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Vertrouwen m eigen kracht

en eigen inzicht
Ons volk en ons land verkeren stoffelijk
en geestelijk in uiterst zorgwekkende
omstandigheden. Ons land is kaalge-
plunderd, leeggeroofd en vernield, ons
productie-apparaat, ons vervoerwezen
zijn volkomen ontwricht, geestelijke ver-
warring en demoralisatie hebben ver om
zich heen gegrepen. Herstel en vernieu-
wing lijken onder deze omstandigheden
een schier hopeloze taak. Toch moet deze
taak worden volbracht, wil ons volk niet
terugzinken in 19e eeuwse toestanden.
Deze situatie legt ons allen een zware
verantwoordelijkheid op. Ons allen, dus
ook den werknemers en hun organisaties.

De werkers, die georganiseerd zijn in het
NVV, willen hun deel van de verant-
woordelijkheid voor de wederopbouw en
vernieuwing van iiet sociaal-economi-
sche leven van ons land, op zich nemen.
Wij beseffen, dat het eerst en het meest
nodig is: arbeid en nog eens arbeid! En
wij aanvaarden daarom, dat alles ver-
meden moet worden, wat de geregelde
voortgang van de arbeid zou kunnen

-schaden. Vandaar, dat wij ons pp het
standpunt stellen, dat arbeidsconflicten
zoveel mogelijk vermeden dienen te wor-
den, dat men in het algemeen liever een
uitspraak van de Rijkstaemiddelaars
moet aanvaarden dan een staking te be-
ginnen, zelfs indien op een gegeven
moment ,,er meer uit te halen zou zijn
geweest" door een staking.
In sommige arbeidersgroepen ontmoet
deze opvatting nog wel enige tegen-
stand. Vooral in die groepen, die thans
al volop aan het werk zijn en welker
arbeid voor de wederopbouw of de voed-
selvoorziening onmisbaar is. In die groe-
pen gaan soms stemmen op — en de
Eenheidsvakbeweging maakte zich op
vergaderingen al tot tolk van deze op-
vatting - - dat de arbeiders nu maar
moeten „halen, wat er te halen valt",
omdat straks, als de machtsverhoudingen
weer anders liggen, de reactie ons toch
alles weer zal trachten te ontnemen,
wat nu verkregen kan worden. -- „Als
we nu", zo hoorden we redeneren, „de

kans niet waarnemen en de lonen zo
hoog opvoeren als we maar enigszins
kunnen, dan zijn we een stel ezels. Want
nu hebben we de macht, straks niet
meer. En dan zullen de kapitalisten ons
wel weer omlaag trappen".

Wanneer thans een stakingsgolf over
Nederland zou losbarsten dan zouden
daarvan in de eerste plaats de arbeiders-
gezinnen de nadelige gevolgen onder-
vinden.
Of en wanneer er in ons land weer vol-
doende voedsel, kleding, schoeisel en
huisraad verkrijgbaar zullen zijn, hangt
uitsluitend af van de vraag of en in
welk tempo er gewerkt wordt. En verder
van de invoer. Elke staking, elke strub-
beling vertraagt het arbeidsproces en
verschuift dus ook het moment, waarop
weer in de dringendste behoeften van
onze gezinnen kan worden voorzien.
Opvoering van de lonen betekent bijna
steeds: stijging van de prijzen. De
bedrijven werken op dit ogenblik in het
algemeen op een deel van de vroegere
capaciteit, met verouderde machines,
slecht materiaal en een tekort aan hulp-
middelen. Het transport is duur en on-
voldoende. Vroeger kon een loonsver-
hoging vaak opgevangen worden door
verbeteringen in de wijze van produ-
ceren. Dat is thans nog niet mogelijk.
Aanzienlijke verhoging van de lonen
moet daarom onvermijdelijk prijsstijging
tot gevolg hebben. Vandaar, dat een
weloverwogen loonpolitiek gevolgd moet
worden!
Als bijvoorbeeld de bakkers 100 pet loons-
verhoging zouden weten af te dwingen,
dan zouden de gezinnen der textiel-
arbeiders hogere broodprijzen moeten
betalen. Maar de textielarbeiders zijn
niet in staat, hoger loon af te dwingen,
want de textielindustrie werkt vrijwel
nog niet, door gebrek aan grondstoffen.
Wij zeggen dit uitsluitend bij wijze van
voorbeeld. Doch de bedoeling is duide-
lijk. Als in bepaalde bedrijven, de werk-
nemers, die daartoe toevallig in de ge-
legenheid zijn, steeds hoger lonen af-

dwingen, dan gaat dat onder de tegen-
woordige omstandigheden mede ten
koste van andere arbeidersgroepen.

