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Christelijk Nationaal

Vakverbond

in

Nederland

Aan alle Christelijke arbeiders, ambtenaren en
verdere werknemers in Nederland.
VRIENDEN EN COLLEGA'S,
Nederland is weer vrij! Met dezen jubel kunnen
wij elkaar thansbegroeten,Nederland is weer vrij!
Verbroken is bet zware juk dat op ons lag, weggenomen de kluisters die ons bonden.
Dat heelt God gedaan! Hij beeft Nederland
vrijgemaakt! Hem willen wij daarvoor dan ook
allereerst loven en danken!
Maar daarnaast gaan onze gedachten onmiddellijk uit tot U, oude en jonge vrienden der
Christelijke vakbeweging,
Gij die deze beweging in jarenlange samenYV erking niet ons had opgebouwd.
Gij die dit mooie werk liever bebt zien onder
gaan Jan het uit te leveren aan 4en bezetter
cn zijn handlangers.
(_*ij die om uw houding tegenover de dwingel a n d zooveel leed en zorg hebt doorgemaakt,
tot U mogen wij thans zeggen: dat alles is
voorbij !

Nederland is weer vrij, t is weer Oranje
boven, de vatlerlandscbe driekleur wappert
we er van den toren.
Nu is aangebroken bet oogenblik, waarover
•we zoo vaak in vertrouwden kring met elkander spraken en waarnaar we zoo hartstochtelijk
konden verlangen: wij kunnen onzen arbeid die
wc op 25 Juli 1941 moesten beëindigen weer
herpatten.
Mei arootu geestdrift roepen we fj d
thans op f
noodig !
De oorlog beeft ons land economi: ch tot
op zijn Fundame; ten geschokt.
De bezetter beeft bet uitgezogen en leeggepbmderd.
Alle krachten zullen moeten worden ingespannen om tot nieuwe welvaart te komen.
Snel en krachtig zal weer moeten worden opgebouwd wat vernield werd. Daar zullen de
arbeiders hunne bijdragen aan moeten leveren,
Wij vertrouwen dat zij dit gaarne zullen
willen doen I
Maar dan mogen zij ook vragen bij dien opbouw van den aanvang af als volwaardig te
worden erkend,
De g roof P sociale en economische problemen,
zulten in Dolledig overleg en samenwerking met
nen lot oplossing moeten worden gebracht.
Daarvoor is snel en volledig herstel der Cbristelijke vakbeweging noodig!
Het Christelijk Nationaal Vakverbond moet
onmiddellijk herrijzen 1

Neemt dadelijk uw maatregelen om daartoe te
komen !
Afdelingsbesturen der verschillende organisaties: roept onverwijld uw leden bijeen.
/Wen: scbaart U om Uw oude besluren!
Besturenbonden: hervat direct Uw werk!
/Jaar waar de vroegere besturen nalatig olijven
of aan onze zaak ontrouw werden, roepen we
de leden op zelf de zaak ter hand te. nemen,
een voorloopig bestuur Ie vormen en zicb rechtstreeks met hun oude hoofdbestuur in verbinding
te stellen.
De voorloopige adressen der verschillende organisaties vindt U elders in dil nummer.
Laat echter geen tijd verloren gaan! Bedenk,
dat boe sneller de organisaties kunnen \verken
boe beter het is.
Maak dus Uw ledenregister in orde! Bezoek
de oude leden en wie als nieuwe leden voor
bewerking in aanmerking komen. Zorg dat er
weer contributie wordt geïnd. Voorloopig alleen
bondscontributie.
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\Vat er met de werkloozenkasbijdrage moet
gebeuren weten we nog niet,
Daarover zal Uw eigen hoofdbestuur U wel
inlichten Dit zal U ook nog wel verdere mededeelingen doen.
Nu gaat liet er slechts om den arbeid weer
te hervatten.
Ddür NUK; uet'n tifd over heen gaan!
Immers zeer belangrijke vraagstukken roepen
om onmiddellijke oplossing!
We noemen er hier slechts enkele: regeling
der werkhervatting, herplaatsing bij den ouden
werkgever, bevordering der \verkgelegenheid.
vaststelling van Iconen en salarissen, verhooging van de rantsoenen der eerste levensbehoeften, verstrekking van schoeisel en kleeding, enz. enz.
Daar moet de Christelijke Dokoeweging hij zijn,
dat beteekent: daar moet gij bij zijn!
Naar samenwerking met het N.V.V. en bet
R.K. Werkliedenverbond zal daarbij worden
gestreefd.
Over die samenwerking zullen we U nog
nader inlichten.
Maar allereerst gaat het er om, dat in bet
bevrijde Nederland de herrezen Christelijke
Vakbeweging haar taak kan vervullen.
Maalt tlil mogelijk door Uw trouw en activiteit!
Zegene God ons land! Zegene Hij onzen
gemeenschappen]ken arbeid!
Vrienden, collega's, wij rekenen op Uw trouw,
wij wachten op Uwe daden !
Hel Dagnlijksch Bestuur van het
Christelijk Nationaal Vakverbond:

l Een net belemmerd' onze schreden, l
A. STAPELKAMP, Voorzitter.
| een enge band hield ons bekneld. |
J, HOFMAN. 2e Voorzitter.
| Gij liet door heerschzucht ons
J. SCHIPPER. Secretaris,
vertreden, \F. P. FUIJKSCHOT, Secretaris,
| Gij gaaft ons over aan 't geweld. j
W. DE JONG. Penningmeester,
L. VERMEULEN. 2e Penningmeester.
| Hier scheen ons 't water
G. HORDIJK. Bestuurslid.
t' overstroomen, ff
H. OUDEKERK. Bestuurslid,
j daar werden wij bedreigd door't vuur, |
| maar Qij deedt ons 't gevaar
GronJsIag en doel der
|
ontkomen, | Christelijke Vakbeweging
| verkwikkend ons ter goeder uur. |
( ( / / / de Statuten)
Grondslag. Het Verbond aanvaardt de Chris-

| Door 's Hoogsten arm 't geweld
telijke beginselen vervat in de Heilige Schrift
onttogen, j en verwerpt mitsdien zoowel de leer van den
| zal ik genoopt tol dankbaarheid,
| klassenstrijd als die van den totalen Staat.
| verschijnen voor Zijn heilig' oogen i Doel. Het Verbond stelt zich ten doel om de
sociaal-economische en zedelijke belangen voor
| met offers aan Hem toegezeid.
de leden der aangesloten organisaties in het
I / K zal, nu ik mag ademhalen
bijzonder, en van de werknemers, zoowel in
Overheidsdienst als in het particuliere bedrijfsj na zooveel bangen tegenspoed,
leven te bevorderen.
| al mijn geloften U betalen,
Het streeft daartoe naar maatschappelijke ver| U, die in nood mij hebt behoed. | houdingen, die in overeenstemming zijn met de
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Christelijke rechtvaardigheid en naastenliefde.

