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MET OPEN VIZIER!
Het is begrijpelijk, dat tallozen in den
lande zich afvragen, welke koers het
N.V.V. Éjaat varen. De band, die ons
vroeger organisatorisch met de S.D.A.P.
verbond, is op wederzijds verlangen
doorgesneden. Tijdens de bezetting kwam
een gedwongen fusie met de neutrale
Nederlandse Vakcentrale tot stand. Met
fle leiders van deze N.V.C, is overeen-
gekomen, dat deze fusie zal worden be-
etendigd, vanzelfsprekend onder nadere
goedkeuring van de leden. Wij worden
in Nederland voor talloze nieuwe vraag-
etukken geplaatst. Is het wonder, dat
Bien graag weten wil, waar het N.V.V.
•p dit ogenblik staat?
Bet N.V.V.-bestuur meent, dat aan het
verlangen naar een duidelijke uitspraak
op dit punt voldaan behoort te worden.
Er is één moeilijkheid. Wij zijn nog niet
in staat, een congres bijeen te roepen.
Een uitspraak omtrent de beginselen,
die het nieuwe N.V.V. zullen leiden, kan
dus voorlopig slechts een uitspraak van
de leiding zijn. Maar in ieder geval heeft
Nederland er recht op te weten, in welke
richting de (voorlopige) leiding van onze
vakbeweging wil gaan.
Die richting is, gelijk uit het hiernaast
afgedrukte ontiverp-beginselverklaring
blijkt, een socialistische.
Is deze socialistische beginselverklaring
dan niet in strij d met ons streven om van
het N.V.V. nog meer dan tot Mei 1940
het geval was, een algemene vakbe-
weging te maken? Wij menen van niet.
Wij hebben in onze nieuwe beginselver-
klaring de socialistische maatschappij-
hervorming welbewust losgemaakt van
alle marxistische, collectivistische dog-
matiek. Wij menen, dat enkele in onze
Westerse samenleving vrij algemeen
aanvaarde (zij het lang niet altijd na-
geleefde) normen een beterfe, fundering
voor het socialisme geven, dan welk
„isme" ook. Wij zijn er ons in de strijd
tegen den bezetter, die deze grondwaar-
den van ons Nederlandse geestesleven
onder zijn plompe soldatenpoot meende
te kunnen vertrappen, van bewust ge-
worden, dat het in laatste instantie in
de maatschappelijke strijd gaat om
waarachtigheid, gerechtigheid en naas-
tenliefde !
Diezelfde grondwaarden, die zovele

Nederlanders van alle gezindten inspi-
reerden tot de ondergrondse strijd
tegen den bezetter, zij zullen hen ook
brengen to* de strijd voor het socialisme.
Een socialisme, losgemaakt van de dog-
matiek van het verleden, bleek reeds
aanvaardbaar voor onze vrienden van
de vroegere neutrale vakbeweging. Wij
weten, dat tallozen van Christelijken
huize, uit arbeiderskring en daarbuiten,
een socialistische hervorming van de
maatschappij niet alleen aanvaarden,
maar ook, juist op grond van hun Chris-
telijke overtuiging, verlangen. Daarom
zal ons socialistisch beginselprogram
aan het algemene karakter van ons
nieuwe N.V.V. niet in de weg staan.
Dat laatste klemt te meer, omdat in
onze nieuwe statuten, waarvoor een
ontwerp klaar ligt, uitdrukkelijk is be-
paald, dat rechtstreekse deelneming aan
de politieke strijd door het N.V.V. wordt
buitengesloten en dat in het N.V.V.
plaats is voor lederen werknemer, met
volledige eerbiediging van diens geloof,
wereldbeschouwing of politieke overtui-
ging. Eis is slechts, dat men de begin-
selverklaring van het N.V.V. kan aan-
vaarden.
Onze nieuwe beginselverklaring omvat
meer dan een program van socialistische
maatschappijhervorming. Wij willen ook
de werknemers maken tot volledige
deelgenoten in ons nationale leven. Dat
de werknemers en met name de hand-
arbeiders daar vroeger volkomen buiten
stonden, het gevoel hadden „er niet bij
te horen" en door de andere bevolkings-
groepen gewoonlijk ook behandeld wer-
den, alsof zij er niet bij hoorden, is be-
kend genoeg. Door de strijd van de arbei-
dersbeweging is er langzamerhand heel
wat veranderd in dit opzicht. De oorlog
en de bezetting, tijdens welke zovelen
uit de arbeiderswereld metterdaad be-
wezen hebben, hoe zeer zij „er bij hoor-
den", brachten deze ontwikkeling op-
nieuw een grote stap voorwaarts. Wij
willen met alle kracht verder gaan
in deze richting; door onderwijs en
opvoeding de werkers in staat stellen,
overal in onze nationale samenleving
een volwaardige plaats in te nemen;
maar ook door koppig volgehouden
strijd alle vooroordelen, alle tegenstan-

