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de
Nederland is bevrijd! In Twente is ruim een maand verlopen
sinds de intocht van de geallieerden. Tal van problemen zijn in
die vijf weken aan de orde gekomen. Vele moeilijkheden deden
zich voor. Het vraagstuk van de nieuwe organisatie van de
Vakbeweging in ons land en ons gewest is daarbij zeker één der
belangrijkste aangelegenheden. Hier heerst helaas, nog al wat
verwarring. Er wordt veel gepraat en geschreeuwd! De Nederlandse arbeiders en de Twentenaren in het bijzonder zijn echter
nuchtere mensen, die precies willen weten, waar zij aan toe zijn.
Dit geschrift] e tracht daarom het doel en het wezen van de
Vakbeweging in het Nieuwe Nederland uiteen te zetten. Het is
dus een poging om in de bestaande verwarring een duidelijke
weg te wijzen.
Sterke Vakbonden zijn nodig!

Hoe is de toestand in het Nederland van 1945 op Vakverenigingsgebied? Hebben de vrjf jaren bezetting de arbeiders en
werkgevers nader tot elkaar gebracht? Is er kans op nauwe
samenwerking, daar waar vóór 1940 in hoofdzaak belangentegenstellingen en klassenstrijd heersten? Men hoort in deze
tijd veel praten over samenwerking, eenheid en democratie. Ook
door hen, die vóór 1940 geheel andere taal spraken. Heeft zich
inderdaad een diepgaande verandering voltrokken in de hoofden
en harten van vele Nederlandse werkgevers. Zeker, met velen
is dit het geval, helaas niet met allen! Laten wij daarom niet
te vroeg juichen. De heer P. Rijkens bijvoorbeeld, voorzitter van
de Raad van Bestuur van Lever Brothers en Unilever, een der
vooraanstaande leiders op economisch gebied in deze tijd, zweert
blijkens zijn bijdrage in „Nieuw Nederland" nog steeds bij het
beginsel van de werking der vrije krachten. De heer Rijkens
acht namelijk „alle controle op het economisch leven verspilling,
daar alle directe controle, zelfs de best georganiseerde, in zich

zelf onproductief is". Dit wil dus zeggen, dat de leider van de
grote en machtige Unilever-organisatie, terug wil naar de toestanden van vóór en onmiddellijk na de eerste wereldoorlog.
Ongebreideld kapitalisme! De „kapiteins der industrie", baas in
eigen huis, zonder enige controle of inmenging van anderen.
Wij mogen den heer Rijkens dankbaar zijn, dat hij zo duidelijk
en onomwonden gezegd heeft wat hij wil! Maar wij weten ook,
welke ellende het ongeremd kapitalisme ons volk en de arbeiders in het bijzonder heeft gebracht. Wij zijn de lage lonen en
de af j akker systemen niet vergeten. En wij vergeten evenmin
de ontzettende werkloosheid in de crisisjaren, vlak voor de oorlog. Daarheen willen wij in geen geval terug. Tegen het standpunt van den heer Rijkens past ons dus slechts verzet. Krachtig,
goed georganiseerd verzet, want de voorzitter van de „Unilever"
is de leider van een in aantal kleine, maar in economisch opzicht
machtige en invloedrijke groep. Alleen een sterke, goed georganiseerde arbeidersklasse kan de strijd met den heer Rijkens
en de zijnen met kans op succes aanbinden.
Doch wij mogen niet allen over één kam scheren. De heer Rijkens staat met zijn keiharde ouderwetse kapitalistische opvatting zeker niet alleen. Integendeel hij heeft veel volgelingen
ook onder hen, die minder eerlijk en openhartig dan hij met
de modewoorden: eenheid, samenwerking, het recht van den
arbeider op een menswaardig bestaan en dergelijke, schermen.
Er zijn echter gelukkig ook werkgevers en bedrijfsleiders, ook
in onze omgeving, in wie door de bittere ervaringen van de
crisisjaren en de laars van de Duitse bezetting, andere gevoelens
wakker werden. Mensen, die inzien, dat het ongebreidelde kapitalisme een systeem is, dat onnodig zeer veel leed brengt over
een geheel Volk, zij het dan ook, dat de arbeiders altijd de
zwaarste klappen krijgen. Deze werkgevers en bedrijfsleiders
hebben in deze vijf jaren het plan opgevat eerlijk met hun
arbeiders samen te werken.
