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OP DE GRENS VAN TWEE WERELDEN.
In een brochure *) van 53 pagina's, met een duidelijke

grote letter gedrukt, onderneemt Dr. H. Colijn een poging om
de fouten van het verleden te schetsen en enkele wenken te
geven omtrent hetgeen thans in het belang van ons volk zou
kunnen worden verricht. Die fouten houden in zeer sterke
mate verband met de omstandigheden, welke uit de wereld-
oorlog 1914—1918 zijn voortgevloeid. Het conflict dat in
1914 was ontstaan, is nimmer finaal opgelost.

„Bij de overwinnaars viel nog geruime tijd de neiging te
bespeuren om Duitsland er onder te houden en om met finan-
ciële en economische middelen de gestaakte strijd der wape-
nen voort te zetten.

Het begon al onmiddellijk na de wapenstilstand op 11
November 1918. Duitsland had zwaar geleden onder de
gevolgen van de Britse blokkade. Een Engels auteur schat de
aan de honger ten offer gevallenen in de laatste jaren van de
oorlog op ongeveer 800.000, meest kinderen tussen 5 en 15
jaar. De gezondheidstoestand der bevolking was tot een zeer
laag peil gezonken. In Nürnberg b.v. leden in 1918 50 procent
der kinderen aan tuberculose. Het zijn maar een paar cijfers,
die we vermelden, maar zij zijn voldoende om zich een beeld
van het geheel te vormen, zoals dat was op de dag, dat de
wapens werden neergelegd. Neergelegd tengevolge van be-
palingen die Duitsland militair geheel weerloos maakten."

,,Er was dus, van militair standpunt, geen enkele noodzaak
om de blokkade te handhaven. En er waren dan ook vooraan-
staande personen onder de overwinnaars — o.a. \Vinston
Churchill ~- die de opheffing er van hebben bepleit en zelfs
adviseerden om schepen met voedingsmiddelen naar Duits-
land te zenden. Ook de latere Engelse minister-president
Bonar Law was die mening toegedaan. Desondanks werd de
blokkade na 11 November gehandhaafd en bij de hernieuwing
van de wapenstilstand op 13 December 1918 werd zelfs een
verzoek van Duitsland om enige noodzakelijke levensmidde-
len te mogen invoeren, geweigerd.

Eerst in Maart 1919 kwam er verandering op aandringen
van Lord Plumer, den bevelhebber van de Engelse bezetting
aan de Rijn. In ruil voor de afstand van haar koopvaardij-
vloot kreeg Duitsland nu vergunning om per maand 300.000
ton graan en 70.000 ton vetten in te voeren, een hoeveelhe'd
die beneden de minimum behoefte lag en die eerst in Mei
d.a.v. tot het nodige verhoogd werd."

„ledere Duitser, die nu boven de 30 jaar oud is, heeft on-
getwijfeld herinneringen behouden aan deze periode van uit-
hongering nadat de vijandelijkheden gestaakt waren. Er zijn
dingen die nooit vergeten worden."

*) Dr. H. Colijn — Op de grens van twee werelden —. N.V. Dagblad
en drukkerij „De Standaard", Amsterdam 1940.
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Inderdaad. Dit zijn feiten, die schreeuwen.
Zo licht de schrijver uit de rijke schat van materiaal die

hem ten dienste staat, enkele andere momenten toe, het ver-
drag van Versailles, het vraagstuk der herstelbetalingen, om
de Nederlandse burgers te doen begrijpen, waarom Europa in
de toestand is geraakt, waarin het thans verkeert.

Men kan deze voorlichting achteraf tot op zekere hoogte
waarderen, maar men vraagt zich toch bij lezing ook af, wan-
neer onze leidende persoonlijkheden al deze feiten hebben
geweten, waarom komt men nu pas met deze voorlichting, die
de indruk wekt van mosterd na de maaltijd? Aan de voor-
lichting van het Nederlandse volk heeft in de laatste 20 jaar
blijkbaar wel heel veel ontbroken. Het is wellicht interessant
thans te mogen lezen over het geklungel met het Dawesplan,
het Young-plan, de verdere conferenties over de herstel-
betalingen, betalingen, waaromtrent van te voren vaststond,
dat Duitsland ze niet kon verrichten en die met de economi-
sche ontwrichting ,Ta:i Duitsland leidden tot de ontwrichting
der welvaart in alle landen, die met Duitsland in druk han-
delsverkeer stonden, zelfs in Groot-Brittannië.

„Duitsland zou wel betalingen hebben kunnen doen
— zij het niet in de gedachte omvang — maar alleen op
voorwaarde, dat de wereld bereid ware geweest de
deuren wijd open te zetten voor Duitse goederen. Maar
daartoe was ze juist niet bereid."

Aan hetgeen de wereld wilde doen, konden wij, Nederlan-
ders, niet veel verhelpen. Maar uit de brochure hadden wij
wel eens graag vernomen, of bij onze leidende staatslieden
bekend was of er ook na 1919, speciaal in de laatste 10 jaren,
in Duitsland honger is geleden op grote schaal.

Op het standpunt der ,,oude economie", waarop Dr. Colijn
zich stelt, op de grondslag der ,,economische waarheden, die
onaantastbaar blijken, hoezeer ook veronachtzaamd", was dan
afzijdig blijven te verdedigen. Maar wij zijn een volksgemeen-
schap met sterk Christelijke grondslag. Het Evangelie nu is
de wijsheid der dwazen naar de wereld; zijn boodschap is
niet gericht tot de zeer wijzen in de oude economie. Met de
oude economie is het „doordraaien" van levensmiddelen, het
afslachten van vee, te verdedigen; in het licht van een andere
economie ware het wijzer geweest te geven van onze over-
vloed, toen elders werd geleden. Want ook in de staatkunde
kan men niet God dienen en de Mammon.

Ofschoon kameraadschap tussen naties in deze geest wel-
licht in dit tijdsgewricht rente zou hebben opgeleverd, van
hogere waarde dan kapitaalrente.

Wij zijn een kleine natie. Maar wanneer te rechter tijd
onze roepstem tot de „wereld" was gegaan, waren wij thans
verontschuldigd en stonden wij dus ook sterker.

Nu rijst ook voor ons de vraag naar onze schuld.
De corporatie der Europese staten is thans gelijk aan die

van een zwaar zieke patiënt. Wil Europa haar plaats in de
wereld behouden, dan zal de weg tot herstel moeten worden
gevonden. Daarvoor is het stellen van een goede diagnose
inderdaad nodig, al zijn wij over het lot van ons oude Europa
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niet zo pessimistisch als de geachte schrijver. Europa heeft
meer stormen doorstaan en het is blijven liggen waar het nu
ook ligt, midden in de wereld, wier economisch leven ook
zonder Europa niet kan bestaan.

Als een der oorzaken van de vele kwalen van den zwaren
patiënt noemt de brochure het sterk in het oog vallende ver-
val van de zo hoog geprezen en vereerde democratie.

„Elk politiek systeem dat de wereld binnentreedt, draagt
bij de geboorte reeds de kiemen des doods met zich. De his-
torie leert het ons rijkelijk, dat geen enkel politiek stelsel op
een ongestoord voortbestaan aanspraak kan doen gelden".
„Te veel democratie is de ziektekiem geweest, die de moderne
democratie bij haar geboorte heeft meegekregen en waardoor
zij thans in stervensnood verkeert."

Vandaar, dat zij in land na land verworpen wordt, en de
idee van een democratische wereldorde vervaagt tot een
ijdele droom. De democratie is op een ordeloze terugtocht.

Deze stellingen worden door den schrijver getoetst aan de
staatkundige ontwikkeling van een aantal landen in Europa
gedurende de laatste twintig jaren.