Beginselverklaring .
Het N.V.V. stelt zich ten doel de behar.
tiging van de stoffelijke en geestelijke
belangen van de Nederlandse werkne»
mers en hun gezinnen, speciaal voorzo»
ver deze belangen liggen op het terrein
van de arbeid.
Als algemeen richtsnoer voor zijn arbeid
erkent het Verbond de normen van
naastenliefde, gerechtigheid, waarheid,
verantwoordelijkheid en eerbiediging
van de menselijke persoonlijkheid. ,
Dienovereenkomstig streeft het Verbond
naar:
I. Diepgaande hervorming van ons
sociaaUeconomisch bestel, opdat:
a. het eigenlijke doel der voortbren»
ging, namelijk een behoeftenvoorziening,
gericht op het algemeen welzijn, kan
worden verwezenlijkt;
b. aan iederen werker, naar de mate
van zijn kunnen, medezeggenschap en
daardoor medeverantwoordelijkheid voor
de bereiking van dit doel worde gege*
ven;
c. aan ieder gelijke sociale levenskans
sen worden geboden.
Het Verbond acht hiertoe een~planmaa
tige ordening van het gehele bedrijfs»
leven onmisbaar. De beschikkingsmacht
en, waar nodig, ook de eigendom der
productiemiddelen moeten in handen
der gemeenschap worden gelegd. Het
recht off en de plicht tot arbeid voor
ieder, dienen in feite te worden erkend.
Aan ieder, die werkt, of door omstan»
digheden buiten zijn schuld niet werken
kan, behoort een menswaardig bestaan
gewaarborgd te worden.
IL Vorming der werknemers — geeste»
lijk, zedelijk, lichamelijk — tot volwaar»
dige deelgenoten aan ons nationale leven
en het opruimen van alle beletselen, die
aan deze groei in de weg staan.
III. Handhaving van de democratie, mef
de daaraan onverbrekelijk verbonden
plichten en vrijheidsrechten, welke in
staat en maatschappij op elk gebied toe»

Fassing dienen te vinden.
V. Een volkerensamenleving, waarin,

met behoud' van de eigen cultuur, de
volken in vrijheid samenwerken, op de
grondslag van een rechtvaardige verdes
ling der welvaartsbronnen, een rationele
internationale arbeidsverdeling en de ge»
zamenlijk aanvaarde verantwoordelijk*
heid voor het handhaven van de vrede
en de beveiliging der volken tegen
agressie.

den uit de weg ruimen, die nu nog oor-
zaak zijn, dat de arbeider zich in
enigerlei opzicht een burger tweede klas
zou moeten of zou kunnen voelen.

Dat wij er na de ervaringen van vijf
jaren dictatuur behoefte aan hebben,
ons in onze beginselverklaring nog eens



De E.V.B.
de zuivering en. Dr. E. Verwey

| In het „Parool" heeft de heer dr. E.
j Verwey een aanval op onze vakbeweging
J ondernomen, die wij niet onbeantwoord
kunnen laten.
Hij beweert, dat de hoofdschuld voor het
uitbreken van conflicten, als o.a. in de
Rotterdamse haven hebben plaats ge-
had, ligt bij de leiding van het N.V.V.
Niet meer en niet minder!
Hij voert voor deze gedurfde beschuldi-
ging twee argumenten aan. Ten eerste:
de afspraak tot samenwerking met de
R.K. en de Chr. vakbeweging. Ten
tweede: het achterwege blijven van een

' voldoende zuivering.