Dus toch samenwerking?
Dus toch samenwerking tussen arbeiders en werkgevers? In
zeker opzicht, ja. Met de werkgevers, die oprecht en van ganser
harte deze samenwerking wensen en die bereid zijn in het belang van deze samenwerking een deel van hun vroegere alleenheerschappij te laten varen, is samenwerking zeker mogelijk!
Deze goedwillende werkgevers zullen eerst in eigen kring een
zware strijd moeten voeren tegen den heer Rijkens en Zijn Volgelingen, tegen de mensen dus, die terug willen naar het oude
kapitalistische uitbuitingssysteem. Alléén, als een behoorlijke
meerderheid der werkgevers in een bepaalde bedrijfstak samenwerking met de daad nastreeft, is deze mogelijk.
Ook indien deze samenwerking tot stand komt is het echter

een arbeidersbelang van de eerste orde, dat de arbeiders in
sterke, goed geleide, vakverenigingen georganiseerd zijn. De
Vakbond heeft namelijk niet alléén betekenis als strijdorganisatie tegen de keiharde kapitalisten van de oude stempel! Wil de
samenwerking met de goedwillende werkgevers en bedrijfsleiders vrucht dragen, dan moeten van arbeiderszijde vertegenwoordigers van machtige vakverenigingen aan de conferentietafel verschijnen. Elke arbeider moet namelijk goed inzien, dat,
zolang de fabrieken en werkplaatsen in handen zijn van particulieren, en het streven naar een zo hoog mogelijke winst voor
de eigenaren of aandeelhouders van het bedrijf de productie
beheerst, de werkgevers een zeer sterke positie innemen en er
een natuurlijke belangentegenstelling tussen de werkgevers en
de arbeiders blijft bestaan. Ook de goedwillende werkgever of
bedrijfsleider, de man dus, die samenwerking met zijn arbeiders oprecht wenst en goed doordrongen is van de noodzakelijkheid deze arbeiders, een menswaardig bestaan te verschaffen, zal zijn machtspositie moeten gebruiken, om de eigenaren
van het bedrijf een zo hoog mogelijke winst te verschaffen.
De samenwerking met deze werkgevers heeft alleen dan kans
op een goed resultaat voor de arbeiders, indien deze zich hun
gezamenlijke macht bewust zijn en in goed georganiseerde vakbonden een gelijkwaardige tegenpartij vormen voor de werkgevers. Hoe de zaak ook wordt bekeken, de belangen van de
arbeiders kunnen, hetzij in felle strijd met den heer Rijkens en
de zijnen, hetzij in zo goed mogelijke samenwerking met de
werkgevers, die dit oprecht wensen, alleen behartigd worden
door sterke, goed geleide vakverenigingen.
Welke Vakbond?
De verstandige arbeiders zullen zich dus in het Nederland van
1945 in-hun eigen belang organiseren in een vakbeweging. Helaas doet zich, indien de arbeider hiertoe besloten heeft, onmiddellijk de vraag voor, in welke vakbond? Wij zeggen helaas,
want wij staan op het standpunt, dat wat ook de godsdienstige
of maatschappelijke inzichten van de arbeiders mogen wezen,
hun stoffelijke en sociale belangen dezelfde zijn. Deze belangen
kunnen het beste door één vakbond worden behartigd. Het
N.V.V. — Nimmer Versagend Voorwarts — vroeg in het verleden
niet en vraagt ook thans niet naar godsdienstige inzichten of
politieke overtuiging, maar schrijft iedereen, die het kleed van
de arbeid met ere draagt, in als lid. In het verleden was het
N.V.V. nog door bepaalde banden verbonden met een politieke
partij, de S.D.A.P. Gedurende de bezetting is echter zowel van
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de kant van het N.V.V. als van de S.D.A.P. het onjuiste van deze
verhouding ingezien. De band is verbroken en het N.V.V. treedt
in het bevrijde Nederland van 1945 voor het voetlicht als het
Nederlandsen Verbond van Vakverenigingen, waarin plaats is
voor eiken arbeider.