Voor ieder land waar de democratie bezweken is of waar
ze doodziek moet worden geacht, kunnen bijzondere oorza-
ken worden aangewezen, al zijn er ook factoren die een alge-
meen karakter dragen. Als zodanig zijn aan te wijzen de
afhankelijkheid der volksvertegenwoordigers van de kiezers,
het teloor gaan van het gevoel van verantwoordelijkheid voor
gezonde financiën der publieke gemeenschappen. De plun-
dergeest, die vaak richtsnoer werd bij het beheer der publieke
gelden. De angst om neen! te zeggen, wanneer dit noodzake-
lijk was, al zeide het betere oordeel binnenskamers, dat het
onzin was wat werd gevraagd. Het gebrek aan kracht bij de
democratische bestuursvormen, welke kracht nodig is voor
een leiding van het economische leven door de staat.

Ook bij ons leed de democratie aan ouderdomszwakte.
,,Ook wij hebben ernstig geleden aan democratische ver~

slapping, en wij waren niet meer wat we verschuldigd waren
te zijn jegens een glorieuze historie."

Met veel wat Dr. Colijn in zijn brochure hieromtrent
schrijft, zijn wij het eens. Echter niet op geheel dezelfde
gronden. De democratie in Nederland zal niet te gronde gaan
enkel aan een teveel aan democratie, maar ook aan een tekort.
Het Nederlandse volk is in zijn overgrote meerderheid demo-
cratisch naar de geest, in deze zin, dat elke volksgenoot zich
de gelijke acht van welk andere volksgenoot ook. De werk-
man acht zich, en terecht, de gelijke als burger van den hoog-
leraar, de landman zich niet de mindere van den komenijsman
uit de stad.

In de practijk onzer z.g. democratische staatsinstellingen
was deze democratische geest echter een vreemdeling en een
bijwoner. Ons z.g. democratisch staatsbestel was voor een
groot deel een schijndemocratie. Sinds de tijden der Regenten
is er in wezen niet zo heel veel veranderd. Alleen de samen-
stelling van het Regentencollege was wat anders dan vroeger.
In werkelijkheid hadden wij een verkapte oligarchie met plu-
tocratische inslag. De macht, la plus grande force, was bij
misschien een tweehonderdtal families uit handel, scheep-
vaart, industrie, die de quasi macht overlieten aan een aantal
gekozenen des volks. Democratie naar de geest ontbrak op
velerlei terrein. Wanneer werd als Commissaris der Koningin
benoemd een jongen uit het volk?

Wie niet tot de Regentenfamilies behoorden, hen bleven,
hoe hoog zij stijgen mochten in kennis of wetenschap, of zelfs
ook op de politieke ladder, de hoogste plaatsen versperd.

Ons volk is van zijn staatsinstellingen vervreemd, de deel-
neming van den vrijen burger, belangeloos en uit burgerzin,
aan de functionnering van het staatsbestel is geleidelijk steeds
geringer geworden. Een stand van beroepspolitici, van poli-
tieke bureaucratie, hield de posten bezet. Gezonde doorstra-
ling was er in het politieke leven niet meer. Zelfs in de lijsten
van leden der stembureaux, een wel zeer simpele vorm van
deelneming aan het openbare leven, pleegt men steeds weer
de zelfde namen te vinden. Wie eenmaal het welgevallen had

verworven der politieke lieden, met de ellebogen drong, kwam
op het politieke kussen en bleef daar vaak zolang totdat hem
het volkseigen van eigen kring vreemd was geworden. De
enige deelneming aan het staatkundig leven voor den door-
sneeburger was het invullen van het stembiljet en ook daar-
voor was vooral de laatste jaren de belangstelling minimaal.
Het gros der burgerij had genoeg met zichzelf te stellen om
het hoofd boven water te houden. Er was wel een vage onlust
bij velen, een gevoel dat het niet alles ging, zoals het moest.
Maar de nood der tijden drukte met loodzware hand en in
het politieke leven was een zekere lethargie.

Uit die lethargie is het volk der lage landen hardhandig
wakker geschud. Staande ,,op de grens van twee werelden"
blikt het in de nieuwe dag. Het wordt zich bewust, dat veel
van het oude, dat het gekend heeft, niet meer zal terugkeren.
Nieuwe vormen zullen moeten worden gezocht voor ons
maatschappelijk en staatkundig leven."

„Wij moeten, nu alles toch dooreengeworpen is, nu een
eigen regering hier geen gezag uitoefent, nu een vreemde
macht het land bezet houdt, van de gelegenheid gebruik
maken om na te denken over de toekomst van ons volk. En
daaronder valt ook het verlangen naar een beter staatsbestel."

Welke is nu de oplossing, die Dr. Colijn hiervoor aan de
hand doet? Allereerst zal al onze aandacht moeten worden
geconcentreerd op alles wat kan bevorderen het behoud onzer
zelfstandigheid en het behoud onzer geestelijke vrijheden. Die
vrijheden acht de oud-premier aanwezig in een zelfstandig
Nederland als constitutionele monarchie, onder het huis van
Oranje, georiënteerd staatkundig, economisch en sociaal op
den overwinnaar van heden.

Om daartoe te komen, ziet de grijze staatsman slechts deze
weg, dat de leiders van de grote politieke partijen van weleer
de handen ineenslaan, om te komen tot de vorming van een
nationaal front. Dit nationaal front dient gerepresenteerd
door personen, die met recht kunnen spreken namens een
overweldigende meerderheid van het Nederlanse volk, die het
zedelijke recht bezitten de wensen van het Nederlandse volk
onder de aandacht van de Duitse overheid te brengen.

Wij verklaren ronduit, dat wij niet in de juistheid van deze
oplossing geloven. De leiders van gisteren hebben het contact
met het volk van heden verloren. Aan eenheid in verscheiden-
heid geloven wij niet meer.

Het staatsbestel, dat gegrondvest was op de politieke par-
tijen, dat culmineerde in de evenredige vertegenwoordiging
van die verscheidenheid, is niet sterk genoeg gebleken om
een ineenstorting te voorkomen. Welk een illustre lijst van
z.g. representatieve namen ook moge worden opgesteld, op
die lijst ligt bij voorbaat het odium van een grijpen der oude
regenten naar de macht.

Men kan geen nieuwe wijn doen in oude lederen zakken.
De nieuwe tijd eist nieuwe vormen. Tot dusver beheerst de
politiek de economische verhoudingen; in de tijd, die komen
gaat, zal, zien wij goed, de zaak juist andersom zijn. De
nieuwe vormen zullen Nederlandse vormen moeten zijn, wil-
len zij een blijvend karakter, dragen. Er zal opruiming moeten
worden gehouden onder de „heilige huisjes" waarmede ons
sociaal, politiek, en geestelijk terrein nog is volgebouwd. De
stormwind is over die heilige huisjes gegaan, maar zij zijn nog
niet omgewaaid.

De tijd van samenwerking en verscheidenheid is voorbij,
de nieuwe tijd eist éénheid en tempo, niet lijnen van geleide-
lijkheid. De oude organisatievormen zullen veranderen, ook
op het terrein van onze vakbeweging.

Concentratie van nationale krachten zal er voor in de plaats
moeten treden, in bezielde eenheid, met een gewijzigde geest,
met bereidheid tot het offer. Want zonder het offer om uit
ons eigen heilig huisje te treden kunnen wij de eenheid niet
bereiken, de maatschappij, die groeien gaat haar vormen niet
helpen geven.

Indien onze vakbeweging haar nationale taak beseft, zal zij
spoedig wegen moeten vinden om uit haar specifieke huisjes
te treden in het grote gebouw der eenheid. Dit zelfde geldt
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voor andere terreinen des levens. Over de gehele linie zullen
nieuwe gebouwen moeten verrijzen, die samen zullen koepelen
tot de nieuwe Nederlandse gemeenschap.