van ons weggenomen: G. J. DE RUITER,
ond-Penningmeester van „Unitas", F. ELKERBOUT, oud-Voorzitter van onzen MeIn dit nummer van „De Gids" "willen we
taalbewerkers Bond en A. VERVELD, oudonze cloodeii herdenken.
Voorzitter van ,,Unitas" en een der opUit den kring onzer hoofdbestuurders zijn,
richters van het C.N.V.
sinds de Gids opliield te verschijnen van
Om hun trouw, hun arbeid, hun bereidheid
ons heengegaan:
om zichzelf voor de goede zaak te geven,
A. S. BOONE, Secretaris van den Christ. zal hun nagedachtenis bij ons steeds in
Grafische Bond.
hooge eere blijven.
A. MARKERING, Hoofdbestuurder van Tenslotte herdenken wij hier H. VAN AS,
den Christ. Metaalbewerkers Bond.
die ceiiigc jaren als propagandist voor het
J. OTTEN, Penningmeester van den Christ. Christelijk Sociaal Dagblad, de christelijke
Bond in de Voedingsmiddelen.
vakbeweging diende. Hij viel met 75 andere
B. KRUITHOF, Voorzitter van den Christ. goede vaderlanders, onder het moordend
Sigarenmakers Bond.
lood van den laffen vijand.
C. NAUTA, Hoofdbestuurder van den Naast deze vrienden, waarvan wij de namen
Prot.-Christel. Bond van Spoor- en Tram- kennen, zijn er velen uit onzen kring sinds
personeel.
23 Juli 1941 van ons heengegaan.
G. J. EKKEL, Voorzitter van den Christ. Daaronder zijn er die hun leven gegeven
Textielarbeiders Bond „Unitas".
hebben voor de zaak der bevrijding van
BOONE kwam tengevolge van een val uit ons land, door den bezetter zijn gefusileerd
den trein om het leven. MARKERING of langzaam in zijn concentratiekampen
en KRUITHOE stierven na een langdurige zijn vermoord.
ziekte, EKKEL werd vrij onverwacht en \Vij gedenken hen allen met grooten weena een kortstondige ziekte weggenomen, moed. Met weemoed maar ook met dankOTTEN wetd in Vucht door de Duitschers baarheid en fieren trots. Het is mede aan
vermoord en NAUTA bezweek al heel hun heldenmoed en trouw te danken dat
spoedig na zijn terugkeer uit het gijzelaars- wij met onze nationale ook onze geestelijke
kamp te St. Michielsgestel, aan zemiwover- vrijheid hebben herkregen en na onze chrisspanning. Verder werden door den dood telijke vakbeweging weer kunnen herbouwen.

Onze dooden

Naar nieuwe
verhoudingen
De t i j d clie sinds 25 Juli 194!, de dag waarop de Christelijke Vakbeweging door de
Duitschers werd vernield, is verloopen, is
w a a r l i j k niet werkeloos doorgebracht. Het ge
loof. dat liet God zou believen de wreede
tyrannie te verdrijven, heelt a l t i j d in onze
harten geleefd.
Zelfs den tijd in gevangenschap doorgebracht
is benut om ons te beraden over de vraag
hoe zullen we straks onzen arbeid voortzetten.
Dat die arbeid moest worden voortgezet, daarover bestond nimmer twijfel,
Evenmin over den (jronaslag, waarop het werk
moest \vorden verricht.
De oorlogsjaren hebben ons de vreeselij ke
werkelijkheid laten zien, waartoe de volkeren
komen wanneer ze God verlaten.
Ook op het terrein van het sociale leven kan
het pad alleen zuiver worden gehotiden. wanneer dit bewandeld wordt bij het licht van
het Evangelie. Voor de maatschappij is er
naar onze vaste overtuiging alleen maar toekomst wanneer Jezus Christus wordt erkend
als de Heer wien gegeven is alle macht in
hemel en op aarde. \Vie dat met ons belijdt
kiest vóór Christelijke vakorganisatie. Maar
met behoud van dit principieel uitgangspunt,
kan de vorm waarin het werk moet worden
gedaan, verschillen.
De vakbeweging is kind van haar tijd.
Bij haar opkomst, in het laatst der vorige
eeuw, droeg zij in sterke mate het stempel
der toenmalige maatschappelijke verhoudingen.
Die verhoudingen beheerschten de wijze waarop zij haar werk moest verrichten.
Ongetwijfeld zal dit in de toekomst evenzoo zijn.
Daarom was de vraag, die we in net land,
met onze menschen bespraken, wanneer we

in het geheim, te ?,amen k w a m e n , want we
waren voor onze overhcerschers staatsgevaarlijk.
hoe zullen clie verhoudingen /J j n ?
K r i j g e n we een liberale, z.g.n. vrije maatschappij,
of gaan we naar een op economisch gebied,
gebonden samenleving ?
Hoewel we ons bewust waren niets met beslistheid te kunnen zeggen, weten onze vrienden in het land, met wie wij me'ermalen
samenkwamen, dat wij deze vraag aldus hebben beantwoord, dat gerekend moest worden
op een gebonden maatschappelijk leven, met
sterk ingrijpen van overheidswege.
Zij weten voorts dat wij steeds weer hebben
betoogd dat het moet komen tot bedrijfsorganisatie De arbeider moet opgenomen worden,
in de bedriitsaemtrenschap.
In de bedrijfsorganisatie
zal de vakbeweging
haar taak moeten vervullen. Hoe we ons die
bedrijfsorganisatie denken is uiteengezet in de
richtlijnen die daarover zijn verschenen, en
welke eveneens in de kringen zijn besproken.
W i j zullen voor de verwezenlijking van die
gedachten thans publiekelijk kunnen strijden.
Daarvan zullen we zeker gebruik maken.
Verder is met de vrienden die we konden
bereiken, meermalen gesproken over onze ververhoudingen tot de andere richtingen in de
vakbeweging, met < name tot de socialistische,
het Ned. Verbond van Vakvereenïgingen.
\Vij willen die verhouding graag goed hebben.
Bij verschil in levensovertuiging en grondslag,
zijn er punten van practisch beleid, waarbij
naar onze meening samen kan worden gewerkt.
In het verleden is er veel strijd geweest. \Vij
hebben dien strijd nimmer gezocht, maar wanneer hij ons opgedrongen werd ook niet geschuwd.
Dat standpunt nemen we nog in. Wanneer
't kan. moet die strijd evenwel worden vermeden. Daarom hebben wc graag medegewerkt
aan het zoeken van een platform, waarop.

met eerbiediging van ieders principieel standpunt, samenwerking mogelijk is.
Het verheugt ons te kunnen mededeelen. dat
in beginsel over de wijze van samenwerking,
tusschen het N.V.V., het R.K.W. en het
C.N.V. overeenstemming is v e r k r e g e n .
Een Reglement voor samenwerking kwam tot
stand. \Vij zullen daar straks de goedkeuring
van de bevoegde instanties van ons Verbond
over vragen.
Over de wijze van samenwerking hopen we
onze leden voorts in „De Gids" in te lichten.
Verder is langdurig en diepgaand met de
werkgevers gesproken.
Met de werkgevers zoowel in de industrieele
bedrijven, als met die in den land- en tuinbouw.
Het resultaat daarvoor is neergelegd in een
ontwerp-statuut voor een „Stichting van den
Arbeid . Deze stichting beoogt een nauwe
samenwerking tusschen werkgevers en a r b e i dersorganisaties op .sociaal g e f c i n / .
Misse h i c-11 v r a n g t meer dan een onzer lezers:
enkel op sociaal gebied, en n i e t op economisch
g e b i e d ? Ons antwoord is: voorloop i g alleen
op sociaal gebied.

Wij bltjven echter van meening dal het sociale
en economische niet Ie scheiden is. Op beide
terreinen zullen de arbeiders medezeggenschap
moeten hebben.
Ook daarover hopen we
ander mede te deelen.

nog

wel

een

en

Voor dit nummer volstaan we met deze toel i c h t i n g en verwijzen voorts naar het hieronder
opgenomen m a n i f e s t der gezamenlijke werkgevers- en werknemersorganisaties.
Wij hopen dat ook deze poging om samen te
werken zal slagen.
Na de vreeselij kc ellende die net Nazibewind
over ons land bracht is gezamenlijke opbouw
dringend geboden. Wij willen daaraan onze
bijdrage leveren.

Van den arbeid
In Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, de
drie provincies die sinds den herfst van het
vorig jaar bevrijd waren, is de vakbeweging
reeds weer aan het werk.
Onze Christelijke Mijnwerkersbond b.v. heeft
reeds meer dan zijn vroeger ledental. Dat
spreekt nog sterker, wanneer men weet dat
het aantal mijnwerkers thans kleiner is dan
vóór den oorlog.
Ook in Zeeland gaat het uitnemend. De
Christelijke Landarbeidersbond kwam al over
de 2300 leden.
In Eindhoven wordt de zaak energiek aangepakt. Dat is eveneens het geval in de Lang
straat. \Vij hoorden dit alles met groote
blijdschap.