Wij moeten echter erkennen, dat een deel der arbeiders namelijk onze Christelijke en Katholieke kameraden, evenals vóór
1940, vast blijft houden aan hun eigen organisaties, wat na^
tuurlijk hun goed recht is! Wij mogen dat betreuren, maar
dienen de feiten te aanvaarden, zoals ze zijn. Want wij zijn
nuchtere Nederlanders, met zin voor de werkelijkheid! Als de
feiten nu eenmaal zo liggen, dat onze Christelijke en Katholieke
medearbeiders hun vakverenigingen weer oprichten is dit jamrner, maar dient met deze gang van zaken rekening te worden
gehouden.
Ondertussen kan een groot bezwaar van deze splitsing toch
weer ondervangen worden.
De Unie-gedachte ontstaat.
Toen in 1943 de voormannen der Vakbeweging de tijdelijk verbroken contacten weer opnamen, kwam de toekomstige vorm
der Vakbeweging natuurlijk spoedig ter sprake. Van de zijde
van het N.V.V. werd sterk aangedrongen op het vormen van
één grote vakcentrale. Zover wensten de Vakverenigingsleiders
der bevriende Centrales niet te gaan.
Tenslotte is, na vele besprekingen het volgende plan gekozen,
waarover de leden der drie grote Vakcentralen straks te tae'slissen krijgen.
In het besef, dat alle arbeiders van hoofd en hand in de strijd
om het bestaan, welke ook hunne levensbeschouwing of religieuze overtuiging moge zijn, met dezelfde moeilijkheden te
kampen hebben, sluiten de drie Vakcentralen met behoud en
eerbiediging van ieders culturele zelfstandigheid, zich aaneen
tot een Unie, die door een Raad van Vakcentralen zal worden
geleid en welke met grote bevoegdheden zal worden bekleed.
In een handvest van den Arbeid zal de samenwerking gereglementeerd worden. Ook de bij de Vakcentralen aangesloten
bonden, de afdelingen daarvan en tenslotte de plaatselijke Bestuurdersbonden zullen in een Unie samengebracht worden.
Door deze bundeling van krachten staat elke Vakcentrale, iedere
Vakbond een groot gedeelte zijner zakelijke bevoegdheden aan
de Unie af, waardoor een naar buiten als een eenheid optredend

Vakverenigingskartel ontstaat, dat een rijkere ontwikkeling en
vollere ontplooiing mogelijk maakt, en vooral, een stevige behartiging der artaeidersbelangen, doeltreffender dan in het verleden mogelijk was, waarborgt.
Op deze wijze komt er een „eenheid" die, omdat zij in volkomen
vrijheid tot stand werd gebracht, niets gedwongens of geforceerds heeft. Een „eenheid", die tot zakelijkheid, snelheid en
eensgezindheid van optreden leidt, terwijl de culturele verscheidenheid, waarop beide zustercentralen zo'n hoge prijs stellen, behouden blijft.
De zogenaamde Eenheidsvakbeweging.
De vraag, welke vakbond, zou dus, dank zij de nauwe samenwerking in één Unie, die tussen de drie Vakcentrales tot stand
is gekomen, op betrekkelijk eenvoudige wijze beantwoord kunnen worden, indien niet propaganda werd gemaakt voor de
zogenaamde „eenheidsvakbeweging". Wij schrijven zogenaamde
eenheidsvakbeweging, omdat deze vereniging, die het modewoord „eenheid" in haar schild voert, begint met een vierde
vakcentrale op te richten en daarbij dus nieuwe verdeeldheid
en, wat misschien nog erger is, grote verwarring gaat stichten.
Immers, het is toch duidelijk: de kern der oude vakbonden
blijft trouw en heeft de Eenheidsvakbeweging niet van node.
Bovendien: doet een streven voor een eenheidsvaktaeweging,
gezien de goed gereglementeerde samenwerking der drie oude
Vakcentrales, niet erg overbodig aan?