Tot het aangeven van nieuwe vormen bleek Dr Colijn niet
in staat, hetgeen hem niet euvel te duiden is. De grijze staats-
man blijkt een mens van gelijke bedeling als wij, reizend van
gisteren naar morgen en profeterend van hetgeen hij gisteren
zag. Zijn oplossing is niet de onze. Voor zijn eerlijk pogen
hebben wij waardering.

KENTERING.
De opbouwdienst is onder leiding van Majoor Breunese

zijn arbeid begonnen met de installatie der eerste Neder-
landse sportschool. Bij die installatie zijn hartige woorden
gesproken. De kernachtige toespraak, door kapitein Paters
gehouden, toont aan, dat er op deze school een frisse wind
zal waaien.

„Wij zullen", aldus kapitein Paters, „zindelijk trach-
ten te bereiken, wat 1500 jaar lang niet gelukt is.

Bij het begin van de mobilisatie hebben wij getracht
reeds een aanvang te maken, doch dit is slechts gedeel-
telijk gelukt. Dit is niet onze schuld, niet uw schuld,
doch de schuld van het systeem. Dat moet uit zijn. U
heeft steeds gevochten om de lichamelijke opvoeding te.
doen ingaan bij de weermacht, doch dit is nu niet meer
nodig. Uw pad wordt hier geëffend. Er zal evenwel veel
van u gevergd worden, doch dit is noodzakelijk.

Het is verder nodig, zo vervolgde spreker, dat wij
kunnen rekenen op uw volkomen toewijding. Verslap-
ping wordt niet geduld. Van nu af zijt ge een sportleider,
ongeacht uw rang. Wij wensen hier niet de sportiviteit
van de bittertafel, maar de ware sportiviteit. Het is hier
nog wel niet volmaakt, doch we mochten en konden
niet langer wachten. Er moet hier zijn orde en netheid,
dus tucht. Het is noodzakelijk, dat u zich ook wat
levenswijze betreft, aan de nieuwe toestand aanpast.

Wij willen in de opbouwdienst geen lange haren, geen
losse knopen, geen vuile handen en voeten.

Dit kan niet langer geduld worden. Over enige tijd
zal een auto door Nederland inspectiereizen maken om
dergelijke soldaten mee te nemen naar Nieuwersluis om
hen daar over de tekortkomingen te laten nadenken."

Die woorden zijn ons uit het hart gegrepen. Met het
sprookje, dat de Nederlandse soldaat alleen een „vecht-
soldaat" is en verder een sloddervos mag wezen, is het nu
uit. Wij hebben vertrouwen in de leiding van de dienst. Zij
kan goed werk doen voor heel ons volk! Er valt nog heel
wat prikkeldraad op te ruimen.

DE ONTSLAGEN BIJ DE A. T. O.
Onmiddellijk na de bezetting van ons land is door ver-

schillende werkgevers aan leden van hun personeel ontslag
aangezegd of ontslag op staande voet gegeven. In bepaalde
gevallen kon daartoe aanleiding bestaan, immers hele be-
drijven zijn lam gelegd door gebrek aan grondstoffen, heb-
ben geleden onder oorlogsgeweld of werden door andere
oorzaken tot stilliggen gedoemd.

Zulke ontlastende omstandigheden golden echter slechts
voor een deel der bedrijven. Zeker gelden zij niet voor het
semi-overheidsbedrijf, dochteronderneming van de N. S.,
bestaande uit de N.V.'s A.T.O., Van Gend 6 Loos en
G.A.DO. Maar zodra was de bezetting een feit geworden
of bij dit semi-overheidsbedrijf werd op ruime schaal ont-
slag uit de dienst gegeven.

Een verzoek om over dit massale ontslag een onderhoud
met de Directie te mogen hebben, werd van de hand gewe-
zen. Er was wel tijd om ongeveer 300 leden van het per-
soneel te ontslaan. Maar tijd, om met het Hoofdbestuur van
onze Centrale Bond over deze ontslagen te praten, ontbrak.

Het spreekt vanzelf, dat het Bestuur van onze organisatie

zich bij deze scheve toestand niet kon neerleggen. De deur
in Utrecht was dicht; in Den Haag bleken deuren open.

Bij de bevoegde Nederlandse autoriteiten is uit den treure
betoogd, dat voor het semi-overheidsbedrijf der A.T.O. een
noodzaak, om de bedrijfsmoeilijkheden terstond op de werk-
nemers af te schuiven, niet aanwezig is. Bij de hoofdamb-
tenaren der Departementen en de Directie van de Arbeid
vonden onze vertegenwoordigers een willig oor en de ge-
geven ontslag werden, getoetst aan de verordening van
11 Juni, niet houdbaar bevonden.

Voorlopig zijn de ontslagen dus van de baan. Wij zeg-
gen voorlopig, want wij kunnen niet voorzien, welke plan-
nen de A.T.Ö.-directie nog in petto heeft.

Over de gang van zaken willen wij nog een en ander
zeggen. De weg, die thans door deze Directie is bewandeld,
het weigeren van redelijk overleg en het op straat zetten
van grote groepen werknemers, waaronder gehuwden en
kostwinners, wekt weinig bewondering. Ook vakbondbe-
stuurders beseffen, dat een bedrijf als van de A.T.O. in de
huidige omstandigheden met moeilijkheden heeft te kampen,
maar deze moeilijkheden kunnen in onderling overleg wor-
den opgelost. Tot dit overleg was de Centrale Spoorbond
volkomen bereid. In het kader van de omstandigheden, zo-
als die op het ogenblik nu eenmaal zijn, getuigt het van wei-
nig Nederlands gevoel, om de organisatie voorbij te lopen.

Wij weten niet, wie de Directie tot het verlenen van de
ontslagen heeft geadviseerd.

Aan initiatief heeft het de A.T.O.-bedrijfsleiders nimmer
ontbroken, wanneer het gold om nieuwe arbeid als winst-
mogelijkheid te scheppen. Nu dit initiatief nodig was om
nieuwe arbeidsmogelijkheden voor het personeel te schep-
pen, bleek er een aanmerkelijk manko te zijn.

Uit ingekomen rapporten is ons gebleken, dat in verschil-
lende plaatsen bij het A.T.O.-bedrijf arbeidsgelegenheid
werd geweigerd, en dit, terwijl daaraan zulk een grote be-
hoefte bestond om de arbeiders aan het werk te houden. Zo
werd te Arnhem, Apeldoorn en andere plaatsen vervoer
aangeboden, hetwelk door den plaatselijken directeur van
Van Gend & Loos geweigerd werd, terwijl de paarden da-
genlang werkloos op stal bleven.

Te Groningen, waar door tussenkomst van den heer Com-
missaris der Koningin de gegeven ontslagen werden inge-
trokken, bleven deze desniettemin aanvankelijk gehand-
haafd, o.a. voor mensen met 20 en meer dienstjaren, terwijl
jongeren met minder loon wel werden teruggenomen. Weinig
fraai was ook, dat de ene helft van het personeel ontslagen
was en naar arbeid snakte, terwijl degenen die mochten
werken dagen moesten maken, welke spotten met alle be-
palingen, die kantoortij denbesluit en geregistreerde col-
lectieve arbeidsovereenkomst bevatten. De kantoorbedien-
den werkten van des morgens half 6 tot des avonds 9 uur.
De beambten van des morgens 7 tot des avonds 9 uur, met
eerst een schafttijd van l uur, later van 2 uur.

In het A.T.O.-bedrijf bestaan trouwens wel meer scheef
gegroeide toestanden. Zo hebben b.v. de chauffeurs der
A.T.O.-bussen over de afsluitdijk, die te Leeuwarden zijn
gestationneerd, een dienstrooster, dat voor elk een dagelijkse
diensttijd aangeeft van H uur. Daarbij komt dan nog, dat
deze chauffeurs per trein van en naar Harlingen moeten
reizen, waar hun dienst eindigt en aanvangt. Dit alles is
onnodig en geschiedt waarschijnlijk alleen om personeel uit
te sparen. Op het moment, dat wij dit schrijven zijn er te
Leeuwarden nog 10 chauffeurs, die deze dienst kunnen
rijden, zodat men een zeer behoorlijke roulering had kunnen
maken.