De samenwerking.
.Wij hadden nimmer tot de gereglemen-
teerde samenwerking mogen besluiten,
omdat het N.V.V. altijd op het stand-
punt heeft gestaan, dat een scheiding
naar geloof in de vakbeweging zinloos
is. Aldus dr. Verwey.
(Wij hebben aan ons standpunt, dat de
! confessionele gescheidenheid in de vak-
'beweging zinloos en hoogst ongewenst
'is, tittel noch jota veranderd. De bestu-
ren van R.K.W. en C.N.V. weten dat ook.
Maar zolang er katholieke en christe-
lijke arbeiders zijn, die voor zich het
recht opeisen, afzonderlijk georganiseerd
te wezen, krijgt men ons er niet toe,
hun dat recht te ontzeggen. Krijgt men
ons er ook niet toe, door economische of
wettelijke dwangmiddelen te trachten,
aan het bestaan van afzonderlijke con-
fessionele vakbonden een einde te
maken. Daarvoor zijn wij nu eenmaal',
juist als dr. Verwey, democraten.
Te zeggen, dat wij dus aan het Neder-
landse volk een „vakbewegingsvorm op-
dringen, die volmaakt onhoudbaar zal
blijken", is toch wel de zaken geheel op
•hun kop zetten. Wij van onze kant heb-
ben tijdens de bezetting bij herhaling
'pogingen aangewend om tot een fusie

met de R.K. en Chr. vakbeweging te
geraken. Er nu de N.V.V.-leiding de
schuld van te geven, dat de confessio-
nele gescheidenheid blijft voortbestaan,
is pure kwaadwilligheid!
Zo er verwijten te maken zijn, dan moet
dr. Verwey. die op dit stuk richten tot
de leiding van het R.K. en Chr. Vakver-
bond, aan welker adres men in zijn
artikel echter tevergeefs ook maar één
critisch woord zal zoeken.
Dr. Verwey schijnt te menen, dat wij als
N.V.V. slechts de strijdbijl tegen de con-
fessionele vakbeweging hadden behoe-
ven op te graven om met vlag en wimpel
als de eenheidsvakbeweging uit de be-
zettingstijd te voorschijn te komen. Wat
kent hij de arbeiderswereld slecht! Tien-
tallen van jaren heeft tussen de vroegere
moderne en de confessionele vakbewe-
ging een felle richtingsstrijd gewoed. En
het resultaat? De confessionele vakbe-
weging was er en bleef er en groeide
even hard als het N.V.V. De eigenlijke
taak der vakbeweging — de behartiging
van de stoffelijke en geestelijke belan-
gen der werkers — heeft van die rich-
tingsstrijd menigmaal groot nadeel on-
dervonden. De geslotenheid van optreden
der werknemers leed er onder. Zo zeer
was dat het geval, dat de arbeiders zelf
meermalen op vergaderingen en con-
gressen zeiden tot hun bestuur: „houdt
nou toch alsjeblieft op met dat gehakke-
tak tegen de R.K, en de Chr. bond."
Strijd of samenwerking?
De trouw aan de confessionele vakbon-
den zit er bij de gelovige arbeiders diep
in. Zeker, ook in die kring zijn er thans
wel, die voelen voor de gedachte van een
ongedeelde vakbeweging. Wat belet hen,
toe te treden tot het N.V.V.? Maar de
meerderheid van de gelovige werknemers
denkt er zeker nog niet zo over.
Zullen ze er ooit zo over gaan denken?

onomwonden voor de democratie uit te
i spreken, verlangt dunkt ons geen nadere
[toelichting. Een vrije, zelfstandige vak-
beweging is in een dictatoriaal staats-
bestel onbestaanbaar. En al was dat niet
.zo, onze democratische vrijheidsrechten
zijn te duur gekocht, dan dat wij die
ooit, onder welke schoonkünkende leuze
ook, weer zouden opgeven.
De tijd, waarin socialisme betekende de
afwijzing van nationale waarden, ter-
wille van het internationalisme, ligt
achter ons. Met de opbouw van het
socialisme moet in het eigen land be-
gonnen worden. Internationaal kan men
de productie, het vervoer en de distri-
butie pas regelen, wanneer men natio-
naal de zaak in de hand heeft. In de
huidige nog onoverzichtelijke en on-
fekere internationale omstandigheden
het nemen van socialistische hervor-

mingsmaatregelen verwijzen naar inter-
nationaal overleg, betekent uitstel tot
St. Juttemis.
Al deze overwegingen, hoe klemmend
ook, kunnen ons echter nimmer uit het
oog doen verliezen, dat internationale
regelingen noodzakelijk blijven en dat
ons bovendien op internationaal gebied
een andere grote taak wacht: de ver-
zekering van recht en vrede. Dat Neder-
land daarbij niet, gelijk voorheen, af-
zijdig kan blijven, doch zijn verantwoor-
delijkheid heeft te aanvaarden, met alle
consequenties van dien, spreekt voor ons
vanzelf.
Zo is dus de koers voorlopig bepaald.
Enthousiasme, vasthoudendheid, offer-
vaardigheid moeten de rest doen, om
onze vakbeweging te maken tot wat zij
moet zijn: de wegbereidster naar een
betere toekomst!

