verricht. Ditzelfde kan gezegd worden van zijn werk voor de
Troelstra*Oorden. Aan zijn stuwkracht is het voor een groot deel
te danken, dat in de loop der jaren tienduizenden onzer leden
met hun gezinnen een prettige vacantie in deze prachtige gebouwen hebben kunnen doorbrengen.
Voor hetgeen Van de Walle vóór de oorlog heeft gedaan op
verschillend gebied zullen zeer velen in onze vakbeweging hem
erkentelijk zijn.
EDO FIMMEN f
Alhoewel Fimmen slechts drie jaar in bezoldigde dienst van het
N.V.V. is geweest, menen wij niet te mogen nalaten enkele
woorden aan deze belangrijke figuur in de internationale vak*
beweging te wijden.
In 1906 heeft Fimmen de stoot gegeven tot de oprichting van de
Algemene Nederlandse Bond van Handels* en Kantoorbedienden,
die zich direct bij het N.V.V. heeft aangesloten en waarvan
Fimmen bezoldigd secretaris was. Een paar jaar later werd hij
gekozen als onbezoldigd lid van het Dagelijks Bestuur van het
N.V.V. In 1916 volgde zijn benoeming tot l sten secretaris van
het N.V.V. als opvolger van J. van den Tempel, die tot lid van
de Tweede Kamer was gekozen. Toen in Augustus 1919 het
Internationaal Verbond van Vakverenigingen in Amsterdam
werd heropgericht, werden J. Oudegeest en Edo Fimmen benoemd
tot secretarissen.
In 1923 legde Fimmen deze functie neer en trad hij in dienst bij
de Internationale Federatie van Transportarbeiders als secretaris.
In beide laatstgenoemde functies heeft Fimmen belangrijk werk
verricht.
Even voor het uitbreken van de oorlog werd de zetel van de
I.T.F. van Amsterdam naar Londen verplaatst. In die tijd reeds
was de gezondheidstoestand van Fimmen minder gunstig. In de
loop van 1942 vertrok hij voor herstel van zijn gezondheid naar
Mexico. Op 14 December 1942 kwam echter het schokkende
bericht, dat hij in Mexico*City was overleden in de ouderdom
van 61 jaar.
Ook hem zullen wij in ere blijven gedenken.
* **
Een drietal onbezoldigde leden van het Verbondsbestuur keerde
na de oorlog niet terug en wel W. Brouwer Jr., die voorzitter was
van de Algemene Nederlandse Bond van Handels* en Kantoor*
bedienden, P. Moltmaker, de voorzitter van de Nederlandse Ver*
eniging van Spoor* en Tramwegpersoneel en B. Ponstein, de voor*
zitter van de Algemene Nederlandse Typografenbond.
Het overlijden dezer drie voortreffelijke vakverenigingsbestuur*
ders betekende niet alleen voor de desbetreffende bonden een
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groot verlies, maar was eveneens een zware slag voor het Ver*
bond als zodanig.
Toen in 1919 het Verbondsbestuur in zijn huidige vorm werd in*
gesteld, werd Piet Moltmaker onmiddellijk als lid van dit college
benoemd, doch ook voordien maakte hij reeds deel uit van de>
besturende colleges van het N.V.V. W. Brouwer Jr., uit de neu*
trale vakbeweging naar het N.V.V. overgekomen, werd in 1934
lid van het Verbondsbestuur, terwijl B. Ponstein in 1937 als zo*
danig werd benoemd.
Drie vakverenigingsbestuurders, die in hun bond onbetwist de
eerste plaats innamen, drie Verbondsbestuurders ook, die in dit
N.V.V.scollege groot gezag hadden en naar wier woord gaarne
geluisterd werd.
Hun leven hebben zij in dienst gesteld van de grootmaking der
werknemersvakbeweging, welke ontzaglijk veel aan hen te danken
heeft.
Hun toewijding en liefde voor de organisatie, welke zij dienden,
zal steeds in dankbare herinnering worden gehouden.
De opsomming van de verliezen, welke de vakbeweging geleden
heeft, in hiermede geenszins volledig.
Een groot aantal leden onzer bonden heeft de bevrijding niet
meer mogen beleven.
In de eerste plaats denken wij daarbij aan zeer vele Joodse leden,
die naar Duitse concentratiekampen zijn weggesleept en de dood
hebben gevonden door uitputting, verhongering of door vergassing.
Op deze wijze heeft het N.V.V. duizenden leden verloren, waarbij
de diamantbewerkers wel tot de zwaarst getroffenen behoren.
De behandeling van de Joden door de Duitse furie vormt wel een
van de zwartste bladzijden in het aanklachtenboek tegen het
nationaaksocialistische barbarisme.
Daarnaast hebben vele anderen onder onze leden de dood gevon*
den als direct gevolg van het optreden der Duitsers. Voor de
vuurpelotons hebben zij gestaan, in.de concentratiekampen heb=
ben zij voor hun verzet moeten boeten, hebben zij hun leven moe*
ten geven, omdat zij de vrijheid lief hadden en daarvoor alles
wilden offeren.
Hun nagedachtenis zal bij ons in hoge ere blijven.
Ook in het corps vakverenigingsbestuurders zijn diverse bressen
geslagen. Behalve een aantal, die een natuurlijke dood stierven,
lieten velen het leven in de concentratiekampen en voor de
executiepelotons.
Het hier volgende lijstje maakt geen aanspraak op volledigheid.
Wij noemen slechts een aantal namen, om te laten zien, welke
4
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verliezen de bij het N.V.V. aangesloten vakbonden in hun corps
van bezoldigde en onbezoldigde Hoofdbestuurders hebben
geleden. Na de capitulatie keerden, behalve de hierboven ge*
noemden, niet terug:
Is. Arbeid
J. A. P. Suuring
F. W. J. J. Lanson
Is. Beek
W. Leenders
C. M. Swiebel
J. Beekman
J. Leeneman
K. Tabak
J. Boelhouwer
Th. J. Thijssen
C. Marinus
R. Boogaard
F. G. Mastenbroek
J. Vega
C. J. van Borrendam
S. Mouw
W. J. van Velzen
A. J. Dooyes
B. van Praag
G. Visser
G. van Eek
D. Preso
J. A. v. d. Vlugt
Me j. A. de Jong
B. Slier
Is. Voet
L. de Jong
H. Walther
B. J. van Stapele
J. v. d/Kerkhoff
J. v. d. Weyden
A. J. A. Starre
N. Th. de Kok
J. Zijlstra
Th. Sterk
G. Lakmaker
Zij allen hebben hun beste krachten aan onze vakbeweging ge*
geven.
In hun geest zullen wij ons werk voortzetten.
* **
Van degenen, die in directe dienst van het Verbond stonden, en
slachtoffer van het optreden der Duitsers geworden zijn, noem=
den wij hierboven reeds S. de la Bella Jr., den tweeden voorzitter
van het Verbond.
Verder moeten nog worden genoemd:
Mr. H. O. Drilsma, vroeger adviseur van het Centraal Bureau voor
Arbeidsrecht te Haarlem, die op 2 Februari 1943 gefusilleerd werd
als vergelding voor het doodschieten van een Duits ondersofficier
te Haarlem;
Mr. Th. J. Eskens, vroeger adviseur van het Bureau voor Arbeids*
recht te Zaandam, die in de zomer van 1944 door de S.D. op zijn
kantoor werd gearresteerd, weggehaald en in het openbaar dood;
geschoten;
J. Khan, te voren adviseur van het Bureau voor Arbeidsrecht voor
Noord^Brabant en Zeeland, die gearresteerd werd en als Jood
naar het Oosten werd weggevoerd. Aangezien niets meer van hem
is vernomen, moeten wij aannemen, dat hij in ballingschap de
dood heeft gevonden.
Mr. Hein Vrind, vroeger adviseur van het Bureau voor Arbeids*
recht in Overijsel, die op 16 October 1942 als gijzelaar werd dood*
geschoten;
D. Rabbie, die bijna 25 jaar op het bureau van het N.V.V. is werk=
zaam geweest. Naar Duitsland weggevoerd en niet teruggekomen;
T. Gulden, vroeger als propagandist in dienst van het N.V.V.
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Gearresteerd wegens illegaal werk en in een Duits concentratie*
kamp overleden;
Tiny Salomons, jongste bediende bij het N.V.V., wegens haar
Joodszijn naar Duitsland weggevoerd en niet teruggekomen.
Zij allen waren zeer gewaardeerde krachten, wier heengaan als
een smartelijk verlies moet worden beschouwd.
Het nationaal=socialistische sadisme heeft wel een zware schuld
op zich geladen.
* **
Wij weten velen niet te hebben genoemd, wier namen toch met
gulden letters in het boek van de geschiedenis van het verzet
geschreven zouden moeten worden.
Laten wij hen allen, de genoemden en de ongenoemden, danken
voor de vele en belangrijke arbeid, door hen verricht, en ons werk
voortzetten volgens -- zoals het in onze beginselverklaring heet
- de normen van naastenliefde, gerechtigheid en waarheid, ver*
antwoordelijkh,eid en eerbiediging van de menselijke persoon*
lijkheid.
Daarmede eren wij het beste hun nagedachtenis.
Bestuurscolleges

Op Zaterdag 5 Mei 1945 is het vroegere gebouw van het N.V.V.
aan de P. C. Hooftstraat 178=180 in bezit genomen door C. van
der Lende, dat aan de Amstel 224=226 door J. G. Suurhoff en wel
op grond van daarvoor door den burgemeester van Amsterdam
verstrekte machtigingen.
Op Vrijdag 11 Mei daaraanvolgend vond de eerste vergadering
plaats van het voorlopig Dagelijks Bestuur met de voorzitters der
aangesloten bonden. Deze bijeenkomst stond onder leiding van
H. Oosterhuis, daar de Verbondsvoorzitter E. Kupers zich toen
nog in het Zuiden des lands bevond.
Vanzelfsprekend kon de samenstelling van de besturende instan*
ties van het N.V.V. slechts een voorlopig karakter dragen. Tij=
dens de bezettingsperiode waren de nodige maatregelen getroffen
om het apparaat onzer vakbeweging direct na het einde van de
oorlog weer te doen functionneren, waartoe ook behoorde het
samenstellen van de besturende lichamen.
Dagelijks Bestuur.
Op grond van een tijdens de bezetting genomen besluit bestond
het voorlopige Dagelijks Bestuur uit de volgende leden:
E. Kupers, voorzitter.
C. v. d. Lende, secretaris.
H. v. Dugteren, penningmeester.
H. Oosterhuis, tweede voorzitter.
C. J. van Lienden, bestuurder.
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J. G. Suurhoff, bestuurder.
A. Vermeulen, bestuurder.
Al spoedig na de heroprichting van het N.V.V. gaf Van Lienden
te kennen, dat hij uit verschillende overwegingen er de voorkeur
aan gaf, geen deel van het Dagelijks Bestuur uit te maken, zodat
het Dagelijks Bestuur uit de zes overblijvende leden bleef bestaan.
Op deze plaats moge ook melding worden gemaakt van het feit,
dat een van de no'g overgebleven leden van ons vroegere Dage*
lijks Bestuur, onze vriend F. S. Noordhoff, het besluit heeft
genomen, mede in verband met het feit, dat hij de leeftijd van
60 jaren heeft overschreden, niet in dienst van het N.V.V. terug
te keren. Noordhoff heeft tijdens de bezetting van ons land een
belangrijke functie aanvaard bij het Staatstoezicht op het Zieken;
fondswezen, welke functie hij na de bevrijding heeft verwisseld
met die van Wethouder der Gemeente Haarlem.
Wij hebben met leedwezen van zijn besluit kennis genomen,
want met Noordhoff verliest ons Verbond een bekwaam be*
stuurder met een langdurige staat van dienst.
Noordhoff was voorzitter van de Centrale Nederlandse Ambtenaarsbond, van welke Bond hij oprichter en de stuwende kracht
was. In 1927 werd hij benoemd tot onbezoldigd lid van het Ver<
bondsbestuur, drie jaar later werd hij gekozen tot bezoldigd
bestuurder van het N.V.V. en werd hij in het bijzonder belast
met de redactie van het orgaan van het N.V.V. Deze functie
heeft Noordhoff op een loffelijke wijze vervuld. Daarnaast heeft
hij zich verdienstelijk gemaakt op velerlei ander gebied, in het
bijzonder op dat van de volksgezondheid. Hij heeft het N.V.V.
op voortreffelijke wijze vertegenwoordigd in talloze commissies.
Noordhoff was in onze kringen een geziene figuur en wij zouden
bij de wederopbouw van onze vakbeweging nog gaarne enige
jaren met hem samengewerkt hebben. Nu dit niet zo heeft mogen
zijn, spreken wij de wens uit dat hij in zijn nieuwe functie
dezelfde bevrediging zal vinden, als in het N.V.V. het geval is
geweest.
V er bondsbestuur.
Het Verbondsbestuur bleef in de samenstelling, zoals die in 1940
was, gehandhaafd met dien verstande, dat degenen, die er bij het
uitbreken van de oorlog deel van uitmaakten, ook thans weer
zitting in het Verbondsbestuur kregen, voorzover zij althans weer
bestuurder van hun vakbond waren geworden.
In vacatures, welke waren ontstaan (o.a. door overlijden van
enkele vroegere Verbondsbestuurders) werd voorzien door de
opneming in het Verbondsbestuur van de voorzitters van de
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organisaties, waarvan de niet teruggekeerde Verbondsbestuurders
vroeger voorzitter waren.
Daarnaast onderging het Verbondsbestuur een kleine uitbreiding
als gevolg van de onder Woudenberg doorgevoerde fusie met de
Nederlandse Vakcentrale.
In de loop van 1945 vonden nog enkele mutaties plaats in de
samenstelling van het Verbondsbestuur. Op 31 December 1945
maakten de volgende personen deel uit van dit college:
E. Kupers, H. Oosterhuis, C. van der Lende, H. van Dugtercn,
J. G. Suurhoff, A. Vermeulen, H. J. van den Born, T. van der
Heeg, K. de Jonge, G. Joustra, A. Kievit, H. Korte Jr., J. Lageveen,
J. J. Staal, L. Veenstra, A. A. J. Wamsteeker.
Het Verbondsbestuur vergaderde in de regel elke veertien dagen.
Hoofdbesturenvergaderingen
Het instituut van de Hoofdbesturenvergaderingen, zoals wij dat
voor de oorlog kenden, bleef onveranderd bestaan. In 1945 werd
een tweetal Hoofdbesturenvergaderingen gehouden en wel op
19 Juli en 31 October.
Op de eerstgenoemde vergadering werden verschillende mede*
delingen gedaan met betrekking tot de D.U.W., terwijl voorts een
inleiding werd gehouden over loon* en prijsvorming door den
bestuurder A. Vermeulen. Op de Hoofdbesturenvergadering van
31 October hield A. Vermeulen een inleiding over de loonpolitiek.
AssistentsBestuurders
In 1940 waren als assistentsbestuurders in dienst van het N.V.V.
J. W. Albers, J. Engels, A. de Ruyter en C. Z. de Vries. Eerst*
genoemde heeft na de oorlog zijn functie bij het Staatstoezicht
op het Ziekenfondswezen aangehouden.
J. Engels en A. de Ruyter zijn weer in dienst van het N.V.V. ge*
treden, doch namen in de loop van 1945 ontslag, de eerste omdat
hij secretaris=redacteur werd van de B.W.T.O., de tweede, omdat
hij benoemd werd tot secretaris van de Landarbeidersbond.
Ons Verbond is aan deze drie vroegere assistentsbestuurders veel
dank verschuldigd voor de prettige wijze, waarop steeds met hen
kon worden samengewerkt en voor de belangrijke arbeid, welke
zij vooral op het gebied van de werkloosheidsbestrijding en df
werklozenzorg hebben verricht.
C. Z. de Vries, de assistentsbestuurder voor de Zuidelijke pro=
vincies, is in December 1945 naar het kantoor te Amsterdam over*
geplaatst en speciaal belast met de leiding van de afdeling Orga*
nisatie en Propaganda.
Ten slotte kan nog worden vermeld, dat het einde 1945 nood;
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zakelijk bleek een nieuwen bestuursassistent aan te stellen, vooral
in verband met de bemoeiingen van het Verbond ten aanzien van
de D.U.W. Als zodanig werd J. Roukema benoemd.
Personeel
Zo goed als alle leden van het kantoorpersoneel, dat het N.V.V.
bij het uitbreken van de oorlog in dienst had, kwamen in Mei
1945 weer op hun vroegere posten terug.
Het personeel heeft direct na de bevrijding onder moeilijke om*
standigheden veel werk moeten verrichten, een taak, waarvan
het zich op voortreffelijke wijze gekweten heeft.
Een woord van dank en waardering daarvoor is hier zeker op
zijn plaats.
Aangesloten organisaties en ledentallen
In Mei 1945 werd begonnen met de indeling der bonden, zoals
deze was vóór de totstandkoming van het N.A.F.
De na Juli 1940 plaats gehad hebbende fusies van N.V.V.*bonden
onderling en van N.V.V.*bonden met neutrale organisaties bleven
dus van kracht. De congressen van de desbetreffende organisaties
zullen zich, waar nodig, nog over deze fusies uitspreken.
Op 31 December 1945 maakten de volgende bonden deel van het
N.V.V. uit:
Centrale Nederlandse Ambtenaarsbond
Algemene Apothekersadsistentenbond
Algemene Nederlandse Bond van arbeiders in het bakkers*,
chocolade* en suikerbewerkingsbedrijf.
Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond
Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond
Nederlandse Vereniging van Fabrieksarbeiders(sters)
Algemene Nederlandse Grafische Bond
Algemene Nederlandse Bond van Handels* en Kantoorbedienden
en Handelsreizigers „Mercurius"
Nederlandse Bond van Hotel*, Café* en Restaurantpersoneel
Algemene Nederlandse Bond van Huispersoneel
Nederlandse Bond van Kapperspersoneel
Centrale van Koopvaardij=Ófficieren
Nederlandse Bond van arbeiders in het Landbouw*, Tuinbouw* en
Zuivelbedrijf
Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond
Algemene Nederlandse Bond van Meubelmakers, Behangers,
Houtbewerkers en aanverwante vakgenoten
Nationale Vakbond van Muziekinstrumentmakers en *stemmers
Algemene Nederlandse Mijnwerkersbond
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Bond van Nederlandse Onderwijzers
Nederlandse Bond van Personeel in Overheidsdienst
Algemene Nederlandse Sigarenmakers, en Tabakbewerkersbond
Nederlandse Bond van arbeiders(sters) in de slagers* en aanver.
\vante bedrijven
Nederlandse Vereniging van Spoor, en Tramwegpersoneel
Vakbond voor Tandtechnici
Nederlandse Bond van Technici
Algemene Bond van arbeiders(sters) in de Textiel, en Kleding.
bedrijven „De Eendracht"
Nederlandse Toonkunstenaarsbond
Centrale Bond van Transportarbeiders
Nederlandse Bond van Verzekeringsagenten, Ziekenfondsboden
en Incasseerders
,
Bond van Werkmeesters, Technici en Opzichthoudend personen
De samenwerking tussen het N.V.V. en de aangesloten organi.
saties was van de meest aangename aard en was gebaseerd op het
gemeenschappelijk verlangen om na het ruïneuze optreden vai
H. J. Woudenberg en zijn trawanten onze vakbeweging weer zo
snel en hecht mogelijk op te bouwen.
Daarbij moesten uit de aard der zaak vele moeilijkheden over.
wonnen worden, omdat de wederopbouw wezenlijk van de grond
af moest geschieden. In de onmiddellijk op de capitulatie volgen,
de periode met haar eigenaardige moeilijkheden, vooral op het
gebied van het verkeer, was dit een werk, dat de volle inzet eiste.
Hierbii komt no^ dat het niet alleen de verkeersbelemmermgen
zijn geweTt waarmede wij te kampen hadden. Ook andere fac.
toren- o a de algemene geestesverwarring, het optreden van de
E V C het ontbreken van aan de vakorganisaties verbonden
werklozenkassen, het aanvankelijk wegens gebrek aan grond,
stoffen buiten het productieproces blijven van zeer grote groepen
werknemers — hebben hun invloed op de wederopbouw der vak.
beweging doen gelden.
Door een goede onderlinge samenwerking m onze gehele vak.
beweging is aan al deze moeilijkheden echter het hoofd geboden
en heeft het herstel van het N.V.V. zich voltrokken m een tempo,
dat tot grote vreugde stemt en het beste voor de toekomst doet
verwachten.
Wij laten hieronder een tabel volgen, welke per bond de ont.
wikkeling van het ledental in 1945 weergeeft Dat m de eerste
maanden van de oorlog geen volledige ledencijfers bekend waren,
is begrijpelijk.
....
,
Vanaf l September konden echter weer regelmatig cijfers worden
gepubliceerd.