,
j
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In het overleg met het Militair Gezag, met
vertegenwoordigers van den
Minister van •
Sociale Zaken, en met den Minister zeH.
werkten de drie vakcentralen samen en werden goede resultaten bereikt. Ook daarover .
zullen we in de volgende nummers nadere j
mededeelingen doen.
Nu echter reeds een eeresaluul aan ón-ze
Zuidelijke vrienden, voor hun trouw en toew i j d i n g . Wij hopen elkander spoedig te kunnen
ontmoeten.
En nu het pas bevrijde gebied. In bet Noor-

den en liet Oosten, in liet Westen en m i d d e n
'les lands. overal is de arbeid begonnen.
Manifesten /.ijn \erspri-id. raambiljetten „par«ngen. lokalen geopend waar de leden zich
nen I a ( on inschrijven, en inlichtingen ontangen. Ook hier is het overleg met de overheid
'ver loonen en salarissen, werkgelegenheid en
herplaats™ reeds geopend.
Uit gescniedl /„„wel plaatselijk als landelijk.
oorzoover wij „„ ree ds een ovcr/.ichl hebhen.
' ] | ">»wel cioor het burgerlijk als het m i l i t a i r
/<l
- '''' v &kbcweging erkend en geraadpleegd
«ver sociale en economische zaken.
. 'i »adden niet anders verwacht.
j^1 et'" bespreking die Maandag 14 Mei in
an
g is g e h o u d e n en waarin het bestuur
'- •- ' i V / i / r ' n q r ( l n ,/,,,, nrlx'itl aanwezig was
' l l p l M i l i t a i r Gezag, uitgeoefend door

^verste van de Wal Bake. breedvoerig over
p
"lei sociale arbeid'gesproken. Op Vrijdag
1 p
' ' /-al er eveneens in Den Haag een
°nderh„nd plaats hebben waarbij ook de
^inister van Sociale Zaken Exc. Ir Wijffels
tegenwoordig /al /ijn.

LT\ - e korte mededeelingen moge onze leden
')Ken dat er. nog nauwelijks een week na
e bevrijding allerwege activiteit is.
' ''<' leden en besturen daaraan ook
•"•'ids hm, deel hebben, opdat onze be?'"g spoedig haar oude plaats, en haar
•oegere invloec| [ lememe .
• LG n '
eerder vrijgemaakte provincies:
'""-'• Noord-Brabant en Zeeland verschenen twee!;,! n u m m e r s van „De Gids",
in l" y
'ie va" vr. Ruppert. die destijds
buiden vertoefde. Voor deze activiteit
e
" wij groot respect. Het heeft den onder-"'» band tusschen de vrienden versterkt,
yin deze reden hebben wij het eerste nummer,
dat voor het geheele land wordt uitgegeven,
d a a r b i j ,[,,,.„ aansluiten. Wij hopen dat de
Vrienden in het Zuiden dit zullen waardeerenHet is voor de a n d e r e n de verklaring waar.
om dit eerste nummer aan de kop met nummer 3 w„rdt aangekondigd.

Adressen der aangesloten organisaties
Algemeene Necl. Chr. Ambtenaarsbond: L.
Vermeulen, Vlierboomstraat 458, Den Haag.
Chr. Bon J van Belastingambtenaren: J. Rooseboom, p.a. F. Albe Ja, Hofstedestraat 5 b,
Rotterdam.
Ned. Chr. Bouwarbeidersbond: J. Veldwijk,
[ngenhouszstraat 25, Utrecht.
Ned. Bond van Chr. Fabriek s- en Transportarbeiders: W. Strijbis. Merkiisstraat 188,
Den Haag.
Ned. Chr. Grafische Bond : J. Hofman, Olym
piakadc 55 huis, Amsterdam.
Ned. Bond van Chr. Houtbewerkers en Meubelmakers : P. A. Westelijk, Mcicloornstraat 7,
Den Haag.
Ned. Vereenigïng van Chr. Kantoor en Handelsbedicnden : H. J. Vermeiden, Postjeskade 255, Amsterdam.
Ned. Chr. Bond van Arbeiders(sters) in de
Kleedingindustrie : C. Grashorï, Rodenrijsrhestraat 22 a, Rotterdam.
Ned. Chr. Landarheidersbond : H. Oudeketk,
Looydijk 139. De Bilt (U).
Chr. Metaalbewerkersboncl; G. Hordijk, Tnorbeckestraat 1 4 , Leiden,
Prot. Chr. Mijnvverkersbond: J. H. Kroösbof,
Burg. de Hesseleplein 25, Heerlen.
Ned. Chr. Bond van Personeel in Puhl. Dienst:
J. K a p i n t > a . R i b e s l a a n 6 1 , Rotterdam (N).

Bond van Chr. Politieambtenaren : B. Reeder,
Messchertstraat 51 b, Rotterdam.
Bond van Chr. Prot. Post-, Telegr.- en Telef. perSocial& bemoeienis Is brandend noodig;
Gerechtigheid
en erbarmen moeien ons
voortj<igen. Mtiar als c/ij /lier de zelfvoldaanheid en de onaandoenlijkheid, ginder
de welwillendheid zomli-r slcmi wilt overti'iniu'ii. (faal dan lot Cnristas, bcirtnlnirtigen
Samaritaan en heiligen Richter tegaaer.
Prof. Slotemaker de 'Bruine

Qids in nieuw gewaad
1

eerste nummer van ,,De Gids' , dat na onze bevrijding in geheel het land
a.n w°rden verspreid, wordt aan alle leden onzer beweging gratis toegezonden.
''a' "i de toekomst zoo blijven, Het ligt in de bedoeling van ,,De Gids"
vee
j | i " eer dan dit in liet verleden net geval was, te maken een centraal
"'j' 1 beweging. Een blad dat niet alleen aan alle leden onzer Chrisvakbevveging wordt toegezonden maar ook wordt gelezen. Gelezen door de
èti cloor de leden van hun gezin. Een familieblad dat ook door
w en
,
kinderen iedere week weer met vreugde wordt begroet.
e
"t vanzelf dat de
inhoud van het blad daaraan zal moeten beantvvoorclen
I\l'«aast een algemeen
T T
T artikel,
i i nieuws uit onze
,
sociaal-economisch
(>n
'
nieuws van het algemeen sociaal gebeuren, zal het moetene n
*j rubriek voor de vrouw, voor de kinderen, een feuilleton, wetenswaardig allerlei, illustraties, een schaak- en damrubriek enz. enz.
' daarmede zal er een redactiestaf moeten komen die in staat is
blad tot zulk een hoogte op te voeren. Natuurlijk kan dit niet in eens.
Ue Duitschers hebben ons alles ontroofd. We moeten van den grond af
weer beginnen, Maar zoodra de middelen en krachten dit veroorloven, en
^ij hopen en vertrouwen dat dit spoedig het geval zal zijn, zal ,.De Gids"
?? karakter krijgen.
onze beweging zich spoediger kan herstellen van de slagen haar
et Nazidom toegebracht, zal dit doel ook sneller bereikt kunnen worden.

soneel : ,.D„„r Plicht tot Recht" : P. ten
Haaf. Asterslraat 32. Den Hiuiy.
Chr. Bond van Sigarenmakers en Tabaksbewerkers : J. Kwakkel. Damlaan 34, Kampen.
Prot. Chr. Bond van Spoor» en Tramwegpersoneel: J. Eikelboom. Hessenweg 183. De
Bilt (U).
Ned. Vereen, van Chr. Technici: G. van Hoven,
Pieter Nieuwlandstraat 62. Utrecht.
Ned. Chr. Texliehirbridersbond ,, Unit as : J.
Wind. Adolf Mayerhian 59. Utrecht.

.
weg l 18, o t t e r a m . W.
Ned. Chr. \Verkmeestershond: G. J. van Riet,
Willem van Noortplein 8, Utrecht.

Christelijk Nationaal Vakverbond in
Nederland: S t a d h o u d e r s l a a n 45,
Utrecht.