Maar er is meer. Er zit tegenwoordig
enorm veel geld „onder de mensen". Een
ongecontroleerde loonstijging met daar-
uit voortvloeiende prijsstijging bergt
daarom het gevaar voor inflatie (waar-
deloos worden van het geld) in zich. Als
de angst'voor een steeds verdergaande
prijsstijging de mensen eenmaal te pak-
keu krijgt, dan is er geen houden meer
aan. Dan overtreft al spoedig de prijs-
stijging de loonstijging met vele tiental-
len procenten en geen Re geringsmaat-
regel is dan meer bij machte de prijs-
stijging te stuiten. En wie wordt het
kind van de rekening? De Kleine Man.
Ook daarom moeten wij van wilde loon-
bewegingen, van „er uit halen, wat er
op een gegeven ogenblik in zit" niets
hebben.
De Regering is thans bezig met een po-
ging om de in omloop zijnde hoeveelheid
geld drastisch te beperken. Dat deze
geldsanering dringend gewenst is, geeft
ieder toe. Maar de resultaten van deze
geldsanering kunnen weer te niet gedaan
worden, als het niet gelukt, de ontwikke-
ling van lonen en prijzen in de hand te
houden. België en Frankrijk zijn een
waarschuwing voor ons!

Zullen dan niet straks, als de bordjes
weer verhangen worden en er een groot
overschot aan arbeidskrachten ont-
staat, ons verantwoordelijkheidsbesef,
onze zelfbeheersing van thans beloond
worden met het terugdringen van de
werknemers naar een lager levenspeil?
De reactie slaapt immers nooit? Het
antwoord op deze vraag hangt af van
het vertrouwen, dat men in eigen kracht
heeft: Ons eigen inzicht leert ons, dat
het niet goed kan zijn, van de tegen-
woordige omstandigheden gebruik te
maken om „er uit te halen, wat er in
zit". Ons vertrouwen in eigen kracht
doet ons zeggen: „we zijn daar straks
toch zelf ook nog bij"!
Wanneer de werknemers thans niet hun
kracht verspillen in onderlinge rich-
tingsstrijd, wanneer de werknemers, die
daartoe toevallig in staat zouden zijn,
toch stakingen voor buitensporige loon-
eisen achterwege laten, wanneer de ar-
beidersklasse zich een wijze zelfbepei-



Onze
Vacantie-
Oorden
Uit de grote kring van vrienden van de stichting
Troelstra-Oorden wordt met zeer veel belangstel-
ling gevraagd naar de toestand der vacantie-oorden
en naar het tijdstip, waarop deze weer in gebruik
zouden kunnen worden genomen.
Helaas, wij moeten hen
teleurstellen. Het prach-
tig gelegen „Avegoor"
te Ellecom werd in 1940
door de Duitsers in be-
slag genomen en inge-
richt als opleidingsschool
voor de meest gehaten
hunner: de S.S. Het vroegere interieur van de in-
richting heeft daardoor veel geleden. Direct na de
bevrijding is „Avegoor" in beslag genomen door
het Militair Gezag, en ingericht als gevangenkamp
voor N.S.B.ers.
Het vacantieoord te Egmond aan Zee is door de
Duitsers eerst geheel leeggeroofd (de inventaris is
als „Liebesgabe" naar Duitsland vervoerd) en daar-
na inwendig gesloopt. Vervolgens zijn de buiten-
muren en de toren met beton versterkt en het
aldus vernielde gebouw tot onderdeel gemaakt van
de Atlantik Wall. Praktisch is het een ruïne. Hier
zal een geheel nieuw gebouw moeten verrijzen.
Dan het Troelstra-Oord te Beekbergen. De lijdens-
geschiedenis hiervan is lang en zwaar. Het was
achtereenvolgens in gebruik bij het N.A.F., de N.S.
Volkswolilfahrt, de S.S. en de N.S.K.K. Vooral het
verblijf van de laatste bende heeft grote schade aan
het mooie bos en park veroorzaakt. Er zullen
veel moeite en arbeid en vele nieuwe beplantin-
gen nodig zijn om de schade te herstellen.
De prachtige buste van Pieter lelies Troelstra, het
kunstwerk van Mendes da Costa ,is van het voet-
stuk geroofd en spoorloos verdwenen. Dit verlies
treft ons bestuur het smartelijkst. Met deze roof