l-8-'45
Apothekersadsistenten ....
Bakkersgezellen
Bouwarbeiders ....
Diamantbewerkers
Fabrieksarbeiders . .
Grafische Bond . .
Handels» en kantoorbcd.. .
Hotelpersoneel
Huispersoneel
Kappersbedienden
Koopvaardijsofficieren
Landarbeiders
Metaalbewerkers
Meubelmakers
Muziekinstrumentmakers
Mijnwerkers
Onderwijzers
Overheidspersoneel
Sigarenmakers
Slagersgezellen
Spoor* en Tram
Tandtechnici
Ned. Bond van Technici ....
Textielarbeiders

12960
23836
1780

Transportarbeiders
Verzekeringsagenten
B WT O
Buiten Nederland

13742
299
1712
6000

Totaal-

3350
15470
906
10000
4034
1167
49

1478
7472
1339
398
9929
3512

l-9-'45 l-10-'45 l-ll-'45 l-12-'45 l-l-'46
9000

11000

13200

4100
21486
951
11382
10160
7146
1483
67
76
680
17191
27923
2379
113
564
1501
8841
2021
583
12224

4451
24494
1023
12354
11000
8630
1901
99
154
650
19066
30236
2992
126
565
2206
9698
2231
665
13484

4810
25857
1078
14332
11500
9855
2192
166
220
650
20913
32911
3317
155
582
2640
10640
2436
758
14469

462
4403
631
16306
406
2095
6000

496
4849
728
18181
525
2175
6000

501
5560
898
19924
674
2400
6000

15055
272
6150
27976
1092
15877
11750
10865
2386
235
351
700
22305
36018
3574
172
630
2921
11533
2572
908
15526

529
6116
901
21350
863
2816
6000

17372
449
6812
30602
1111
17357
11239
11757
2493
235
414
2072
23500
37811
3944
182
665
3109
12058
2630
952
16099
i)
570
6622
947
22250
938
3203
6000

170174 •189979 208638 227489 243347

*) Deze organisatie kon voor het eerst op 1=2=1946 haar ledental opgeven.

Op l Januari 1946 bedroeg het ledental van het N.V.V. al weer
ruim 243.000, terwijl de groei zich in 1946 in een gestadig tempo
voortzette, zodat het op het tijdstip van samenstelling van dit
verslag reeds gestegen was tot ruim 265.000.
Hiermede is een stuk werk verricht, dat slechts kon slagen door
de onvermoeide arbeid van onze werkers in het land, die met
groot élan hun schouders onder de grootmaking van het N.V.V.
hebben gezet.
* **
In verband met de fusie, welke de Bond van Nederlandse onder*
wijzers einde 1945 aanging met het Nederlands Onderwijzers*
genootschap (N.O.G.), heeft eerstgenoemde organisatie besloten
zich per l April 1946 van het N.V.V. af te scheiden.
Zowel het N.V.V. als de Onderwijzersbond zelve betreurde dit
besluit, dat een einde maakte aan een jarenlange aangename en
vruchtdragende samenwerking, ten zeerste. Beiden zagen echter
in, dat onder de gegeven omstandigheden niet anders gehandeld
kon worden.
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Het is de oprechte wens van het N.V.V., dat de Nederlandse
Onderwijzersvereniging binnen niet te lange tijd de weg naar
onze vakcentrale zal kunnen vinden.
Een groot aantal bonden was reeds in 1945 in de gelegenheid con*
gressen te houden, waar o.m. aan de orde werd gesteld het beleid
van de Hoofdbesturen sedert Juli 1940.
Op al deze congressen was het N.V.V. door een of meer zijner
bestuurders vertegenwoordigd.
Erkenning organisaties
Aanvankelijk werd verondersteld dat de na de bevrijding her,
rezen organisaties van werknemers weer in haar vroegere rechte
waren getreden en zonder meer als een voortzetting van de
organisaties van vóór 1940 konden worden beschouwd
Deze opvatting ging uit van de overweging, dat de^Duitse oekases
op het verenigingsleven waren vervallen en het N.A.F, i
«
- m e n echter i n regeringskringen teruggeko,
men en thans acht men het noodzakelijk, dat overeenkomstig
Art 2 va^et Koninklijk Besluit E. 71, de werknemersorganisaties
een schriftelijk verzoek bij de Ministers van Justitie en Soci,
ZakeTindienen, teneinde een verklaring te verkrijgen, dat zij een
voortzetting zijn van een op 10 Mei 1940 bestaande erkende ver,
Sllndiening van deze verzoeken is in overleg met de Commissie
voor Verenïgingsaangelegenheden tijdens de samenstelling van
dit verslag centraal in behandeling genomen.
Bestuurdersbonden en correspondentschappen

Uit de aard der zaak was het onmiddellijk na de capitulatie
bu tetewoon moeUijk verbinding met het gehele land te knjgen
Niet alle™ was 't aanvankelijk verboden om zonder vergunning

ÏS^SÏ

Sus £- =s

Stlon de moeilijkheden wel gedeeltelijk, echter lang met
a o n
de beschikking over enkele auto's
waarvan enige bestuurders er dag aan dag op uittrok,
ken om in alle plaatsen van het land, die zij bereiken konden,
weer contact te kggen. Dit contact moest aanvankelijk hier en
daar met individuele personen worden opgenomen.
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Hoe gebrekkig ;het op deze wijze tot stand gebrachte contact ook
was, het leidde er toch al spoedig toe, dat in een aanzienlijk aan=
tal plaatsen met grote kracht de zaken weer werden aangepakt
en overal weer vakbondsafdelingen en bestuurdersbonden kon*
den worden opgericht.
Bij het samenstellen van dit verslag waren er reeds weer 223
bestuurdersbonden en 23 correspondentschappen en wel in de
volgende plaatsen:
Bestuurdersbonden.
Aalsmeer
Aalten
Achtkarspelen
Alblasserdam
Alkmaar
Almelo
Alphen a.d. Rijn
Amersfoort
Amsterdam
Anr.en*Zuidlaren
Apeldoorn
Appingedam
Arnhem
Assen
Axel
Baarderadeel
Baarn
Barneveld
Barradeel
Beilen
Bellingwolde
Bergen op Zoom
Beverwijk
Het Bildt
Bolsward
Borculo
Borger
Boskoop
Breda
Brummen
Bussum
Capelle a.d. IJsel
Coevorden
Culemborg
Dalfsen
Dedemsvaart
Delft
Delfzijl
Deventer
Dieren
Dinxperlo
Dodewaard
Doesburg
Doetinchem
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Dokkum
Doniawerstal
Dordrecht
Driebergen
Edam
Ede
Eelde*Paterswolde
Eibergen
Eindhoven
fclst

Enkhuizen
Enschede
Franeker
Geldermalsen
Gennep
Goeree*Overflakkee
Goes
Goor
Gorinchem
Gouda
's*Gravendeel
's*Gravenhage
Groningen
Haaksbergen
Haarlem
Haarlemmermeer
Hardenberg
Hardinxveld
Harlir.gen
Hattem
Heerde
's^Heerenberg
Heerenveen
Heerlen
Den Helder
Helmond
Hengelo (Gld.)
Hengelo (O.)
'ssHertogenbosch
Hillegom
Hilversum
Hoek
Hoogeveen

Hoogezand*Sappemeer
Hoorn
Huizen
Idaarderadeel
Joure
Kampen
Katwijk
Kerkrade
Kollumerland
Krimpen a.d. Lek
Krimpen a.d. IJsel
Krommenie
Lage Zwaluwe
Land van Altena
Langendijk •""
Leek
I cero'am
Leeuwarden
Leeuwarderadeel
Leiden
Lekkerkerk
Lemmer
Lochem
Loenen
LossersOverdinkel
Maassluis
Maastricht
Marum
Medemblik
Menaldumadeel
Meppel
Middelburg
Middelstum
Moordrecht=Gouderak
Neede
Nieuwe Pekela
Nieuwer'Amstel
Noorddijk
Noordwolde
Noordwijk
Nunspeet
Nijkerk
Nijmegen
Nijverdal

Oisterwijk
Oldenzaal
Olst
Oostelijk Zuid'Beveland
Oosterbeek
Ooststellingwerf
Opsterland
Oss
OudsBeijerland
Oude Pekela
Ouderkerk a.d. IJsel
Pernis
Purmerend
Putten (Gld.)
Putten (Z.H.)
Renkum
Rhenen
Ridderkerk
Roermond
Roosendaal
Rotterdam
Ruurlo
Rijssen
Sas van Gent
Schagen
ïcheemda
Schiedam
Schoonhoven
Schouwen»Duiveland
Sittard
Sliedrecht

Smallingerland
Sneek
Soest
Stadskanaal
Steenwijk
Ten Boer
Ter Apel
Terneuzen
Terschelling
Texel
Tiel
Tietjerksteradeel
Tilburg
Uitgeest
Urk
Utingeradeel
Utrecht
Varsseveld
Veendam
Veenendaal
Velp
Venlo
Vianen
Vlaardingeni
Vlagtwedde
Vlissingen
Voorne
Vorden
Vriezenveert
\Vaddinxveeu

Correspondentschappen.
Barendrecht
Bedum
Beerta

Gaasterland
Groenlo
Harderwijk

Capelle (N.B.)
Castricum
Ferwerderadeel

ldo Ambacht
Hennaarderadeel
Hoogkerk
Kesteren

Het werk, dat in

Wageningeii
Warffum
Weesp
Westervoort
Westland
West Zeeuws'Vlaanderen
Wierden
Wieringen
Winkel
Winschoten
Winsum
Winterswijk
Woerden
Wolvega
Wonseradeel
Wormcrvcer
Wijhe
Umuiden
IJselmonde
Zaandam
Zaltbommel
Zandvoort
Zeist
Zevenhuizen
Zoetermeer
Zuidhorn
Z.O. Drente
Zutphen
Zwolle
Zijpe