Op meerdere plaatsen, b.v. in Zwolle, komt men perso-
neel te kort en kunnen de mensen het werk in de vastge-
stelde en toch niet te korte werktijd (l 10 uren per H dagen)
niet af. De A.T.O. is een landelijk bedrijf, dat zijn mensen
ook in gewone tijden wel verplaatst. Het zou zeer wel mo-
gelijk zijn geweest, door verplaatsing van b.v. G.A.D.O.-
personeel naar de factorijen van Van Gend & Loos aan de
nu z.g. overcomplete chauffeurs werk te verschaffen als be-
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steller, als loodsknecht enz. Zo zijn er wel meer mogelijk-
heden aan te wijzen, waardoor arbeidsspreiding en werk-
verruiming bij het A.T.O.-bedrijf kan worden verkregen.
Zelfs als deze gelegenheid tijdelijk er niet zou zijn, werden
de gegeven ontslagen door de tijdsomstandigheden nog niet
noodzakelijk gevorderd. En zeker zou men alle mogelijk-
heden hebben moeten uitputten alvorens tot ontslag
was overgegaan. Wij wijzen er b.v. op, dat op meerdere
plaatsen de loodsarbeid bij de Nederlandse Spoorwegen
wordt uitbesteed aan de A.T.O. Op plaatsen, waar loods-
dienst vroeger werd uitbesteed zijn thans particuliere werk-
nemers op dagcontract aangenomen. Hiervoor hadden in
de eerste plaats in aanmerking moeten komen de mensen der
eigen ondernemingen, in casu van de G.A.D.O. te Gronin-
gen, welk busbedrijf sterk is ingekrompen.

Zelfs als alle mogelijkheden om het personeel aan werk
te helpen zouden zijn uitgeput, had nog de weg van de
minste weerstand niet mogen zijn gebruikt. Wij herinneren
aan de verklaring van Minister Fischböck, Commissaris-
Generaal voor financiën en economische zaken, waarin ge-
zegd wordt, dat de huidige moeilijkheden in de eerste plaats
behoren te worden gedragen door de werkgevers en pas
wanneer dit niet mogelijk blijkt, door de arbeiders. Het
A.T.O.-bedrijf is niet noodlijdend. Jaren achtereen, zelfs in
economisch moeilijke jaren, is door de Rijksregering, o.a.
bij monde van Dr. H. Colijn in de Volksvertegenwoordi-
ging medegedeeld, dat de A.T.O. winst maakte. Het A.T.O.-
bedrijf is een gecamoufleerde vorm van overheidsbedrijf, al-
thans van semi-overheidsbedrijf. Het kan niet op de weg
der overheid liggen om zodra de winstbron dreigt op te hou-
den onmiddellijk de werknemers daarvan de dupe te doen
zijn. Had men niet, in aanpassing met hetgeen thans alom
in het vrije bedrijf geschiedt, een behoorlijke wachtgeld-
regeling kunnen maken? De A.T.O. zorgt goed voor zijn
dood materiaal. Het wordt tijd, dat de Directie van dit be-
drijf de geest gaat verstaan van de nieuwe tijd, die gaat
komen. Het ligt ook op haar weg om voor het levende ma-
teriaal, de mensen, het hare te doen!

\Vij blijven tot overleg bereid. Evenwel, •wanneer bij de
Directie niet de wil aanwezig is, om redelijk overleg te ple-
gen, zullen wij niet gaan soebatten om te worden gehoord.
Dan zullen wij de weg gaan, die wij gegaan zijn. Over het
hoofd der Directie heen naar de autoriteiten, die blijken wel
voor de belangen van onze mensen te gevoelen!

NAAR EEN NEDERLANDS ARBEIDSFRONT.
Centraal Overleg, samenwerking tussen centrale organi-

saties van werkgevers, werknemers, middenstand en
landbouw.
(Persbericht).

Zoals bekend is, werd reeds gedurende een aantal jaren
geregeld overleg gepleegd tussen de centrale organisaties
van werkgevers en arbeiders over actuele vraagstukken op
sociaal gebied. Onmiddellijk na het staken van de vijande-
lijkheden stelde dit overleg zich volledig ter beschikking van
de Nederlandse autoriteiten, terwijl voorts ook de midden-
standscentralen werden uitgenodigd in den vervolge aan dit
overleg deel te nemen, welke uitnodiging gaarne werd aan-
vaard. Ook de Nederlandse Vakcentrale is sedertdien tot
dit overleg toegetreden.

Toen van de zijde van de bezettende overheid via het
departement van Sociale Zaken contact werd gezocht met
de sociale organisaties in den lande, vonden de desbetref-
fende Duitse autoriteit in bedoeld overleg het Nederlandse
contactpunt om vraagstukken van sociaal belang in onder-
ling overleg nader onder ogen te zien. Sedertdien werden
ook de landbouwcentralen uitgenodigd aan het overleg te
willen deelnemen, welke uitnodiging inmiddels is aanvaard.

Uit het voorgaande moge blijken, dat de reeds bestaande
samenwerking tussen centrale organisaties op sociaal gebied
enerzijds werd verstevigd en anderzijds uitgebreid, zulks
met de bedoeling naar Nederlandse trant een centraal con-
tact te vormen, niet slechts voor onderling overleg doch ook

t.a.v. de Nederlandse en Duitse overheidsinstanties. Ge-
bleken is, dat de verkregen samenwerking zowel door de
Nederlandse als door de Duitse overheid met waardering is
begroet.

Het contact-adres voor de in het overleg samenwerkende
Centralen bleef, evenals tot dusver, berusten bij Mr. B. C.
Slotemaker, Algemeen-Secretaris van het Verbond van
Nederlandse Werkgevers.

De aan bedoeld overleg deelnemende centrale organisa-
ties zijn de volgende:

Werkgeverscentralen: Verbond van Nederlandse Werk-
gevers; Centraal Overleg in Arbeidszaken voor Werkgevers-
bonden; Algemeen Katholieke Werkgeversvereniging; R.K.
Verbond van Werkgeversvakverenigingen; Verbond van
Prot.-Christ. Werkgevers in Nederland.

Arbeiderscentt'alen: Nederlands Verbond van Vakver-
enigingen; R.K. Werkliedenverbond in Nederland; Chr.
Nat. Vakverbond in Nederland; Nederlandse Vakcentrale.

Middenstandscentralen: Koninkl. Nederl. Middenstands-
bond; Nederlandse R.K. Middenstandsbond; Chr. Midden-
standsbond in Nederland.

Landbouwcentralen: Koninkl. Nederl. Landbouwcomité;
Kath. Nederl. Boeren- en Tuindersbond; Chr. Boeren- en
Tuindersbond in Nederland.

Kanttekeningen.
Deze samenwerking tussen werkgevers, werknemers, mid-

denstanders en landbouw kan als een begin van samentrek-'
king van krachten worden gewaardeerd. Echter ook slechts
als begin. Want deze concentratie is naar onze mening niet
voldoende en bestrijkt nog een te eng terrein.

Het valt natuurlijk nog niet aan te geven welke de eind-
vorm van dit instituut zal zijn. Dit staat voor ons echter vast.
dat wil het naar behoren functionneren, het allen zal moeten
omvatten die in Nederland arbeid verrichten. Zowel in de
organisaties der werkgevers als der werknemers zal dus de
concentratie krachtig moeten •worden voortgezet en alle ver-
enigingen, die nog niet tot een centraal verband zijn toege-
treden, zullen in hun eigen belang en in het belang der
Nederlandse verhoudingen wijs doen zulks alsnog spoedig
te doen. Geschiedt dit laatste niet, dan zal allicht door dwang
moeten ontstaan, hetgeen langs vrijwillige weg niet moge-
lijk bleek.