Ons Troelstra-Oord,
zoals hef was en
weer worden zal.

was hei gespuis niet tevreden. Ook de werk-
kamer van Troelsfra, met diens waardevolle biblio-
theek is geheel leeggep'underd! Eenzelfde lof trof
de eigen bibliotheek van het Troelstra-Oord, waar-
onder vele sfudieboeken.
Uit de kostbare glas-in-lood-fries in de grote zaal
zijn belangrijke delen stukgeslagen en verwijderd,
waaronder de beeldtenissen- van de grote voor-
gangers der arbeidersbeweging. De bronzen
plaquette boven de haard is gestolen, de bronzen
gedenkplaat boven de ingang van de aula, even-
eens. Op enkele kleinigheden na, is de hele inven-
taris geroofd. Er is van de eertijds uitgebreide
inventaris aan glas- en aardewerk, bestekken, keu-
keninrichting, serviezen, beddegoed, linnengoed,
dekens, matrSssen, ledikanten niets meer overl Deu-
ren zijn ingetrapt, wastafels stukgeslagen, ramen en
ruiten vernield en uit de scharnieren gelicht, het
vuil op de wanden gesmeerd. De bibliotheek in xle
rechtervleugel werd ingericht tot motorreparatie-
werkplaats. Het is een lange trieste lijst van van-
dalisme, die deze kultuurdragers op hun geweten,
zo al aanwezig, hebben.

Na de bevrijding werd het gebouw opnieuw in be-
slag genomen door het Militair Gezag. Thans 'tl
het bij de Canadese militairen in gebruik als offi-
cierscasino. Niemand kan zeggen wanneer het een-
maal weer «rij, d.w.z. voor onze arbeidersbewe-
ging beschikbaar, zal komen.
Maar ondanks alles blijft het voor het bestuur vnn
het N.V.V., reen voor het gehele N.V.V., een ere-
zaak om het Troelstra-Oord weer op te bouwen om
het dezelfde waardige plaats te hergeven, die het
bezat en immer bezitten zal, het recreatieoord
onzer arbeidersbeweging, gewijd aan de nagedach-
tenis van den groten en nobelen voortrekker Pieter
.lelies Troelstra.
Het bestuur van het N.V.V. is ervan overtuigd,
daarbij gesteund door de talrijke spontane aanbie-
dingen, die reeds binnenkwamen, dat straks een
oproep aan al onze vrienden om ditmaal gezamen-
lijk „onze schouders er onder fe zetten" niet
tevergeefs zal zijn, met aller hulp onze Troelstre-
Oorden beter en schoner dan ooit te doen her-
rijzen!

.king oplegt en de publieke opinie niet
tegen zich in het harnas jaagt, gelijk
b.v. met de Rotterdamse staking is -ge-
beurd.wanneer bovenal de werknemers
thans krachtige, goedgeleide vakorgani-
saties opbouwen, dan behoeven wij, als
straks het getij eens keren zou, de reac-
tie niet te vrezen.

Maar zal het getij keren? Dat wil zeg-
gen, moeten we verwachten, dat er,
juist als na 1918, over enkele jaren
een crisis met grote werkloosheid zal op-
treden ?
De periode van het ongebreidelde kapi-
talisme is voorbij. Wij leven thans in
een overgangstijdperk. Wij hebben een
Regering, die ordening en planmatig be-
heer van het bedrijfsleven onder over-
heidsleiding op haar program heeft
staan. Uit de oorlog zijn tal van rege-
lingen overgebleven, die het de Over-
heid ook mogelijk maken in te grijpen.
Verwacht mag dus worden, dat wij een
periode van veel stabieler en evenwich-
tiger herstel tegemoet gaan. dan in de

jaren 1918-'20 plaats vond. De daveren-
de hoogconjunctuur van 1919 zal ach-
terwege blijven, maar voor een crisis
zullen wij dan ook gespaard worden.
De Raad van Vakcentralen heeft aan de
Regering haar "program tot ordening
van het bedrijfsleven aangeboden. Het
spreekt dus vanzelf, dat wij van harte
zullen meewerken aan maatregelen, die
de Regering op dit terrein zal gaan
nemen.
Medezeggenschap van de werknemers,
ook op economisch terrein, maakt in de
naaste toekomst een goede kans op ver-
wezenlijking
Daarom geloven wij niet, dat over enkele
jaren dezelfde malaise zal intreden als in
1921 en volgende jaren ons deel werd.
Wij leven in een veranderende maat-
schappij en hoe snel de veranderingen
plaatsvinden, wel dat hangt mede van
ons zelf af.