Ossendrecht
Slochteren
Tholen
Valkenswaaid
Voorst
Wijk bij Duurstede
Ulst

periode van weder-opbouwvan ^e be,
' kSom\ wordt bet echter

met

grote geestdrift «'richt
laatse i ijke bestuurders voor de
ten woord van ƒ«* "n^^'d p moeilijke tijten uit liefde voor
^ctwe^tbtn^ooS n,ag hier zeker niet aehterwege
blijven.
Regelen inzake toelating nieuwe leden
Aangezien een aantal personen in onze vakbeweging op grond
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van hun gedragingen niet zonder meer opnieuw als lid konden
worden toegelaten, was het wenselijk te dezen aanzien bepaalde
regelen vast te stellen.
Direct na de bevrijding werden deze richtlijnen, waarvan de
tekst hieronder volgt, ter kennis van de Hoofdbesturen en Be?
stuur dersbonden gebracht:
„Niet ingeschreven mogen worden:
1. Oud?hoofdbestuurders, ?districtsbestuurders, «gewestelijke be?
stuurders, ^gesalarieerde afdelingsbestuurders, ^gesalarieerde be?
stuurders van Bestuurdersbonden, ?leden van Bondsraden,, ?Ver?
enigingsraadsleden of deden, van soortgelijke instanties, die in
dienst zijn geiteden van het N.A.F, of zich daarbij als lid hebben
aangesloten.
2. Personeelsleden van het N.V.V., de Nederlandse Vakcentrale
of enige andere vakcentrale en de daartoe behorende organisaties,
indien zij in dienst zijn getreden van het N.A.F, of zich daarbij
als lid hebben aangesloten.
3. Oudheden van de „Algemene Werknemers Bond".
4. Zij, die in het N.A.F, een rol hebben vervuld als sociale voor?
man, leider van een of andere N.A.F.^afdeling, propagandist, bode
of dergelijke.
5. Leden van de N.S.B, of een harer nevenorganisaties, zoals de
Nederlandse Volksdienst, Nationaal?Socialistische Vrouwenorga?
nisatie, Nationale Jeugdstorm, Technische Noodhulp, Studenten?
front, e.d.
6. Leden van de Duitse weermacht en Duitse burgerlijke dien?
sten, zoals Waffen SS, Vrijwilligers Legioen Nederland, N.S.K.K.,
Wachtdienst, Landwacht, Kriegsmarine, Sicherheitsdienst, Ge?
stapo.
7. Zij, die vrijwillig in een leidende functie in dienst waren van
de organisatie Todt (O.T.).
Alle personen, bedoeld in de bovenvermelde rubrieken, zijn voor zover zij enig recht zouden doen gelden, voortvloeiende uit
vroeger lidmaatschap van onze vakbeweging, belichaamd in het
voormalige N.V.V. of de N.V.C. - - van dit lidmaatschap en dit
recht vervallen verklaard.
Van deze algemene bepaling is voor hen in enkele zeer bijzondere
gevallen beroep mogelijk bij het Hoofdbestuur van de vakbond,
voor welks lidmaatschap zij zich melden. Op grond van bijzon?
dere overwegingen kan door het Hoofdbestuur van de desbetref?
fende organisatie, na gepleegd overleg met het bestuur van het
N.V.V., ontheffing worden verleend.
Met inachtneming van al het bovenstaande geldt het volgende:
a. Als leden van de bij het N.V.V. aangesloten organisaties 60

waaronder begrepen de leden van de bij de voormalige Neder,
landse Vakcentrale aangesloten bonden - - worden beschouwd
zij, die tussen 15 Mei 1940 en l Augustus 1942 (zijnde drie maan,
den nadat het Arbeidsfront werd opgericht) voor het
schap van de vakbeweging bedankten.
b. Indien de hierbedoelden zich vóór l Augustus 1945 melden,
worden zij geacht vanaf de datum van hun laatste toetreden onafc
gebroken lid van hun vakbond te zijn geweest en gelden voor hen
alle rechten, voortvloeiende uit het ononderbroken 1:
c. Zij, die niet vrijwillig, tengevolge van een handeling van hun
werkgever als lid van het N.A.F, werden ingeschreven kunne!
met inachtneming van het onder 4 bepaalde zich als lid ten
overschrijven in een onzer vakbonden. Voor hen geldt mede
bepaling, onder b vermeld.
d. Zij, die vrijwillig lid van het N.A.F, werden, kunnen worden
ingeschreven, met inachtneming van het onder 4 bepaalde. De
periode liggende tussen de datum van hun toetreding tot het
N.A.F. 'en de datum, waarop zij als lid van onze vakbeweging
worden ingeschreven, zal als onderbrekingjan de iidmaatsc
duur van onze vakbeweging worden beschouwd bij het bepalen
van rechten voortvloeiende uit vroeger lidmaatschap.
e Voor zover d°e onder d bedoelden enige bestuursunctie in onze
vakbeweging vervulden, worden zij hiervan vervallen veiklaard
Tot anders wordt bepaald, kunnen zij met voor het vervullen
van een functie in aanmerking komen.
/. ZÏ die tot nu toe niet georganiseerd waren of hun organisatie
vóór 15 Mei 1940 verlieten en daarna ongeorganiseerd bleven,
kunnen als meuw lid worden ingeschreven, mits er overigens geen
bezwaar tegen hun opname bestaat.
g Al het hiervoor bepaalde is eveneens van toepassing op die,
S voor
^
Vakverbond of andere
vakorganisaties.
betrekking hebbende, heeft
b
™el^L tSkÏÏo^tD A.F', met dien verstande, dat allen
di gedlonger , in hef buitenland gingen werken en daar met
vrijwel TenTge functie voor het EXA.F. vervulden, vallen onder
hetgeen onder b en c werd vermeld.
De in punt b van deze richtlijnen genoemde datum van l Augus,
tus Ï945 is bij besluit van een Hoofdbesturenvergadering ver,
anderd in l Januari 1946, daar het vooral tengevolge van de ver,
keersmoeilijkheden voor de bonden niet mogelijk was op zo kort.
termijn me alle plaatsen in het land weer contact op te nemen,
dat met de datum van l Augustus rekening kon worden gehouden.
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In dit verband kan tevens worden medegedeeld, dat het Ver;
bondsbestuur — zulks naar aanleiding van een door een Hoofd*
bestuur gestelde vraag -- het standpunt heeft ingenomen, dat in
ons land wonende Rijksduitsers in het algemeen als lid van onze
vakbeweging moeten, wórden geweigerd. Alleen wanneer vast*
staat, dat zij reeds gedurende lange tijd antisnationaaksocialist
zijn geweest, kan tegen hun lidmaatschap geen bezwaar worden
gemaakt.
Erefaad
Toen de bevrijding in zicht kwam, besloot het bestuur van het
N.V.V. een Ereraad in te stellen, welke de zuivering der vakbes
weging ter hand zou kunnen nemen.
Aanvankelijk was de Ereraad samengesteld als volgt: Mr. Dr. J.
in 't Veld, voorzitter, F. S. Noordhoff, B. Ponstein, C. A. F. Lam*
mers, A. Rodenhuis, H. van Asselt. Secretaris: Mr. J. Mannoury.
Na het overlijden van B. Ponstein op 5 November 1944 werd G.
van der Houven in zijn plaats tot lid benoemd.
Ten einde de onafhankelijkheid van de Ereraad te waarborgen,
stelde deze zelf zijn reglement vast, terwijl bij eventuele vaca*
tures de Ereraad zich ook zelf aanvulde.
Reeds in December 1944 was de Ereraad met de voorbereidende
werkzaamheden gereed gekomen. Toen in Mei het gehele land
was bevrijd, kon men terstond tot publicatie van de instelling van
de Ereraad overgaan en de gelegenheid open stellen om klachten
in'te dienen.
Daarvoor gold als uiterste termijn l Augustus 1945. Voor hen,
die zelf een onderzoek verzochten, bestond de gelegenheid daar;
toe ook na die datum. Deze is op l Februari 1946 gesloten.
A. Rodenhuis trad wegens drukke werkzaamheden als lid af,
voordat de eerste zittingen werden gehouden. In zijn plaats be*
noemde de Ereraad op voordracht van het Bestuur van het
N.V.V. H. Leeuw.
Aan de Ereraad werden voorgelegd 105 zaken betreffende 150
personen. De Ereraad besloot, zich te beperken tot de behande*
ling van de zaken van meer groot of algemeen belang en voor de
zaken van overwegend locale betekenis Regionale Commissies in
te stellen, samengesteld uit een lid van de Ereraad als voorzitter
en twee leden uit de vakbeweging in de landstreek, waarvoor de
Commissie werd samengesteld.
Er zijn thans vijf zodanige Commissies, te weten:
1. Regionale Commissie voor Noord«Holland; voorzitter: G. van
van der Houven, leden: B. de Vries en C. A. C. Woltz.
2. Regionale Commissie voor ZuidsHolland; voorzitter: F. S.
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Naordhoff, leden: N. C. Nauman en H. Schipper.')
3. Regionale Commissie voor Utrecht, Gelderland en Overijsel;
voorzitter: H. van Asselt, leden: E. Bos en J. B. Vlam.
4. Regionale Commissie voor Noord*Brabant, Limburg en Zee*
land; voorzitter: H. Leeuw, leden: H. J. van Houten en J. J.
Kramer.
5. Regionale Commissie voor Friesland, Groningen en Drente;
voorzitter: C. A. F. Lammers, leden: P. van der Veen, één vaca*
De Commissies nemen in de haar voorgelegde zaken zelfstandig
haar beslissing Deze wordt evenwel, voordat zij definitief wordt
vastgesteld, ter kennis van de Ereraad gebracht, welke gelegen,
heid heeft alsnog bezwaar te maken.
De uitslag van de aan de Ereraad voorgelegde zaken is weer,
gegeven in het volgende overzicht:
Aantal
personen

Ereraad
67
Reg. Commissie
Noord* en Zuid*
Holland
28
Reg. Commissie
NoordsHolland
23
Reg. Commissie
ZuidsHolland
6
Reg. Commissie
Utrecht, Gelder*
land en Overijsel
13 ,
Reg. Commissie
Noord=Brabant,
Limburg en Zeeland
8
Reg. Commissie
Friesland, Gro*
ningen en Drente
10

Tegen terugkeer in
functie of in de vak 5
beweging bestond
bezwaar geen bezwaar

37

Buiten
behande»
ling ge*
steld

12

Nog in
behande»
ling
O

12
11

13

10

40
21
58
Totaal
155
36
Het bestuur van het N.V.V. wil op deze plaats gaarne een woord
van dank brengen aan de leden van de Ereraad voor het vele en
moeilijke werk, dat zij hebben verricht en dat, vooral m verband
met de subtiliteit der te behandelen kwesties, een grote mate van
rechtvaardigheid en onpartijdigheid vereiste.
Vries en N C Nauman. Wegens het grote aantal zaken werden daarvoor later
twee afzonderlijke commissies in de plaats gesteld.
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Statuten en beginselverklaring N.V.V.
In de loop van 1945 heeft het Verbondsbestuur een beginselver*
klaring ontworpen, om op die wijze tegemoet te komen aan de
vraag van tallozen in den lande welke koers het N.V.V. ging
varen, nu enerzijds de banden, welke ons vroeger met de S.D.A.P.
verbonden, doorgesneden waren en anderzijds een voorlopige
fusie met de N.V.C, was tot stand gekomen.
Met de publicatie dezer beginselverklaring, uit welker inhoud
blijkt, dat de koers, die het N.V.V. wil volgen, een socialistische
is, heeft het Verbondsbestuur aan het verlangen naar een duide*
lijke uitspraak omtrent de beginselen, welke ons vakverbond is
toegedaan, voldaan.
Deze beginselverklaring, waarvan de tekst hieronder volgt,
behoeft nog de goedkeuring van het congres van het N.V.V.
„Het N.V.V. stelt zich ten doel de behartiging van de stoffelijke
en geestelijke belangen van de Nederlandse werknemers en hun
gezinnen, speciaal voorzover deze belangen liggen op het terrein
van de arbeid.
Als algemeen richtsnoer voor zijn arbeid erkent het Verbond de
normen van naastenliefde, gerechtigheid, waarheid, verantwoor*
delijkheid en eerbiediging van de menselijke persoonlijkheid.
Dienovereenkomstig streeft het Verbond naar:
I. Diepgaande hervorming van ons sociaal*economisch bestel,
opdat:
a. het eigenlijke doel der voortbrenging, namelijk een behoeften?
voorziening, gericht op het algemeen welzijn, kan worden ver*
wezenlijkt.
b. aan iederen werker, naar de mate van zijn kunnen, medezeg*
genschap en daardoor medeverantwoordelijkheid voor de berei*
king van dit doel worde gegeven.
c. aan ieder gelijke sociale levenskansen worden geboden.
Het Verbond acht hiertoe een planmatige ordening van het gehele
bedrijfsleven onmisbaar. De beschikkingsmacht en, waar nodig,
ook de eigendom der productiemiddelen, moeten in handen der
gemeenschap worden gelegd. Het recht op en de plicht tot arbeid
voor ieder dienen in feite te worden erkend. Aan ieder, die werkt
of door omstandigheden buiten zijn schuld niet werken kan, be*
hoort een menswaardig bestaan gewaarborgd te worden.
II. Vorming der werknemers - - geestelijk, zedelijk, lichamelijk
— tot volwaardige deelgenoten aan ons nationale leven en het
opruimen van alle beletselen, die aan deze groei in de weg staan.
III. Handhaving van de democratie, met de daaraan verbonden
64

plichten en vrijheidsrechten, welke in staat en maatschappij op
elk gebied toepassing dienen te vinden.
IV Een volkerensamenleving, waarin, met behoud van de eigen
cultuur de volken in vrijheid samenwerken, op de grondslag van
een rechtvaardige verdeling der welvaartsbronnen, een rationele
internationale arbeidsverdeling en de gezamenlijk aanvaarde
verantwoordelijkheid voor het handhaven van de vrede en de
beveiliging der volken tegen agressie."
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VERHOUDING TOT ANDERE VAKCENTRALEN
Raad van Vakcentralen
Medio 1942 kwamen vertegenwoordigers van de drie vakcentra*
len: Nederlands Verbond van Vakverenigingen (N.V.V.), Rooms*
Katholiek Werkliedenverbond (R.K.W.V.) en Christelijk Natio*
naai Vakverbond (C.N.V.), bijeen om te spreken over de opbouw
van de vakbeweging in een bevrijd Nederland. Toen reeds
bestond overeenstemming tussen de besturen van het N.V.V. en
de Nederlandse Vakcentrale over samensmelting.
Voor het N.V.V. namen aan deze besprekingen deel E. Kupers,
voorzitter en A. Vermeulen, bestuurder; voor het R.K.W.V.:
A. C. de Bruyn, voorzitter; voor het C.N.V.: A. Stapelkamp,
voorzitter, aanvankelijk voorafgegaan door den helaas inmiddels
overleden bestuurder W. de Jong.
Aanvankelijk werd door het N.V.V. voorgesteld te komen tot
een ongedeelde vakbeweging, welk voorstel echter door de con?
fessionele vakcentralen werd afgewezen.
Daarna werd overwogen te geraken tot één vakcentrale, opge*
bouwd uit drie zuilen, met de bedoeling te komen tot eenheid op
sociaakeconomisch gebied met gescheiden optrekken voor cultus
rele aangelegenheden. Ook dit voorstel werd echter door R.K.;
W.V. en C.N.V. afgewezen, aangezien zij op het standpunt
stonden, dat ook voor het sociaal*economische werk in de orga*
nisatievorm de geloofs* en wereldbeschouwing tot uitdrukking
dienden te komen.
Wij stonden toen voor de vraag: wat nu? De besprekingen als
mislukt beschouwen en ons voorbereiden op een fikse con*
currentiestrijd na de bevrijding? Een strijd van arbeider tegen
arbeider in een periode, waarin vóór alles behoefte zou zijn aan
sociale rust en saamhorigheid in het oplossen van de grote vraag*
stukken? Een strijd, die de oplossing van sociaal^economische
problemen slechts kon bemoeilijken? Een strijd, die, naar te
verwachten was, geen werkelijk resultaat kon hebben, die niets
meer kon opleveren dan een beetje ledenwinst? Een strijd, die
tenslotte ons eerder verder af van dan dichter bij de eenheid zou
brengen? Of moesten wij, in het klare besef van onze verant=
woordelijkheid tegenover de arbeiders in het bijzonder en het
Nederlandse volk in het algemeen, voortgaan met het overleg
en trachten, waar eenheid niet mogelijk bleek, de grootst moge*
lijke samenwerking te bereiken, waardoor toch practisch eenheid
van optreden naar buiten over sociaaUeconomische vraagstukken
bereikt kón worden?
Wij, voorlopig dagelijks bestuur en hoofdbesturen der aangeslo*
ten bonden, kozen het laatste; een keuze, welke straks op ons
congres aan de officiële beoordeling zal worden voorgelegd.
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De weg van verdergaand overleg leidde tot succes. Wij werden
het eens over een gereglementeerde samenwerking over de gehele
linie d w z . een samenwerking, welke zich uitstrekte van vak*
centralen over vakbonden en bestuurdersbonden tot de plaatse*
liike afdelingen der vakbonden. Een samenwerking, welke werd
vastgelegd in een Statuut: het reglement van samenwerking voor
de Raad van Vakcentralen, Bedrijfsunies, Raden van Overleg en
et
R K. W. V. en het C.N.V. van oordeel, dat perma*
nente samenwerking tussen deze Centralen en haar samenstel.
lende delen gewenst was, aanvaardden dit reglement als basis
voor hun sociaal*economische en sociaaMiygiëiüsche werkzaam*
heden direct na de bevrijding.
Toen wij het eenmaal eens waren over de wijze, waarop na de
bevrijding zou worden samengewerkt, werden voorwoord van dit Reglement gezegd wordt - - onder het spie,
dcnd oo* van S.D. en Gestapo talrijke maatregelen voorbereid,
welke direct na de bevrijding door de drie samenwerkende vak=
centralen genomen werden.
Fen schema werd opgesteld voor een uniforme contnbutierege*
Un* en SteTregelmg voor de leden van de tot de drie vakcen*
SSTb^^Smin. De contributie werd daarbij vastgesteld
Bemiddeld 2 pet. van het loon, terwijl uniforme fondsen voor
overlijdens* en huwelijksuitkeringen werden voorbereid
Overeenstemming werd bereikt over de te volgen procedure voor
de HquïïS^an het N.A.F. Voor dit doel werd een ontwerp*
K R aan de Redering in Londen toegezonden.
Lan- werd beraadslaagd over het vraagstuk van de toekomstige
ordenino Ook over deze moeilijke kwestie zijn wij het eens ge*
wordenr Ons standpunt werd vastgelegd m de Nota mzake
Sociaal*Economische Ordening, welke nota eveneens door ons
de Re^erinö in Londen werd aangeboden.
Naast a lerlei minder belangrijke kwesties werd tenslotte een
program van actie ontworpen voor urgente kwesties welke on*
mTddellijk na de bevrijding opgelost dienden te worden^ Dit ur*
™ntiep ogram werd met de vertegenwoordigers van de werk*
£v«SS£tolen besproken en na enkele wijzigingen en aan*
fumngen nog tijdens de bezetting aan de Regering m Londen
langeboden. Voor de inhoud van het urgentieprogram verwijzen
wij naar het hoofdstuk over de Stichting van de Arbeid
Mei 1945 de bevrijding en kon de Raad van
e^oor het voetlicht treden. De Raad werd
de navolgende personen: E. Kupers, voorzitter
de Bruyn, secretaris (R.K.W.V.), A. Stapelkamp,
A
v t e e v o o z e r (C N.V. , A. Vermeulen (N.V.V.) H. J. Kuiper
(R K W V) en J. A. Hofman (C.N.V.), waarvan de eerste vier
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stemrecht hebben. Een recht, waarvan tot op dit ogenblik April 1946 -- geen gebruik behoefde te worden gemaakt, omdat
wij het gelukkig over alle problemen eens konden worden.
Als regel vergaderde de Raad van Vakcentralen eenmaal in de
veertien dagen. De voornaamste aangelegenheden, welke door de
Raad behandeld werden, laten wij hieronder de revue passeren.
1. Organisatorische opbouw van de vakbeweging.
In Juni 1945 werd door de Raad van Vakcentralen een commissie
ingesteld tot onderzoek van het vraagstuk van de bedrijfstaks*
gewijze organisatie der arbeiders. De commissie was als volgt
samengesteld: A. Vermeulen, voorzitter, F. P. Fuykschot en H. J.
Kuiper, vice*voorzitters, W. J. Andriessen, H. J. v. d. Born, F.
Brussel, Th. de Groot, J. Hofman, A. Kievit, A. J. Koster, W.
Luberti, A. v. d. Meys, D. de Ridder, F. Rippen, J. H. Rubinga,
M. Ruppert, W. Strijbis, Mr. A. H. v. d. Veen, H. J. Vermeulen,
H. L. W. Voorhuyzen, A. Wamsteeker, leden, Mr. J. Mannoury,
secretaris=rapporteur en J. van Welie, adjunct=secretaris.
Het rapport van de commissie werd in Februari 1946 uitgebracht.
Volgens dit rapport is de commissie van oordeel, dat het wense*
lijk is, zo spoedig mogelijk over te gaan tot invoering van de
bedrijfstaksgewijze organisatie der arbeiders, overeenkomstig de
inhoud van het rapport en van de daaraan verbonden conclusies.
De commissie is van oordeel, dat de organisatie der werknemers
behoort te geschieden in vijftien bedrijfsgroepen, te weten: 1.
Landf, Tuin* en Bosbouw, Zuivel* en Veenbedrijf; 2. Mijnbouw;
3. Metaal en Diamant; 4. Textiel en Kleding; 5. Papierbewerkende
en ^verwerkende industrie; 6. Bouwnijverheid; 7. Houtindustrie;
8. Handel, Bank* en Verzekeringswezen en Vrije Beroepen; 9.
Verkeer en Visserij; 10. Sociaal*hygiënische Instellingen en Huis*
houdelijk Personeel; 11. Onderwijs; 12. Cultuur; 13. Overheids*
dienst; 14. Tabakverwerkende Industrie; 15. Overige Bedrijven.
2. Dienst Uitvoering Werken.
Door het Departement van Sociale Zaken werd ingesteld een
Landelijke Contactcommissie. Voor de Raad van Vakcentralen
werden daarin aangewezen H. Oosterhuis voor het N.V.V., H. J.
Kuiper voor het R.K.W.V. en J. Schipper voor het C.N.V. Voor
de verrichtingen van deze Contactcommissie verwijzen wij naar
een afzonderlijk hoofdstuk in dit jaarverslag, waarin tevens
behandeld worden de bemoeiingen met de overbruggingsgeld*
regeling.
3. Radiokwartier Herrijzend Nederland.
Beurtelings traden de drie vakcentralen één maal per week op
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voor Radio Herrijzend Nederland voor het Kwartier van de
Arbeid.
4. Distributievraagstukken.
Voortdurend werd overleg gepleegd met het Centraal Distributie*
kantoor en den Minister van Handel en Nijverheid over de dis*
tributie van bedrijfskleding, extra toewijzingen voor zware arbeid,
enz.
5. Prijsvaststelling.
Met den Directeur*Generaal voor de Prijzen vond regelmatig
overleg plaats inzake prijsvaststelling van diverse artikelen, als*
mede over de naar onze mening te hoge winstmarges voor cle
tussenhandel.
6. Uitvoering Ziektewet.

