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Vooraf
Er zullen weinig menschen zijn, die nog nooit een zunfopgang
hebben meegemaakt. Men staat in den laten nanacht op het open
veld, waar de eerste morgenschemering begint door te dringen.
Aan den oostelijken einder vertoont zich het rootte schijnsel van
de opkomende zon. Terwijl rondom alles nog in donkere nevelen
gehuld is, gloort daar in de verte reeds het licht van den nieuwen
dag.
Op zulk een oogenblik moet ieder, die de schoonheid van da
natuur nog op zich kan laten inwerken, het gevoel krijgen, dat
daar voor onze oogen het symbool oprijst van het licht, dat de
duisternis altijd weer overurint, het symbool van de onverwoesU
bare kracht van het leven.
De zon gaat op! Elke nacht, hoe donker ook, wordt, hoe lang hij
soms ook moge schijnen, in de natuur gevolgd door een nieuwen
dag vol licht en levenbrengende kracht.
Voor velen zal het moeilijk zijn het beeld van den zonsopgang
over te brengen op het leven der menschen. Voor velen, — en
misschien ook voor u die dit leest —, zal de duisternis, die ons
nu nog omringt, een aanleiding kunnen zijn tot moedeloosheid,
tot twijfel aan de wederkomst van het licht.
Maar tóch is het eerste schijnsel reeds waar te nemen, toch geldt
ook voor de menschelijke samenleving, dat elke nacht slechts de
txiorlooper is van den volgenden dag. Het licht breekt door, de
zon gaat op! Men kan zichzelf niet langer wijsmaken, dat het
gezichtsbedrog of zinsbegoocheling is. Midden in de duisternis
van den oorlogstijd met zijn moeilijkheden en bezwaren, wenkt
het licht waarnaar millioenen jarenlang tevergeefs hebben uitgezien: Het licht van de vernieuwing, van het socialisme! Het
Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen wendt zich tot u,
werker in het Nederlandsche Volk, met deze boodschap. Het kan
dat doen en het moet dat doen, omdat het weet, dat ook u
hunkert naar het licht, omdat het weet dat uw verlangen naar
een nieuw leven sterker zal blijken te zijn dan alle vooroordeelen,
omdat het vertrouwt op uw wil om zelf mede te bouwen aan dt
toekomst van u zelf, van uw gezin en van al uw arbeid*
kameraden in ons geheele vaderland!

/"* Ij kunt het nog bijna niet gelooven dat deze tijd een
*—' overgangstijd is, die u brengen zal tot de veranderingen.
In de arbeidsgemeenschap waarnaar ge zoo langen tijd
reikhalzend hebt uitgezien.
Gij hebt tientallen jaren in de duisternis geleefd, terneergedrukt door zorgen en moeilijke problemen. Gij hebt
in uw rechtvaardige verlangen naar arbeidsvreugde en
levensblijheid, naar erkenning en waardeering, naar een
verzekerde plaats in de gemeenschap van den arbeid,
onvermoeid naar een oplossing gestreefd.
Gij hebt uzelf gegeven aan den strijd voor uw goed
recht. Gij hebt daarbij gebruik gemaakt van de middelen,
die u onder de geldende omstandigheden ten dienste
stonden. Meegebouwd hebt ge aan al het goede, wat gij
in nauwe samenwerking met uw arbeidskameraden kon.
voltooien. Geen moeite is u teveel geweest en geen
hindernis te hoog!
Onder den indruk van de revolutie, die ook tot u is gekomen, wordt ge gebracht tot de erkenning, dat bij alles
wat mede door uw kracht tot stand kwam, toch het uiteindelijke doel niet nader is gekomen. Thans moet ge
ervaren dat de middelen, die gij in goed vertrouwen hebt
aangewend, geen krachten bleken te zijn, waarop gij kunt
vertrouwen. De oorlogstijd heeft u laten zien, dat ieta
anders noodig is, iets goeds: Want het doel is voor u
hetzelfde gebleven, het verlangen daarnaar is niet verminderd, evenmin als uw bereidheid om ervoor te werken!
In de vakvereenigingen van het N.V.V. hebben tienduizenden Nederlandsche werkers met de hand en met
het hoofd voor het socialisme gestreden en geofferd.
Het kapitalisme dat den arbeid van levende menschen
begon te overheerschen. dat uitbuiting bracht en minachting voor de werkers, heeft hen naar elkaar toegedrongen om samen in den harden strijd eenheid en macht
te vinden.
Het kapitalistische stelsel, gedragen door de vormen van.
Inrichting van staat en maatschappij, stelde zich tegen-