Zo wijzen vertrouwen in eigen kracht
en eigen inzicht ons de weg, die wij in
deze moeilijkste periode van ons volks-

bestaan te gaan hebben. Het is een weg
van zelfbeheersing en verantwoordelijk-
heid, maar ook een weg, die met zeker-
heid leidt naar een betere toekomst voor
allen, die in ons vaderland door hoofd-
of handenarbeid in het onderhoud van
zich en hun gezin moeten voorzien.

F R Y S L A N B O P P E ?
Is de Friese hoofdstad inderdaad de
eerste provinciehoofdstad, waar ons
ledental dat van l Januari 1940 heeft
overschreden? Op l Januari 1940 telde
de Leeuwarder Bestuurdersbomi 324H
leden, op l September 1945 waren het
er 3326!!
Van de andere provincie-hoofdstede n
hebben wij nog geen opgaven binnen.
Zouden er daar bij zijn, die Leeuwar-
den nog vóór zijn, of zal het inder-
daad ,fryslan boppe" worden?



BUITENGEWOON BESLUIT
ARBEIDSVERHOUDINGEN

In het eerder bevrijde zuiden van ons land
is onmiddellijk na de bevrijding een Bui-
tengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen van
kracht geworden. In dit Besluit werd be-
paald, dat het aan werkgevers verboden
was, wijzigingen in bestaande lonen en
arbeidsvoorwaarden te brengen zonder toe-
stemming van de Rijksbemiddelaars, dat
deze Rijksbemiddelaars ook eigener bewe-
ging wijzigingen konden voorschrijven in be-
staande arbeidsvoorwaarden, dat werkne-
mers, die door de oorlogsgebeurtenissen
hun betrekking waren kwijt geraakt, zo-
veel mogelijk in hun oude werkkring her-
plaatst moesten worden, dat het nemen en
geven van ontslag slechts met wederzijds
goedvinden of met toestemming van het
Arbeidsbureau kon plaatsvinden en dat
commissies van advies voor de arbeidsver-
houdingen zouden worden ingesteld.
Na de aftocht van de moffen uit het wes-
ten, oosten en noorden van ons land gold
dit Buitengewoon Besluit Arbeidsverhou-
dingen automatisch voor het gehele land.
Op dit ogenblik is het nog van kracht.
Het Besluit blijkt echter in de practijk
nog al wat leemten te vertonen, terwijl de
huidige Regering bovendien over sommige
bepalingen andere opvattingen heeft, dan
haar voorgangster, die het Besluit afkon-
digde. Er wordt daarom thans gewerkt aan
een herziening van het Besluit.
De verplichting om werknemers, die door
toedoen van den bezetter hun betrekking
zijn kwijt geraakt, te herplaatsen, zal nog
zes maanden na de afkondiging van het
nieuwe Besluit Arbeidsverhoudingen van
kracht zijn. Zij geldt ook voor onderduikers.
De arbeider moet echter voor zijn onvrij-
willig ontslag minstens 90 dagen in dienst
geweest zijn. Het recht op herplaatsing geldt
niet voor N.S.B.-ers, collaborateurs en der-
gelijken, wel voor zieken.
Ook volgens het nieuwe Besluit zal ontslag
uit of opzegging van een dienstbetrekking
slechts mogelijk zijn, met wederzijds goed-
vinden of met toestemming van het Ar-
beidsbureau. Vrouwelijke arbeidskrachten.
die na 9 Mei 1940 in de plaats gekomen zijn
van mannen mogen wel ontslagen worden.
Ook N.S.B.-ers en andere landsverrader-
Irjke elementen mogen zonder toestemming
ontslagen worden.
Nieuw is de bepaling, dat het aangaan van
een arbeidsverhouding met bepaalde dooi-
den Minister aan te wijzen werknemers of
groepen van werknemers aan toestemming
van het Arbeidsbureau gebonden kan wor-
den. Eveneens nieuw is de bepaling, dat in
het algemeen niet korter dan 48 uur per
week gewerkt mag worden, al zijn uitzon-
deringen op deze regel toegelaten. Ook is
er nog een nieuw artikel, dat de mogelijk-
heid tot het treffen van wachtgeldregelin-
gen opent.
Er wordt dan ingesteld volgens het nieuwi
Besluit een College van Rijksbemiddelaars.
dat benoemd wordt door den Minister van
Sociale Zaken en dat van dezen Minister
ook algemene aanwijzingen ontvangt. Dit
College kan. op verzoek en ambtshalve
regelingen van lonen en arbeidsvoorwaar-
den vaststellen. Deze regelingen hebben de-
zelfde rechtskracht als verbindend ver-
klaarde collectieve arbeidscontracten. Zon
der toestemming van het College mogen
geen wijzigingen in bestaande arbeidsvoor-
waarden worden aangebracht. Het College
wint steeds het advies van de Stichting van
de Arbeid in. Ook aan andere organisaties
van werkgevers en werknemer kan advies
gevraagd worden. WerkgevcfS en werk-
nemers moeten alle gevraagde Inlichtingen
•.•"in het Collesre verstrekken werkgever?