Door de Raad van Vakcentralen werden als arbeidersvertegen*
woordigers voor het College van Toezicht op de Bedrijfsvereni*
öingen aangewezen: E. Kupers en H. Oosterhuis (N.V.V.), H. J.
Kuiper en A. de Wolf (R.K.W.V.) en A. Stapelkamp (C.N.V.).
Verder hield de Raad van Vakcentralen zich bezig met het for*
meren van de arbeidersvertegenwoordiging in de besturen van
verschillende bedrijfsverenigingen.
7. Grensgelden.
Met den Minister van Financiën werd overleg gepleegd over de
terugbetaling
van aan de grens ingehouden gelden aan uit Duits*
land & gerepatrieerde arbeiders. Een regeling is ontworpen, waarbij
terugbetaling via het Clearingbureau geschiedt.
8. Grensgeschillen vakbonden.
In verschillende gevallen trad de Raad van Vakcentralen op ter
beslechting van de tussen verschillende bedrijfsunies bestaande
grensgeschillen inzake de organisatie van bepaalde arbeiders*
groepen.
9. Vacantie.
In 1945 werd door de Raad van Vakcentralen bij de Stichting
van de Arbeid een voorstel ingediend voor het geven in het alge*
meen van 6 dagen vacantie als minimum. De Stichting heeft dit
voorstel • bij het College van Rijksbemiddelaars ingediend, dat
een desbetreffend besluit heeft genomen. Voor 1946 werd door
de Raad van Vakcentralen de eis geformuleerd van 12 dagen
vacantie, waarvan 6 aaneengesloten en 6 snipperdagen, met een
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week vacantietoeslag voor volwassenen en drie weken vacantie
met een week vacantietoeslag voor jeugdige arbeiders.
Naast de hier genoemde kwesties werden nog talrijke aange=
legenheden besproken ter voorbereiding van de vergaderingen
van de Stichting van de Arbeid. Deze kwesties zullen wij, voor
zover ze van belang zijn, bij het verslag van de Stichting van de
Arbeid memoreren.
Wij stellen er prijs op te verklaren, dat de- samenwerking tot
Maart 1946 goed is verlopen, al waren er vanzelfsprekend hier en
daar wrijvingspunten.
De verhouding tot de E.V.C.
De hoop, dat na de oorlog er in Nederland een ongedeelde vak*
beweging zou komen, is de bodem ingeslagen. In de eerste plaats
doordat de RoomssKatholieke en Protestants^Christelijke vak*
beweging niet bereid bleken daaraan haar medewerking te ver=
lenen, in de tweede plaats, omdat reeds tijdens de oorlog de
grondslagen werden gelegd voor een nieuwe vakcentrale, n.l. de
de Eenheidsvakbeweging.
De oprichters van deze vakcentrale zijn in hun opzet om de
Nederlandse werknemers in deze eenheidsvakbeweging te ver=
enigen, niet geslaagd. Hoewel de E.V.C, al sedert geruime tijd geen
ledencijfers meer publiceert — op zichzelf al een voor deze vak*
centrale bedenkelijk verschijnsel — staan twee feiten vast, n.l.:
a. dat haar ledental vér is achtergebleven bij dat van het N.V.V.
en
b. dat het bestaan van de E.V.C, niet de minste invloed heeft
gehad op de ledentallen van de beide confessionele vakcentralen.
De leiding van het N.V.V. heeft van de aanvang af het standpunt
ingenomen, dat de E.V.C, een overbodige vakcentrale is, welker
bestaan de zo noodlottige verdeeldheid in de Nederlandse werk?
nemers^vakbeweging slechts heeft vergroot.
Voor een erkenning dezer vakcentrale, welker strijdmethodes
bovendien — om het zacht uit te drukken — zeker in het huidige
tijdsgewricht onverantwoordelijk moéten worden genoemd, was
dan ook naar de mening van het N.V.V. in het geheel geen aan*
leiding, een standpunt, dat door de Stichting van de Arbeid, de
Raad van Vakcentralen, de Directie van de D.U.W. en in het
algemeen ook door de Regering wordt gedeeld.
De verhouding tussen onze vakcentrale en de E.V.C, heeft zich
gekenmerkt door vrij grote tegenstellingen. Aanvankelijk heeft het
N.V.V. zich er van onthouden een scherp standpunt tegenover de
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E.V.C, in te nemen, doch toen én in „Werkend Nederland", het
orgaan van de eenheidsvakbeweging, én in redevoeringen van
E.V.C.^functionarissen het N.V.V. fel werd aangevallen, ging ons
Verbond zich ook in de strijdpositie stellen en sloeg hard van zich
af. Ook de tactiek, welke de E.V.C, ten aanzien van de hantering
van het stakingswapen toepaste, waarbij de actie van de bonafide
vakorganisaties geheel onnodig werd doorkruist en belemmerd,
gaf daartoe gerede aanleiding. Het is voldoende in dit verband te
verwijzen naar het Rotterdamse havenconflict.
Uit de aard der zaak werd deze gespletenheid in de vakbeweging
algemeen betreurd en al spoedig werd hier.en daar de wenselijk*
heid naar voren gebracht om te trachten tot een fusie tussen het
N.V.V. en de E.V.C, te geraken. Zo vond op 18 Juli 1945 in
Deventer een bespreking plaats tussen de plaatselijke besturen
van N.V.V.* en E.V.C.*organisaties, waar voorlopige besprekin*
gen over de fusiesgedachte werden gevoerd en waar besloten
werd op 31 Juli nogmaals bijeen te komen en daarbij dan een ver*
tegenwoordiging van de landelijke leiding der beide .vakcentralen
uit te nodigen.
Deze vergadering heeft inderdaad op 31 Juli in Deventer plaats
gevonden. Behalve vertegenwoordigers van de beweging ter plaat*
se, waren voor de E.V.C, aanwezig B. Blokzijl en A. C. Koenen,
voor het N.V.V. E. Kupers. Naar aanleiding van deze bijeenkomst
— waarin dus in feite het eerste contact tussen de landelijke
leidingen werd gelegd — is 't volgende communiqué verschenen:
„Enige landelijke vertegenwoordigers van het N.V.V. en de
E.V.C, hebben te Deventer voorlopige besprekingen gehou*
den. De besturen der beide organisaties zullen nader over*
wegen of deze besprekingen zullen worden voortgezet."
Het Verbondsbestuur van het N.V.V. heeft, gehoord het rapport
van de besprekingen in Deventer, zich beraden over de vraag of
de onderhandelingen met de E.V.C, over de mogelijkheid van
fusie al dan niet moesten worden voortgezet. Het heeft deze vraag
bevestigend beantwoord, omdat de eenheid in de vakbeweging
een zo kostbaar goed is, dat geen enkele poging moet worden
nagelaten om zo enigszins mogelijk deze eenheid te vergroten.
In September 1945 vonden dan ook voor het eerst rechtstreekse
besprekingen plaats tussen de beide vakcentralen, waaraan voor
de E.V.C, werd deelgenomen door B. Blokzijl en A. C. Koenen,
voor het N.V.V. door E. Kupers en C. van der Lende. Deze onder*
handelingen — welke uiteraard nog in hoofdzaak een informatief
karakter droegen - - werden gevolgd door verschillende andere
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besprekingen. Een stimulans om de totstandkoming der eenheid
zoveel mogelijk te bevorderen, werd nog gegeven door de oprichting van het Wereldverbond van Vakverenigingen (in October
1945 te Parijs), waarbij het N.V.V. en de E.V.C, zich beide
hebben aangesloten.
Van de op 13 November gehouden bespreking tussen vertegen*
woordigers van het N.V.V. en de E.V.C, werd een communiqué
gepubliceerd, waarin werd geconstateerd, dat deze bespreking een
vlot verloop had en dat besloten werd een memorandum samen te
stellen, dat als basis zou dienen voor besprekingen op een op
l December d.a.v. te houden nieuwe vergadering.
In de bijeenkomst van l December werd uitdrukkelijk overeen;
gekomen, dat geen der partijen in het openbaar mededelingen
zou doen over de besprekingen, gezien het stadium, waarin deze
toen waren gekomen. Evenmin zou overgegaan worden tot publi*
catie van het door de E.V.C, samengestelde memorandum.
Niettemin hield op dezelfde dag Blokzijl een rede in Rotterdam,
waarin hij uitvoerig verslag gaf van de fusiesbesprekingen en een
aantal mededelingen deed uit het memorandum.
Het bestuur van het N.V.V. vond daarin aanleiding het E.V.C.*
bestuur om nadere inlichtingen te vragen en deelde mede, dat
intussen de tegen 5 December 1945 vastgestelde nieuwe bespre*
king niet zou kunnen doorgaan. Hieruit heeft zich een uitvoerige
correspondentie tussen het N.V.V. en de E.V.C, ontwikkeld opgenomen in „De Vakbeweging" nrs. 9, 10 en 11 —, waarvan
het resultaat is geweest, dat besloten werd de besprekingen te
hervatten.
In het verslag over 1946 zullen hierover nadere mededelingen
kunnen worden gedaan.
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BESTRIJDING VAN DE WERKLOOSHEID
Dienst Uitvoering Werken (D.U.W.)
De Rijksdienst voor de Werkverruiming, kort voor de oorlog bij
Koninklijk Besluit van 20 April 1939 in het leven geroepen, was
op zich zelf een prijzenswaardige instelling, om van het gehate
systeem van werkverschaffing te worden bevrijd.
Hetgeen echter het N.V.V. reeds op een congres in 1927 had
' geëist, namelijk tewerkstelling van werkloze arbeiders op de basis
van collectieve arbeidsovereenkomsten, kon nog niet worden be*
reikt. Wel werden de lonen verhoogd, doch deze bleven nog aan*
zienlijk beneden die van het vrije bedrijf. Alleen de gezinshoofden
en kostwinners kwamen voor plaatsing in de werk*objecten in
aanmerking.
Zo was het beeld van onze werkloosheidsbestrijding, toen de
oorlog uitbrak.
Na de oorlog is met dit systeem radicaal gebroken. Naast toepas*
sing van wachtgeldregelingen en overbruggingsuitkering (de werk*
loosheidsverzekering dient op een nieuwe wettelijke basis te wor*
den opgebouwd en kon dus nog niet doorgevoerd worden), werd
uitgegaan van het standpunt, dat arbeiders, die niet direct emplooi
vonden in hun voormalig beroep, tewerkgesteld zouden worden
bij noodzakelijke opruimings* en herstelwerken en, voor zover
deze er niet in voldoende mate zouden zijn, zou tewerkstelling op
cultuurtechnische objecten plaats vinden.
In de reeds eerder bevrijde zuidelijke gewesten werd in het alge*
meen volgens deze richtlijnen gestart, terwijl op de dag van de
totale bevrijding van ons land de Dienst tot Uitvoering van Wer*
ken voor het gehele land in het leven werd geroepen.
De loon» en accoordwerk*regeling in het Zuiden was gebaseerd op
de L.C.A.O. voor het Bouwbedrijf, in het bijzonder op de derde
categorie van de groep Water*, Spoor* en Wegenbouw. Genoemde
regeling werd door het Militair Gezag geleidelijk ook over de
andere delen van het land ingevoerd. Hier volgde dus de D.U.W.
bij de toepassing der lonen en overige arbeidsvoorwaarden het
vrije bedrijf.
Toen dus de eerste ronde loonsverhoging voor het gehele land
kon worden doorgevoerd (25% op basis 1940 of 15% op basis 1942),
werden door de Raad van Vakcentralen en de Bedrijfsraad voor
het Bouwbedrijf besprekingen gevoerd met de Directie van de
D.U.W., teneinde over het gehele land tot een algemene, eens*
luidende regeling te komen. Voor het bouwbedrijf was intussen
na overleg in de Bedrijfsraad een accoord getroffen. De bedoeling
was de D.U.W.*loonrege<ling hierbij, conform de boven uitgespro*
ken gedachte, te doen aansluiten. Overeenstemming werd bereikt,
de Stichting van de Arbeid gaf een gunstig advies en de toen*
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malige Minister van Sociale Zaken, Ir. Wijffels, kon zich ermede
verenigen, dat de regeling voor het gehele land geleidelijk zou
worden ingevoerd.
Dit stuitte op enige bezwaren, omdat er niet een College van
Rijksbemiddelaars, doch uitsluitend zelfstandige Rijksbemidde*
laars waren, zodat voor de overige provincies of deze Rijksbemids
delaars of de heren van het Militair Gezag de bevoegdheid hadden
genoemde regeling toe te passen. In ieder geval werd overeen*
gekomen, dat de regeling zou gelden van 18 Juni 1945 af.
Met uitzondering van de drie noordelijke provincies werd ge*
noemde regeling geleidelijk doorgevoerd. In deze drie provincies
ontstonden moeilijkheden, omdat het Militair Gezag de lonen in
vergelijking tot die der landbouwarbeiders te hoog vond. Hierover
is gedurende een periode van 3 maanden herhaaldelijk gecor*
respondeerd en geconfereerd en eerst in November 1945, in Fries*
land iets eerder, werd de op 18 Juni 1945 tot stand gekomen
regeling toegepast. Het kardinale bezwaar van de heren van het
Militair Gezag was, dat de lonen der landarbeiders 50 cent per
uur en de D.U.W.*lonen b.v. in de zesde gemeenteklasse van de
L.C.A.O. voor het Bouwbedrijf 58 cent per uur bedroegen. Prac*
tisch was het zo, dat aan landarbeiders aanzienlijk hogere lonen
werden betaald. Toen eindelijk in November 1945 kwam vast te
staan, dat de lonen der landarbeiders op minimaal 60 cent zouden
worden gebracht, waren de zojuist genoemde bezwaren vervallen.
Het bezwaar van het Militair Gezag werd van de zijde van talrijke
ondernemers uit landbouw en industrie stelselmatig gevoed.
Tegen de D.U.W.*lonen werd in de zomer en de herfst van 1945
voortdurend gefulmineerd. Deze D.U.W.=lonen zouden volgens
de verzetplegers zo hoog liggen, dat daardoor het particuliere
bedrijf zich'niet van de nodige arbeidskrachten kon voorzien.
Intussen werd door de regeling in zoverre aan deze agitatie
tegemoetgekomen, dat werd ingevoerd een accoordlimiet van
20 %. Het was namelijk gebleken, dat door het ontbreken van een
limiet in bepaalde D.U.\V.*objecten exorbitant hoge lonen in
accoordwerk werden verdiend. Bij het invoeren van deze accoord*
limiet werd tevens vastgesteld, dat een garantiesuurloon zou gel*
den. Het heeft helaas enige tijd geduurd, voordat dit garantie*
uurloon behoorlijk toepassing voncl.
Daarenboven werden op verschillende objecten de tarieven ge*
knepen. Dit leidde menigmaal tot verzet, zelfs tot conflicten, te
meer toen in de herfstmaanden het week*inkomen door veelvuldig
regenverzuim beneden het sociaal minimum bleef.
Het vraagstuk D.U.W.*lonen/loonregeling landbouwbedrijf heeft
ertoe geleid, dat de Regering in October 1945 besprekingen open*
de over de wenselijkheid om te komen tot een splitsing bij het
uitvoeren van D.U.W.^werken. Deze splitsing zou hierop neer*
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komen, dat voor civieltechnische werken annex het bouwbedrijf
de L.C.A.O. voor het bouwbedrijf zou gelden en voor cultuurtechnische objecten annex het landbouwbedrijf de loonregeling
voor de landbouw. De reden voor het doorvoeren van deze split;
sing was, een zuiverder verhouding te scheppen tussen landbouw*
bedrijf en D.U.W., vooral om het aantrekken van landarbeiders
door de D.U.W. zoveel mogelijk te couperen en de moeilijkheden
waarvoor de landbouw stond te ondervangen.
Ten slotre is toen de splitsing aanvaard, met twee loonregelin*
gen. Dit kon des te gereder, toen de lonen der landarbeiders aan*
zienlijk waren verhoogd, namelijk tot 58, 60, 63 en 66 cent, en ten
tweede, doordat een woonplaatstoelage*regeling werd toegez&gd.
Laatstgenoemde regeling betekent, dat bij tewerkstelling van
arbeiders b.v. uit Amsterdam op een cultuur*object in Drente,
waar het landarbeidersloon 60 cent is, dit loon door deze woon*
plaatstoelage wordt aangevuld tot 78 cent, zijnde het loon eerste
gemeenteklasse, derde categorie Water*, Spoor* en Wegenbouw
van de L.C.A.O. voor het Bouwbedrijf. (Hier zij nog vermeld, dat
door een commissie van deskundigen na grondig onderzoek een
rapport is samengesteld: de zogenaamde C.O.D.A. Daarin is om*
schreven, welke werk*objecten cultuurtechnisch en welke civiel*
technisch zijn).
De woonplaatstoelage geldt ook voor arbeiders uit gemeenten,
volgens de L.C.A.O. voor het Bouwbedrijf ingedeeld in de ge*
meenteklassen één tot en met vijf, welke arbeiders tewerkgesteld
worden op cultuurtechnische objecten, waar in het algemeen het
landbouwcontract, d.w.z. een uurloon van 60 cent geldt. Deze
ontvangen een toelage, gelijk aan het verschil tussen landarbei*
dersloon en het bouwvakloon van de gemeente van herkomst.
Bovendien is de accoordlimiet niet als op civieltechnische werken
10 %, doch voor cultuurtechnische objecten 20 %.
Practisch betekent dit, dat er van een zogenaamde loonsverlaging
geen sprake is, nog minder van geschonden beloften, van reactie
en rechteloosheid, zoals de E.V.C, het in een brochure voorstelt.
De toepassing van de loonregeling van de Landbouwcontracten
moest wachten, totdat deze regeling door het College van Rijks*
bemiddelaars bindend was verklaard voor het landbouwbedrijf.
Mede daarom werd een overgangsregeling getroffen, waarbij
practisch het minimumloon voor cultuurtechnische werken op 60
cent kwam. Toepassing met terugwerkende kracht tot November
1945 zal, na de nodige administratieve maatregelen, plaats vinden.
Een arbeidsovereenkomst voor alle D.U.W.*arbeiders, geënt op
de contracten in de vrije bedrijven en regelende alle overige
arbeidsvoorwaarden — namelijk werktijd, regenverlet, reisgelegen*
heid, vacantie, ontslag, beroep enz. — is na veelvuldig overleg tot
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stand gekomen. Eveneens is een regeling getroffen voor onvolwaardige arbeidskrachten.
Aan de schuilketen en aan het huisvestingsvraagstuk worden
regelmatig de nodige aandacht en zorg gewijd. Bevredigend is de
toestand niet, wat vooral is te wijten aan materiaalgebrek.
Het veelvuldig regenverzuim veroorzaakt menigmaal moeilijk*
heden. Bepleit is hieraan tegemoet te komen door het percentage
bij regenverzuim — thans 70 — op 80 te brengen. Ook is gepleit
voor een loontoeslag van 20 % over de maand Februari 1946, een
periode met uitzonderlijk veel regenverzuim. Aan beide wensen
is de Dienst nog niet tegemoetgekomen.
De onvoldoende vergoeding van reisuren wekt vaak ontstemming.
De reisgelegenheid eveneens. Over beide is herhaaldelijk gespro*
ken. Diverse verbeteringen kwamen tot stand. Bevredigen doet
de huidige regeling niet.
Moeilijkheden met betrekking tot het vergoeden van Christelijke
feestdagen door middel van vacantiebonnen ontstaan herhaalde*
lijk voor die arbeiders, die slechts een korte tijd bij de D.U.W.
zijn tewerkgesteld. Zij hebben veelal te weinig bonnen. Over de
Kerst* en Nieuwjaarsdagen heeft daarom de Minister van Sociale
Zaken, op verzoek van de Raad van Vakcentralen, een overbrug*
gingsuitkering voor deze arbeiders toegepast.
In het algemeen is de regeling der vacantiebonnen goed. Zij voor*
ziet in vergoeding gedurende de vacantieweek, alsmede in de ver*
goeding van alle algemeen erkende Christelijke feestdagen en in
de vergoeding van alle bijzondere Christelijke feestdagen, zoals
Goede Vrijdag, Maria Hemelvaart en Allerheiligen.
Er is veel weerzin en verzet tegen accoordwerk. Dit verzet wordt
door de E.V.C, door dik en dun opgeblazen. Wij zijn geen be*
v»onder aars van dit loonsysteem, maar zonder accoordloon zou de
prestatie van een groot aantal arbeiders beneden een redelijk peil
blijven. Accoordwerk is daarom een noodzakelijk kwaad.
Er is nog een typische na=oorlogse mentaliteit, een erfenis van de
sabotagegeest uit de oorlogsjaren. Op verschillende werken was
de arbeidsprestatie 60 a 70% van de normale.
Er is een ander typerend feit. De arbeiders zien de D.U.W. nog
vaak als de vooroorlogse werkverschaffing en niet als vrij bedrijf
met contractlonen en met de plicht tot redelijke prestatie. Wat
men zich bij een aannemer niet zou permitteren, acht men bij de
D.U.W. wel geoorloofd. Dat is fout. Bij den aannemer zou onmid*
dellijk ontslag volgen.
Men fulmineert daarbij vaak tegen de leiding van de Heide*Mij.
of van de Grondmij. met alle minder prettige herinneringen aan
de dagen voor de oorlog. Hoe was het destijds? De beide uitvoe*
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ringsorganen waren gebonden aan de uitvoeringsvoorschriften en
de loom en tariefregelingen van de toenmalige regeringen, die de
werkverschaffing beschouwden ajis een toetssteen op arbeids;
onwil.
Vandaag is het toch wel even anders.
De uurlonen en overige arbeidsvoorwaarden zijn gegarandeerd.
Zeker, het tariefloon blijft een bron van moeilijkheden. Deze
moeilijkheden vloeien echter ook voort uit het feit, dat de werk*
leidingen niet met geselecteerde, maar met toegewezen, vaak
volkomen ongeschoolde arbeiders moeten werken en daarbij niet
steeds met takt optreden, terwijl ook geen behoorlijk voorafgaand
overleg wordt gepleegd. Doch zonder deskundige leiding van de
HeidesMij of van de Grontmij zijn uiteraard de cultuurtech=
nische werken niet uit te voeren. Bij civieltechnische objecten ligt
het in de regel minder moeilijk. Dit is ook slechts een klein en
steeds kleiner wordend percentage van het totaal van D.U.W.*
werken.
Een commissie van deskundigen heeft intussen nieuwe tarieven
bij accoordwerk vastgesteld. Door onze provinciale vertegenwoor*
digers wordt met alle provinciale inspecties regelmatig overleg
gepleegd en incidenteel ingegrepen, indien er met betrekking tot
het accoordwerk iets verkeerd loopt.
Organisatorisch contact. Het nagenoeg wekelijks contact met de
Directie en de desbetreffende Ministers wordt onderhouden
door de Landelijke Contact Commissie voor de D.IJ.W., de L.C.C.,
gevormd door vertegenwoordigers van de drie Vakcentralen en
twee deskundige adviseurs uit de Bedrijfsraad voor het Bouw?
bedrijf en de Bedrijfsunie van Landarbeidersbonden.
Voor elke provincie is een provinciale contactcommissie in het
leven geroepen. De Provinciale Contact Commissies onderhouden
het contact met de vertrouwensmannen van de werksobjecten en
met de besturen der plaatselijke organen met name de Bestuur;
dersbonden en met de Provinciale Inspecties van de D.U.W. In
het algemeen wordt behoorlijk overleg gepleegd.
Op diverse objecten van enige omvang zijn vertrouwensmannen
aangewezen. De taak der vertrouwensmannen is in een reglement
omschreven.
Het bereiken van een bevredigende toestand stuit wel op moeilijk*
heden. Er is weinig lust om als vertrouwensman op te treden. Het
aantal bonafide georganiseerde arbeiders in de D.LI.W. is niet
overheersend. Een deel van de arbeiders is aangesloten bij de
vierde vakcentrale; vele ongeorganiseerden wachten met zich bij
onze bonden aan te sluiten, totdat zij weer emplooi vinden in hun
voormalig bedrijf. Men ziet de D.U.W. — en niet ten onrechte —
als een doorgangshuis naar het vrije bedrijf.