T.B.C.-bestrijdingsfonds
van het N.V.V.

Dit fonds heeft vanaf l Augustus 1945
zijn werkzaamheden hervat. Aan-
spraken op hulp uit dit fonds hebben
die leden van de bU het N.V.V. aan-
gesloten bonden, die minstens één
Jaar lid rijn van bun organisatie en
geen achterstand ui de c-ontributie-
betalirfg hebben.
Deze leden kannen eveneens aan-
spraken op hulp laten gelden voor
hun echtgenote en voor hun kinderen
tot en met het 13e levensjaar.
Nadere inlichtingen te verkrijgen bij
Uw afdelingsbestuur.

Zij zullen dat zeker niet, wanneer wij
tegen de confessionele vakbeweging een
scherpe strijd ontketenen, al voeren we
die ook onder de leuze „eenheid". Zij
zullen misschien wel tot het inzicht
komen, dat een ongedeelde vakbeweging
aanvaardbaar en wenselijk is, wanneer
wij in en door een goede en loyale
samenwerking een geest van wederzijdse
waardering es vertrouwen weten te
scheppen. Om al deze overwegingen,
dr. Verwey, heeft de N.V.V.-leiding wel-
bewust en met overtuiging de weg van
de samenwerking verkozen boven de weg
van de onderlinge strijd!
,Inplaats van onderling krakeel en vlie-
genafvangerij zou van de eerste dag van
de bevrijding af, een gereglementeerde
samenwerking er voor zorgen, dat het
werk van de vakbeweging met voort-
varendheid en kracht kon worden aan-
gepakt.
E.V.B, spelbreekster.
En dat zou ook gebeurd zijn, als de
E.V.B, (later E.V.C.) geen roet in het
eten had gegooid. Waarom? Zal door de
oprichting van die E.V.B, de confessio-
nele vakbeweging verdwijnen? Weineen.
Al richt men nog tien E.V.B.'s op, de
confessionele vakbeweging blijft. Het
enige resultaat is: verdeeldheid in het
kamp van hen, die voorstanders zijn van
meer eenheid. Dat kan een kind inzien.
Zien de oprichters van de E. V .B. dat
dan niet? Wel zeker. Maar zij zijn com-
munisten en hebben in de arbeiders-
wereld een agitatiemachine nodig. Tegen
de reële vakbeweging, tegen de werk-

. gevers, tegen de Regering, tegen alles
wat leiding geeft in democratisch Neder-
land. En dr. Verwey, democraat en
socialist, heeft daarvan nog nooit ge-
hoord. Rept althans met geen woord van
de rol, die dé communisten in deze
E.V.B, spelen. Hij moet er de motie van
afkeuring, die de Eindhovense afdeling
van de E.V.B. aannam over de Rotter-
damse staking maar eens op nalezen.
Misschien, dat hij dan begrijpt, dat het
niet de schuld is van het N.V.V., dat we
thans met een E.V.B, en met ernstige
arbeidsmoeilijkneden zitten.
De zuivering.
Dr. Verwey behoorde te weten, dat een
aantal N.V.V.-functionarissen, namelijk