moeten zelfs op schriftelijke vordering hun
boeken overleggen.
Wij hebben op het ontwerp voor dit nieuwe
Besluit wel enige critiek, hoewel er ook heel
wat in te waarderen valt. Zo valt het bij-
voorbeeld dadelijk op, dat aan de mede-
werking van de organisaties van werk-
gevers en werknemers, bij de uitvoering
van het besluit al zeer weinig ruimte wordt
gelaten.
Er zijn werknemers, die tengevolge van
leemten in het oude Besluit niet bij hun
vroegeren werkgever zijn teruggekeerd en
die nu in een andere werkkring tegen lager
loon zijn terechtgekomen. Er zou alsnog
rechtsherstel voor deze werknemers moeten
plaatsvinden.
Dat de gehele regeling - van opzegging en
ontslag tenslotte ligt in de handen van de
Arbeidstaureau's, lijkt ons een groot nadeel.
In de eerste jaren van de oorlog is de ont-
slagverordening practisch uitgevoerd door
vertrouwensinstanties van werkgevers en
arbeiders. Dit systeem heeft zeer bevredi-
gend gewerkt. De Arbeidsbureau's kunnen
de behoeften en omstandigheden in de ver-

schillende bedrijfstakken hoegenaamd niet
overzien. Daarom moeten de organisaties
van werkgevers en werknemers hier als
adviesinstanties worden ingeschakeld.
Dat in 'deze overgangstijd het College van
Rijksbemiddelaars grote invloed krijgt op
de loonbepaling, lijkt ons wel juist. In de
toekomst echter zal de loonvaststelling
steeds meer in handen moeten komen van
de bedrijfsgenoten, werkgevers en arbeiders,
die in de Stichting van de Arbeid een
orgaan van permanente samenwerking heb-
ben geschapen.
In het nieuwe Besluit zal toch minstens de
mogelijkheid geopend rnoeten worden, dat
de Stichting van de Arbeid in de toekomst
zekere bevoegdheden op het gebied van de

. regeling der arbeidsvoorwaarden krijgt.
De Stichting van de Arbeid heeft in een
brief de hierboven weergegeven critische
opmerkingen aan den Minister kenbaar ge-
maakt.

Geen avonturierspoiitiek
doch

Eenheid en Opbouw
in het

N. V. V.

Zuivering N W.
•» De Ereraad voor de Zuivering van het

Nederlands Verbond van Vakverenigingen
deelt mede, dat hij de volgende uitspra-
ken heeft gedaan.
Ten aanzien van G. B. Klein, voorzitter
van de Algemene Nederlandse Bouwarbei-
dersbond, veroordeelde de Raad verscheidene
handelingen van G. B. Klein, gedurende de
bezetting verricht, met name zijn weigering
in te gaan op de eerste pogingen van de
ontslagen bestuurders van het N.V.V. om
in enigerlei vorm regelmatig contact te on-
derhouden en zijn optreden op vier open-
bare vergaderingen te Amsterdam met den
N.S.B.-er Van Kampen
De Raad wilde daartegenover echter laten
wegen een aantal positieve elementen in
diens beleid, zoals het f e i t . dat hij reeds
spoedig tot illegaal contact bereid bleek en
later aan illegaal werk in vrij grote omvang
heeft deelgenomen, voorts dat zijn politieke-
gezindheid door hen, die nader met hem
hebben samengewerkt, niet in twijfel werd
getrokken, zijn optreden tegen nationaal-
socialistische propaganda in de organisatie,
zijn houding ten aanzien van de liquidatie
der confessionele organisaties en andere,
terwijl de Raad van oordeel was, dat be-
paalde zinsneden in de tezamen met Van
Kampen gehouden redevoeringen (welke
redevoeringen de Raad op zichzelf afkeurde)
onder de gegeven omstandigheden van moed
en in elk geval van Nederlandse gezindheid
getuigden.
De Raad meende zich daarom Ie moeten
onthouden van een advies, dat hij uit zijn
functie van voorzitter van de Algemene
Nederlandse Bomoarbeidersbond zou worden
ontzet, doch was wel van oordeel, dat hij
niet in een bestuursfunctie van het N.V.V.
zelf benoemd behoorde tv worden.
Het redactioneel beleid van A. Leusmk.
secretaris-redacteur van bovengenoemde
bond. keurde de Raad af, zonder daaraan
nochtans enig advies betreffende diens be-
noembaarheid tot bepaalde functies te ver-
binden.
De Raad heeft voorts uitspraak gedaan met
betrekking tot den voorzitter G. Joustra en
rfe overige leden van het Dagelijks Bestuur