Er is daarom bij vele arbeiders, zodra zij op een D.U.W.«object
tewerkgesteld worden, zoiets als een depressiestemming, een be=
paalde weerzin waar te nemen. Zij voelen zich weer maatschappen
lijk achteruitgezet. Naar onze mening ten onrechte, vooral nu de
D.U.W. noch principieel, noch practisch te vergelijken is met de
vooroorlogse werkverschaffing.
Vanzelfsprekend zullen wij met alle D.U.W.sarbeiders de dag
zegenen, dat zij weer in het vrije particuliere bedrijf kunnen wor*
den opgenomen en daarmede bovendien wachtgeld en overbrug*
gingsuitkering overbodig zullen zijn geworden. Gelukkig is het
werkloosheidscijfer in verhouding tot dat van voor de oorlog met
meer dan 50% gedaald. Als wij dit schrijven, is het aantal arbei*
ders bij de eigenlijke D.U.W.sobjecten nog ongeveer 12.000 a
13.000. Bij Landbouwherstel, dat onder oppertoezicht van de
D.U.W. werkt, nog ongeveer 25.000.
Het organiseren van de D.U.W.*arbeiders is na voorafgaand over?
leg opgedragen aan de bonden van landarbeiders en van bouw*
arbeiders. De besturen van deze bonden zijn ook in de eerste
plaats geroepen de belangen der D.U.W.=arbeiders te behartigen,
vooral, omdat het eigenlijk gaat om toepassing van de collectieve
arbeidsovereenkomsten voor het landbouw* en het bouwbedrijf.
Bij de samenstelling van de Provinciale Contact Commissies is
hiermede zoveel mogelijk rekening gehouden.
De leden van andere bonden, tijdelijk in de D.U.W. tewerkgesteld,
worden uiteraard vrijgelaten lid van hun organisatie te blijven.
Het contact en de voorlichting van de zijde van onze centrale was
in de aanvang niet toereikend. Een der Dagelijkse Bestuurders, die
reeds met vele andere werkzaamheden belast was, kreeg het veel=
omvattende werk van de D.U.W. met heel zijn rompslomp voor
zijn rekening. De verbindingen waren gebrekkig en het contact
nog ontoereikend; bovendien bereikten belangrijke circulaires
van de Regering niet steeds ons bureau.
Thans vindt, mede door behoorlijke assistentie, regelmatig overleg
plaats en worden de nodige publicaties behoorlijk verzorgd.
Wij mogen dit verslag niet eindigen, zonder nog de vinger te leg*
tien op een wonde plek in de gehele D.U.W.*affaire: het optreden
van de E.V.C.
Het behoeft niet te verwonderen, dat de vierde vakcentrale een
deel van de D.U.W.*arbeiders wist te paaien, vooral in de grote
steden. Behalve de havens, waar de E.V.C, experimenteert, is de
D.U.W. haar geëigend operatiegebied. Daar kan men naar harte*
lust speculeren op na*oorlogse sentimenten. Arbeiders naar de
mond praten, inplaats van ze op te wekken tot gemeenschapszin
en tot mede=verantwoordelijkheidsgevoel bij de wederopbouw
van ons geteisterd land, is geen kunst! En wat is er met de vele
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conflicten op Schiphol en elders bereikt? Slechts dit ene: ver=
traging in het herstel. De lonen en overige arbeidsvoorwaarden
zijn tot stand gekomen, zonder dat deze vakcentrale eraan te pas
kwam. De E.V.C.sbrochure inzake de D.U.W., vooral gericht
tegen de Regering, is een getuigenis van onkunde en machteloos^
heid van deze heren. Waar zij de Regering ten laste leggen schen=
ding van beloften, reactie, het handhaven van rechteloosheid en
meer van dit fraais, is het beneden de maat van elk redelijk
denken en handelen.
Wij mogen besluiten met te herinneren aan de jaren 1907 1908,
toen door crisis getroffen arbeiders van de Regering de raad'
kregen zich te vervoegen bij het Burgerlijk Armbestuur of Ie
tekenen als koloniaal. Bedelen - - creperen - - Burgerlijk Arm=
bestuur — dat was in de dagen van de oprichting van het N.V.V.
de practijk.
Daarna kwam, mede door onze invloed, in het oorlogsjaar 1915
het Nationaal Steuncomité tot stand; in 1917 volgde het Koninklijk
Besluit op de werkloosheidsverzekering.
In de jaren na de oorlog 1914—1918 kwam de werkverschaffing en
steunverlening, zij het zeer ontoereikend; daarna de werkverruis
ming. Langs deze lange weg van bittere ervaringen naar een A^er=
beterde werklozenzorg zijn wij thans gekomen aan tewerkstelling
van werkloze arbeiders als in vrij bedrijf, met contractueel garan?
tieloon, vacantierechten, enzovoort.
En nog belangrijker dan deze bestrijding der werkloosheid is ons
streven naar planmatige ordening van het bedrijfsleven, ter voorkoming van werkloosheid.
Regeling overbruggingsuitkering
Door de Staf van het Militair Gezag werd bij missive van 18 Mei
1945 een verordening bekend gemaakt inzake het verlenen van
financiële hulp aan valide bonafide mannelijke werknemers, die
zonder werk waren en niet in een wachtgeldregeling waren opge;
nomen. Maatregelen als deze waren in illegaal gevoerde bespre*
kingen in principe reeds voorbereid.
Art. 2 bepaalde, dat overbruggingsuitkering kan worden verleend
aan personen van 21 tot 65 jaar, die kostwinner zijn, ten bedrage
van 80 pet. van het weekloon, kostgangers en alleenwonenden
van 21 tot 65 jaar 70 pet, aan niebkostwinners en niet=kostgans
gers van 21 tot 65 jaar 40 pet.
Voor personen van 16 tot 20 jaar, die kostwinner zijn, is dit per*
centage 80, voor kostgangers van 16 tot 20 jaar 70 en voor
personen, die noch kostwinner noch konstganger zijn, 70. Deze
regeling is, nadat de Stichting van de Arbeid ook een advies
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had uitgebracht, gewijzigd. Met de bezwaren en de wensen van
de Stichting is niet ten volle rekening gehouden.
De bij Ministerieel schrijven van 29 September 1945 aangebrachte wijzigingen houden o.m. in, dat ingaande 15 October 1945
geen overbruggingsuitkering wordt verstrekt aan het gezinshoofd,
zolang niet alle daarvoor in aanmerking komende mannelijke tn
vrouwelijke gezinsleden bij een Gewestelijk Arbeidsbureau staan
ingeschreven; dat voorts kleine zelfstandigen zijn uitgesloten, zo*
dat de regeling uitsluitend geldt voor loonarbeiders. Ook zwarte
handelaren zijn uitgesloten, alsmede personen beneden 18 jaar.
Voorts werd een maximum ingevoerd van ƒ 30 voor de eerste
en tweede steunklasse, van ƒ 28.50 voor de steunklassen 3, 4 en 5
en ƒ 27 voor de overige steunklassen. De kinderbijslag wordt
boven het maximum betaald.
Bij schrijven van 12 November 1945 heeft de Minister van Sociale
Zaken tevens een maximum vastgesteld voor kostgangers.
Bij schrijven van 26 November 1945 zijn een aantal beroepen van
overbruggingsuitkering uitgesloten op grond van de herstelde
werkgelegenheid. De Raad van Vakcentralen heeft zich voorts
tot den Minister van Sociale Zaken gewend en per 'brief zowel
als in een bespreking o.m. het volgende bepleit:
1. het maximum te doen vervallen en uit te keren 80 pet. van het
voor de desbetreffende arbeiders geldende loon.
2. de boven 65*jarigen, die nog valide en bonafide arbeiders zijn,
in geval van werkloosheid nog tenminste 26 weken uitkering te
verstrekken.
3. de uitkering voor jeugdige personen van 19 en 20 jaar, die noch
kostwinner noch kostganger zijn, te verhogen van 25 pet. op
40 pet.
Voorts zijn nog enige leemten onder de aandacht der Regering
gebracht.
De Regering heeft de Stichting -van de Arbeid verder gevraagd
advies uit te brengen omtrent invoering van een wachttijd voor
hen, die uitzonderlijk hoge lonen verdienen en voor hen, die in
het bezit zijn van niet bonafide verkregen financiële middelen.
Elke enquête of nierenproeverij in bona=fide gevallen afwijzend,
heeft tenslotte de Raad van Vakcentralen op verzoek van de
Stichting een .grondig onderzoek ingesteld en een advies opge=
steld, dat kan leiden tot het doormaken van een wachttijd voor
hen, die uitzonderlijk hoge inkomsten hebben en voor hen, die
kunnen beschikken over niet bona=fide verkregen bezit.
Wachtgeldregeling