Wat wil deze zogenaamde eenheidsvakbeweging, waarvoor voornamelijk het communistische dagblad „De Waarheid" propaganda maakt, feitelijk? Wij hebben de artikelen in „De Waarheid" gelezen en de niet ondertekende bijdragen in „Werkend
Nederland", het propagandaorgaan van de zogenaamde „eenheidsvakbeweging", alsmede' het „Program van Actie" bestudeerd. Wij zijn daarbij tot de slotsom gekomen, dat het doel
van de zogenaamde eenheidsvakbeweging practisch in niets
verschilt met dat van het N.V.V. Het „Program van Actie" is
een opsomming van de eisen, die het N.V.V. reeds vóór 1940 aan
de orde stelde, aangevuld met een enkel meer actueel punt. De
opzet der zogenaamde eenheidsvakbeweging is eveneens precies
gelijk aan die van het N.V.V. Beide Vakcentrales aanvaarden
elke arbeider als lid. Beide vakcentrales wensen geen politieke
of kerkelijke inmenging. Beide vakcentrales worden democratisch geleid. Wij hebben tevergeefs naar verschillen tussen de
zogenaamde eenheidsvakbeweging en het N.V.V. uitgezien.
Wat is dan de reden, dat deze zogenaamde eenheidsvakbeweging
nieuwe verdeeldheid en verwarring gaat stichten? Wij weten
het niet. Wij vermoeden echter, dat de communisten een organisatie in het leven willen roepen, waarvoor zij de officieren

zullen leveren en waarbij de leden van de moderne arbeidersbeweging de soldatenplaatsen mogen bezetten. Om dit doel te
bereiken wordt nogal stevig van leer getrokken tegen de leiding
van de oude vakorganisaties. Woorden als verraders en collaborateurs worden daarbij grif gebruikt. De ondergang van de
vakbeweging zou niet eervol zijn geweest. Hoe is de tijdelijke
ondergang van de vakbeweging in Twente dan precies in zijn
werk gegaan?
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De ondergang der Vakbeweging in
Twente.
Wij achten het op zijn plaats in deze brochure verslag uit te
brengen van de wijze waarop de Vakbeweging in Twente verzet
heeft geboden aan de N.S.B.-er Woudenberg. Tot nu toe waren
wij niet in de gelegenheid in volle openbaarheid verantwoording
af te leggen van onze handelingen. Dit ogenblik is thans gekomen. Naar onze mening kan dit hetbeste geschieden door een
deel van de officiële notulen te citeren van de vergadering, die
op 10 Februari 1941 door den N.V.V. Commissaris Woudenberg
met de Voorzitters, Secretarissen en Penningmeesters der
bestuurdersbonden, Almelo, Hengelo en Enschede in tegenwoordigheid van de Duitsers, de Referent des Beauftragten
für Overijsel, Heumann en de leider van het Duitse Arbeidsfront in Nederland, Dr. Strahtmann, is gehouden.
Woudenberg opent de bijeenkomst en geeft een overzicht van
de nieuwe organisatie van het N.V.V. Daarna zegt spreker, dat
het oude N.V.V. met de nieuwe leiding deze opvatting gemeen
had, dat beiden streefden naar een algemene vakbeweging. De
wens is het arbeidende volk gelukkig te doen zijn, hen het best
mogelijke levenspeil te brengen. Over de weg waarlangs en de
vorm waarin dit kan worden bereikt kan men van mening verschillen. Ook de mensen van de moderne arbeidersbeweging hebben nooit gehangen aan oude vormen, getuige ojn. het „sterft
gij oude vormen en gedachten".
Jansen (Hengelo) zegt teleurgesteld te zijn over de wijze waarop thans het N.V.V. in de plaatselijke bestuursvorm ingrijpt,
geheel in strijd met de vroeger gedane toezeggingen. Er zou
niets veranderd worden, terwijl men ons thans noopt het leidersprincipe te aanvaarden en districtsleiders aanwijst. Hij kan
dit principe niet aanvaarden en daardoor evenmin de taak van
districtsleider.
Woudenberg betreurt het, dat Jansen star meent te moeten
vasthouden aan verouderde principes. De plicht, die op ons rust.
dwingt ons het verouderde los te laten en nieuwe wegen te
gaan en dan eventueel zonder Jansen.

Snijders (Almelo) zegt, dat er gekke dingen gebeuren. Blijft
alles intact dan kan hij nog werken. Zo niet, dan zal hij heen
moeten gaan.
Van Es (Enschede) meent, dat wij als gelijkberechtigde bestuurders naast elkaar moeten blijven staan en de leidersgedachte
voor ons absoluut verwerpelijk is. Het is begrijpelijk, dat bij ons
een pijnlijke snaar begon te trillen toen het N.V.V.-bestuur opzij
werd gezet. Er was voor ons geen reden tot juichen toen Kupers
en Simon de la Bella werden afgezet en wij een Woudenberg
kregen.