25 Juli 1941
Een historische datum. Eenig in de geschiedenis der Christelijke Vakbeweging.
Dr Helwicb, die naar bet getuigenis van
sommige zijner collega s geen Dr was. had
in opdracht van Seyss-Inquart de voorzitters
van alle bij het Verbond aangesloten organisaties bijeen laten komen aan de Stadbouderslaan, Utrecht, ten kantore van het Verbond.
Daar werd hun medegedeeld dat Woudenberg
tot commissaris van het C.N.V. was benoemd,
en dat verwacht werd dut alle bestuurders
voortaan de bevelen van dezen „heer zouden
opvolgen.
XVij weten niet of Woudenberg verwacht
beeft dat dit ,,bevel" zou worden opgevolgd.
\Vij weten wel dal clc Duitschers, hoezeer
herhaaldelijk gewaarschuwd, dit wél hebben
verwacht.
Hoe groot moet dus hun ontnuchtering zijn
geweest, toen alle daar aanwezige bestuurders
stuk voor stuk en zonder eenige uitzondering,
hebben geweigerd.
Het ovcrgroote deel der leden heeft dat standpunt als juist erkend en daarvan de volle consequenties aanvaard.
De christelijke vakbeweging kon en mocht niet
anders.
Schijnbaar is ze op dien datum ondergegaan,
maar in wezen heeft ze toen haar bestaansrecht gered.
\Vanneer thans, nu we bevrijd zijn. door
iemand aanmerking gemaakt zou worden op
haar wederverschijnen, zal hetgeen op 25 Juli
1941 is geschied, hem reeds het zwijgen
moeten opleggen.
Maar er is meer!
De beginselen der Christelijke vakbeweging.
die haar bestuurders de kracht gaven om
,,neen te zeggen, hebben ook thans nog beteekenis.
Het Evangelie van Jezus Christus moet ook
in de maatschappij van vandaag worden uilgedragen,
Daarvoor hebben we een Christelijke vakbeweging noodig.
Helpt haar dus bouwen!

Aan de werkgevers en werknemers
Het uur der bevrijding is aangebroken.
Wij dragen weer eigen verantwoordelijkheid.
Ons Vaderland is verarmd en leeggeplunderd.
Maar de weg tot opbouw en herstel is vrij.
Werkgevers en werknemers, beseft hierbij Uw
taak, dat is de taak om in eendrachtige
samenwerking te arbeiden aan den opbouw
van ons land.
De Regeering heeft ter zake ongetwijfeld
haar vastomlijnde plannen; steunt hierbij onze
wettige overheid.
Geef U niet over aan persoonlijke wraakgevoelens of willekeur.
Ontvangt fde slachtoffers van de Duitsche
terreur- en deportatie-methoden met open
armen; herstelt hen in hun oude functie.
Gedurende de bezettingsjaren is regelmatig
overleg gepleegd tusschen vertegenwoordigers
van werkgevers- en werknemerscentralen, die
formeel werden opgeheven, doch in het geheim haar arbeid hebben voortgezet. Aan dit
overleg werd deelgenomen door Dr Ir A H.
W. Hacke, directeur-generaal van den Arbeid.
In dit overleg werd volledige overeenstemming
bereikt over een gemeenschappelijke organisatie van den arbeid. De principieele grondslagen daarvan werden gelegd in een
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tot bevordering van den socialen vrede, orde
en rechtvaardigheid. Voorzien is in een
gemeenschappelijk overleg op sociaal gebied,
zoowel bedrijfstaksgewijze als landelijk en
centraal. De Stichting stelt zich voorts ten
dienste van de overheid ter vervulling van
opdrachten ten bate van het algemeen belang.
Daarnaast is diepgaand overleg in een vergevorderd stadium over de wijze van behandeling van economische vraagstukken in
organisatorisch verband, met deelneming van
de vakbeweging der werknemers aan het
dragen van verantwoordelijkheid.
Er van uitgaande, dat medezeggenschap van
de arbeiders in het beheer van de onderneming niet gevraagd wordt, werd eenheid
va a inzicht verkregen over de wenschelijkheid
van een ruime vertegenwoordiging van de
arbeidersvakbeweging in het hoogste econonomische college dat de Regeering terzijde
zal staan; daarnaast over de noodzakelijkheid, dat op dit terrein ook een aantal lagere
publiekrechtelijke organen moet worden gesticht. Er werd besloten voor te stellen, de
uitwerking hiervan, alsmede de vraag, hoe
de verdere samenwerking op economisch
gebied kan worden bevorderd, onverwijld
door de overheid, de ondernemers en werknemers' in studie te doen nemen.
Door het gezamenlijk gedragen leed zullen,
naar wij vertrouwen, vroegere tegenstellingen
zijn weggevallen, scheidsmuren geslecht.
Versterkt de eendracht van ons volk.
Beseft, dat aller gezamenlijke krachtsinspanning vereischt wordt tot leniging van den
nood en herstel van wat verloren ging,
Werkgevers: Houdt de poorten open.
Werknemers: Vervult Uw plicht.
Het Vaderland heeft allen noodig.
Een nieuwe toekomst ligt voor ons.
Aan den Arbeid!
Door de gezamenlijke werkgevers- en werknemerscentralen is als verder resultaat van
gemeenschappelijk overleg reeds eenige maan-

in Nederland
den geleden het volgende urgentieprogramma
aan de regeering toegezonden:
1. Van Regeeringswege worden, in overleg
met het georganiseerde bedrijfsleven,
onverwijld maatregelen getroffen, dat:
a. de werknemers, die in het buitenland
gedwongen werken,
b. de krijgsgevangenen,
c. de door den vijand als gijzelaar geinterneerden of om andere redenen
door den bezetter van hun vrijheden
beroofde personen,
d. de onderduikers,
in hun oude functies te werk worden
gesteld. Als dit om bijzondere redenen
niet aanstonds mogelijk is, geldt voor
hen een wachtgeldregeling, die onverwijld
van overheidswege wordt ingesteld of
bevorderd.
Tevens wordt voor hen, die voor dien
tijd werkloos waren, een finantieele
regeling getroffen.
2. Onmiddellijke rehabilitatie en herstel in
oude functie onder continueering van
rechten van allen, zoowel in overheidsals in particulieren dienst die tijdens de
bezetting door politieke terreur, dan wel
omdat zij weigerden onvadeilandsche
handelingen te verrichten, 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 werkgevers en werknemers.
4. Weder-invoering van normale werk- en
rusttijden.
5. Krachtige bevordering van de werkgelegenheid door het treffen van maatregelen tot onmiddellijken wederopbouw
van de verwoeste gebieden, uitvoering
van openbare en cultuurtechnische werken, bouw van goede en ruime arbeiderswoningen en van middenstandswoningen
en andere utiliteitsgebouwen.
6. Verhooging van de rantsoenen van de
voornaamste levensbenoodigdheden, in
het bijzonder van voeding, schoeisel,
dekking en kleeding. Krachtige bestrijding
van den zwarten handel.
7. Prijszetting door de Overheid. Loonregeling onder toezicht van de Overheid. Herziening van loonen en prijzen
ter verbetering van het levenspeil. Handhaving van de beschermende maatregelen,
welke voor huurders van woningen zijn
getroffen.
8. Directe verbetering van de uitkeeringen
aan ouden van dagen.
9. Krachtige bevordering van de volksgezondheid, in het bijzonder door de
bestrijding van de tuberculose.
10. Het treffen van financieele voorzieningen
voor oorlogsinvaliden, waaronder ook
begrepen die Nederlanders, die slachtoffers werden van bombardement, zoowel hier als in het buitenland.