zij, die in dienst van het N.A.F. traden,
onmiddellijk aan de dijk zijn gezet; het-
zelfde geschiedde met een paar anderen,
die duidelijk „fout" waren. Welke an-
dere organisatie In Nederland heeft dat
ook gedaan? Bij ons weten heeft zelfs ,de
S.D.A.P., die zo fel op zuivering bij ons
aandringt, een dergelijke maatregel niet
onmiddellijk genomen tegen burgemees-
ters en wethouders, die onder de bezet-
ting jarenlang in functie bleven. Onze
vakbeweging heeft de verdere zuivering
aan een ere-raad opgedragen. Maar die
ere-raad had niet door het bestuur van
het N.V.V. benoemd moeten worden, zegt
dr. Verwey in „Het Parool". Mogen wij
vragen, door wie dan wel? Gebeurde het-
zelfde niet in alle organisaties, o.a. in
de S.D.A.P.? Hadden wij die ere-raad
wellicht door een congres moeten laten
aanwijzen? Maar dan had dr. Verwey
toch zeker het bezwaar geopperd, dat dat
veel te lang duurde? Het bestuur van
het N.V.V. heeft de ere^raad benoemd
eenvoudig omdat er geen andere instan-
tie was. Er was één andere instantie, die
het had kunnen doen: de Regering. En
die heeft het niet gedaan.
De bewering van dr. Verwey, dat Kupers
en v. d. Lende (die onmiddellijk zijn
ontslagen toen Woudenberg commissaris
van het N.V.V. werd) het advies gegeven
zouden hebben om in het N.V.V. te blij-
ven, is rondweg een onwaarheid, waar-
voor de dokter zich nog te verantwoor-
den zal hebben. Men kan zelfs vakver-
enigingsbestuurders niet alïes in de
schoenen schuiven.
De enige vraag, die in discussie kan
komen, met betrekking tot de ere-raad,
is die naar de persoonlijke integriteit
van de leden van deze raad. Dat zijn
mr. J. in 't Veld, C. Lammers, G. v. d.
Houven, H. van Asselt, H. Leeuw, F. S.
Noordhoff en mr. J. Mannoury. Het zal
dr. Verwey moeilijk vallen op één van
deze mannen ook maar iets aan te mer-
ken. Hij doet dat ook niet. Zou het dan
maar niet verstandiger geweest zijn,
eerst eens het oordeel van deze ere-raad
af te wachten, alvorens met een onbe-
kookt artikel de E.V.B, wind in de zeilen
te blazen? De E.V.B., die volgens dr. Ver-
wey zo hard groeit door onze onzuiver-
heid, maar die zelf een aantal „onzui-
vere" elementen in haar midden heeft.

N.V.V.-bestuur en zuivering.
Waarom kon het N.V.V.-bestuur niet
reeds in de bezettingstijd de zuivering
ter hand nemen? Omdat het N.V.V.-
bestuur daartoe geen bevoegdheid had
en zo het zich bij wijze van noodrecht
deze bevoegdheid had toegeëigend, niet
over de macht beschikte om eventueel
gevonnisten ook inderdaad buiten de
deur te zetten. Bovendien, er moest van
de eerste dag van de wederoprichting af
gewerkt worden. En tenslotte, het recht
om bestuurders af te zetten of te her-
kiezen komt alleen aan de leden en aan
niemand anders toe. Daarom treden
straks op de congressen alle functiona-
rissen van de bonden en van het N.V.V.

DE NIEUWE REGERING
Sedert het vorig nummer van „De Vak-
beweging" verscheen, is in ons land dan
eindelijk een nieuw ministerie tot stand
gekomen.
Wij willen otes hier niet verdiepen in
politieke beschouwingen, bijvoorbeeld
over de grondwettelijke positie van dit
kabinet of over de vraag of wij nu een
nationaal, dan wel een kabinet op brede
basis hebben.
Wat ons als vakbeweging interesseert is
in de eerste plaats de vraag: wat heb-
ben wij van deze regering te verwachten
voor het spoedig herstel van ons be-
drijfsleven en voor een rechtvaardige
ordening van heel het arbeidsleven?
De persoon van den minister-president
en van verscheidene zijner medewerkers
(wij kennen ze niet alle), alsook het uit-
voerige regeringsprogram, dat ons via de
radio ontvouwd werd, boezemen ons een
grote mate van vertrouwen in. Zo er één
regering is, die Nederland door deze kri-
tiekste periode van zijn bestaan heen
kan helpen, dan is het zeker deze re-
gering.

Wij geloven geen ogenblik, dat het pad
van dit kabinet over rozen gaan zal. Elk
departement heeft thans vraagstukken
op te lossen, groot en moeilijk genoeg,
om er in rustiger tijden hele ministeries
de hals over te doen breken. De taak, die