over alle prlnclpleele
veranderingen op
sociaal gebied en verpersoonlijkte de vijandschap van het kapitaal
tegenover den arbeid.
De vakorganisaties aanvaardden de bestaande
tegenstellingen en vatten den klassenstrijd
aan, die in tal van
stakingen naar een uitweg zocht om de belangen van de
bevolkingsgroep der werknemers te behartigen.
Maar de eenheid der werkers werd door partijpolitiek
teniet gedaan. De verdeeldheid in alle kringen bleek de
aanvals- en afweerkracht sterk te verminderen. De
radicale ommekeer die de overwinning zou hebben beteekend, bleef uit. Het belang van alle deelnemers aan
den arbeid, dat behandeld werd als het groepsbelang van
werknemers, stuitte af op de beslissingen van de „heift
plus één", genomen in verpolitiekte vertegenwoordigingen.
De bolwerken van het kapitalisme hielden den stormloop ui-t. De oorzaak der sociale wanorde, gelegen in de
overheersching van het geld over den arbeid, werd niet
weggenomen.
De sociale omwenteling die zich thans voltrekt en
grootendeels reeds voltrokken heeft, heeft deze kapitalistische bolwerken tegelijk met de overheersching over
den arbeid weggevaagd.
Een nieuwe periode is aangebroken in den groei naar
het socialisme. De organisaties der arbeiders, de vakvereenigingen, aanvaarden, losgemaakt van de machteloosheid van het groepsbelang, een belangrijke taak in
den opbouw van een nieuwe arbeidsgemeenschap voor
allen die aan den arbeid als zoodanig deelnemen.
Een vernieuwd N.V.V. werkt voort, steunende op een reeds
vroeger gelegd fundament van offervaardigheid en arbeidskracht. Al wat nadeelig werkte is opzijgezet. Al wat goed

was en nog goed is, werd omboog gehaald om tot nog betere
resultaten te kunnen worden gebracht!
Gij, die persoonlijk een deel van den vroegeren strijd
om uw recht hebt meegemaakt, zult de vraag stellen
waarin deze veranderingen zijn gelegen, waarom zij
moesten plaats vinden, en waaruit hun nut blijkt. Misschien beletten de oogenblikkelijke moeilijkheden, die de
nog voortwoedende oorlog meebrengt, het u, een duidelijk inzicht in den huldigen gang van zaken te verkrijgen.
Gij krijgt op deze vragen een antwoord en wel in de
eerste plaats hierom, omdat gij mede behoort tot de
arbeidersorganisaties die door de voortzetting van hun
belangrijken arbeid moeten meewerken aan het benutten van de mogelijkheden, die door de nieuwe grondslagen voor de arbeidsgemeenschap naar voren zijn gebracht.
Wat is er in het N.V.V. veranderd?
Er is in de leiding een verandering gekomen, die komen
moest, omdat de vroegere bestuursleden zich in woord
en daad hadden verzet tegen de komende sociale revolutie, en zich hadden aangesloten bij de wanhopige verdediging van kapitalistisch-plutocratische belangen, die
thans reeds op het geheele vasteland van Europa een
beslissende nederlaag hebben geleden.
Er is in de grondslagen een verandering gekomen, die
komen moest, omdat een voortwerken op de basis van
het groepsbelang, afbreuk zou doen aan de kracht van
de vakbeweging, die in den nieuwen tijd wordt geëischt.
Er is een einde gekomen aan politieke beïnvloeding, omdat meer dan ooit de eenheid der werkers alle krachten
opeischt, omdat deze eenheid geen hinderpalen van verschillend persoonlijk inzicht in staatkundige vraagstukken mag ondervinden.
Er is in den vorm van organisatie een verandering gekomen, die komen moest, omdat de taak die vervuld