Het voor zoover noodig boven en behalve reeds bestaande wettelijke voorschriften voorzien in de behoeften van
zeevarenden, die in den oorlog ter beschikking stonden en staan der geallieerden en gedurende dezen tijd geheel of
gedeeltelijk invalide zijn geworden, zoowel in die van hun nagelaten betrekkingen.
Mr D, U. STIKKER, Voorzitter van den Raad
van Bestuur in Arbeidszaken, tevens Voorzitter van Centraal Overleg in Arbeidszaken
voor Werkgeversbonden.
Ir W. H. VAN LEEUWEN, Lid van het
Dagelijksch Bestuur van den Raad van
Bestuur in Arbeidszaken, tevens Voorzitter
van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers.
Ir M. H. DAMME, Lid van het Dagelijksch
Bestuur van den Raad van Bestuur in Arbeidszaken, tevens lid van het Dagelijksch Bestuur van het Verbond van Nederlandsche
Werkgevers.
Mr B. C. SLOTEMAKER, Gedelegeerde van
den Raad van Bestuur in Arbeidszaken,
tevens Algemeen-Secretaris van het Verbond
van Nederlandsche Werkgevers,
Ir F. H. E. GULJÉ, Vice-Voorzitter van den
Raad van Bestuur in Arbeidszaken, tevens
Voorzitter van de Algemeene Katholieke
Werkgeversvereeniging en Voorzitter van
het R.K. Verbond van Werkgeversvakvereenigingen.
E. KUPERS, Voorzitter van het Nederlandsch
Verbond van Vakvereenigingen.
A. C. DE BRUYN, Voorzitter van het R.K.
\Verkliedenverbond in Nederland,
A. STAPELKAMP, Voorzitter van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland
Dr Ir A. H. W. HACKE, Directeur-Generaal
van den Arbeid.
Dr L. G. KORTENHORST, Algemeen-Secretaris van de Algemeen Katholieke Werkgeversvereeniging en Directeur-Secretaris
van het R.K. Verbond van Werkgeversvakvereenigingen,
H. DIEMER, Gedelegeerde van het Prot.Christelijk Werkgeversverbond.
D. SWAGERMAN, Secretaris van den Koninklijken Nederlandschen Middenstandsbond en Voorzitter van de Nederlandsche
Middenstands-Centrale.
Mr F.J.H BACHG, Directeur van het Bureau
van den Nederlandschen R.K. Middenstandsbond, tevens Secretaris van de Nederlandsche Middenstands-Centrale.
Mr J. VAN ANDEL. Gedelegeerde van het
Bestuur van den Prot.-Christelijken Middenstandsbond, tevens Secretaris van de Nederlandsche Middenstands-Centrale.
H. D. LOUWES, Voorzitter van het Koninklijk Nederlandsch Landbouw Comité.
A. E. FLESKENS, Voorzitter van den Katholieken Nederlandschen Boeren- en Tuindersbond.
CHR. VAN DEN HEUVEL, Gedelegeerde
van den Christelijken Boeren- en Tuindersbond in Nederland.
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het recht
VAN DEN ARBEID
Toen. op den morgen van den 25en Juli
l- de Buitsehe gevolmachtigde van
„die Deutsche Arbeidsfront" in Neder. Hr. Hellwig, begeleid .door 'den
enmaligen
nationaal-socialistlschen
rrnan H. J. Woudenberg ten kantore
t C.N.V. verscheen om een brief
Dr. Seyss Inquart, waarin H. J.
Woudenberg tot Commissaris van het'
.N.V. werd benoemd, voor te lezen,
'Ond het voor ons vast, dat een tijdperk
werd ingeluid, waarin aan den arbeidenden stand alle medezeggenschap in sociaal opzicht zou zijn ontnomen. De nationaal-socialistische beginselen verdragen zich niet met invloed „van onderop"; zij zijn autoritair ira den meest
volstrekten zin van het woord; zij leggen van bovenaf op; zij stellen ,,aan den
top" vast, hoever het recht van den arbeid gaan zal. Keeds hadden wij gezien,
tot welk een ontrechting van den arbeider dit in Duitschland had geleid en
waartoe dit reeds in ons land had gevoerd. De „Arbeitseinsatz" kwam immers in de practipk neer op hét ontnemen aan den arbeider van de beschikking over eigen arbeidskracht waar en
vanneer en onder welke voorwaarden
J deze wenschte in te zetten
Het
gekende, dat de arbeider tot slaaf
gemaakt, die door de politie uit
zijn woning, 2ijn stad; ,2ijn lan(d, werd
e
und en dat de gezinnen werden
!"teengerukt.
Wel ^yerre van louter oorlogsmaatregel
zijn, vloeide deze „Anbeitsemsatz"
chfetreeks voort uit hei nationaal-socialistisch beginsel, dat heel het volksleven, de persoonlijke en geestelijke
vrijheid van den mensen als persoon en
in zijn verschillende verbanden van gezin, familie enz. ondergeschikt is aan de
grootheid van den Staat. Hier is een
overspanning van de staatsidee, die aan
de menschelijke persoonlijkheid
als
door God geschapen, geen recht' doet
wedervaren. Voor den christen, die juist
de hooge waarde van den menseh als
"e&lddrager Gods in het sociale leven
J streven wil erkend zien en voor
Wle
n niet de grootheid van den Staat,

maar de menseh ,,dierbaarder dan fijn
goud", en deze menseh in dienst van
Zijn Schepper, hoogste doelwit van zyn
actie is, was deze ontwikkeling onaanvaardbaar.
Niet de nationaal-socialistische beginselen, 'maar Gods Wil en Wet moeten op
den voorgrond staan en deze beide zijn
naar onze vaste overtuiging niet vereenigbaar.
Daarom stonden wij afwijzend tegenover de beoogde gelijkschakeling onzer
beweging en konden wij niet anders dan
onzen arbeid neerleggen toen Woudenberg tot Commi^sari? werd benoemd.
„Onder deze leiding nooit", was het
eenige standpunt', dat van ons kon worden verwacht.
To.ch wilde dit niet zeggen, 'dat wij voldaan waren over de sociale ontwikkeling in het verleden. Er was bij ons veel
critiek: er waren talrijke wenschen; wij
wilden niet volledig terug naar het verleden.
,,Vooruit" lag onze koers, ook toen ialles
verloren scheen. Want .geen oogeniblik
hebben wij innerlijk gewanikeld in de
overtuiging, dat Nederland weer vrij
zou worden. Ook toen velen de moed in
de schoenen zonk, konden en wilden wij
niet gelooven in een uiteindelijke overwinning van Duitschland. En daarom
hebben wij als leiders van de christelijke
vakbeweging niet slechts voor het losmaken van de banden aan het eerst ontrechte, daarna opgeheven C.N.V., maar
ook voor den nieuwen opbouw met
elkander contact geoefend. Dit contact
is al deze jaren door gehandhaafd. Vele
moeilijkheden werden daarbij ondervonden. Vele bestuurders zochten en vonden een betrekking om het noodzakelijk
levensonderhoud voor hun gezin te verdienen. Verscheidene bestuurders werden .gevangen genomen en — sommige
jarenlang — in de Duitsche concentratieof gijzelaarskampen opgeborgen, maar.,
het werk in den opbouw ging door.
Binnen enkele maanden na het neerleggen van onzen arbeid bespraken wij
reeds, aan de hand van een 13-tal stellingen de richtlijnen voor een maat-

schappelijke organisatie krachtens de
chiistelijk-sociale beginselen.
Vela en velerlei zijn de besprekingen
geweest, die aan dit eerste ontwerp werden gewijd. Onder en door deze besprekingen zijn deze richtlijnen uitgegroeid
tot een ontwerp systeem van maatschappelijken opbouw. Ongetwijfeld zal
er, zoo de Heere wil, in de naaste toekomst gelegenheid zijn om deze in
kleinen kring besproken richtlijnen ook
in den breeden kring van ons nu weer
herrezen Verbond te onderzoeken. En —
gedachtig aan 't beginsel, dat op sociaal
gebied niets dient te geschieden, dat niet
in den breeden kring van ons nu weer
denden stand weerklank vindt, zullen
dezs richtlijnen ook in de plaatselijke
vergaderingen van onze leden eerlang
aan de orde moeten worden gesteld.
Thans zullen wij daarvan niets meer
zeggen.
In dit verband begrijpt men evenwel,
dat wij met groote belangstelling kennis
namen van hetgeen over deze materie in