Schermerhorn en zijn ministers op zich
genomen hebben, vereist bijna boven-
menselijke krachten. Het is daarom een
vrij ondankbare taak, want met hoeveel
energie en bekwaamheid zij Ook wordt
volvoerd, er zal altijd nog zeer veel on-
gedaan gelaten moeten worden, zeer
veel te wensen overblijven.
Ons zal men daarom onder de critici van
dit ministerie niet aantreffen, tenzij
wezenlijk aan de levensbelangen van de
werknemers geraakt zou worden.
Het is thans de tijd voor een zo groot
mogelijke samenbundeling van alle
krachten, om de wederopbouw van onze
gehavende volkswelvaart in snel tempo
mogelijk te maken. Dat Is van belang, in
de eerste plaats voor de werkers. De lij-
nen, die deze regering voor-de wederop-
bouw heeft uitgestippeld, gaan geheel in
de richting, die ook wij voorstaan. Die
wij ook reeds vele jaren vóór 1940 voor-
stonden. De diepingrijpende maatschap-
pelijke hervormingen, waarvoor wij zo-
vele jaren het pleit hebben gevoerd, zijn
nu van het stadium der propaganda in
dat der verwezenlijking gekomen. Dat
legt ons grote verantwoordelijkheden op.
Het spreekt voor ons vanzelf, dat een
regering, die deze verwezenlijking onder
de moeilijkste omstandigheden ter hand
wil nemen, op ons vertrouwen en op onze
loyale medewerking kan rekenen.

af. De leden kunnen dan aan de hand
van de uitspraken van de ere-raad uit-
maken, wie zij wel en wie zij niet wen-
sen te herbenoemen. Slechts op deze
wijze is een bevredigende en voor allen
gelijke, democratische rechtsgang ge-
waarborgd.

Tenslotte beweert dr. Verwey, die wel
bijzonder slecht op de hoogte blijkt te
zijn, dat het N.V.V. alleen maar uit offi-
cieren zou bestaan, terwijl de E. V .B.
daarentegen over de manschappen zou
beschikken. Wij weten niet, of dr. Ver-
wey deze wetenschap aan „De Waar-
heid" ontleent. Wij voor ons hebben van
do E.V.B, nog nooit iets anders gezien
dan grovelijk overdreven, maar zeer
vage ledencijfers. Houvast heeft niemand
er aan. Het N.V.V. intussen heeft de
150.000 leden weer bereikt. Dr. Verwey
vindt dat een bewijs voor zijn opvatting.
Wij, die een paar dagen langer met dit
bijltje gehakt hebben en de moeilijke
omstandigheden van het moment ken-
nen, weten beter. Het zal nog wel een
jaartje duren, voor het N.V.V. zijn oude
sterkte weer heeft bereikt. Maar wij zul-
len die bereiken, zo zeker als het stro-
vuur van de E.V.B, zal uitbranden en
slechts ontgoochelde en teleurgestelde
arbeiders achterlaten, mede dank zij de
„deskundige" voorlichting van dr. Ver-
wey.

Practisch werk
Na een bezoek, dat door enkele bestuurders
van de drie Vakcentrales aan de meest ge-
teisterde gebieden van ons vaderland is
gebracht, werd o.a. aan den Minister van
Sociale Zaken verzocht, goed te vinden, dat
op de lonen in deze gebieden een extra-
toeslag van 10% wordt gegeven. Voor de
gemeente Arnhem Is dit door het college
van Rijksbemiddelaars reeds goed ge-
vonden.
De Raad van Vakcentralen wendde zich
voorts tot den Minister van Sociale Zaken
met het verzoek, zo mogelijk op korte ter-
mijn textielgoederen en schoeisel ter be-
schikking te stellen van dat deel der bevol-
king, hetwelk het 't eerst en 't meest nodig
heeft. Daarbij werd er de aandacht op ge-
vestigd, dat de inkomsten van sommige ar-
beiders momenteel niet voldoende zijn om
het levensmiddelenpakket te kopen.
Op aandringen van de Stichting van de
Arbeid is de loongrens voor de sociale ver-
zekering verhoogd van / 8.— tot ƒ 10.— per
dag, resp. van ƒ3000.— tot ƒ3750.— per
jaar. Ware dit niet gebeurd, dan zouden
werknemers, die thans door de loonsverho-
ging met hun loon of salaris boven deze
grens komen, niet meer 'onder de sociale
verzekeringswetten vallen. Verder is nog
gevraagd, als basis voor de loonvaststelllng
niet een termijn van 13 weken, doch slechts
van 3 weken te nemen.
De Stichting van de Arbeid heeft het Col-
lege van Rijksbemiddelaars gevraagd, er bij
de werkgevers op aan te dringen, dat dit
jaar aan alle werknemers toch nog een
week betaalde vacantie wordt gegeven.