moet worden voor het algemeen belang van de geheele
gemeenschap een veel nauweren band eischt, tusschen
allen, die In eenlge organisatie van het Verbond zijn
aangesloten.
Er Is in de middelen ter bereiking van het socialisme een
verandering gekomen, die komen moest, omdat de grondslagen der volksgemeenschap zijn veranderd, omdat de
macht van het kapitalisme is teruggedrongen, en omdat
In het vervolg zal moeten worden samengewerkt met een
overheid, die zich op het standpunt stelt dat de arbeid
de eerste en belangrijkste factor Is in de geheele samenleving.
Wanneer gij vraagt naar een korte weergave van de beteekenis van dit alles, dan moet ge dit in het oog houden:
De ARBEID kan en mag in den nieuwen tijd, in de vernieuwing van de sociale orde, niet langer een moeilijkheid zijn in het leven der menschen, maar moet worden,
tot levensinhoudl
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De ARBEIDER kan en mag niet langer gebukt door het
leven gaan als een zwoeger, die een last van ongekende
zwaarte heeft te torsen: Hij moet als levend mensen,
met opgericht hoofd door het leven gaan, In het besef
dat zijn ARBEID hem de taak is, die hij op aarde heeft
te vervullen, een taak. die hem tot eer strekt en tot voldoening!
De arbeider en zijn arbeid: Het is een harmonisch
samengesteld geheel van levensmoed en levensaanvaarding!

Gij doet verkeerd om deze zinnen te beschouwen als holle
woorden of fraseologie zonder practische beteekenis.
Want gij kunt deze practische beteekenis aanschouwen,
uit feiten welke u bekend zijn, en die ge tot dusver misschien nog niet jp hun onderling verband hebt kunnen
zien.
Het eerste ieit is, dat uit al wat van de zijde der overheid op sociaal-economisch gebied wordt gedaan, de
socialistische geest van de nieuwe orde naar voren komt.
en dat het N.V.V. een belangrijke rol speelt bij de voorbereiding en uitwerking daarvan.
Er bestaan thans verordeningen tegen ontslag en loonkorting. Ook ons land is door den oorlog niet onberoerd
gebleven. De sociale achteruitgang, de armoede en de
werkloosheid, die in de laatste tien jaren van het kapitalistische stelsel hadden geheerscht, maakten het er
niet beter op. De moeilijkheden van den oorlogstoestand,
de werkvermindering In sommige bedrijfstakken en het
geringere afzetgebied voor bepaalde producten, gepaard
gaande aan een verminderde productie van weer andere
voortbrengselen: Dat alles had kunnen leiden tot verdere
Ineenstorting van ons economisch leven.
Het zou kapitalistisch geweest zijn en dus geheel en al
in overeenstemming met de vroeger heerschende machten, om de belangen van al deze bedrijven en bedrijfstakken te behandelen zonder rekening te houden met de
menschen, die er werk en brood vonden. Dan zouden tal
van arbeidskrachten naar den steun zijn verwezen, omdat de aanwezige hoeveelheid werk door minder personen zou kunnen worden verricht.
Dit is niet geschied: Er is voor gezorgd dat het arbeidersbelang op den voorgrond kwam te staan. Verboden
tegen ontslag en loonsverlaging werden ingevoerd als
uitingen van een principieel socialistischen geest: Éérst
de arbeid en de arbeider, en dan pas het kapitaal!
Zoo ifi voorkomen, dat de lasten van den oorlog opnieuw