Van Es weet, dat hij hier harde dingen zegt, welke hem als
bezoldigde bestuurder wellicht moeilijkheden kunnen opleveren
in zijn positie.
Er leeft een sterk democratisch levensgevoel in het hart van het
Nederlandse Volk. Het leidersprincipe aanvaarden betekent de
massa verlochenen en dan staan wij alleen. De democratie als
geesteshouding kan ons nimmer ontstolen worden. De Twentenaar neemt dit alles niet. Een doorvoeren van de voorgestane
reorganisatie wordt een afbraak, die zonder meer tot ondergang zal leiden.
Woudenberg. Van Es heeft de oude leiding van het N.V.V. „zijn
vrienden" genoemd, maar Kupers mobiliseerde het N.V.V. tegen
Duitsland. Van Es zijn standpunt is „gevaarlijk", een blijven
werken onder oude verhoudingen is onaanvaardbaar.
•
Van Es zegt, dat men niet moet vergeten, dat dit bewind nooit
het onze kan zijn. Zomin als ik als soldaat de loopgraaf heb
verlaten in de ure des gevaars, zomin laat ik thans mijn idealen
in de steek. Natuurlijk zoudt gij, aldus van Es tot Woudenberg,
graag zien, dat de arbeiders hun sociaal democratische opvattingen prijsgaven voor de nationaal socialistische, doch dit zal
nimmer gebeuren!
Vrede is er nog niet! Deze kan er slechts komen na de huidige
wapenstilstand en dan in overleg met de regering, die ons opriep tot verzet tegen den invaller.
Woudenberg is van mening, dat hier erg simpel wordt gedaan. De
organisatie zal er komen. Spreker is de baas!
Strahtmann (Duitser) is van mening, dat wij de zaak anders
moeten stellen. Indien wij tegen de arbeiders zeggen, dat wij
hun belangenverdedigers blijven, dan aanvaarden zij dat wel.
Er zal zo nu en dan iets te bereiken zijn en daar is geen arbeider tegen.
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Vlam (Hengelo) interrumpeert, dat wij met Nederlandse arbeiders te doen hebben, niet met Duitse.

Woudenberg betreurt, dat hier thans het laken tussen ons moet
worden doorgesneden. Deze avond, zegt spreker is voor hem een
slechte avond als Nederlander.
Tot zover, de door ons sterk bekorte notulen, van de vergadering, waarin de Nationaal Socialist Woudenberg tevergeefs heeft
getracht de leiders van de Twentse arbeidersbeweging, de oude
N.V.V.-bestuurders, te intimideren en voor zijn wagentje te
spannen. Wij kennen de Twentse arbeiders voldoende om hun
oordeel over de houding van deze bestuurders met vertrouwen
af te wachten. De Twentse arbeiders, die zich nooit knollen voor
citroenen hebben laten verkopen, weten ook wat het geschreeuw
over „verraders en collaborateurs" van de zijde der propagandisten voor de zogenaamde Eenheidsvaktaeweging waard is.
Ondertussen betreuren wij het, doch wij moeten de feiten onder
de ogen zien, dat niet alle leiders en bestuurders van het oude
N.V.V. de vuurproef zo goed hebben doorstaan. Er zijn er, wier
houding niet karaktervol is geweest. Mannen, die in de ure
des gevaars niet wisten, waar hun plaats was. Deze mensen
mogen naar onze mening in geen geval op een verantwoordelijke plaats terugkeren. Ook in Vakbondskringen is, wij herhalen het, helaas, zuivering noodzakelijk. Wij kunnen echter de
verzekering geven, dat deze zuivering, nu Nederland geheel bevrijd is, met voortvarendheid en op nauwgezette wijze onder
volledige controle van alle betrokken arbeiders ter hand zal
worden genomen. Dit is een noodzakelijke voorwaarde, wil een
vernieuwd en gelouterd N.V.V., getrouw aan zijn devies, Nimmer
Versagend Voorwaarts gaan.