DE V R I J H E I D S V A A N
(Bondslied

van het Christelijk

Nationaal Vakverbond)
Het arbeidsvolk ontrolt de vaan
Van Recht, maar ook van Plicht,
Hoe zwaar ook valV het voorwaarts
gaan,
Op God het oog gericht.
Die in den strijd ons sterken zal
Elk uur en overall
Die vaan zij teeken in den strijd
Van Bonds- en Christenplicht,
Waai' ui f l met eer e in het krijt,
Voor 's vijands aangezicht.
Wij staan, wie ook versaag' of valT
Voor recht en vrijheid pal.
Omhoog de vaan van Plicht en
Recht ,
't Symbool van ons Verbond,
Bestreden al wat (f arbeid knecht
Met God en 't Vakverbond,
Opdat eens d' arbeid bloeien zal
'In vrijheid overal]

de kringen van de arbeidersleiders in
andere, met name in de Angelsaksische
landen, tot ons kwam.
Door de afgeslotenheid van ons land
tijdens den oorlog kwam ons slechts
weinig ter oore,. maar toch voldoende
om er hier iets over te zeggen.
Wij hebben het oog op het
Charter van Philadelphia.
In het voorjaar van 1944 is in deze stad
der Vereenigde Staten een Internationale Arbeidsconferentie gehouden, zooals deze vóór den. oorlg in Genève
plachten plaats te vinden. Vermoedelijk
zullen aan deze conferentie slechts
enkele landen, onder welke Engeland en
de Vereenigde Staten hebben deelgenomen.
De aanhef van de aangenomen resolutie
luidt als volgt:
„In de eerste plaats legt de conferentie
er/den nadruk op, dat de arbeid en arbeidskracht niet als koopwaar mag worden beschouwd. Vervolgens verklaart zij,
dat de vrijheid van het' woord en de vereenigingsvrijheid essentieele voorwaarden zijn voor een duurzamen vooruitgang en dat de algemeene welvaart gevaar loopt, wanneer ergens ter wereld
armoede bestaat'. Verder verklaart de
Conferentie, dat alle menschen, onaf-

hankelijk van hun ras, hun geslacht of
geloof het recht hebben, zoowel hun
materieel welzijn als hun geestelijke ontwik'keling. onder voorwaarden van vrijheid, waardigheid, economische veiligheid en gelijkberechtigdheid te bevorderen en dat het 'bereiken van deze voorwaarden het hoofddoel van de politiek
van elk land en van de internationale
politiek moet vormen. Maatregelen van
staatswege, in het bijzonder van financieelen en economischen aard, zijn slechts
in zooverre toelaatbaar, ais men daarvan de vervulling van deze gewichtige
doeleinden mag verwachten en daarvan
geen belemmering heeft te duchten."
Wij toehoeven hiervan niet veel te zeggen. Met instemming constateeren wij,
dat in dezen aanhef de vrijheid en waardigheid van de menschelijke persoonlijkheid, de vrijheid van het woord, de gelijkberechtigdheid van alle rassen en
van elk geloof, en de ondergeschiktheid
van de politiek van een land, met name
van de economische en financieele politiek aan de menschelijke persoonlijkheid, ook van den arbeider, wordt geproclameerd.
Hoe de conferentie dit in een 10-tal
punten heeft uitgewerkt, daarover de
volgende keer.

Van den Arbeid
In 1938 is door het C.N.V. een adres aan
den Ministerraad igerioht waarin er OP
aangedrongen werd te breken met de
tot dan toe gevolgde werkverschaffing*po'litiek en daarvan te maken volwaardige arbeid, uitgevoerd onder dezelfde
voorwaarden als in het vrije bedrijfsleven. Deze gedachte vond destijds in
velerlei kring wel weerklank, maar d«
Retgeering is er toch nimmer tos kunnen komen, haar consequent door t«
voeren. Het is een der weinige baten
die dezen oorlog 'heeft gebracht, dat
hierover thans volkomen eenstemmigheid bestaat. Niemand wil weer terug
naar de vroegere toestanden van steun
en werkverschaffing. In een onder toezicht, althans met medewerking, van de
Regeering uitgegeven boekje getiteld:
„Nieuwe Arbeidsverhoudingen" wordt
dit' zeer nadrukkelijk gezegd.
Inmiddels is daarmede het probleem
van de werkloosheid nog allerminst afgehandeld. Er groepeeren zich om dit
vraagstuk, vooral in het huidige tijdsbestek allerlei nevenvragen. Het is de
taak der vakbeweging zich hiermede
bezig te houden.
Door de Regeering is ter vervanging
van den vroegeren Dienst der Werkverruiming, in het leven geroepen de
,,Dienst tot uitvoering van Werken", afgekort de D.U.W.
De taak van dezen dienst is: ^onmiddellijk alle werkloosheid op te vangen". Hij
wil werkverschaffen zooveel als noodig

is. Hierbij is speciaal gedacht' aan de
volgende werken: ontginnen van woeste gronden, verbetering van cultuurgrond en 'bosschen, verzwaring van
dijken, opruimen van puin en stellingen,
het aanleggen van bouw- en industrieterreinen eniz.
Deze werkzaamheden zullen uitgevoerd
worden tegen normale loonen, volgens
de bepalingen van het' collectief contract
voor water-, spoor- en wegenbouw. Als
uitvoerend orgaan worden óf particuliere werkgevers óf groote uitvoeringsmaatsc'happijen eooals de Ned. Heidemaatschappij ingeschakeld.
Zooals we in ons vorig nummer opmerkten, was deze opzet van uitvoering recdi
klaar, toen het Westen en midden des
lands werden bevrijd.
In het Zuiden en later ook in het Ooisten
en Noorden waren onder leiding der
Heidemaat'schappij reeds een aantal
D.U.W.-werken in uitvoering genomen
en .de loonen bepaald op maximaal 125
pet. van het op 10 Mei geldende loon.
Ook was reeds een vorm gevonden van
overleg tusschen de vakbeweging en de
Directie der D.U.W. en die der Heidemaatschappij. Maar dat was allemaal
voorloopig, in afwachting van de algeheele bevrijding van ons land. Nu deze
een feit is hebben de drie vakcentralen:
N.V.V., R.K.W. en C.N.V. onverwijld
contact gezocht met de Regeering en de
uitvoeringsorganen, om tot een meer
definitieve regeling te komen. Daarbij

zijn allerlei kwesties aan de orde gekomen, die we hieronder, ter informatie
aan onze leden, in 't kort willen noemen.
1. Wie moeten de werken uitvoeren?
Werkgevers en werknemers in de
bouwbedrijven hebben er groot bezwaar tegen dat allerlei werken, die
zuiver als bouwwerken moeten worden beschouwd, aan de Ned. Heidemaatschappij in uitvoering wordengegeven. Zij meenen, dat deze door
de werkgevers in het bouwbedrijf
moeten worden verricht. De Directie
der D.U.W. bleek het daarmede wel
eens te zijn, en stelde voor dat alle
bouwwerken door particuliere aannemers, en alléén de oultuur-technische "werken ten bate van den
land- en tuinbouw, door de Ned,
Heidemaatschappij zouden worden
uitgevoerd. Omdat er verschil kan
ontstaan over de vraag wat een cultuur-technisch werk is, werd besloten dat een kleine commissie, waarin een vertegenwoordiger der Bouwvakpatroons, een der Bouwvakarbeiders en een der Ned. Heldemaatscfaappij, daarover zal adviseeren.
Z. De loon- en arbeidsvoorwaarden.
In het Zuiden, Oosten en Noorden
des lands, zijn deze gebaseerd op de
bepalingen van het Coll. Contract
voor de Bouwbedrijven, van 1940—
1941. met een verhooging van 25 pet..
ter compenseering van den sindsdien
verhoogden levensstandaard.
In het „ondergronds!*-e overleg" van
•werkgevers en werknemers, in het
centrum des lamds, had men de voorkeur gegeven aan de regeling der
loon- en arbeidsvoorwaarden zooals
die onder leiding der Rijksbemiddelaaris in October 1942 tot stand waren gekomen en daarop dan een toeslag.
Vooral voor de kleine steden en het
platteland is deze regeling gunstiger,
omdat in de periode van 1940—'42
voor deze groepen verbeteringen tot
stand zijn gekomen.
Wij meenden dat deze behouden
moesten Wijven. De Directie der
D.U.W. is daarmede accoord gegaan.
Echter met deze 'beperking dat deze
basis voorloopig alleen zal gelden
voor de provincies Utrecht, NoordHolland en Zuid-Holland.
In de overige provincies was men nu
reeds gewend aan de basis van het
c all. contract van 1940—'41 plus 25
pet., dat men het beter oordeelde
deze daar vooirloopig te handhaven
Wij zullen in een rondschrijven aan
de Hoofdbesturen en de Besturenbonden, de juiste loonen, die in de
drie hierbovengenoemde provincies
voorhands bij de D.U.W. zullen gelden, vermelden.
Het is zeker overbodig, hierbij nog
aan te teekenen, dat er zoo spoedig
mogelijk over het geheele land uniformiteit moet worden verkregen.
Het is dus slechts een voorloopige