zouden worden afgeschoven op
het minst daartegen bestande
deel van onze werkende bevolking.
Een ander voorbeeld: Een nieuwe
belasting is Ingevoerd, de loonbelasting. Evengoed als alle andere volkeren legt de oorlog ook
het Nederlandsche volk bijzondere lasten en verplichtingen op, die betaald moeten worden uit de opbrengst der
belastingen.
Het zou kapitalistisch geweest zijn, om eenvoudigweg de
bestaande belastingen voor ledereen gelijkmatig te verhoogen, waardoor de minder bedeelde volksgenoot naar
verhouding voor een veel moeilijker probleem zou zijn
gesteld dan de beter gesitueerde Nederlanders. Het
leven van duizenden arbeiders zou er veel moeilijker door
zijn geworden.
Dit is niet geschied. Er is voor gezorgd, dat de lasten op
een dusdanige manier zijn verdeeld — door middel van
de nieuwe loonbelasting — dat metterdaad de meest
draagkrachtigen het leeuwenaandeel krijgen te betalen,
zonder dat zij zich daardoor in hun levensbehoeften zien
aangetast. Vrijgezellen en menschen met hooge inkomens betalen thans belangrijk méér, om de arbeidende
bevolking en de groote gezinnen zooveel mogelijk voor
nieuwe moeilijkheden te behoeden. Een daad van practisch socialisme, van gemeenschapszin, uitgaande van den
stelregel, dat juist In deze tijden de sterken voor de
zwakkeren behooren op te komen.
Deze voorbeelden wijzen er op, dat bij de overheidsmaatregelen de kapitalistische inslag volkomen verdwenen Is,
en dat daar thans de vraag bovenaan staat: Wat Is het
belang van de geheele gemeenschap, wat is het belang
van het werkende volk?
Het Nederlandsen Verbond van Vakvereenlgingen neemt
In deze en dergelijke gevallen een belangrijk aandeel aan
de sociale politiek in Nederland.

De sociaal-economische afdeellng van het Verbond werkt
mede aan de voorbereiding en uitvoering van alle zaken,
die voor den Nederlandschen arbeider van het grootste
belang zijn. Het N.V.V. vertegenwoordigt de belangen van
den arbeid In zijn geheel.
Het N.V.V. heeft tal van kleine, maar daarom niet minder gewichtige verbeteringen bewerkstelligd in de werkverschaffingskampen. Het heeft daardoor het leven van
de betrokken arbeiders, voorzoover dat onder de omstandigheden van het oogenbllk mogelijk Is, draaglijker gemaakt.
Het N.V.V. heeft er op aangedrongen de arbeidswetgeving doeltreffender te mafeen door een snellere bestrijding van overtredingen. Een nieuw voorschrift in de
bedoelde richting is er het gevolg van geweest!
Het N.V.V. heeft er belangrijk toe bijgedragen, dat de
salarissen en kindertoeslagen van het lagere overheidspersoneel in gunstigen zin werden herzien! Ziedaar enkele feiten, die veel meer zeggen dan lange betoogen of
redeneeringen.
Het NV.V. vervult een taak in de arbeidsgemeenschap.
omdat het de nooden en behoeften van de werkende bevolking van ons land door en door kent, omdat het zich
verplicht acht, al wat onder de abnormale toestanden
van den oorlogstijd mogelijk is, ook metterdaad tot uitvoering te brengen.
Het N.V.V. kan deze taak vervullen, omdat de nieuwe
organisatie-vorm, de nieuwe grondslag van het werk, vrij
van alle politieke invloeden, vrij van eenzijdige behartiging van een groepsbelang, het nauwste en vruchtbaarste
contact waarborgt met de overheid. Het Nederlandsen
Verbond van Vakvereenigingen, dat thans reeds het overgroote deel der georganiseerde werkers in Nederland
omvat, zal deze taak in omvang en resultaten nog kunnen uitbreiden, wanneer het aantal aangesloten arbeiders
nóg grooter wordt dan het thans reeds is. Wanneer straks

het ideaal van een volkomen eenheid van aJle werkers
zal kunnen worden bereikt, dan zal de vakorganisatie in
voilen omvang mee kunnen bouwen aan de socialistische
arbeidsgemeenschap, die ook gij wenscht!
Uit den loop der gebeurtenissen in de afgeloopen maanden blijkt vervolgens ook, dat het N.V.V. zich niet slechts
om de materieele belangen der werkers bekommert, maar
zijn werkterrein ook wil blijven uitstrekken tot het
terrein van kunst, cultuur, ontspanning en sport.