Bij het ontwerpen van de wachtgeldregeling werd uitgegaan van
het beginsel, dat, bij het ontbreken van een wettelijke werklozen*
verzekering, de ondernemer er belang bij heeft om de arbeiders
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aan het bedrijf te binden, terwijl de overheid de regeling finan*
cieel moet steunen.
Bij de algehele bevrijding van ons land in Mei 1945 hadden wij
twee wachtgeldregelingen.
Op initiatief van werkgevers en werknemers, waarbij onze vak=
beweging een belangrijke rol heeft gespeeld, is het eerst in het
bevrijde Zuiden een wachtgeldregeling tot stand gekomen. Op
20 December 1944 werd deze omgezet in een Ministeriële
Beschikking.
Ook voor het bezette gedeelte van Nederland werd eind Decem*
ber 1944 een wachtgeldregeling afgekondigd.
Om meer uniformiteit in de behandeling te krijgen, trad op 13 Juli
1945 de gewijzigde landelijke wachtgeldregeling in werking. Deze
landelijke regeling week in ongunstige zin af van de regeling, die
voor het Zuiden was getroffen.
Dit was voor de Stichting van de Arbeid aanleiding om tegen
enige wijzigingen bezwaar te maken. Een door ons voorgestelde
bedrijfstaksgewijze doorvoering van de wachtgeldregeling stuitte
af op financiële bezwaren van verschillende werkgevers.
In de loop van October 1945 werd opnieuw een wijziging in de
bestaande regeling aangekondigd. Het bestuur van de Stichting
van de Arbeid werd uitgenodigd advies uit te brengen.
Tegen verschillende voorgestelde aanvullingen en wijzigingen
bracht de Stichting bezwaren in.
Van de vele aangevochten punten releveren wij hier het voor*
nemen van de regering om arbeiders ouder dan 65 jaar niet meer
in de wachtgeldregeling te doen opnemen. In de commissie werd
verder de subsidieregeling ter sprake gebracht, alsmede het ver=
bod aan werkgevers om vrijwillig uit eigen middelen een hogere
uitkering aan werknemers te verstrekken dan overeenkomstig de
voorschriften van de wachtgeldregeling. Ten dele is met onze
argumenten rekening gehouden.
Vorstverletregeling
Deze regeling is een op zichzelf staande regeling, terwijl ze wat
de financiële gevolgen aangaat is geënt op de bepalingen van de
Overbruggingsregeling. Bij het toepassen van de Vorstverlet*
regeling was echter één dissonant: de arbeider die door of ten;
gevolge van vorst of sneeuw niet kon werken, kreeg voor de
eerste dag dat hij werkloos was geen uitkering. Na herhaaldelijk
verzoek van de Raad van Vakcentralen is dit voorschrift inge=
trokken en ontvangt de gedupeerde arbeider bij vorst vaxiaf de
eerste dag van werkloosheid uitkering.
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STICHTING VAN DE ARBEID
Reeds in 1942 vonden er besprekingen plaats tussen vertegen*
woordigers van de werkgevers? en de werknemersvakcentralen.
welke onder de hak van den bezetter waren verbrijzeld en ver*
vangen door het Arbeidsfront. De besprekingen liepen over de
wederopbouw van de vakbeweging, de samenwerking tussen
werkgevers en werknemers en de maatregelen, welke onmiddels
lijk na de bevrijding getroffen moesten worden voor een spoedig
herstel der volkswelvaart.
Toen men het in de werknemersvakbeweging eens was geworden
over een reglement van samenwerking, heeft men zich beraden
over de vraagstukken van de naoorlogse wederopbouw. Men
was het erover eens, dat tweeërlei maatregelen nodig waren:
directe voorzieningen, om de wederopbouw vlot en in het belang
van het algemeen te doen verlopen en een ordening van het
sociaalseconomische leven voor de toekomst, waarbij de arbeiders
de reeds jaren verlangde medezeggenschap deelachtig zouden
worden.
Er werd een urgentiesprogramma ontworpen inzake direct na de
bevrijding te nemen maatregelen en een ordeningsschema opge*
steld. Beide werden met de samenwerkende werkgeverstak?
centralen besproken. Bij deze bespreking bleek, dat de werk*
gevers met het urgentieprogramma instemden en bereid waren,
dit als een gezamenlijk actiesprogramma te hanteren. Ten aanzien
van het ordeningsschema bleken onoverkomelijke bezwaren te
bestaan bij de werkgevers, wat betreft de z.g. economische vraagstukken. Men was het over de noodzaak van ordening eens. Men
was ook bereid het principe van de medezeggenschap te aanvaar?
den. Maar men was niet bij machte in de bestaande sociale orga?
nisaties de economische 'kwesties te behandelen. Hier lag het
kernverschil tussen de mogelijkheden van werknemerskant en
van de zijde der werkgevers. De werknemersvakcentralen be?
handelen zowel de economische als de sociale vraagstukken. In
werkgeverskringen waren er twee groepen organisaties: de sociale
organisaties en de inmiddels tot stand gekomen organisatie?Wol?
tersom. De sociale organisaties hadden geen volmacht en waren
ook niet in staat over economische kwesties te beslissen. Over
de organisatiesWoltersom bestond nogal verschil van mening;
niemand wilde eigenlijk gaarne dit oorlogskind in een nieuw
Nederland ten doop houden. Toen bleek, dat op sociaal gebied
overeenstemming mogelijk was, doch dat op economisch terrein
nog heel wat organisatorische moeilijkheden opgelost moesten
worden, aanvaardden de werknemersvakcentralen de volledige
samenwerking op gelijkberechtigde basis voor sociale vraagstuk*
ken, met de afspraak, dat men gezamenlijk zou streven naar de
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oplossing van de organisatorische moeilijkheden t.a.v. de econo*
mische ordening. De volledige medezeggenschap op sociaal ge*
bied was hiermede een feit; over het principe van economische
medezeggenschap was men het eens, doch hier ging het om het
zoeken naar een practische oplossing. Bij dit compromis behiel*
den de werknemersvakcentralen zich het onverkorte recht voor,
hun programma te allen tijde en tegenover iedereen te verdedigen; een recht, waarvan zij gebruik maakten door een ordenings*
schema aan de Londense Regering en later aan de Regering*
Schermerhorn aan te bieden.
Over de principes van de samenwerking op sociaal gebied was
men het eens. De vraag was nu in welke vorm de samenwerking
diende te geschieden. Zowel werkgevers als werknemers stonden
op het standpunt van de. publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.
Ieder begreep echter, dat het tot stand komen daarvan na de be=
vrijding nog wel enige tijd op zich zou laten wachten. Voor de
tussenliggende tijd moest dus een overgangsvorm gekozen wor*
den. Een vorm, welke wat karakter als opbouw betreft, zoveel
mogelijk op de publiekrechtelijke organisatie zou aansluiten. Een
vorm, waarmede men ondanks de chaos van de eerste na*oorlogs*
dagen, direct zou kunnen werken. Want daar was het om
begonnen: een orgaan te creëren, waarmede de op basis van
gelijkheid samenwerkende werkgevers* en werknemersvakbewe*
ging direct zouden kunnen werken ten bate van het bedrijfsleven
en van het algemeen belang. Een orgaan, waarmede de Regering
onmiddellijk in zee kon gaan. De verenigingsvorm was daarvoor
ongeschikt, want de leden moesten eerst nog hun eigen in elkaar
getrapte stalletje overeind zetten ... en juridisch was het onmoge*
lijk een vereniging te stichten. De enig bruikbare vorm was een
stichting. Toen derhalve de bevrijding een feit was, kwamen de
vertegenwoordigers van de werkgevers* en werknemersvakbewe*
ging bijeen en de „stichting" werd gesticht. Zij kreeg de naam van
„Stichting van de Arbeid".
Het doel van de Stichting is volgens haar acte:
„a. zolang de toestand in het bedrijfsleven niet is gestabiliseerd.
de orde in het bedrijfsleven te handhaven en zo nodig te herstel*
len en de terugkeer van normale verhoudingen tussen werkgevers
en werknemers te bevorderen;
b. nadien onverwijld op basis van een organisatorische samen*
werking tussen werkgevers en werknemers, duurzame goede
sociale verhoudingen in het bedrijfsleven te bevorderen."
In Mei 1945, direct na de bevrijding trad de Stichting van de
Arbeid in het openbaar met het volgende urgentieprogram:
1. Van Regeringswege worden, in overleg met het georganiseerde
bedrijfsleven, onverwijld maatregelen getroffen, dat
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a. de werknemers, die in het buitenland werken,
b. de krijgsgevangenen,
c. de door den vijand als gijzelaar geïnterneerden of om andere
redenen door den bezetter van hun vrijheden beroofde personen,
d. de onderduikers,
in hun oude functies hersteld worden. Als dit om bijzondere
redenen niet aanstonds mogelijk is, geldt voor hen een wacht*
geldregeling, die onverwijld van overheidswege wordt ingesteld
of bevorderd.
Tevens wordt voor hen, die voor die tijd werkloos waren een
financiële regeling getroffen.
2. Onmiddellijke rehabilitatie en herstel in oude functie onder
continuering van rechten van allen, zowel in overheids* als in
particuliere dienst die tijdens de bezetting door politieke terreur,
dan wel omdat zij weigerden onvaderlandse handelingen te ver*
richten, werden ontslagen of genoodzaakt werden ontslag te
nemen resp. werden gedegradeerd.
3. Handhaving van het ontslagverbod, uitzonderingen toe te staan
door de Overheid, met behulp van organen uit kringen van werk*
gevers en werknemers.
4. Wederinvoering van normale werk* en rusttijden.
5. Krachtige bevordering van de werkgelegenheid door het treffen
van maatregelen tot onmiddellijke wederopbouw van de ver=
woeste gebieden, uitvoering van openbare en cultuurtechnische
werken, bouw van goede en ruime arbeiderswoningen en van
middenstandswoningen en andere utiliteitsgebouwen.
6. Verhoging van de rantsoenen van de voornaamste levensbeno*
digdheden, in het bijzonder van voeding, schoeisel, dekking en
kleding. Krachtige bestrijding van de zwarte handel.
7. Prijszetting door de Overheid. Loonregeling onder toezicht van
de Overheid. Herziening van lonen en prijzen ter verbetering
van het levenspeil. Handhaving van de beschermende maatreges
len, welke voor huurders van woningen zijn getroffen.
8. Directe verbetering van de uitkering aan ouden van dagen.
9. Krachtige bevordering van de volksgezondheid, in het bijzon*
der door de bestrijding van tuberculose.
10. Het treffen van financiële voorzieningen voor oorlogsinvali*
den, waaronder ook begrepen die Nederlanders, die slachtoffer
werden van bombardementen, zowel hier als in het buitenland.
Het voor zover nodig boven en behalve reeds bestaande wette*
lijke voorschriften voorzien in de behoeften van zeevarenden, die
in de oorlog ter beschikking stonden en staan der geallieerden
en gedurende deze tijd geheel of gedeeltelijk invalide zijn gewor*
den, zowel in die van hun nagelaten betrekkingen.
Reeds vrij spoedig na de bevrijding werd de Stichting van de
Arbeid door de regering bij monde van Minister Drees erkend.
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Hij zei o.m. „In afwachting van een nader door de regering ge*
wenst overleg omtrent de inhoud der stichtingsacte en de regeling
van een blijvende samenwerking tussen overheid, werkgevers en
arbeiders, is de regering bereid de Stichting reeds aanstonds als
adviserend lichaam te erkennen. Dit houdt in, dat de Stichting
door de Regering zal worden geraadpleegd over op sociaal gebied
te treffen voorzieningen alsmede dat de Stichting ook eigener
beweging over al dergelijke aangelegenheden van advies zal kun*
nen dienen."
Door deze officiële erkenning als sociaal adviescollege werd de
Stichting van de Arbeid overstelpt met werk.
Op iedere vergadering komt een veertigtal agendapunten voor,
terwijl er vele interne commissies zijn, die gevormd werden ter
bestudering van speciale vraagstukken. Het zal een ieder dus
duidelijk zijn, dat het ondoenlijk is een volledig verslag der werk*
zaamheden van de Stichting te geven.
Wij zullen dus in vogelvlucht de belangrijkste punten de revue
laten passeren.
1. Weer in dienst nemen van arbeiders.
Door de Stichting van de Arbeid werd den werkgevers met klem
aanbevolen, de uit Duitsland repatriërende arbeiders en onder;
duikers bij hun eerste aanmelding aanstonds weer in dienst te
nemen en zo mogelijk te werk te stellen. Indien ten gevolge van
bijzondere omstandigheden deze tewerkstelling onmogelijk moest
worden geacht, achtte men het treffen van een wachtgeldregeling
voor deze categorie van personen billijk en rechtvaardig. Deze
vrijwillige regeling werd later door de Overheid gesanctionneerd
door opname van desbetreffende voorschriften in het Nieuwe
Besluit Arbeidsverhoudingen van October 1945.
2. Arbeidsbemiddeling.
Het K.B. betreffende de arbeidsbemiddeling, scholing, herscho*
ling en omscholing voorziet in de benoeming van centrale en ge*
westelijke commissies van advies. Door den Minister van Sociale
Zaken werd aan de Stichting van de Arbeid gevraagd, aan het
tot stand komen van deze commissies mede te werken. Aan dit
verzoek werd voldaan, waarbij kan worden medegedeeld, dat in
alle commissies een N.V.V.^vertegenwoordiger werd opgenomen.
Voor de centrale commissie werd aangewezen het lid van het
Dagelijks Bestuur, C. van der Lende.
3. Wachtgeldregeling.
Door het bestuur van de Stichting van de Arbeid werd een com=
missie in het leven, geroepen inzake wijzigingen in de wachtgeld*
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regelingen. Het N.V.V. was in deze commissie vertegenwoordigd
door het lid van het Dagelijks Bestuur A. Vermeulen, die als
voorzitter fungeerde. Overeenkomstig de opdracht van het
bestuur werd door de commissie van advies gediend inzake de
regeling, welke gold van l Augustus 1945 tot l Januari 1946 en
eveneens voor de regeling, welke thans van 2 Januari af geldt.
4. Vakopleiding.
Door het bestuur van de Stichting van de Arbeid werd ingesteld
een commissie van advies voor de vakopleiding. Het N.V.V. werd
in deze commissie vertegenwoordigd door C. van der Lende.
5. Werkloosheidsverzekering.
Door den Minister van Sociale Zaken werd aan de Stichting van
de Arbeid verzocht, een uitgewerkt plan in te leveren voor een
wettelijke werkloosheidsverzekering. Voor dit doel werd door
het bestuur van de Stichting een commissie in het leven geroepen,
waarin namens het N.V.V. zitting hadden Th. Smeding en A.
Vermeulen. De commissie heeft bereids haar rapport samen*
gesteld en aan de Stichting van de Arbeid aangeboden.
6. Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen.
In Juli 1945 bood de Minister van Sociale Zaken de Stichting een
ontwerp K.B. aan, genaamd het nieuwe Besluit Arbeidsverhou*
dingen, met het verzoek, daaromtrent van advies te dienen. Het
bestuur van de Stichting van de Arbeid delegeerde deze taak
aan de Looncommissie, welke een maand later het gevraagde
advies heeft gegeven.
7. Ondernemingsraden.
Door het bestuur van de Stichting van de Arbeid werd een com*
missie in het leven geroepen ter advisering over het vraagstuk
van de ondernemingsraden (kernwezen). Voor het N.V.V. hebben
in deze commissie zitting H. J. v. d. Born en H. Oosterhuis.
8. Vertegenwoordigingen.
De regering heeft herhaaldelijk de medewerking van de Stichting
van de Arbeid ingeroepen bij het aanwijzen van vertegenwoordi*
gers uit het bedrijfsleven voor officiële commissies en vertegen*
woordigingen. Wij denken hierbij aan afvaardigingen voor Ar*
beidsconferenties van het Internationaal Arbeidsbureau, voor de
technische commissies daarvan, voor het adviescollege voor het
transportvraagstuk, de commissie voor werkclassificatie enz. enz.
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9. Congres van de Arbeid.
Op 28 November 1945 werd door de Stichting van de Arbeid een
„Congres van de Arbeid" georganiseerd. Op dit Congres werd
door Prof. Mr. M. G. Levenbach in een academisch*historisch be*
toog een overzicht gegeven van de ontwikkeling der verhoudingen
tussen werkgevers en werknemers in de laatste eeuw en door
Prof. Mr. C. P. M. Romme een inleiding gehouden over „Loon*
vorming".
Voor dit congres bleek grote belangstelling te bestaan: De
Utrechtse Schouwburg was tot de nok toe gevuld. Ook van offi*
ciële zijde was veel belangstelling. Het congres was in elk opzicht
geslaagd.
10. Sociale Verzekering.
Door den Minister van Sociale Zaken werd in Maart 1943 te
Londen de z.g. Commissie*Van Rhijn ingesteld voor het vaststel*
len van algemene richtlijnen voor de ontwikkeling der toekom*
stige sociale verzekering in Nederland. Het resultaat van deze
commissie werd neergelegd in het z.g. Rapport*Van Rhijn. In 1945
werd door den Minister van Sociale Zaken een zuiver ambtelijke
commissie ingesteld om de mogelijkheden van het Rapport*Van
Rhijn aan de practijk te toetsen. In dit verband werd de Stich*
ting van de Arbeid uitgenodigd haar zienswijze te geven over
dit vraagstuk; Het bestuur van de Stichting stelde te dien einde
een commissie in, waarin voor het N.V.V. A. Vermeulen zitting
had. Deze commissie leverde een rapport over de principiële
vraagpunten, dat later door een technische commissie uitgewerkt
zal worden.
In verband met de algemene loonstijging werd door het bestuur
van de Stichting van de Arbeid aan den Minister van Sociale
Zaken geadviseerd de loongrens van de sociale verzekeringswet*
ten op te voeren tot ƒ 3750 per jaar. De Minister heeft intussen
een desbetreffend wetsontwerp bij de Tweede Kamer ingediend.
11. Loon* en prijspolitiek.
Op het gebied van de loon* en prijspolitiek werd door de Stich*
ting baanbrekend werk verricht.
In de maand Juli werden op het Departement van Handel en
Nijverheid enige besprekingen gehouden, waaraan deelgenomen
werd door vertegenwoordigers van verschillende departementen,
het Bureau Voedselvoorziening in Oorlogstijd, den Directeur*
Generaal voor de Prijzen, den Voorzitter van het College van
Rijksbemiddelaars, het Centraal Bureau voor de Statistiek en de
Stichting van de Arbeid. Doel van deze bespreking was een alge*
mene gedachtenwisseling over het algemeen beleid inzake de
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loonpolitiek, de koeten der gedistribueerde levensmiddelen en
enkele onderwerpen, welke hiermede nauw samenhangen.
Op deze bijeenkomst werd door de looncommissie van de Sticht
ting, bestaande uit A. Vermeulen (N.V.V.) voorzitter, Mr. Mau*
ritz (werkgevers) lid en Drs. Nederhorst (secretaris) het stand;
punt van de Stichting inzake de loon* en prijspolitiek ontvouwd.
Naar aanleiding daarvan werd aan de Stichting het verzoek ge*
richt desiderata te formuleren volgens welke de loon* en prijs*
politiek zou moeten worden gevoerd. In deze desiderata werd
bepleit:
a. handhaving der wisselkoersen;
b. drastische monetaire sanering;
c. nauwgezette controle op nieuw vast te stellen lonen en prijzen;
d. algemene loonsverhoging van 15 pet. op basis van l October
1942 of 25 pet. op basis van Mei 1940;
e. invoering van sociale minimumlonen voor ongeschoolden, ge*
oefenden en geschoolden, met een verschil van ƒ 4 tussen de
grote stad en het platteland;
f. tijdelijke verhoging van de kinderbijslag tot ƒ 0.40 per dag en per
kind, toekenning van variabele subsidies voor de aankoop van
levensmiddelen van het derde kind af;
g. invoering van een spaar* en voorschotregeling voor vernieu*
wingsuitgaven.
Men kan gevoeglijk zeggen, dat deze desiderata door de Regering
gevolgd zijn bij de verdere loon* en prijspolitiek.
In het nieuwe Besluit Arbeidsverhoudingen werd een reeds be*
staande toestand wettelijk geregeld: n.l. het door het College van
Rijksbemiddelaars inwinnen van advies van de Stichting bij de
vaststelling van loon* en arbeidsvoorwaardenregelingen. Deze
taak werd aan de looncommissie toevertrouwd. Zij adviseerde
o.a. inzake de landelijke toonregelingen voor de navolgende be*
drijf stakken:
1. het bouwbedrijf
2. het schildersbedrijf
3. het stukadoorsbedrijf
4. de landbouw
5. de binnenbeurtvaart
6. de sleepdienstondernemingen
7. het baggerbedrijf
8. het bakkersbedrijf
9. het loodgieters* en fittersbedrijf
10. de meubileringsindustrie
11. het steenhouwersbedrijf
12. de timmerlieden
13. de vleeswaren* en conservenindustrie
14. de dakdekkers
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15. de suikerverwerkende industrie
16. het grafisch bedrijf
17. de Rijnbeurtvaart
18. de lederindustrie
19. het beroepsgoederenvervoer langs de weg
20. de steenzetters
21. de rijswerkers
22. het oesterbedrijf
23. de textielindustrie
24: de schoenindustrie
25. de witwasserijen
26. de verfindustrie
27. het garagebedrijf
28. de groenten* en fruitverwerkende industrie
29. de vleesconservenindustrie
Daarnaast beslechtte de looncommissie nog talrijke geschillen
tussen werkgevers* en werknemersorganisaties bij de vaststelling
van loon* en arbeidsvoorwaardenregelingen.
Ten aanzien van de vrouwen* en meisjesionen werd een uitge*
breide commissie in het leven geroepen voor het vaststellen van
richtlijnen. In deze commissie hadden voor het N.V.V. zitting:
F. C. A. Schrauwen, A. F. Stuvé en A. Vermeulen.
Ook werd een bijzondere commissie in het leven geroepen voor
de herziening van het rijtijdenbesluit.
Door de looncommissie werden verder richtlijnen ontworpen voor
de gemeenteklasse*indeling, welke ter nadere advisering aan de
vakraden en bedrijfsunies werden toegezonden.
Tenslotte adviseerde de looncommissie de Regering over het in*
voeren van een spaar* en voorschotregeling. De in dit advies ont*
wikkelde denkbeelden werden voor het merendeel door de Re*
gering overgenomen in het wetsontwerp op het consumenten*
crediet.
Toen in October 1945 bleek, dat de loonsverhoging van 25, resp.
15 pet. niet voldoende was, werd door het N.V.V. het initiatief
genomen tot een actie voor een verdergaande loonsverhoging met
10 pet. Daartoe belegde het N.V.V. op 31 October zijn z.g. loon*
congres waarop door A. Vermeulen een inleiding gehouden werd
over de loon* en prijspolitiek en waar door de hoofdbesturen der
aangesloten organisaties met algemene stemmen een motie werd
aangenomen, waarin het standpunt van het Verbondsbestuur werd
goedgekeurd en de Regering verzocht werd dienovereenkomstig
maatregelen te treffen. Het N.V.V.*standpunt werd door de
Stichting overgenomen en hoewel dit nimmer officieel werd
bekend gemaakt, werd het door de Regering in de richtlijnen aan
het College van Rijksbemiddelaars verwerkt.
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12. Sociaal-economische ordening.
Door het Bestuur van de Stichting van de Arbeid werd een com*
missie in het leven geroepen om te adviseren over de toekom*
stige wettelijke regeling van de ordening. In deze commissie had=
den voor het N.V.V. zitting C. Lammers, G. v. d. Houven, A.
Kievit, H. Oosterhuis en A. Vermeulen. Tijdens de beraadslaging
gen van deze commissie verscheen het Voorontwerp van wet van
Minister Vos. Aan het einde van dit verslagjaar werd nog gewerkt
aan het eindrapport. Het N.V.V. schreef een bijzondere Hoofdbesturenvergadering uit, waarop Minister Vos persoonlijk op voor=
treffelijke wijze een inleiding over het vraagstuk hield. In het
volgende jaarverslag zullen over deze materie meer gegevens
opgenomen kunnen worden.