Verder lijkt ons noodzakelijk dat in het nieuwe overleg-
lichaam de problemen niet worden verdoezeld, maar scherp
worden gesteld. Daarbij zal zowel van werkgevers- als
werknemerszijde begrip voor eikaars moeilijkheden moeten
worden getoond. De liefde kan echter niet van één kant
komen. Het nieuwe instituut kan alleen zijn taak tot •welzijn
van de volksgemeenschap vervullen, indien bij verschillende
werkgevers een wijziging van mentaliteit intreedt. De pro-
blemen die thans in ons economisch en sociaal leven bestaan,
moeten worden opgelost en kunnen worden opgelost, en
daarvoor is nodig dat het oude standpunt van ,,Herr im
Hause" definitief wordt losgelaten.

Het begin van samenbundeling van krachten is er. Wij
juichen dit toe. Onzerzijds zullen wij gaarne medewerken
om aan het centraal overleg de kans te geven zich verder te
ontwikkelen.

DE VAKBEWEGING IN BEZETTINGSTIJD.
Zoals het A. N. P. heeft gemeld, heeft de Rijkscommissaris

voor het bezette Nederlandse gebied een reeks maatregelen
uitgevaardigd, welke de organisatie en de leiding van de Ne-
derlandse Vakverbonden betreffen. De maatregelen genomen
ten opzichte van het N.V.V. mogen bekend worden veron-
dersteld. Voor onze vakbeweging is door den heer Rijks-
commissaris geen maatregel getroffen als voor het N.V.V.

De Duitse bezettings-autoriteiten hebben ons te kennen
gegeven, dat onze Vakcentrale en ook de bij haar aange-
sloten bonden hun arbeid rustig kunnen voortzetten.

De N.V.C, onderhoudt met deze autoriteiten regelmatig
contact.
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l OCTOBER 1940.
Op 17 Augustus 1940 besloot de Bestuursraad der Neder-

landse Vakcentrale over te gaan tot opheffing der N. V. C.,
ten einde door fusie met het omgevormde N.V.V. te komen
tot stichting van een nieuw, groot vakverbond, dat plaats
zal kunnen bieden voor alle werknemers in Nederland.

Het besluit is door alle bonden op één na genomen, wel
een bewijs, dat men de noodzakelijkheid om deze stap te
doen, algemeen inzag. In het Algemeen Bestuur was een
zelfde besluit eenstemmig genomen.

Allen, die tot het nemen van deze besluiten medewerkten,
hebben hun verantwoordelijkheid diep gevoeld. Zij die vóór
stemden, beseften even goed als de tegenstemmers, dat het
nemen van het besluit betekende het met eigen handen af-
breken van onze mooie N.V.C. Aan de weemoed, die het
scheiden eigen is, gaf Dr. Voss, die voor de Duitse bezet-
tingsoverheid de vergadering bijwoonde, op hartelijke wijze
uiting. Ook hij besefte, dat het uitspreken van het kleine
woordje ,,vóór" voor velen betekende afscheid nemen van
een stuk levensarbeid, voor sommigen zelfs het neerleggen
van die arbeid.

De N.V.C, was geen stervende beweging. Integendeel.
Bij het uitbreken van de oorlog was zij weliswaar nog de
kleinste onder de „grote" vakcentralen, maar zeker niet de
minste. Het besef was in onze gelederen levendig, dat onze
tijd gekomen was. Nieuwe bonden sloten zich aan en ver-
schillende andere organisaties stonden op het punt tot aan-
sluiting over te gaan. Het was daarom niet zo verwonder-
lijk, dat wij dachten dat de N.V.C, zou worden een steeds
krachtiger centrum van allen, die het beginsel waren toege-
daan, dat de vakbeweging los moet zijn van elke binding van
buiten, politiek of anderszins.

Het heeft niet mogen zijn. De oorlogsgolf kwam ook over
ons land, ons gebied werd bezet; ook de vakbeweging werd
bezet terrein. Het N.V.V. veranderde van karakter, de
staketsels tussen onze vroegere „moderne" kameraden en
ons werden weggevaagd door de oorlogsstorm. De nieuwe
tijd klopte aan de deur der N.V.C, met steeds krachtiger
aandrang, met steeds feller slagen. Van overtuiging werd
het belijdenis, dat de eenheid van ons volk nu meer dan ooit
nodig is. Dat op vakverenigingsgebied het voorbeeld moest
worden gegeven, dat alle Nederlanders van goeden wille
zich moeten verenigen tot een levende kracht. Voor het be-
lang van het individu, boven het belang der organisatie,
zelfs boven dat van onze centrale, gaat het belang van Ne-
derland, Daarom verlaten wij, makkers van de N.V.C., ons
klein maar hecht huis, om plaats te nemen in het grote Ver-
bond van de Arbeid dat gaat groeien. Wij gaan blijmoedig,

al is deze blijmoedigheid met een tikje weemoed aangevuld.
Zeiden onze vaderen al niet, dat in iedere vreugdebeker een
druppel alsem wezen moet l

Wij verlaten het huis der N.V.C, zonder om te zien. Blij-
moedig, omdat wij in ons de sterke overtuiging dragen, dat
het werk van onze kameraden niet vergeefs is geweest. Blij-
moedig, omdat ons leidt het besef, dat ook in Nederland de
nieuwe maatschappij-ordening staat geboren te worden,
waarin aan de arbeid en den arbeider op meer volledige wijze
recht zal worden gedaan dan tot dusver.

Daarvoor brachten wij volgaarne het offer onzer zelfstan-
digheid. Op l October 1940 zal onze N.V.C, niet meer be-
staan. Op die datum zal het nieuwe vakverbond, voorlopig
nog onder de naam N.V.V., zijn taak aanvangen. Dan heeft
onze N.V.C, haar taak volbracht en zal ook ons orgaan op-
gehouden hebben te verschijnen.

Wij maken nu dus van deze laatste gelegenheid gebruik
om aan allen, die hun steentje hebben bijgedragen om onze
N.V.C, op te bouwen tot hetgeen zij was, daarvoor hartelijk
dank te zeggen. De N.V.C, heeft in ons aller leven bete-
kenis gehad. Zij bracht makkers van velerlei pluimage bij-
een, leerde ons eerbied voor de arbeid van anderen. De
N.V.C, heeft ons gemaakt tot makkers in het leger van de
arbeid, zij heeft ons geleerd de draagwijdte van het woord
kameraadschap.

Wij danken haar daarvoor. Zij heeft krachten ten leven
gewekt, die ook in de komende tijd haar werking zullen doen.

De nieuwe tijd, die de kracht van de arbeid zal doen ont-
waken, zal ook richten over het verleden. Over dit oordeel
zijn wij bij voorbaat gerust. Te rechter tijd heeft de N.V.C,
het besluit genomen, dat nodig was voor een samentrekking
van krachten. Een besluit dat noodzakelijk was voor het
heirleger der arbeiders in Nederland, voor ons volk in zijn
geheel. De N.V.C, heeft haar taak volbracht. Wij heffen
voor het laatst de hand ten groet. Ten afscheid.

EEN LAATST APPÈL!
Op het ogenblik, dat wij dit schrijven, is het bestaan der

N.V.C, ten einde. Zij is opgegaan in een groter geheel, het
grote Verbond van de Arbeid, dat gesticht staat te worden
door de fusie der beide vakcentralen, N.V.V. en N.V.C.