HOOFDBESTUREN
WEER BIJEEN
Op Donderdag 19 Juli kwamen voor het
eerst sedert de bevrijding de hoofdbe-
sturen der bij het N.V.V. aangesloten
vakbonden in vergadering bijeen.
Behalve een aantal vraagstukken van
organisatorische aard, werden vooral de
positie van de bij de D.U.W. tewerkge-
stelde arbeiders en de te volgen loon-
politiek besproken.
Voor wat het eerste punt betreft, kon
worden meegedeeld, dat overeenstem-
ming is bereikt omtrent de uitvoering
van alle civiel-technische werken door
het normale bouwbedrijf, terwijl op alle
werken van de D.U.W. de lonen en ar-
beidsvoorwaarden van de C.A.O.-water-,
spoor- en wegenbouw zullen gelden.
Provinciale en plaatselijke contactcom-
missies zijn of worden gevormd, terwijl
op de werken vertrouwensmannen wor-
den aangewezen om grieven en moei-
lijkheden snel tot oplossing te kunnen
brengen; getracht wordt voorts, voor de
arbeiders bij de D.U.W. een week vacan-
tie te verkrijgen.
Wat de loonpolitiek aangaat, verenigde
de vergadering zich na uitvoerige be-
sprekingen met het standpunt van het
bestuur, dat het uiterste moet worden
gedaan om de noodlottige kringloop van
prijsverhoging-, loonsverhoging, prijsver-
hoging enz., die tenslotte op inflatie uit-
loopt, te vermijden. Een drastische be-
snoeiing van de in omloop zijnde hoe-
veelheid zwart geld, stabilisatie van de
prijzen, zo mogelijk verlaging van de
prijzen der eerste levensbehoeften en
het in de hand houden van de loonont-
wikkeling zijn daartoe noodzakelijk.
Een aanpassing van de lonen aan het
sedert 1940 sterk gestegen prijspeil zal,
binnen de door de overheid getrokken

ZUIVERING
De Ere-raad voor de zuivering van het
N.V.V. deelt mede, dat het lid A. Rodenhuis
is afgetreden wegens drukke werkzaamhe-
den; in zijn plaats is benoemd H. Leeuw
fe Amsterdam, een bekende persoonlijkheid
"•uit de illegale beweging en in het bizonder
uit het spoorwegverzet.
'De Ere-raad zal voorts worden uitgebreid
met een aantal regionale commissies, be-
ïtaande uit een lid van de Ere-raad met
enkele leden van de vakbeweging in de
betrokken provincies.
Deze commissies zullen zaken van plaatse--
lijke betekenis afdoen, behoudens de moge-
lijkheid voor de Ere-raad zo nodig de uit-
spraak te vernietigen.

grenzen, krachtig worden nagestreefd.
Daarnaast zal het nodig zijn om door de
vaststelling van een sociaal minimum-
loon ervoor te zorgen, dat de gezinnen
der laagstbetaalde arbeiders althans hun
distributiebonnen kunnen inwisselen,
terwijl dan bovendien nog extra-maat-
regelen voor de grotere gezinnen getrof-
fen zullen moeten worden. Voorstellen
terzake zijn reeds in bespreking bij de
Stichting van de Arbeid.
Krachtig nam de vergadering stelling
tegen het onverantwoordelijk drijven
der eenheidsvakbeweging. Deze brengt
niet alleen de „eenheid" der werk-
nemers, maar ook de gezonde sociale
ontwikkeling van ons land in gevaar,
doordat zij uit concurrentie-overwegin-
gen de reële vakactie poogt te door-
kruisen en de werknemers voor allerlei
thans onverwezenlijkbare eisen in sta-
king te brengen.