INTERNATIONALE BEMOEIINGEN
Internationaal Verbond van Vakverenigingen en
Wereldverbond van Vakverenigingen
Toen in Juni 1940 de Franse Regering capituleerde en de Duitsers
Parijs binnentrokken moesten de secretarissen van het I.V.'V. en
het personeel uitwijken naar het toen nog onbezette deel van
> Frankrijk, waar zij zich. geruime tijd hebben moeten schuil*
houden om het gevaar te ontlopen aan de Duitsers te worden
uitgeleverd. Zoals zij in alle bezette landen hebben gedaan
namen de Duitsers het gebouw waarin het kantoor van het I.V.V.
was gevestigd in beslag en werden alle achtergelaten bezittingen
van het I.V.V. naar Duitsland getransporteerd.
In de loop van 1941 gelukte het aan de secretarissen Schevenels
en Stolz en enkele leden van het personeel naar Engeland over
te steken Het Engelse Vakverbond stelde direct kantoorruimte
beschikbaar, zodat" het I.V.V. weer, zij het op bescheiden wijze,
met zijn werkzaamheden kon beginnen. Aanstonds werd contact
gezocht met het bestuur van 'het Engelse Vakverbond en de
secretarissen van een aantal Internationale Beroepssecretariaten,
waarvan de zetel in Engeland was gevestigd.
In Juli 1942 werd een tijdelijk Dagelijks Bestuur en een tijdelijke
Generale Raad benoemd uit vertegenwoordigers van de Belgi*
sche en Noorse vakbeweging, aan wie het gelukt was aan de
nazigreep te ontkomen. Deze colleges werden aangevuld met
bestuurders van Engelse vakbonden en de secretarissen van
vorengenoemde Beroepssecretariaten. De belangrijkste taak van
het I.V.V.*bestuur heeft tijdens de oorlogsjaren bestaan in het
onderhouden van contact met aangesloten en nog niet aange*
sloten vakcentrales in het buitenland. Daarnaast heeft het krach*
tige medewerking verleend aan het organiseren van een groot aan*
tal buitenlandse arbeiders (Nederlanders, Belgen, Fransen, Duit*
sers, Oostenrijkers en Polen) die voor en tijdens de oorlog naar
Engeland waren overgekomen. Het grootste deel van deze arbei*
ders bestond uit zeelieden, die voor de oorlogvoering belangrijke
diensten aan de geallieerden hebben bewezen.
Het ledental van de bij het I.V.V. aangesloten Vakcentrales is in
de oorlogsjaren sterk gestegen. Het bedroeg in 1941 13 millioen,
in 1942 15 millioen, in 1943 16 millioen en in 1944 niet minder
dan 21 millioen. Hiervan kwamen voor rekening van Amerika
6.800.000, Engeland 6.640.000, Frankrijk 4.000.000 en Zweden
1.200.000!
Vanaf Januari 1943 gaf het I.V.V. in samenwerking met de
Internationale Beroepssecretariaten het maandblad „De Wereld*
vakbeweging" uit, in de Engelse en Spaanse taal, in een oplaag
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van 1000 exemplaren. Daarnaast verscheen van het I.V.V. een
14sdaags blad in het Engels, Spaans en Duits.
Het behoeft geen betoog, dat het bestuur van het I.V.V. zijn
gehele apparaat beschikbaar stelde voor de oorlogvoering tegen
de asmogendheden. In woord en geschrift voerde het propaganda.
In talloze redevoeringen voor de radio werden oproepen gericht
tot de Duitse arbeiders, de buitenlandse arbeiders in Duitsland
tewerkgesteld en de ondergrondse strijders in de door Duitsland
bezette landen. Uit het Internationaal Solidariteitsfonds werden
belangrijke bedragen beschikbaar gesteld voor de wederopbouw
van de vakbeweging in China, Frankrijk en België. Ook het
N.V.V. heeft uit het fonds een bedrag van 1000 pond sterling
ontvangen. In de herfst van 1944 zond het I.V.V. een commissie
naar België, Frankrijk en Italië om te onderzoeken op welke
wijze het I.V.V. de wederopbouw van de vakbeweging in deze
landen zou kunnen bevorderen en wat verder gedaan zou kun*
nen worden om tot groter eenheid te geraken tussen de verschil*
lende richtingen in de vakbeweging.
Met het Internationaal Arbeidsbureau, dat zijn zetel van Genève
naar Montreal in Canada had verplaatst, werd regelmatig samen?
gewerkt. Aan de twee Internationale Arbeidsconferenties, die
tijdens de oorlog in New York en Philadelphia werden gehouden,
hebben het I.V.V. en de daarbij aangesloten vakcentralen een zeer
werkzaam aandeel genomen. Door twee commissies die het
bestuur van het LV.V. had ingesteld, werd in 1944 rapport uit*
gebracht over:
a. de reconstructie van de Internationale Vakbeweging en b. de
sociale en economische eisen van de georganiseerde,arbeiders in
de wereld na de oorlog.
In het eerste rapport is in grote lijnen aangegeven op welke wijze
een Wereldverbond van Vakverenigingen kan worden gesticht
en wat zijn taak en bevoegdheden zullen zijn. In het tweede
rapport wordt de noodzakelijkheid bepleit van geleide economie
en het brengen in gemeenschapsbeheer van de sleutelindustrieën
en de openbare nutsbedrijven (gas, water, electriciteit enz.).
Daarnaast wordt aangedrongen op een internationale regeling
van de voortbrenging en verdeling van de grondstoffen, welke
een monopolistisch karakter hebben. Tevens wordt de eis ge=
steld, dat in de organen van de Organisatie der Verenigde Vol»
ken, alsmede in de vredesconferentie de vertegenwoordigers der
vakbeweging worden opgenomen. Het I.V.V. heeft aan het=
geen in deze belangrijke rapporten is voorgesteld geen uit*
voering kunnen geven. In plaats van zelf het initiatief te kunnen
nemen voor de oprichting van een Wereldvakverbond is dit
gebeurd door het Engelse Vakverbond. Van 6—17 Februari 1945
had een internationale vakverenigingsconferentie te Londen
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plaats waar in beginsel besloten werd tot oprichting van een
nieuw Wereldvakverbond. Aan deze conferentie namen met uit?
zondering van het Amerikaanse Vakverbond (A.F.L.) alle vak*
verbonden deel, die aangesloten waren bij het I.V.V. Daarnaast
waren een groot aantal vakverbonden aanwezig die buiten het
I.V.V. stonden. Het N.V.V. was vertegenwoordigd door C. J.
van Lienden.
In beginsel werd tot oprichting van een, nieuw Wereldvakverbond
besloten, waarbij aan een commissie werd opgedragen statuten
voor dit verbond te ontwerpen.
Van 25 September tot en met 8 October 1945 had een tweede
conferentie te Parijs plaats, waar het Wereldvakverbond defini;
tief werd opgericht. Op deze conferentie was het N.V.V. ver*
tegenwoordigd door E. Kupers en C. van der Lende.
Behalve de A.F. of L. hebben alle van het I.V.V. deel uitmakende
vakverbonden zich bij dit lichaam aangesloten.
Voor nadere bijzonderheden hieromtrent mag verwezen worden
naar de brochure „Een en ander over de totstandkoming van het
Wereldvakverbond" van C. v. d. Lende, welke in December 1945
door het N.V.V. is uitgegeven.
Waar de zaken zo stonden bleef er voor het I.V.V. weinig anders
over dan tot ontbinding over te gaan.
Daartoe is dan ook met algemene stemmen besloten op een bui;
tengewone vergadering van de Generale Ra'ad van het I.V.V.,
die op 14 December 1945 in Londen werd gehouden.
Met dit besluit is aan een meer dan 40*jarig bestaan van het
I.V.V. een einde gekomen.
In 1901 werd in Kopenhagen een internationaal vakverenigings*
secretariaat in het leven geroepen, voorloper van het I.V.V., dat
gaandeweg aan invloed en betekenis toenam. Bij ,het uitbreken
van de eerste wereldoorlog werden de banden verbroken tussen
de georganiseerde arbeiders van beide oorlogvoerende partijen.
In f919 gelukte het aan het N.V.V. het I.V.V. weer opgericht te
krijgen. En van dat jaar af tot aan het uitbreken van de tweede
wereldoorlog heeft het I.V.V. veel en belangrijk werk verricht
ten bate van de arbeidersklasse der gehele wereld.
Wij spreken de hoop en de verwachting uit, dat het nieuwe
Wereldvakverbond het werk van het I.V.V. op een nog betere
wijze zal voortzettten in het belang van de millioenen en millioe*
nen werknemers, die in de naaste toekomst de vakbeweging nog
evenzeer nodig hebben als in het verleden het geval is geweest.
Internationaal Arbeidsbureau
Ook de Internationale Organisatie van de Arbeid heeft de na*
delige gevolgen van de oorlog ondervonden. Toen in de zomer
van 1940 de asmogendheden Zwitserland geheel dreigden te om-
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singelen, werd besloten de zetel van het Internationaal Arbeids*
bureau, welke te Genève was gevestigd, over te brengen naar
Montreal in Canada. Slechts een klein gedeelte van het apparaat
van het I.A.B., waaronder de bibliotheek, bleef te Genève achter.
De oorlogsomstandigheden hadden tal van verbindingen verbro*
ken. De eerste opgave, waarvoor de Internationale Organisatie
van de Arbeid zich dan ook gesteld zag, was deze te herstellen.
De Raad van Beheer, welke aanvankelijk in Juni 1940 te Genève
bijeen zou komen, zag zich genoodzaakt de plaatsen van die
leden, die in verband met de bezetting van hun land door den
vijand geen actief aandeel in het werk meer konden hebben,
tijdelijk door anderen te doen bezetten. De Raad van Beheer kreeg
daardoor een provisorisch karakter.
De benoeming van den Directeur van het I.A.B., den heer J.
Winant, tot ambassadeur der Verenigde Staten te Londen,
maakte het noodzakelijk een nieuwen, tijdelijken Directeur te
benoemen. De keuze viel daarbij op E. J. Phelan, die reeds vanaf
de oprichting deel van de Internationale Arbeidsorganisatie uit*
maakt en reeds jaren de functie van onderdirecteur bekleedde.
Tijdens de oorlogsjaren werden twee belangrijke Conferenties
gehouden en wel van 27 October tot 5 November 1941 te New
York (waar 35 landen aanwezig waren, waarvan 22 met volledige
delegaties) en van 20 April tot 12 Mei 1944 in Philadelphia (44
landen waarvan 28 met volledige delegaties vertegenwoordigd).
Op deze Conferenties werden enkele belangrijke besluiten geno=
men. De Conferentie van 1941 hield zich uitvoerig bezig met de
internationale toestand. Bewust van de grote taak, welke de
Internationale Organisatie van de Arbeid na de oorlog had te
vervullen, werden reeds in deze Conferentie de grondslagen
gelegd voor de bestudering van maatregelen, welke na het be*
eindigen der vijandelijkheden nodig zouden zijn, om zo spoedig
mogelijk tot algeheel herstel te geraken.
Het enige agendapunt voor de Conferentie van New York betrof
de internationale samenwerking tussen Regeringen, arbeiders en
werkgevers, omdat slechts door middel van deze samenwerking de
voorwaarden zouden kunnen worden geschapen om de nasoorlogse
problemen op te lossen. Uitgaande van die gedachte sprak de
Conferentie de wenselijkheid uit, dat die landen, welke nog geen
deel van het I.A.B. uitmaakten, zich alsnog zouden aansluiten.
Internationale samenwerking is echter slechts mogelijk op de basis
van nationale samenwe'rking in ieder land afzonderlijk, hetgeen
vooronderstelt, dat vrijheid van organisatie in alle landen levens*
voorwaarde is voor elke nationale en internationale activiteit.
De internationale na=oorlogse samenwerking diende uit te gaan
van bepaalde normen. Het was dan ook vanzelfsprekend, dat de
New=Yorkse Conferentie haar sympathie betuigde met het Atlan*
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tic*Charter, dat een pleidooi bevatte voor een vrede, welke de
mensheid een bestaan, vrij van vrees en gebrek, waarborgde. In
een van de aangenomen resoluties spreekt de Internationale Or*
ganisatie zich uit voor de wettelijke regeling van minimum lonen
in alle landen, opdat een ieder voor gebrek gevrijwaard wordt.
De 26ste Internationale Arbeidsconferentie van Philadelphia
(1944) heeft zich bezig gehouden met de rapporten, welke hoofd*
zakelijk naar aanleiding van de in de Conferentie te New*York be*
sproken onderwerpen zijn opgesteld.
Óp de agenda voor deze Conferentie kwamen o.m. voor:
1. De taak, de activiteit en toekomstige status van het L A.B.
2. Aanbevelingen aan de Ver. Naties voor de huidige en na?
oorlogse sociale politiek.
3. De organisatie van de werkgelegenheid gedurende de over*
gang van oorlogs* naar vredesproductie.
4. De grondslagen en problemen van het vraagstuk der sociale
zekerheid na de oorlog.
5. Minimum*voorwaarden inzake sociale politiek in koloniale
gebieden.
Met de overwinning der Ver. Naties in zicht gaf deze Confe*
rentie belangrijke aanwijzingen met betrekking tot de maatreges
len, welke op sociaal en economisch terrein internationaal moe*
ten worden getroffen om de overgang van oorlogs* naar vredes*
productie zo geleidelijk mogelijk te doen verlopen. Voorts gaf zij
de wegen aan, welke ter verkrijging van sociale zekerheid voor
allen bewandeld moeten worden. In eerste lezing werden richt*
lijnen voor sociale politiek in koloniale gebieden aanvaard.
Het was op deze Conferentie, dat een verklaring werd aangeno*
men, waarbij als grondbeginselen van de Internationale Arbeids*
organisatie opnieuw werd vastgelegd:
a. dat arbeid geen koopwaar is;
b. dat vrijheid van meningsuiting en van vereniging onontbeerlijk
is voor een gestadige vooruitgang;
c. dat armoede, waar dan ook, de welvaart allerwege bedreigt;
d. dat de strijd tegen gebrek met nooit verslappende kracht in
alle landen gevoerd dient te worden, met het doel de algemene
welvaart te bevorderen.
Onmiddellijk na het beëindigen der krijgsverrichtingen werden
voorbereidingen getroffen voor de 27ste Internationale Arbeids*
conferentie, welke van 15 October tot 8 November 1945 te Parijs
plaats vond. Hier waren 48 landen vertegenwoordigd.
De belangrijkste punten, die op de agenda dezer Conferentie
voorkwamen waren:
1. de volledige tewerkstelling van alle beschikbare arbeidskrach*
ten tijdens de overgangsperiode van oorlogs* naar vredespro*
ductie;
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2. de minimum*voorwaarden inzake sociale politiek in koloniale
gebieden (in tweede lezing).
3. maatschappelijk werk voor kinderen en jeugdige personen;
4. herziening van de grondbeginselen waarop de Internationale
Arbeidsorganisatie berust.
Wat dit laatste punt betreft moge opgemerkt worden, dat het
Internationaal Arbeidsbureau een onderdeel vormt van de Vol*
kenbond, in de plaats waarvan nu de Organisatie der Verenigde
Volken is getreden. Tussen het I.A.B. en de O.V.V. zal nu een
nauwe samenwerking tot stand gebracht dienen te worden, waar*
bij echter vast moet staan, dat het Internationaal Arbeidsbureau
zijn zegenrijk werk kan voortzettten.
De Verbondsvoorzitter heeft zich genoopt gezien een hernieuwde
candidatuur voor de Raad van Beheer van de hand te wijzen.
Rest ons ten slotte nog hier te vermelden, dat - - dank zij de
medewerking daarbij van onzen landgenoot A. Staal — de biblio*
theek van het N.V.V. verrijkt is met vrijwel alle publicaties, welke
in de oorlogsjaren vanwege het I.A.B. werden uitgegeven.
Medewerking buitenlandse vakcentralen
Hulp uit Amerika
In het kader van de Amerikaanse hulp bij de wederopbouw van
ons zo zwaar door de oorlog en de bezetting 'getroffen land, ont*
vingen wij van de Amerikaanse vakbeweging einde 1945 in totaal
230 kisten met goederen, o.a. zolen, hakken,, kammen, tanden*
borstels, scheerapparaten, scheermesjes en *kwasten, overalls,
werkjasjes, werkbroeken, spelden, spenen, schoenen, sokken,
vingerhoeden.
Dat 't N.V.V. bij deze hulpactie werd ingeschakeld vindt zijn
oorzaak in de verbindingen, die wij met de internationale vak*
beweging onderhielden en die ook gedurende de oorlog, in Enge*
land, werden gehandhaafd.
De voorbereidende werkzaamheden hiertoe werden verricht door
J. Oldenbroek, mr. J. A. W. Burger en C. v. Lienden, die het
contact met de Amerikaanse vakbeweging in stand hielden.
Na de bevrijding trad E. Kupers, voorzitter N.V.V., in de plaats
van C. v. Lienden.
Door ons werden de goederen bij de H.A.R.K. in ontvangst ge*
nomen en te Amsterdam opgeslagen, gesorteerd, geteld en ver*
deeld onder de bevolking van de zwaarst getroffen gebieden van
ons land.
Wij zonden de artikelen naar Zeeland, de Betuwe, Arnhem, Nij*
megen, Noord*Limburg, West*Brabant en het Land v. Heusden
en Altena, terwijl tevens 'n aantal goederen ter beschikking ge*
steld werd van de Stichting voor Maatschappelijk Werk op Hu*
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manistische Grondslag, kraaminrichtingen, ziekenhuizen enz.
Dat wij de beperking moesten maken om alleen de hierboven
genoemde gebieden van een en ander te voorzien, vindt z'n oor*
zaak in het uiteraard in verhouding tot de behoefte veel te
geringe kwantum.
De artikelen werden door een ter plaatse gevormde commissie
verdeeld, waarbij door de gelukkige ontvangers op een door ons
beschikbaar gestelde lijst voor ontvangst moest worden getekend.
Deze lijst diende tevens voor de verificatie en bevatte een in het
Hollands en Engels gesteld dankwoord van de Nederlandse ar*
beiders aan hun Amerikaanse collega's. Na afloop van de distri*
butie zullen deze lijsten naar Amerika worden verzonden.
Het criterium voor de verdeling der beschikbare goederen is
geweest zuiver en alleen de behoefte; politieke en/of godsdien;
stige overtuiging noch lidmaatschap Vakcentrale heeft hierbij een
rol gespeeld.
Op deze wijze waren wij in staat in menig gezin wat vreugde te
brengen door in enkele materiële behoeften te voorzien.
Wij mogen vaststellen, dat deze hulpactie met succes is verlopen
en dat niet alleen het bestuur van het N.V.V., maar ook de
arbeiders van Nederland zeer dankbaar gestemd zijn voor al dat*
gene, wat de Amerikaanse vakbeweging hun geschonken heeft.

