeker niets wegge-
gooid. En nu verwijt je anderen, dat
dat niets aan rente opbracht. Dat
spreekt toch vanzelf ? Zonder hand
kun je geen vuist maken en zonder
geld geen organisatie. Begin eens met
toe te treden als lid. Betaal dan je
contributie. Kom vervolgens op de
vergadering. En bespreek daar de
zaak. Rond en openhartig. Van man
tot man. Dan zijn er zaken te doen.
Dan kun je leeren, hoe de zaken in el-
kaar zitten. Bijvoorbeeld ook dit, dat
B. en W., die volgens jou de loons-
verhooging hebben tegengehouden,
ook al weer niets aan die zaak heb-
ben gedaan. Heusch, je kunt op de
vergadering nog wat leeren. Dan
word je vanzelt een goed vakbewe-
gingsman. En dan zul je ervaren,
öat de centen voor de vakbeweging
hun rente meer dan dubbel en dwars
opbrengen.

Wil je een bewijs ?
Denk er dan eens aan, hoe je vader

en grootvader, hoe de schilders voor
20, 30 jaar woonden en leefden. Ver-
gelijk daar je eigen positie eens mee.
Lees dan eens wat over den strijd der
vakbeweging van 1870 tot 1940. Dan
zul je zien: de arbeid der vakbewe-
ging heeft de positie der arbeiders
«*t»M*e*i omlioog gebracht l

Nü leven we in een moeilijke
positie.

Ons land is leeggehaald en platge-
brand. Een groot deel van ons land is
nog niet bevrijd. We zitten zonder
spoorwegen en zonder scheepvaart-
verkeer. We hebben geen havens,
waarin de schepen kunnen binnenko-
men, om ons voedsel en kleeding van
overzee aan te brengen. We hebben
zelfs niet eens het bestuur van onze
eigen regeering, maar zijn afhankelijk
van wat de geallieerde legerleiding —
die allereerst voor het winnen van
den oorlog moet zorgen — voor ons
doet. En na deze oorlog wacht ons
het enorme werk van den wederop-
bouw, waarvoor we nog niet eens het
geld hebben.

En toch beste vriend, ondanks al
die moeilijkheden en ondanks het
feit, dat jij en een heel aantal anderen
nog verzuimden, om zich bij hun vak-
bond aan te melden en te beginnen,
contributie te betalen Ondanks
dat alles zijn de mannen van de vak-
beweging begonnen, om voor jou en
voor alle arbeiders te werken.

Zij doen dat, omdat ze zelf arbei-
der zijn en omdat dat hun plicht is.

Zegt je dat iets ?
Ongetwijfeld.
Je laat nu toch zeker, als dit maar

even tot je doordringt, je flauwhar-
tige houding van aan-den-kant-staan,
kankeren en briefjes-zonder-naam-
schrijven varen. En je doet mee I

Je doet mee aan den opbouw van
Nederland !

Je doet mee aan het werk voor de
arbeiders in het herbouwde Neder-
land!

Je sluit je aan bij je vakbond!

Tot ziens, kameraad, op de eerste
vergadering van je vakbond !