Moeten wij nog kostbare ruimte verspillen aan het Comité voor
„Arbeiderseenheid?" Dit Comité wil de oude syndicalistische
verenigingen weer doen herleven. In verwarde tijden laten sommige mensen toch wel rare stokpaardjes draven! De ervaring
van meer dan vijftig jaren heeft bewezen, dat deze anarchistisch getinte bedrijfsverenigingetjes voor de arbeiders niets
blij ven ds tot stand kunnen brengen. Alleen sterke, goed georganiseerde vakbonden, geleid door ervaren en beproefde bestuurders kunnen dit. Daarom is de plaats van de arbeiders in
het Nederlandsen Verbond van Vakverenigingen.
De Toekomst der Vakbeweging.
De Vakbeweging zal in het nieuwe Nederland de belangen van
de arbeiders behartigen. Zowel de stoffelijke als de geestelijke
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belangen. De Vakbeweging zal vechten voor een zo hoog mogelijk loon, voor betaalde vacantie, voor pensioen. Maar ook voor
goed vak-onderwijs, voor goede ontspannings- en ontwikkelingsmogelijkheden voor eiken arbeider, voor verbetering van
arbeidsinspectie en sociale wetgeving. De acties van de Vakbeweging zullen ten dele op dezelfde wijze gevoerd moeten worden
als vóór 1940. Ten dele zullen nieuwe wegen moeten en kunnen
worden ingeslagen. Evenals voor de oorlog zullen de Vakbonden
door partiële actie tegen eiken werkgever afzonderlijk proberen
zo gunstig mogelijke arbeidsvoorwaarden te bedingen voor de
arbeiders. Bovendien zal de Vakbeweging in de Volksvertegenwoordiging al zijn invloed aanwenden om wetten aangenomen
te krijgen, die in het belang zijn van de arbeidsklasse. Het
N.V.V. zal, bijvoorbeeld, in 1945 er ongetwijfeld bij het Parlement
op aandringen, dat de kosten van de oorlog door de vermogende mensen in Nederland betaald worden. Het N.V.V. zal
ijveren voor een vermogensheffing en voor tal van andere maatregelen op economisch gebied, die voor de arbeiders van grote
betekenis zijn. Dat gebeurde vóór 1940 eveneens, al liet toen
het resultaat, voornamelijk door de onverschilligheid en de onderlinge verdeeldheid van de arbeiders veel te wensen. Nu de
vakcentrales naar buiten toe als een eenheid zullen optreden,
mag van deze partiële acties bij eiken werkgever afzonderlijk
en van de beïnvloeding van de wetgeving, met recht meer resultaat verwacht worden. Indien de arbeiders tenminste begrijpen
waar hun taak en hun plaats is en zich in massa organiseren.
Maar ook nieuwe wegen zullen moeten worden ingeslagen. Wij
bedoelen hiermede: Bedrijfsorganisatie en Medezeggenschap.
Wat moet hier feitelijk onder worden verstaan?
Bedrijfsorganisatie.
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Bedrijfsorganisatie wil niet anders zeggen dan het verenigen
van alle bedrijven, die dezelfde goederen maken of dezelfde
diensten verrichten in één organisatie. Dus alle fabrieken, die
textiel maken, onverschillig of dit katoenen, wollen of linnnen
stoffen zijn, vormen samen een textielbedrijfsorganisatie of
kortweg textielschap. Alle bedrijven, die het verkeer verzorgen,
zoals de spoorwegen, de autobusondernemingen en de binnenscheepvaart vormen een verkeersschap. Op die wijze kunnen
alle bedrijven in ons land in een betrekkelijk klein aantal
„schappen" worden georganiseerd. Wat is van deze organisatie
nu het doel?
De ervaringen van vóór 1940 hebben de arbeiders geleerd, dat
het kapitalisme een verkeerd stelsel is. Het bracht lage lonen,
af j akkersystemen, uitbuiting en het ergst van alles, massale
werkloosheid. Het kweekte een wanhoopsstemmmg onder de
bevolking, die daardoor vooral in Duitsland, dat na 1930 de

werklozen bij millioenen telde, een gemakkelijke prooi werd van
het nationaal socialisme. Dit kapitalisme heeft afgedaan. Dit
is niet alleen de mening van de overgrote meerderheid der
arbeiders. Vele middenstanders en intellectuelen, zoals ingenieurs, accountants, en ook bedrijfsleiders denken er zo over.