Ook In den ouden tijd werd door het Verbond, tezamen
met de aangesloten organisaties op dit gebied zeer veel
gedaan. Dit alles vindt normaal voortgang en is thans
opgenomen In het onbeperkt uitgebreide werk van de
gemeenschap „Vreugde en Arbeid".
Het verschil met vroeger ligt niet zoozeer in den naam,
het ligt zelfs niet In het aantal voorstellingen en organisatie-objecten. Het verschil ligt in hoofdzaak in den
grondslag waar dit geheele werk op rust.
ARBEID is in de nieuwe sociale orde voor eiken menscih
een opdracht, een levensvervulling. Daarom heeft elke
werker in de arbeidsgemeenschap het recht op het deelnemen aan alles wat techniek, uitvindingen, kunst en
ontspanning, den mensen bieden kunnen. Waar de enkeling door omstandigheden van welken aard dan ook, niet
In staat is, dit alles onder zijn bereik te brengen, daar
neemt de gemeenschap „Vreugde en Arbeid" het werk over,
opdat de gemeenschappelijke kracht van allen tezamen,
voor ieder afzonderlijk het best kan worden bereikt.
Het Nederlandsen Verbond van Vakvereenigingen heeft
den storm der vernieuwing kunnen doorstaan. Het levenswerk van honderdduizenden arbeiders, de offers tn tijd,
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geld en werkkracht van tallooze mannen en vrouwen, het
Is niet verloren gegaan. Het leeft voort In den nieuwen tijd
en wordt tn de sociale ordening tot voltooiing gebracht.
Op drie natuurlijke, hechte grondslagen wordt het werlc
van de vakorganisaties voortgezet: Gemeenschapszin,
solidariteit en verantwoordelijkheid.
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Gemeenschapszin

Het leven van een Volk laat zich niet splitsen in millloenen afzonderlijke deeltjes, die geen van alle iets met een
ander te maken willen hebben. Het leven der menschen is
een gemeenschapsleven, een samenleving, waarin ieder
een eigen taak heeft voor het gemeenschappelijk doel:
Een mensonwaardig, wél-verzorgd leven voor ieder.
De voornaamste gemeenschap der menschen is de arbeidsgemeenschap. Elkeen, die arbeid verricht, levert een bijdrage aan de instandhouding van het geheel: De een
verricht zijn werk als werkgever, ondernemer of bedrijfsleider, de ander als werknemer, als arbeider met de hand
of arbeider met het hoofd.
Allen hooren ze bij elkaar: Naast elkaar staan zij in de
bedrijven, samen werken zij, ieder op eigen terrein, aan
dezelfde werkstukken. Het is in strijd met de natuur der
menschelijke samenleving, om menschen die bij elkaar
hooren, die elkaar noodig hebben en op eikaars hulp zijn
aangewezen, moedwillig te scheiden.
In het verleden is deze scheiding toch ontstaan en door
allerlei oorzaken steeds verder doorgezet. De bestaande
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machtsverhoudingen *—~uen een opheffen daarvan belet
en tegen aller belang is de kloof nog verdiept.
Thans staan de zaken er anders voor: Principieel is een
verandering gekomen in de machtsverhouding tussehen
kapitaal en arbeid. Langzaam maar zeker worden ook de
laatste resten van de mogelijkheid tot uitbuiting en wanverhouding opgeruimd.
Thans is het ook de tijd om te streven naar het herstel
van de natuurlijke verhoudingen tussehen allen, die oij
denzelfden arbeid zijn betrokken. Werkgevers en werknemers moeten teruggebracht worden tot de zoo noodige
samenwerking, tot wederzijdsch begrip en waardeering.
Gij behoeft aan dit alles geen woorden van spot of twijfel
te verbinden. Het N.V.V. is ervan overtuigd, dat nog zeer
veel moeilijkheden en onderling verkeerd begrip zullen
moeten worden overwonnen, Tallooze arbeiders zullen
slechts ternauwernood de fouten kunnen vergeten en
vergeven, die door hun vroegere tegenstanders uit den
strijd der klassen zijn begaan. Vele werkgevers zullen er
wellicht moeilijk aan kunnen wennen, dat het belang van
den Arbeid altijd voor moet gaan, en dat ook hun medewerking noodig is, om tot de gewenschte saamhoorigheld
te geraken
Maar deze moeilijkheden kunnen overwonnen worden en
zij moeten overwonnen worden, omdat het gaat om het
levensrecht van tallooze werkende menschen, dat alleen
maar kan worden gediend door gemeenschapszin, op alle
levensterreinen en in de bedrijven het allermeest!
Solidariteit