regeling; voorloopig ook in afwachting van de ontwikkeling van het
prijspeil in ons land dat mogelijk tot
«en generale herziening kan nopen.
3. Commissies van Overleg uit de Vakoentralen.

Het is zeker gewenscht dat er een
nauw contact wordt gelegd tussdhen
de Vakcentralen en de Directies van
de D.U.W. en die der Ned. Heidemaatschappy. Eventueele klachten,
grieven
en misstanden moeten niet
:en
afdoende, maar ook op de
sest snelle wijze uit de wereld
:unnen worden geholpen.
Om

dat te bevorderen is besloten:
a. dat er zal komen een permanente
commissie van overleg uit de drie
vakcentralen en de beide hierboven genoemde directies;
b. dat er provinciale .commissies zullen komen uit de hoofdbesturen
d
er vakorganisaties voor het overleg met de werkledding op de
diverse werken, en
c. dat op alle werken van eenigen
mvang de georganiseerde arbeieen drietal menschen zuilen
gunnen aanwijzen, die alle voorkomen^ kwesties op het werk
zullen kunnen bespreken.
Zoowel de Directie van de D.U.W.
als die der Heidemaatschappij hebben zeer nadrukkelijk verklaard, dat
zij het' overleg met de vertegenwoordigers der drie Vakcentralen op
hoogen prijs stellen.
Daarmede is dus een begin gemaakt met
het georganiseerd overleg in het bedrijfsleven. De vrienden in het Zuiden
van het land, en ook in het Noorden
zullen in dit overleg wezenstrekken
zien van het door hen reeds aangevangen overleg. Wij hopen dat de christeUke arbeiders in het land door massale
•etreding het ons mogelijk zullen mahecht en stevi
'S uit te
- Amsterldanl 'de hoofdt
Werkt' en woont omstreeks
Pet. van de bevolking van ons land.
: is dus wel van groot belang om te
ten hoe zich hier de arbeid ontwikkelt. Vriend Van den Burg, de secretas van den besturenbond aldaar, heeft
is daarover een en ander medegedeeld
^at
tot dankbaarheid en vertrouwen
s
ternt.
£>e arbeid in de groote steden en in het
wjzonder in Amsterdam, is niet gemakkelijk Hij vraagt: geloof, geduld en volharding.
Wij hopen dat deze deugden
nz
en Asmsterdamschen vrienden geschonken mogen worden Zoodra de
ze0fatsruimte het gedoogt geven we hen
gelegenheid over hun bevindingen
e
s
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DE C H R I S T E L I J K E
BESTURENBONDEN
en de geldmiddelen
De heropbouw onzer Christelijke Vakbeweging is in vollen gang. Na de nieuwe inschrijving der leden en herstel van
de plaatselijke afdeelingen der bij het
C.N.V. aangesloten organisaties, zijn gelijktijdig de Christelijke Besturenbonden weder geïnstitueerd.
De Besturen van de C.B.B, moeten nu
met kracht aan den arbeid. Zij hervatten hu n oude aan allen bekende taak.
Het geven van leiding aan de propa'ganda is het eerste en belangrijkste. De
ledeninschrijving, met gebruikmaking
van goede
aanmeldingsformulieren,
moet voor alle groepen gesmeerd loopen.
Daarvoor zijn vergaderingen noodig;
vergaderingen met de werkers (voor het'
huisbezoek) vooral.
Ook al is elk rechtgeaard lid onzer
Christelijke Vakbeweging er nu van
doordrongen, dat de kosten voor dezen
en anderen arbeid tot het uiterste beperkt moeten worden, omdat wij als beweging door den nu verdreven beizetter
en 'zijn aanhang zijn uitgeschud, toch
kan niemand zonder, zij het ook kleine,
geldmiddelen werken.
Hoe komen de C.B.B. nu aan gelden?
De oude vorm: aanvragen aan den Verbondspenningmeester kan nu, met uitzondering voor de in het centrum liggende grootste steden, niet worden gevolgd. De communicatie-middelen ontbreken ons daarvoor. Daarom moeten de
besturen van d'e afdeelrngen onzer organisaties ter plaatse, die gezamenlijk
de Besturenbond vormen, daarin voorloopig voorzien.
Natuurlijk mogen de ontvangen conttrlbutiën daarvoor maar niet ongelimiteerd
worden aangewend. Deze moetien (tot

nader order niet uitzondering van de
afdeelingen in het Zuiden des lands)
regelmatig aan de Hoofdbesturen worden afgedragen, na aftrek van de door
dezen vastgestelde percentages.
De Afdeelingsbesturen moeten de beschikbare geldmiddelen daarom zooveel
mogelijk (in Besturenbondsverfoand) gezamenlijk voor den arbeid aanwenden.
Mocht hier en daar een kleine overschrijding van de beschikbare middelen
onvermijdelijk zijn, dan dient men deze
gemotiveerd tegenover zijn Hoofdbestuur te verantwoorden, opdat t.z.t.
eventueel
verrekeningen
tusschen
Hoofdbesturen en C.N.V.-bestuur kan
plaats vinden.
Vrienden, laat ons, nu de omstandigheden onis tot deze onvolkomen maatregelen nopen, allen medewerken om de
zaken onzer Christelijke Vakbeweging,
die onis allen lief is, zoo goed mogelijk
te doen marcheeren.

,.DRAAGT ELKANDERS
LASTEN"
Ons t.b.c. fonds „D.E.L." moet spoedig
functioneeren. Daaraan is groote behoefte.
Laten de Besturenbonden er nu direct
voor zorgen, dat de plaatselijke D.E.L.commissies opnieuw gevormd wonden.
Met de samenstelling is u nog wel bekend: 2 foestuursleden-vertegemwoordlgers van den C.B.B. en van elke afdeeling ter plaatse 'l lid-vertegenwoordiger.
Nadere mededeelingen volgen in het
eerstkomend nummer van ,,De Gids" en
per brief.
W. DE JONG,
Utrecht.
Verbondspenningmeester.

„De Gids" voor a l l e leden
Reeds in ons eerste nummer, verschenen na de bevrijding van het Westen van
ons land, deelde de redactie mede, dat „de Gids" voortaan aan ALLE leden van de
christelijke vakbeweging zou worden toegezonden.
Dit zal ook geschieden, maar reeds onmiddellijk is gebleken hoe moeilijk deze
belofte op dit oogenblik kan worden nagekomen, nu de postverzending nog schier
alles te wenschen overlaat.
De administratie heeft getracht een aantal exemplaren naar de verschillende
centra te sturen, zooals. Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Haarlem,
Zwolle enz.
Nu moet het echter aan de mannen In deze plaatsen worden overgelaten de verschillende besturenbonden in hun omgeving van de noodige exemplaren te voorzien.
We zeggen dus aan de besturen van de besturenbonden: meldt U bij den secretaris
van de groote besturenbonden aan en deel hun mede hoeveel exemplaren gij noodig
hebt. Zoo mogelijk, stapt gij op de fiets en gaat die exemplaren halen om ze daarna
bij de reeds ingeschreven leden te doen bezorgen.
Iedereen geve zich voor dit eenvoudige, maar toch zoo hoognoodige werk.
De bedoeling is, dat „de Gids" IEDERE WEEK verschijnt. Vooralsnog zijn we
daarin echter gebonden aan de snelheid van de drukpers, die nog met handkracht
moet worden gedreven, bij gebrek aan
eliectrischen stroom.
Dit wordt geleidelijk allemaal beter, — ook de postverzending — maar voorloopig
behelpe men zich, gelijk ook wij doen.
Maar het is van het grootste belang, dat van het begin af ALLE leden „de Gids"
ontvangen.
Daarvoor zette men zich dus met alle kracht in.
F.