van de Nederlandse Vereniging van Spoor-
en Tramwegpersoneel te Utrecht.
De Raad keurde weliswaar enkele hande-
lingen van genoemd Hoofdbestuur op zich-
zelf af, doch was van oordeel, dat deze ge-
iragingen, in het verband met het gehele
bestuursbeleid, geen beslissende betekenis
hadden, doch dat dit beleid in zijn geheel
beschouwd, integendeel een belangrijke
positieve bijdrage tot het nationale verzet
heeft gevormd, zodat de Raad geen aanlei-
ding vond het Hoofdbestuur of een zijner
leden uit te sluiten van het bekleden van
enige functie in de vakbeweging.
Ten aanzien van J. van Driel en A. Koop-
mans, bestuurders van de Nederlandse Bond
van Onderwijzers, loas de Raad van oordeel,
dat er aanleiding bestond, hen niet weder
te benoemen in enige bestuursfunctie van
die organisatie.
Over het beleid van A. Wamsteeker, C. W.
Jacobsen, H. J. Meyer en W. A. van den
Heuvel, tezamen vormende het Hoofdbe-
stuur van de Alg. Nederlandse Bond van
Handels- en Kantoorbedienden en Handels-
reizigers „Mercurius" verklaarde de Raad,
dat het beter zou zijn geweest, indien een
bepaald artikel van C. W. Jacobsen, „Het
Dagblad en het Vakbondsiverk", in „Onze
Strijd" van 13 September 1940 achterwege
ware gebleven, dat de overige bestuurden;
daarvoor echter niet mede-verantwoorde-
lijk waren, dat overigens noch ten aanzien
van Jacobsen noch ten aanzien van deze
overige bestuurders gebleken was van af-
keurenswaardige gedragingen gedurende de
bezetting, dat integendeel hun beleid, in het
algemeen beschouwd, beantwoordde aan
hetgeen onder de gegeven omstandigheden
naar 's Raads oordeel van hen mocht loor-
den verwacht en voorts, dat er geen aan-
leiding bestond tot enia advies betreffende
hun benoembaarheid tot enige functie in de
vakbeweging.
(De volledige rapporten van de Ere-raad, be-
treffende bovengenoemde en andere zaken,
muien in druk worden uitgegeven door het
Bestuur van het N.V.V.)



Naar een NATIONALE
VAKBEWEGING?

Het weekblad „Je Maintiendrai" van 6 Sep-
tember j . l . wijdt een hoofdartikel aan de
vakbeweging. „Je Maintiendrai" is een uit-
gave van de Nederlandse Volksbeweging.
De schrijver constateert, dat de in drie
richtingen gesplitste vakbeweging In het
verleden „enorm veel voor de verheffing
van de arbeiders en het volksleven" heeft
gedaan. Hij zet verder uiteen, hoe de drie
richtingen in de vakbeweging ontstaan zijn,
ontstaan moesten. Maar, zegt hij : wat
komen moest, moet nog niet blijven! Wij
groeien naar een sociaal-economische or-
dening, waarin de vakbeweging een grote
taak te vervullen krijgt. Een ongedeelde,
nationale vakbeweging zou deze reuzen-
taak, naar het inzicht van den schrijver
moeten verrichten, terwijl dan het cultu-
rele, het vormingswerk opgedragen zou
kunnen worden aan afzonderlijke, naar
levensovertuiging gesplitste organisaties.
Wanneer de besturen met een dergelijke
opzet onmiddellijk na de bevrijding voor
de dag gekomen waren, dan zou het en-
thousiasme onder de arbeiders heel wat
groter geweest zijn, dan het thans is, zegt