Het is begrijpelijk, dat het menigeen in onze beweging, die
ook voortaan onze beweging bli jf t , wel eens is gaan duizelen
bij al het gepraat^ over concentratie en fusie. En wij kunnen
ons ook indenken, dat sommigen een ogenblik de moedeloos-
heid heeft bekropen. Het tempo, waarin gewerkt moest
worden, laat niet toe op de wijze, gelijk wij dit gewend waren,
voorstellen voor te leggen aan bestuurs- en ledenvergade-
ringen. De bestuurders, aan wie de leden hun vertrouwen
hadden geschonken, moesten nu op eigen verantwoordelijk-
heid besluiten nemen van een grotere draagwijdte dan zij
gewoonlijk met hun verantwoordelijkheid dekten.
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En wij beseffen ook, dat bij velen de vraag opkwam, of dat
nu allemaal maar 20 moest. En of dat niet even wachten kon,
en of dat niet anders kon. Uit de eenstemmigheid waarmede
Algemeen Bestuur en Bestuursraad het fusiebesluit hebben
genomen, uit de voortvarendheid, waarmede de besturen der
eigen organisaties hun medewerking verlenen om het nieuwe
gebouw voor de arbeid op te richten, zal de leden echter dui-
delijk zijn geworden, dat hetgeen gedaan is en nog dagelijks
gedaan wordt, noodzakelijk was en is. Noodzakelijk om in
Nederlandse verhoudingen mee te bouwen aan de nieuwe
Nederlandse gemeenschap en uiteindelijk aan het herstel van
onze onafhankelijkheid.

Natuurlijk zal het van veel gewichtiger factoren afhangen
dan van de zozeer gewenste eenheid in de vakbeweging, of
onze onafhankelijkheid hersteld zal worden, ja dan neen. Met
name zal dit afhangen van het feit of en in welk tempo het
Nederlandse volk er in zal slagen een politieke constellatie te
scheppen, welke ons volk samenbundelt tot een eenheid.

Daar staan wij leden van de N.V.C, in liquidatie buiten.
Elk op zijn eigen terrein. Natuurlijk zal ook tot onze leden
de roep komen om op staatkundig terrein het hunne te doen,
maar dat dient te geschieden buiten onze gelederen. Zowel
op het gebied der politiek als dat der vakbeweging zullen
vele krachten nodig zijn, maar het zijn en blijven gescheiden
terreinen.

Het N.V.V. — N.V.C., het grote vakverbond, zal politiek
onafhankelijk zijn. Het moet dat zijn, omdat het plaats wil
bieden en uiteindelijk ook zal moeten bieden aan alle Neder-
landse werkers van hoofd en hand, hoe zij ook denken op
politiek of geestelijk terrein. Het kan dit zijn, omdat de taak
der vakbeweging ligt op het terrein der stoffelijke en culturele
belangenbehartiging van de aangesloten leden.

Hoe uiteindelijk de verhouding tussen politiek en vakbewe-
ging zal zijn, <— de laatste toch staat niet vijandig tegen elke
politiek .— valt niet te zeggen.

Tot dusver is echter de ontwikkelingsgang zó, dat politiek
en vakbeweging gescheiden terreinen moeten blijven, zeker
in deze zin, dat in de vakbeweging geen politiek bedreven
mag worden. Elke vakgenoot, ongeacht zijn politieke gevoe-
lens of godsdienstige overtuiging, moet zich thuis gevoelen in
zijn vakbond, onderdeel van het grote geheel.

Zolang wij niet allen éénsgericht van denken zijn, kan dit
zich thuis voelen alleen plaats vinden, wanneer wij de zaak zó
stellen: daar de politiek, hier de vakbeweging.

De N.V.C, is niet gestorven. Zij is overgegaan in een
groter lichaam. Nooit hebben wij sterker gevoeld dan in deze
dagen de waarheid van de oude stelling, dat organisatie geen
doel, maar middel is. Het doel, dat wij nastreefden, zal voort-
aan worden nagejaagd in een groter verband, met nieuwe
kameraden. Dit nieuwe verband kan niet met woorden alleen
worden gebouwd. Er zijn daden nodig. Waar het op aan komt
is bouwende arbeid en de geest, die deze arbeid richt.

Alles wordt groter, in wezen worden alle dingen nieuw.
Van onze bestuurders en leden mag worden verlangd, dat zij
inbrengen in de nieuwe vormen de geest en de arbeidslust,
waarmede zij onder de oude vormen hun deel van het organi-
satiewerk hebben gedaan. Van de aanvang af zullen allen,
die bij de fusies en uitvoeringsmaatregelen tot medewerking
worden geroepen, er ,,bij" moeten zijn met inzet van al hun
krachten. En de gewone leden zullen het hunne moeten doen
om de organisatie zo sterk mogelijk te maken. In de nieuwe
organisatie moet men de oude N.V.C.ers allen nog kunnen
herkennen aan hun arbeid en de geest, die hun leidt.

Er zal nog veel arbeid moeten worden verricht. Het nieuwe
verrijst niet met één slag uit de puinhopen van het oude. Op
de oude paden zal niet kunnen worden voortgegaan. Er wordt
in de vakbeweging gebouwd aan iets geweldigs, een bewe-
ging die in ons staatsbestel een tot nu tot ongekende macht
zal kunnen ontplooien. Daaraan werken onze bestuurders in
samenwerking met de bestuurders der zustercentrale met al
hun krachten.

H. M. ROOS.

Om hun pogen te doen slagen doen wij in dit laatste num-
mer op onze leden een laatst appèl. Geeft aan onze bestuur-
ders Uw volle vertrouwen, Uw kracht wordt hun macht. Ver-
trouw op hen, zoals zij op U vertrouwen. Tot weerziens in
het nieuwe verbond!

ONZE SCHIPPER.
Wij zaten in het kleine dorpje, waar-

heen wij door de oorlogsgebeurtenissen
hadden moeten evacueren. Waar stijve
rijst het volksvoedsel scheen te wezen
en een rust heerste, die ondanks de
oorlogsstorm, die over ons land trok,
weldadig aandeed. Nog waren wij aan
het peinzen hoe ter wereld wij toch
contact zouden kunnen krijgen met
Amsterdam, of het contact was er al.
Een telegram en voor alle zekerheid
een expresse briefkaart riepen ons op
met spoed naar Amsterdam te komen.
De voorzitter was ons vóór geweest,
met zijn kennis van de P.T.T. toe-

standen wist hij, hoe hij de collega's bereiken kon. Hoe zij
er kwamen, was hun zaak, Zo is nu eenmaal voorzitter Roos.

Enfin, we zijn er gekomen en allen die dé eerste vergade-
ring van het Algemeen Bestuur meemaakten, weten in welke
stemming wij er zaten. Nederland een bezet land, capitulatie
van ons leger, hoe zou het gaan met de vakbeweging, met ons
volk? Toen hebben wij ook onzen makker Roos bewogen ge-
zien, een mens van gelijke geaardheid als wij. Maar dit
duurde maar even. Spoedig was hij weer de oude, onze schip-
per. Al was het met vele voorbehouden, met vele „als" en
..indiens", hij dorst het aan ook in die vergadering ons richt-
lijnen te geven voor ons werken in die dagen. En zij
bleken juist.

Met grote durf en moed leidde hij de besprekingen met de
Duitse autoriteiten, toen die contact met onze vakbeweging
zochten. Bij die besprekingen stelde hij zich op loyaal, doch
tevens Nederlands, standpunt. De Duitse overheid wist van
de aanvang af wat zij had aan de N.V.C., wat zij had aan
haar voorzitter. Dat de N.V.C, van de aanvang af anders
werd bejegend dan de zustercentralen, was, naast de gezind-
heid onzer N.V.C, voor een groot deel het werk van voor-
zitter Roos. Hem werd vertrouwen geschonken, omdat hij dit
vertrouwen verdient.