Voorziening kantoorbehoeften
Enige buitenlandse vakcentralen hebben belangrijke diensten
bewezen bij de ,wederopbouw van onze vakbeweging.
Door de grote schaarste aan papier, kantoormachines en ander
materiaal kon het werk op de kantoren onzer vakbeweging niet
altijd gedaan worden op een wijze als wel wenselijk was.
In verband daarmede heeft het N.V.V. zich gewend tot de vak*
beweging in Engeland, Zweden, Zwitserland en Denemarken met
de vraag, of men ons aaii enig kantoormateriaal kon helpen.
Het Deense Vakverbond schonk o.a. een geheel nieuw meubilair
voor de kamer van den voorzitter van het N.V.V. Het Zwitserse
Vakverbond schonk enige schrijfmachines en een hoeveelheid
papier, het Engelse Vakverbond enige kantoor*machines, terwijl
het Zweedse Vakverbond wel een zeer prachtig geschenk aan*
bood in de vorm van een groot aantal schrijf*, reken* en stencil*
machines, alsmede een belangrijke hoeveelheid ander kantoor*
materiaal.
Het ontvangene is zo billijk mogelijk over het N.V.V. en de aan*
gesloten bonden verdeeld.
Op deze plaats moge een woord van dank worden geuit aan het
adres der buitenlandse vakcentralen, die op zo prachtige wijze
7
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