de schrijver In „Je Maintiendrai".
Dit is voor ons een open vraag, gezien bij-
voorbeeld de groei van de confessionele
organisaties. Maar hoe dat ook zij, het be-
stuur van het NVV heeft meer dan eens
pogingen gedaan om tijdens de bezetting
te komen tot een samensmelting der drie
grote vakcentrales. De schrijver in „Je
Maintiendrai" schijnt hiervan onkundig te
zijn geweest, althans hij vermeldt het in
zijn artikel niet.
Wie nu uit de beschouwingen in „Je Main-
iendrai" zou willen afleiden, dat de Volks-
beweging het optreden van de Eenheids-
vakbeweging toejuicht als een poging om
de begeerde nationale vakbeweging te ver-
wezenlijken, vergist zich. Over de EVB zegt
„Je Maintiendrai":

„De Eenheidsvakbeweging is over haar hoogte-
punt heen. Enkele feiten.
Rotterdam gat' een morele klap. Ons volk keur-
de de staking af. De EVB krijgt de rekening
gepresenteerd.
De EVB wordt eenzijdig gedreven door de Waar-
heidsmannen. Een groot deel van de aanhang

begint dat te begrijpen en heeft in deze leids-
iieden geen vertrouwen.
De opbouw van vakbonden en een vaKceruraie
eist leidersKw'aiiteiten, ervaring, inzicht, bezon-
nen oordeel en organisatorische bekwaamheid.
De EVB is schaars bedeeld met kader, dal in
het gelukkige bezit is van deze eigenschapDen,"

En in het slot van zijn artikel geelt de
schrijver aan hen, die de opvattingen van
de Volksbeweging zijn toegedaan, deze raad:

„Het is onze overtuiging, dat een gezonde, natio-
nale vakbeweging alleen kan ontstaan uit
samenwerking van de drie grote vakcentrales,
het BKW, het NVV en het CNV. Treed dus in
uw „oude" vakbond. IJver daar voor deze denk-
beelden. Tracht daar mee te werken aan ver-
jonging en vernieuwing.

Hier en daar wordt wel getracht, de indruk
te wekken, als zou de Eenheidsvakbeweging
de verwezenlijking zijn, van wat de Volks-
weging op sociaal-economisch gebied pro-
pageert. Wij kregen b.v. een manifest in
handen van de EVB-postpersoneel, afd.
Groningen, waarin dit gebeurt. Aan deze
fabels is door de duidelijke uitspraak van
„Je Maintiendrai" afdoende een eind
gemaakt.
Inderdaad kan één nationale vakbeweging
alleen maar tot stand komen via de „oude"
vakcentrales. Wie meent, dat het anders
kan, kent de Nederlandse arbeiders en hun
vakbeweging slecht. Het besluit van de leiding
van het NW tot samenwerking met RKWV
en CNV toen samensmelting onbereikbaar
bleek, was ook daarom een juist besluit,

OnzeBureaux
voorARBEIDSRECHT

De behoefte aan rechtskundig advies en
rechtskundige bijstand is zeer groot op het
ogenblik. Allerlei nieuwe maatregelen
roepen juridische puzzles op, de verwarde
toestand op bestuursgebied is oorzaak, dat
menigeen niet weet, waar hij zich voor een
bepaalde aangelegenheid moet vervoegen,
kortom het is hoogst noodzakelijk, dat onze
vroegere bureaux voor arbeidsrecht zo
spoedig mogelijk weer gaan functionneren,
Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
Enkelen van onze beste adviseurs zijn onder
moordenaarshand gevallen. Bureaux zijn
gestolen of vernield, kantoorinventarissen
geroofd. En onze geldmiddelen zijn thans
beperkt, de verbindingen nog altijd moeilijk.
Toch wordt er aan de heroprichting van
onze bureaux voor arbeidsrecht hard ge-
werkt. De bedoeling is om overal centrale
provinciale of interprovinciale bureaux te
stichten met filialen In de verschillende
plaatsen.
Hoe zeer deze bureaux in een behoefte voor-
zien, en welk een goede naam zij hadden,
bleek onlangs In Haarlem, waar reeds weer
een bureau aan het werk is gegaan. Op een
zitting van het kantongerecht wijdde de
kantonrechter, mr. Th. F. Raedt, enkele
woorden aan de heropening van ons Haar-
lems bureau voor arbeidsrecht. Hij memo-
reerde de werkzaamheden van wijlen mr. H.
O. Drilsma, (die door de Duitsers als gijze-
laar werd gefusilleerd) en sprak de wens

ADRESSEN VAN BONDEN
De Vakbond van Tandtechnici deelt mede,
dat tot secretaris is benoemd H. H. Jero-
nimus, Breitnerstraat 94, Arnhem.
Heropgericht is de Nederl. Bond van Kap-
perspersoneel; secretaris is voorlopig: H.
Nieuwenhuis, Marathonweg 76, Amster-
dam-Z.

uit, dat het bureau zeer spoedig zijn taak
in volle omvang zou kunnen opnemen Mr.
J. Verlooy, één der nieuw benoemde_. advi-
seurs van ons bureau dankte namens onze
vakbeweging en het bureau voor de vrien-
delijke woorden van den kantonrechter.