Toen het N.V.V. onder een commissaris werd gesteld, de
banden met de politieke partij werden verbroken, was het
wederom de voorzitter, die vorm gaf aan wat onder de ver-
antwoordelijke bestuurders leefde. Met zijn scherp verstand
formuleerde hij in concreto wat anderen nog aarzelden te
denken. Visionnair als hij, de geboren vakverenigingsman, nu
eenmaal is, voorzag hij de nieuwe vormen die komen gaan, al
stippelde hij, eerlijk als hij ook is, steeds bij elke tactische
bespreking het pro en contra van alles uit. Was het geen
genot hem, telkens weer, een beroep te horen doen op de
„nuchtere feiten", die in wezen niet altijd feiten waren, maar
het later wel werden, omdat zijn „feeling" op het vakvereni-
gingsgebied nu eenmaal zuiver is, gespeend als hij is van elke
zucht naar grootdoenerij of eigenbaat. Omdat hij altijd zoekt
naar de winst op vakverenigingsterrein, met volledige inzet
van zijn persoon. En onmiddellijk alles elimineert, wat die
winst kan schaden. Was het wonder, dat de Duitse overheid,
die de vakbeweging wilde stellen op zuivere vakverenigings-
basis, hem haar vertrouwen schonk, ondanks dat hij, de ruige
kerel, haar niet naar de mond praat, maar de dingen zegt
zoals ze, naar zijn visie van Nederlander, zijn?

Onvermoeid leidde hij de besprekingen, die tot de fusie
leidden. Wat heeft hij in die dagen veel gevergd van zijn
lichaam en van de werkkracht van anderen. Hoe vaak hebben
wij hem bewonderd, als hij in tal van vergaderingen verslag
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deed van de gebeurtenissen, fris en slagvaardig tot het einde.
Om dan, alsof er niets gebeurd was, van de frisse te komen
met de vraag: „Is dat nog niet klaar?"

Schipper in de scheepsraad, zo hebben wij hem de laatste
maanden gezien. Luisterend naar elke scheepsmakker, die
zakelijk een advies had, begerig naar elke informatie, die kon
leiden tot beter begrijpen van het gebeuren om ons heen, maar
sturend op eigen kompas en geregeld korte bevelen gevend
aan den roerganger. Leider van ons allen, omdat hij leider-
schap opvat als dienen. En gediend heeft hij, deze maanden
na de oorlog, de jaren daarvóór. Toen de scheepsraad één-
stemmig bleek, was het toen niet onze schipper, die klaar en
zuiver formuleerde waar het om ging en wat bijkomstig was?
En die, toen anderen nog wat beduusd daarhenen zaten, al
weer begonnen was met de uitvoering voor te bereiden, omdat
hij nu eenmaal zichzelve de rust niet gunt?

Die, onder het werken in grote stijl, ook tot het laatst toe
niet vergeet het belang van den enkeling, die zich om heul en
steun wendde tot onze beweging.

Had hij, onder alle werk door, niet altijd tijd om elk orgaan-
artikel in concept door te lezen, alle werk te bekijken en met
zijn korte staccato-zinnetjes verbeteringen aan te geven of
richtlijnen te trekken voor het vervolg?

Zo zouden wij kunnen doorgaan. Een roosje zonder door-
nen is onze praeses niet, dit voor het geval men zou denken,
dat ik met dit artikel wil betogen, dat hij onze eerste vakver-
enigingsheilige moet worden. Een gemakkelijk werkgever is
hij zeker niet. En ik bibber al een beetje inwendig als ik denk
aan zijn facie, als hij dit stukje leest. Omdat ik bewust met
het schrijven daarvan de vakverenigingsdiscipline schend, die
eist, dat hij alle copie naar buiten dekt met zijn verantwoorde-
lijkheid.

Laat ik haar dan dekken met de verantwoordelijkheid van
allen, die in onze N.V.C, op leidende posten hebben gestaan.
Die allen weten, wat voorzitter Roos voor onze beweging, de
politiek-onafhankelijke vakbeweging, in Nederland is ge-
weest. Die bij alle critiek, en hoe weinig mals was die vaak
niet -- N.V.C.ers waren geen paplammeren — één ding heb-
ben behouden, vertrouwen in hun schipper.

Dit bij het scheiden van de markt te zeggen, praeses, aan U
namens alle kameraden van de Nederlandse Vakcentrale
dank te zeggen voor hetgeen ge als voorzitter van de N.V.C,
hebt verricht en verzet; is mij een voorrecht. Mijn plicht is het
daarvoor van U de bui af te wachten. Dat heb ik van mijn
schipper geleerd.

Mr. H. J. VAN URK.

HET VERBOND VAN OVERHEIDSPERSONEEL.

Voor het ambtenarencorps in Nederland is 27 Augustus
1940 een historische dag.

Op die dag kwamen vertegenwoordigers van bonden van
overheidspersoneel, aangesloten bij de C.N.O.P., en het
A.C.O.P., alsmede van de Nederlandse Vereniging van
Spoor- en Tramwegpersoneel, te 's-Gravenhage in ver-
gadering bijeen ter bespreking van maatregelen, welke kun-
nen leiden tot een belangrijke concentratie van bovenbedoelde
bonden.

Het vraagstuk der concentratie van het overheidspersoneel
werd door de bondsafgevaardigden grondig besproken. Ten
slotte heeft de bespreking geleid tot het belangrijke, een-
stemmig genomen besluit, om gemeenschappelijk over te gaan
tot stichting van één groot verbond van overheidspersoneel
op de basis van 6 a 7 organisaties, met aan het hoofd een
kleine topleiding met ruime bevoegdheden.

Deze nieuw in het leven geroepen combinatie zal de naam
dragen van „Verbond van Overheidspersoneel (V.V.O.)".
Bij zijn oprichting omvatte het verbond ruim 75.000 werk-
nemers in overheids- en semi-overheidsdienst. Het verbond
als zodanig zal deel uitmaken van het N.V.V. in zijn nieuwe

samensteling. Daarna is het verbond al weer gegroeid met
een 2300-tal leden, door de toetreding van de Nederlandse
Bond van Leraren en Leraressen bij het Nijverheidsonder-
wijs en de Bond van Leerkrachten bij het Nijverheidsonder-
wijs voor Meisjes.

Het spreekt vanzelf, dat met de oprichtingsbesluiten alleen
de zaak nog niet in kannen en kruiken is. De baby is er,
maar zij heeft veel bakers. Wij vertrouwen echter, dat de
liefde voor de baby groter zal zijn dan die voor het baker-
schap. . . .

Er zal heel veel werk moeten worden verricht, organisa-
torische arbeid van groot formaat, vóór de nieuwe organi-
satie in staat zal zijn haar veel omvattende taak te vervul-
len. Maar het komt voor elkaar, daarop zijn wij gerust.

En wij geloven ook, dat op den duur het gehele ambte-
narencorps in deze concentratie zal moeten komen, al pro-
beren verschillende bonden op vakverenigingsgebied nog de
quadratuur van de cirkel te vinden. Het is jammer, dat de
confessioneel georganiseerden zich buiten het grote verbond
houden. Hoe veel mooier zou het niet geweest zijn, wanneer
gelijktijdig naar het één en ondeelbare vakverbond was op-
gemarcheerd. Nu zal het werk in meer etappes moeten
worden verricht. Dit is niet anders. Het V.V.O. gaat
beginnen!

HET OUDE GEDOE.

Met een zeker welbehagen wordt in de Christelijke vak-
pers met een artikel gecolporteerd uit „De Gids", het blad
van het Christelijk Nationaal Vakverbond, waarin valselijk
is geschreven, „dat de Nederlandse Vakcentrale heeft beslo-
ten zich aan te sluiten bij het N.V.V."

Men schrijft tegen beter weten in.
De Nederl. Vakcentrale heeft zich niet aangesloten bij het

(oude) N.V.V., maar N.V.C, en N.V.V. fuseren en stichten
een geheel nieuw Vakverbond op politiek-onafhankelijke
grondslag.