Ook zij hebben door de crisisjaren vóór de oorlog en in de harde
school der Duitse bezetting ,iets geleerd. Zij willen dus evenmin terug naar het oude kapitalisme, waarin elk bedrijf voor
zich zelf werkte en, zo mogelijk, de andere bedrijven eruit concurreerde, waardoor chaotische toestanden ontstonden. Wanneer alle bedrijven, die dezelfde goederen maken, samenwerken
kunnen er meer en betere goederen gemaakt worden voor minder geld. Deze samenwerking nu kan tot stand komen door de
vereniging van de bedrijven in „schappen". Elke bedrij f sschap
krijgt een eigen leiding, een eigen bestuur dus. Dit bestuur bestaat ten dele uit werkgevers, ten dele uit arbeiders en voor een
deel uit door de Regering aan te wijzen beambten. Dit bestuur
zal voorschriften maken, waaraan de aangesloten bedrijven
zich moeten houden. Voorschriften omtrent de te volgen werkmethoden, de omvang van de productie, de manier van reclame
maken, de wijze van verkoop, de hoogte der lonen, de opleiding
'der leerlingen, kortom betreffende alle belangrijke aangelegenheden. Hierdoor komt de leiding der productie ten dele bij de
bedrijfsorganisaties te liggen. Ten dele, want de „schappen" zullen alleen de grote lijn vaststellen, omdat al te veel regelingen en
voorschriften en de voor de naleving daarvan noodzakelijke controle remmend werken op de productie. De bedrijven blijven
binnen het kader van deze voorschriften zelfstandig werken en
de bedrijfsleiders wordt dus vrijheid en initiatief gelaten. Men
moet echter goed in het oog houden: deze bedrijfsorganisaties,
deze „schappen", zijn er nog niet! Als net aan den heer Rijkens
en zijn medestanders ligt komen zij nooit tot stand. Deze kapitalisten van de oude stempel willen immers terug naar de
periode van volledige vrijheid voor de bedrijven, zonder enige
inmenging of controle van buiten af? De arbeiders en vele intellectuelen, alsmede een aantal bedrijfsleiders en ondernemers
wensen deze bedrijfsorganisaties echter wél. Zij menen namelijk,
dat door de bedrijfsorganisatie, door de „schappen" dus, leiding
gegeven kan worden aan de productie en dat hierdoor de chaotische toestanden, die het gevolg waren van de alleenheerschappij van een handjevol kapitalisten, zullen verdwijnen. Deze
mensen, de arbeiders voorop, zullen dus vechten voor het tot
stand komen van de bedrijfsorganisatie. Als deze er eenmaal
is en dat kan zeer spoedig, dat wil zeggen nog in 1945 zijn, dan
heeft de Vakbeweging een belangrijke taak. De Vakbonden
zullen namelijk in de leiding van elke „schap" de vertegenwoordigers van de arbeiders moeten aanwijzen. De Textielarbeidersbond, dus de mensen, die in het Texielschap zitten, man-
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nen van de Nederlandsche Vereniging van Spoorwegpersoneel
en de Transportarbeid'ïrsbond, de arbeidersvertegenwoordigers
in het bestuur van het verkeerschap. Aangezien in deze „schappen" alle belangrijke aangelegenheden voor de arbeiders worden beslist — lonen, werktijden, vacantieregelingen, pensioenen,
vakopleiding ez. — is het zonder meer duidelijk, dat de beste
mensen uit de Vakbonden in de besturen van de „schappen"
zitting moeen nemen. Alleen vakbekwame, deskundige mannen,
die volldig het vertrouwen van de arbeiders bezitten, kunnen de
hun toevertrouwde belangen naar behoren behartigen. Hier
ligt naar alle waarschijnlijkheid het voornaamste front voor de
vakbewegingsstrrjd in de naaste toekomst.
Medezeggenschap.
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Naast de hoogst belangrijke nieuwe functie in de „schappen",
zullen de vakverenigingen een taak krijgen in de bedrijven. Als
tenminste de vakbonden sterk en machtig genoeg worden om,
hetzij door een overheidsmaatregel, hetzij in vrij overleg met de
werkgevers, in alle bedrijven de medezeggenschap in te voeren.