Ziekenfondsleden
Vrijwel alle werknemers en hun gezinnen'
zijn thans verplicht lid van een ziekenfonds.
De patroon betaalt de premie en geeft ten
bewijze daarvan aan den werknemer bij de
loonbetaling een coupon. Deze coupon moet
dan door den werknemer weer aan den bode
van het ziekenfonds worden afgegeven.
Nu bestaat er al geruime tijd, tengevolge
van de oorlogsomstandigheden in verschil-
lende delen van het land gebrek aan deze
coupons. Er wordt hard aan gewerkt om
dit tekort op te heffen, maar het kan nóg
wel een week of wat duren, voor het zover is.
Vele arbeiders ontvangen dus van hun
patroon geen ziekenfondscoupons en kunnen
deze dientengevolge ook niet inleveren brj
den bode van hun ziekenfonds. Sommige
ziekenfondsen hebben nu arbeidersgezinnen,
die in deze moeilijkheid verkeren, als lid
van het ziekenfonds geschrapt.
De minister van Sociale Zaken heeft in een
circulaire van 24 Aug. reeds aan de zieken-
fondsen meegedeeld, dat dit niet mag. De
verplicht-verzekerden, zegt de minister,
mogen geen nadelige gevolgen ondervinden
van het gebrek aan coupons,
ledere arbeider, die dus voorlopig geen
coupons van zijn patroon ontvangt, omdat
deze niet verkrijgbaar zijn, moet er op
letten, dat hij niet als lid van zijn zleken-

' fonds wordt afgevoerd. Aan den bode van
het fonds tone men een loonzakje, een
werkboekje, een bewijs van inschrijving bij
de arbeidsreserve of een ander bewijs, dat
men nog altijd in loondienst werkzaam is.
Natuurlijk zal het ook wel eens voorkomen,

dat werkgevers zich aan de premie-betaling
voor het ziekenfonds onttrekken, onder
voorwendsel, dat er geen coupons te krijgen
' zijn, terwijl deze wel beschikbaar zijn. In
zulke gevallen moet men zich tot het bestuur
van zijn ziekenfonds wenden. Dit bestuur
kan eventueel de hulp van- het ministerie
van Sociale Zaken inroepen.
Er zijn met de verplichte ziekenfondsver-
zekering grote arbeidersbelangen gemoeid.
Laat daarom ieder medewerken, opdat zo
weinig- mogelijk stagnatie ontsta en de
moeilijkheden zo goed en zo snel mogelijk
worden overwonnen.

SEGINSELVERKLARING N.V.V.
In „De Vakbeweging" van l Aug. j.l. hebben
wij de ontwerp-beginselverklaring van het
N.V.V., zoals deze door het Verbondsbestuur
is vastgesteld, opgenomen. Wij hebben van
deze krant opzettelijk wat meer exemplaren
dan gewoonlijk in reserve gehouden, opdat
wij aan navragen zouden kunnen voldoen.
Zij, die door welke oorzaak dan ook, het
ontwerp-beginselverklaring niet hebben
gelezen of zijn kwijtgeraakt, kunnen dus
bij ons één of meer exemplaren aanvragen.

PERSOONSVERWISSELING
Op enkele onzer vergaderingen is de

naam genoemd van Simon Maas, den vroe-
geren secretaris van de Bond van Distilla-
teurs, als schrijver van een artikel in het
Weekblad „De Vlam" van 7 Juli j.l., in
welk artikel o.m. critiek op de herrijzing
van onze organisaties werd geoefend.

Het is ons gebleken, dat hierbij een per-
soonsverwisseling in het spel is geweest.
Genoemde Simon Maas is niet de schrij-
ver van het bovengenoemde artikel. Wij
betreuren het, dat onbedoeld deze verwis-
seling van personen heeft plaats gehad,
vandaar deze rectificatie.

H. V. DUGTEREN.
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