Eenheid is macht! Solidariteit verhoogt de kracht van
den enkeling! Eenheid is het begin van de socialistische
arbeidsgemeensehap.
Elke werker heeft belangen, die behandeld en zoo noodig
verdedigd moeten worden. Alle werkenden hebben gemeenschappelijke belangen, in hun arbeid, In hun levensia

behoeften en sociale verlangens. Politieke of godsdienstige
overtuigingen van ieder persoonlijk, kunnen aan deze
belangen niets veranderen of verbeteren. Het heeft daarom geen redelijk nut, splitsingen aan te brengen op terreinen waar alleen door samenwerking het doel kan
worden bereikt!

Het Nederlandsen Verbond van Vakvereenigingen werkt
voor de solidariteit van alle werkers van hoofd en hand,
voor alles wat voor hen allen kan worden gedaan. Eenheid moet worden bereikt van allen die dezelfden arbeid
verrichten, maar evenzeer van allen die in hetzelfde bedrijf verschillende takken van arbeid verrichten voor
hetzelfde doel. Daarom is de band tusschen de vakorganisaties van verschillende bedrijfstakken thans veel
nauwer aangehaald dan vroeger. Daarom wordt thans
ook gewerkt voor het onderling begrip van verschillende
categorieën arbeiders, opdat zij, ongeacht de verschillen
In opleiding, in levensomgeving of in sociale bestaansvoorwaarden toch waardeering voor elkaar leeren krijgen,
wijl zij tenslotte toch in gelijke richting werken: Voor
de geheele gemeenschap.
Het nieuwe weekblad, dat door het N.V.V. voor alle georganiseerde arbeiders der aangesloten organisaties wordt
uitgegeven, en dat in belangrijk beteren vorm verschijnen
kan dan vele vroegere vakbladen, Is een bijdrage om tot
deze doelstelling te geraken. Men vindt ook In deze uitgave den vasten wil terug, om door volledige samenwerking onnatuurlijke, uiterlijke en innerlijke verschillen
weg te nemen.
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Verantwoordelijkheid