De medezeggenschap betekent, het woord geeft het precies aan,
iets mede te zeggen krijgen in de bedrijven. In elk bedrijf
zullen namelijk, uit en door de in dat bedrijf werkzame arbei
ders, commissies worden gekozen, die met de bedrijfsleiders
verschillende zaken zullen regelen. Weliswaar zijn de voornaamste dingen reeds door de leiduig van het „schap" geregeld, maar
het „schap" geeft slechts de grote lijn aan. De medezeggenschap-commissie heeft in de eerste plaats tot taak na te gaan
of de door het „schap" gegeven voorschriften wel worden nagekomen. Of het bij collectief contract vastgesteld loon, bijvoorbeeld, inderdaad wordt uitbetaald. En of de door het schap
vastgestelde vacantieregeling inderdaad wordt gevolgd.
Daarnaast heeft de medezeggenschapcommissie een taak bij de
bijzondere dingen, die in elk bedrijf aan de orde komen. Bij
productieaangelegenheden, bij ontslagquesties, bij de sociale
voorzieningen binnen 't bedrijf, bij het beheer van bedrijfsfondsen, bij de toepassing der sociale wetgeving. De door de arbeiders
in de medezeggenschapcommissie gekozen mensen, zullen zich
van al deze aangelegenheden op de hoogte moeten stellen en
met de directies overleggen wat hier in het belang van de
arbeiders en van de productie het beste gedaan kan worden.
Een omvangrijke, moeilijke, maar dankbare, taak is voor de
medezeggenschapcommissies weggelegd, Het spreekt vanzelf,
dat deze taak in nauw overleg met de Vakverenigingen zal moeten worden uitgevoerd. De Vakbonden zullen een flink aantal
van hun leden moeten opleiden om de medezeggenschapcommissie met bekwame, deskundige, mensen te kunnen bezetten.
Daar komt het namelijk op aan. Papieren regelingen kunnen

nog zo goed zijn, zij blijven papier, zolang zij niet door doortassende en bekwame mensen worden uitgevoerd.
Slotbeschouwing.
Er is in het nieuwe Nederland behoefte aan grote, sterke vakverenigingen. Deze Vakbonden, verenigd in de drie vakcentrales - het N.V.V. en de Katholieke en Christelijke Vakcentralen zullen naar buiten toe als een eenheid optreden, Aan een vierde
Vakcentrale, ook al tooit deze zich met de naam „eenheidsvaktaeweging" is geen behoefte. Voor de Vakbeweging is in de nabije
toekomst een grote taak weggelegd. Vooral op het gebied der
bedrijfsorganisatie en der medezeggenschap. Om deze taak naar
behoren te vervullen moeten de Vakbonden groot en sterk zijn.
Dit is ook noodzakelijk voor de strijd, die de Vakverenigingen
zonder twijfel zullen moeten voeren. Aan de conferentietaf el
zal zeker niet alles beslist worden. De Vakverenigingen zullen
deze strijd alleen dan met kans op succes kunnen voeren, indien
zij hecht en sterk georganiseerd zijn en over de noodzakelijke
geldmiddelen beschikken.
Maar, en dit mag niet ongezegd blijven, de invloed van de
vakverenigingen heeft zijn grenzen. Sterke, goed, geleide vakbonden kunnen door het aanwenden van hun invloed op de
Regering en via de bedrijfsorganisaties en de medezeggenschap commissies, veel voor de arbeiders tot stand brengen. De schrijvers van deze brochure zijn democratische socialisten, die menen, dat een rechtvaardige samenleving pas mogelijk is, wanneer het socialisme verwezenlijkt zal zijn. De Vakverenigingen
hebben een belangrijke taak bij de verwezenlijking van het
Socialisme.
Zolang echter de arbeider gescheiden blijft van de productiemiddelen en het winststreven de productie blijft beheersen, kan
zelfs de sterkste vakbond niet de materiele voorwaarden voor
het grootst mogelijke arbeidersgeluk scheppen. De strijd voor
een socialistische samenleving blijft daarom een gebiedende onaf wij sbre eis.
Welnu, een groot en sterk N.V.V. is voor dien strijd onmisbaar.
Kameraden! Herneemt daarom Uwe plaatsen in de herrijzende
organisatie van den Arbeid, opdat het Socialisme eens kome,
dat is Brood en Arbeid in Vrede en Vrijheid voor allen!
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