SAMENWERKING
Dezer dagen is in druk verschenen het .
Reglement van Samenwerking voor de
Raad van Vakcentrales, de Bedrij f s-
unies, de Raden van Overleg en de Af-
delingsunies. Een exemplaar van dit
Reglement zal aan alle vakbondsaf-
delingen en bestuurdersbonden worden
toegezonden.
Bestuurders en leden van onze vakbe-
weging hebben hiermee het • resultaat
voor ogen van de besprekingen, welke
in de afgelopen jaren plaatsvonden tus-
sen de besturen van het R.K. Werklle-
denverbond, het Chr. Nationaal Vakver-
bond en het N.V.V. Zij, die — overigens
natuurlijk zonder precies te weten, wat
er was overeengekomen — geringschat-
tend beweerden, dat er „alleen maar een
beetje samenwerking aan de top" zou
komen, zullen van de inhoud van dit
boekje vreemd opkijken. Want de sa-
menwerking beperkt zich niet tot de
besturen der vakcentrales. Er komt ook
een gereglementeerde samenwerking
tussen de vakbonden der drie richtingen
in elke bedrijfstak, tussen de plaatse-
lijke bestuurdersbonden en zelfs tussen
de plaatselijke afdelingen der vakbon-
den.
De samenwerking betreft uitsluitend de
behartiging van sociaal-economische en
sociaal-hygiënische belangen. Culturele
vorming blijft aan de afzonderlijke vak-
centralen en de daarbij aangesloten
bonden voorbehouden.
Al hadden wij van onze kant nog liever
gezien, dat tot fusie tussen de drie rich-
tingen in de vakbeweging besloten had
kunnen worden, toch hebben wij van
deze samenwerking de beste verwach-
tingen. En wij zullen alles doen om tot
het welslagen van deze samenwerking
bij te dragen.

Fabeltjes
Sprekers van de Eenheidsvakbeweging (o.a.
de voorzitter Blokzijl) vertellen op ver-
gaderingen, dat de 3 samenwerkende Vak-
centrales door de Regering erkend worden,
omdat zij zich bereid verklaard hebben, op
alle Regeringsbeslissingen „ja en amen" te
zeggen.
Wij verklaren kort en goed, dat ons zulk
een verklaring nooit gevraagd is en dat
wij haar dus ook nimmer gegeve^ hebben.
Ook zonder dat de Regering dit uitdruk-
kelijk van ons vraagt, zijn wij echter be-
reid, tot het uiterste mede te werken om
arbeidsconflicten te vermijden. Wij weten,
dat van de snelle wederopbouw van het
bedrijfsleven het wel en wee van onze
bevolking (ook van de arbeidersgezinnen!)
in de komende winter afhangt. Daarnaar
handelen wij!

Zij hebben het door
De Friese editie van „Het Vrije Volk" van
25 Juli meldde:
„Het personeel van de zuivelfabriek Luinje-
berd heeft de onlangs opgerichte afdeling
der eenheidsvakbeweging weer ontbonden.
Oorzaak is, dat reeds verschillende functio-
narissen benoemd zijn zonder kennis van
de leden. Bovendien kan het personeel zich
niet met het gedrag en de eisen van de
havenarbeiders te Rotterdam verenigen.
Men heeft reeds contact gezocht met het
N.V.V., waarvoor alle personeelsleden zich
«pgaven."

Fikkie
Er zijn veel hondjes, die Fikkie heten. Daar-
om verzoekt men ons, even op het volgende
te wijzen. In ons vorig nummer publiceerden
wij de namen van een aantal functionaris-
sen, die destijds zijn overgegaan naar het
N.A.F, en die deswege niet meer in onze
rijen terug mogen keren. Daaronder was
ook de naam De Zeeuw. Bedoeld werd hier-
mee Joh. M. de Zeeuw, vroeger bestuurder
van de Algemene Bond van Handels- en
Kantoorbedienden „Mercurius".

ADRESSEN
In ons" vorig nummer vermeldden wij de
adressen der bij het N.V.V. aangesloten
organisaties. In deze adressenlijst moeten
thans enkele wijzigingen worden aange-
bracht. Niet vermeld werd:

Nationale Vakbond van Muziekinstrument-
makers- en -stemmers, Herculesstraat 801,
Amsterdam-Z.

In de plaats van de door ons vermelde
Vereniging van Scheepswerktuigkundigen
en de Vereniging van Stuurlieden en Ge-
zagvoerders, dient in de lijst te worden
opgenomen:

Centrale van Koopvaardij-officieren: Een-
drachtsweg 53, Rotterdam; N.Z. Voorburg-
wal 130, Amsterdam-C.

De Centrale Bond van Transportarbeiders
is gevestigd: Heemraadssingel 323, Rotter-
dam-C en niet 332.

Het adres van de Bond van Huispersoneel
is geworden: mej. A. Weldema, Granaat-
straat 3 I, Amsterdam (2.).

UITGAVE: NEDERLANDS VERBQMD VAN VAKVERENIGINGEN - AMSTEL 224-226. AMSTERDAM-CENTRUM, TELEFOON 35314