Van het oogenbllk af dat de werkende mensch in beginsel de erkenning verkrijgt van zijn positie en zijn
rechten, moet hij ook de verplichtingen aanvaarden die
deze positie hem oplegt.
Al deze verplichtingen vallen samen te vatten onder het
begrip „verantwoordelijkheid".
Een arbeider, die in de arbeidsgemeenschap wil komen
tot erkenning en waardeering, omdat hij een opgave
vervult, zal slechts dan op dit recht aanspraak kunnen
maken, wanneer hij deze opgave naar behooren vervult,
wanneer hij toont, verantwoordelijkheidsgevoel te bezitten: Een gevoel, dat hem als het ware dwingt tot een
inspanning van al zijn krachten.
Deze zelfde verantwoordelijkheid wordt van den georganiseerden arbeider ook verwacht In zijn vakorganisaties. Zijn medewerking in de organisatie beteekent het
meebouwen aan de socialistische arbeidsgemeenschap. Hij
aanvaardt een taak, en daarmede tegelijk de verplichting
deze taak naar zijn beste weten te volbrengen.
Een arbeidsgemeenschap van fiere en krachtige mensen,
die met opgerichte hoofden door het leven willen gaan,
kent geen halfslachtig gedoe en kent geen afschuiven van
de verantwoordelijkheid op naamlooze colleges of uitgezochte zondebokken.
Verantwoordelijkheid wordt niet slechts gevraagd van den
vakbondsbestuurder, maar ook van eiken arbeider in zijn
eigen organisatie. Wie zich daaraan onttrekt, verklaart
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daarmede zichzelf automatisch voor onbekwaam voor de
eenmaal aanvaarde taak. Wie de gemeenschap of de
organisatie In den steek laat. maakt practisch zijn
vroegere werk waardeloos, verlaat den bouw van het
nieuwe, waarnaar iedereen snakt, en ontneemt zichzelf
de uiteindelijke voldoening over het resultaat dat bereikt
zal kunnen worden!

Gij, werker in de Nederlandsche volksgemeenschap, kijkt
uit het duister van dezen overgangstijd vol verlangen
naar de toekomst.
Gij verlangt naar een nieuwe samenleving, waarin ge
naar uw eigen aard en karakter leven en arbeiden kunt.
Gij wilt uzelf een behoorlijk, beveiligd en verzekerd
bestaan opbouwen. Gij wilt een mensonwaardige positie
verwerven voor uzelf en uw gezin. Gij verlangt naar de
erkenning en de waardeering waarop ge krachtens uw
arbeid een recht kunt doen gelden. Gij wilt uw leven
verrijken, uw levensinhoud vergrooten.
Gij wilt uw kinderen In de toekomst verzorgd zien, gij
wilt voor uzelf een rustigen ouden dag, die straks uw
deel zal moeten worden na het leven dat met arbeid
geheel gevuld was.
Gij wilt arbeidsvreugde en levensblijheid!
Uw wensch, uw verlangen, uw wil: Zij zullen in vervulling kunnen gaan. Want het Nederlandsch Verbond
van Vakvereenigingen brengt u de boodschap: De zon
gaat op!
De zon gaat op, na den nacht van kapitalistische uit15
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uw arbeid.
De zon gaat op In de duisternis van de oorlogsbeperkingen!
De zon gaat op! Het eerste
schijnsel Is reeds tot u doorgedrongen. De eerste warmte
hebt gij reeds gevoeld en
heeft u ervan overtuigd, dat
het ditmaal geen verbeelding en geen zinsbegoocheling kan zijn!
In het N.V.V. wordt gebouwd aan een nieuw huls voor
de Nederlandsche arbeidsgemeenschap, een huls, dat ook
u tot woning zal kunnen dienen. De fundamenten liggen
er .reeds: Steen voor steen wordt gelegd.
Nóg moet het tempo langzaam zijn, nog is de beschutting
eerst in het beginstadium. Nog waaien winden en regen
binnen: Want de oorlog, de eindstrijd tegen het wereldkapitalisme, is nog niet geheel ten einde.
Laat dit u niet afschrikken: Draag steenen aan, en bouw
mee! Straks Is de eindstrijd gestreden, straks wordt de
zegepraal van het socialisme gevierd, straks wordt de
kap gelegd op het nieuwe huis, straks zult ge daarin
wonen, leven en werken, zooals ge dat steeds hebt gewenscht. zooals ge dat nu nog wilt!
Uw wil, uw wensch en uw verlangen zijn dezelfde als
die van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen.
De zon gaat op! De nieuwe dag breekt aan: De wil van
eiken arbeider wordt de daad van het N.V.V.! Geef u
niet over aan bespiegelingen, aan veronderstellingen en
wanhoop: Pak aan en bouw mee, vóór de gemeenschap
waartoe ge behoort, voor uzelf en uw eigen toekomst!
Amsterdam, Maart 1941.
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