Dat is heel iets anders .—• dat is een verwezenlijking van
ons ideaal, waarvoor wij 20 jaren gevochten hebben: een
eenheid van alle werkers in de bedrijven en diensten om uit-
sluitend op sociaal en economisch terrein krachtdadig te kun-
nen optreden.

De Christelijke Vakbeweging graaft haar eigen graf; toen
het nog tijd was om vrijwillig aan deze eenheid mede te wer-
ken, kon zij niet verder komen dan hoogstens in een losse
federatie toe te stemmen.

\Vij verwachten, dat spoedig ook onze Christelijk georga-
niseerde collega's deel zullen uitmaken van het grote, nieuwe
Vakverbond.

Het oude gedoe om op elkaar te hakken moet verdwijnen;
alleen de behartiging onzer sociale en economische belangen
zal op de voorgrond staan.

Daaraan heeft de vakbeweging de handen reeds méér
dan vol!

Immers: er valt nog zeer veel te verbeteren en te veranderen
op het terrein van de arbeid.

BIJ HET SCHEIDEN DER WEGEN
De opmars naar het nieuwe vakverbond is begonnen. Tijd

om een enkele maal om te zien is er niet. Daarvoor is het
marstempo te snel en zijn de etappes die wij moeten afleggen
nog te talrijk.

Wij, makkers van de N.V.C., gaan onze plaatsen innemen
in het nieuw geformeerde vakverbond, met de vaste wil het
eens te worden met onze nieuwe kameraden, gedragen door
het beginsel, dat ons in onze centrale tezamen bond, tot
makkers maakte.

Niet allen maken deze opmars mede. Er zijn er, die heen-
gegaan zijn uit de gelederen, omdat zij te zeer gehecht wa-
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ren aan het oude, waaraan zij gewend waren. Wij hebben
groot vertrouwen, dat wij hen zullen weerzien.

Er zijn enkele anderen, die wij in het nieuwe vakverbond
niet zullen weerzien, omdat voor hen de tijd van scheiden
daar is, om redenen, die wij allen erkennen moeten. Van
hen nemen wij afscheid met dankbetuiging voor hetgeen zij
voor onze beweging, een iegelijk op zijn post, hebben ge-
daan. Zij hebben de hitte van de strijd gedragen; hun wacht
de welverdiende rust.

Hen met name te noemen, is niet mogelijk. Wij zijn over-
tuigd, dat de vakbond, die zij dienden, hun dank zal hebben
gezegd voor hun dienst aan de belangen van leden en orga-
nisatie.

Een uitzondering willen wij maken voor twee collega's,
die per l October de dienst der beweging gaan verlaten.

De eerste is in alle kringen der beweging een goede be-
kende. Het is onze vriend H. B. B e r g h u ij s. Hij behoefde
niet te gaan. Om redenen van persoonlijke aard heeft hij

H. B. BERGHUUS

gemeend een hem aangeboden functie niet te moeten aan-
vaarden. Wij kennen die redenen en eerbiedigen deze. Toch
willen wij uitdrukking geven aan ons persoonlijk gevoel van
leedwezen, dat vriend Berghuijs niet verder mee marcheert.

Zijn verdiensten voor de N.V.C, te schetsen, och, is dat
eigenlijk wel nodig? Voortgekomen uit de vakbeweging der
onderofficieren, bestuurder van het Nationaal Verbond van
Gemeente Ambtenaren, culmineerde zijn werkzaamheid voor
de vakbeweging in het Secretariaat der N.V.C. In die
functie heeft hij wel en wee der Vakcentrale meegemaakt.
Zijn persoonlijke charme en invloed op andere terreinen dan
die der vakbeweging knoopten voor de N.V.C, banden aan,
die anderen niet te leggen vermochten. Zoals elk ander op
verantwoordelijke post bleef hem critiek niet bespaard. Bil-
lijk was die critiek dikwijls niet, omdat zij, ten onrechte,
geen rekening hield met de omstandigheden, waaronder ge-
werkt moest worden. Anderzijds verwierf hij zich de toege-
negenheid van tallozen in de beweging door de wijze waar-
op hij voor de hem toevertrouwde belangen opkwam. Bij de
karige hulp, die onze eerste en laatste secretaris der N.V.C.
vooral in den beginne had, was het geen sinecure naast het
drukke secretariaatswerk het orgaan te vullen, daarnaast
radioredes samen te stellen, vergaderingen te leiden of
spreekbeurten te houden. Dit omvangrijke werk deed hij
nagenoeg alleen; hij deed het met de bekende blijmoedigheid
die hem eigen is, ondanks de slagen, die het leven ook hem
niet spaarde. Ongetwijfeld zal het vriend Berghuijs een in-
nige vreugde zijn geweest in de vooroorlogse dagen, de
N.V.C., ook in de groep der handarbeiders, te zien groeien,
al eiste de tragiek dezer dagen, dat die groei door de oorlog
tot stilstand kwam en de N.V.C., waarvan hij de penvoer-
der was, is opgegaan in de vloeiing der tijden.

Het arbeidstempo versnelt. Vergaderingen in groot ver-
band houden wij niet meer. Ware het anders, wij zouden
volgaarne onzen Berghuijs hebben uitgeluid op de wijze als
in onze kring gebruikelijk. Het kan niet zoo zijn. Wij moe-
ten volstaan met op deze plaats collega Berghuijs dank te
zeggen voor alles, hetgeen hij voor onze beweging deed en
hem straks de hand te reiken ten afscheid. Wij wensen hem,
en wij zijn overtuigd te spreken namens de beweging, nog
vele jaren een otium cum dignitate. Eén ding hopen wij,
dat zijn gezondheid in die rust moge versterken. Onze vak-
beweging zonder Berghuijs is moeilijk denkbaar. Berghuijs
zonder vakbeweging is nog minder te denken. Zijn leven en
streven was er te zeer mee vergroeid.

Den tweeden makker, dien wij groeten op de scheiding
der wegen is collega Van Rhee. Evenals Berghuijs vanaf de

D. VAN RHEE

stichting der N.V.C, lid van het D. B., maakte hij evenals
deze alle lotgevallen der Vakcentrale mede. Ook hij gaat
om persoonlijke redenen heen uit de vakbeweging die hem
lief was. Wat zullen wij LI zeggen, collega Van Rhee, tot
U die zo wars zijt van ijdel vertoon? Wilt gij het van ons
aannemen, dat wij U missen zullen?

Gekomen als hij was uit de kring der typografen, wier
vakbeweging op velerlei gebied een tikje „voorlijk" was,
waren de adviezen van collega Van Rhee altijd gedegen.
En toch, hoe kon hij in jeugdig vuur opdeinen, wanneer de
belangen van welken werknemer ook in het gedrang raak-
ten door verkeerd begrip aan de zijde van overheid of werk-
gevers.

Van Rhee was vakverenigingsman in hart en nieren. De
gestelde leeftijdsgrens dwingt hem om heen te gaan. Het
heeft ons allen verwonderd. Hem, den krachtigen man, kan
men de jaren niet aanzien. Hij had zeker nog een aantal
jaartjes meegekund. Ook dit heeft niet mogen zijn. Onze
wegen scheiden. Wij danken collega Van Rhee voor het
front van de troep, voor alles wat hij deed voor de N.V.C.
en voor zijn organisatie, die, schoon niet de grootste, een
der sterkste was van onze beweging, dank zij mede het onver-
moeid werken van onzen collega. Wij nemen afscheid van
hem met de wens in volle kameraadschap: nog vele jaren
vriend van Rhee, in goede gezondheid. Het ga U bij voort-
during wél.

* * *
Ons blad zou niet op waardige wijze worden afgesloten,

wanneer wij niet een woord van dank brachten aan de N.V.
Drukkerij P. den Boer, die ons blad vanaf de stichting der
N.V.C, heeft gedrukt en voor de medewerking, steeds van
Bedrijfsleider en personeel ondervonden.