Het gaat leven!
Op tal van plaatsen hebben de bestuursleden en afdeelingen het werk
krachtig aangepakt.
Ze hebben de bekende manifesten
laten drukken en deze op diverse in 't
oog loopende punten van dorp of stad
laten ophangen.
Ze hebben het huisbezoek weer georganiseerd zooals van ouds en zijn bezig
de leden in te schrijven.
Uit meer dan één plaats komen reeds
goede berichten van inschrijving.
Het komt er nu vooral op aan eigen
initiatief te ontplooien. Want het contact
van de afdeelingen met hun hoofdbesturen en van de besturenbonden met
het D.B. van het Verbond laat nog veel
te wenschen over. Met de huidige verkeersmiddelen kan dat nu eenmaal niet
anders. Maar daarom juist wordt van de
plaatselijke bestuurders veel eigen initiatief, vindingrijkheid en doorzettingskracht verwacht.
Als de eerste stek j es zijn uitgezet, dan
is het tijd om een vergadering te 'beleggen, waartoe alle oud-leden en belangstellenden, alle hoofd- en handarbeiders
worden uitgenoodigd. Men noodige een
spreker uit, die men in den kring van
de vakbondsbestuurders uit de naaste
omgeving wel kan vinden. Ook vrage
men een predikant of ander vooraanstaand man om een principieel woord te
spreken.
Vrienden, blijft niet wachten op bericht!
Pakt aan!
En houdt het D.B., dat weer op het
aloude adres is te vinden, op de hoogte
van hetgeen gij hebt gedaan.

Stemmen
uit de verschillende Bonden

Nu de ibondsorganen ontbreken zullen
wij 'den hoofdbestuurders der verschillende organisaties gelegenheid geven,
zich met een kort woord tot hun leden
te richten.
Wij beginnen daaraan door in dit nummer een artikel te plaatsen/ van wijlen
onzen vriend Ekkel. Het is een paar
dagen vóór zijn sterven geschreven en
waarschijnlijk zijn laatste pennevrucht.

HET WERK HERVAT
Bedoeld wordt het werk voor den
opbouw van de christelijke vakbeweging.
Daarvoor bestaat thans weer de gelegenheid. Na jaren van bezetting werd
Nederland weer vrij. De knellende banden van den onderdrukker zijn verbroken. De gebeden om vrede en vrijheid
voor ons volk zijn verhoord. Daarvoor
danken wij allereerst God, die de strijd
voor volksvrijheid met gunstigen uitslag
heeft willen bekronen.

D R U K K E R I J LIBERTAS - UTRECHT

In Juli 1941 hetben de christelijke arbeiders door dade gnetoond, da: zij lievfr hun beweging zagen ten onder gaan
dan haar als instrument in 's vijand!
hand te laten misbruiken.
De leden van „Unitas", to'. wien wij on»
meer speciaal in dit artikel richten,
stonden hierin zeker niet achteraan.
Trouw aan het beleden beginsel vorderde dat toen dit offer werd gebracht.
Zeker het was zwaar een beweging op
te geven, die met groote liefde en toewijding in jarenlangen strijd was opgebouwd en gedurende bijkans een halve
eeuw reeds zooveel goeds in het belang
van de textielarbeiders had weten te bereiken. Temeer waar na de pas afgesloten collectieve contracten nog heel wat
meer resultaa* van haar arbeid mocht
worden verwacht. Toch was er geen moment van aarzeling. Verreweg het overgroote deel van bestuurders en leden
plaatsten zich onmiddellijk met groote
beslistheid op het juiste standpunt; al
moesten zij dan ook hun beweging prijsgeven. Zij verijdelden daarmee het oogmerk van den vijand. Met dankbaarheid
mag hieraan worden herinnerd.
Nu is Nederland weer vrij. De christelijke vakbeweging heeft haar taak hervat. Het spreekt vanzelf dat ook „Unitas"
daarbij weer haar plaats in het C.N.V.
heeft in te nemen.
Ook van deze plaats doen we daarom
een beroep op alle afdeelingsbesturen en
leden van „Unitas" zich ten spoedigste
weer te melden. In samenwerking met
het hoofdbestuur het werk voor den open' uitbouw van onze organisatie weer
opgevat.
Voorts worden alle christelijke arbeiders en arbeidsters in het textielbedrijf
opgeroepen zich onverwijld voor het lidmaatschap van „Unitas" aan te melden
bij de afdeelingsbesturen ter plaatse of
bij het hoofdbestuur, secretaris J. Wind,
Adolf Mayerlaan 39, Utrecht.
Nu de gelegenheid er weer is moet het
ons een eere zijn, onze organisatie ten
spoedigste weer in vollen omvang haar
arbeid te doen hervatten.
Dat is noodig. De omstandigheden zijn
thans gansch anders dan voor den oorlog.
Deze tijd stelt zijn bijzondere eischen.
Herstel van het bedrijfsleven en al wat
daarmee samenhangt zal zeer waarschijnlijk voor moeilijkheden plaatsen.
Niet het minst voor de textielindustrie
die, zoowel voor aanschaffing van
grondstoffen als afzet harer producten
op de binnen- en buitenlandsche markt
het oog had te richten.
Opname en herplaatsing van de tienduizenden arbeidskrachten die zich opnieuw melden op hun vroegere plaats
in het bedrijf, de wijze waarop en hoe
de arbeidsvoorwaarden in het textielbedrijf zullen worden geregeld; het pensioenvraagstuk en andere urgente punten
vragen eveneens onmiddellijke aandacht.
In onderling overleg tusschen werkgevers- en arbeidersorganisaties dienen
deze tot oplossing te worden gebracht.
De christelijke textielarbeidersbond
„Unitas" heeft daarbij haar eigen taak
en plaats. Haar streven is er in de eerste
plaats op gericht in het textielbedrijf zoo
spoedig mogelijk tot goede en goed ge-

regelde verhoudingen te komen. Zulks
in samenwerking met de beide andere
textielarbeidersbonden St. Lambertus en
De Eendracht.
De oude beproefde werkers zullen met
vreugde hun vroegere plaats onder het
vaandel van „Unitas" innemen en tevens
anderen aansporen ditzelfde te doen.
Geeft aan dezen oproep gehoor.
Oude en nieuwe vrienden, wij rekenen
op uw trouw bij de hervatting van het
werk voor den opbouw van de christelijke vakorganisatie. Moge God daarop
zijn zegen schenken.
G. EKKEL, voorzitter „Unitas".

UIT VERSCHILLENDE PLAATSEN
Uit Groningen, Friesland en Overijsel
kwamen goede berichten. De vrienden
aldaar werken daar met taaien moed en
groot élan. Hulde!
Ook van den Besturenbond Sprang-Capelle kregen we de mededeeling dat het
werk weer is begonnen. Wij kunnen in
verband met omze geringe ruimte berichten over den arbeid nog niet plaatsen. Maar we blijven prijsslellen op
mededeelingen omtrent de ontwikkeling
en den groei onzer beweging. Voor onzen arbeid hebben we dat noodig en
straks wordt „De Gids" grooter en breeder van inhoud.

Proclamatie
van November 1813...

Oranje boven! Holland is vrij.
De Bondgenooten trekken op Utrecht.
De Engelschen worden geroepen.
De Franschen vlugten aan alle kanten.
De zee is open. De koophandel herleeft.
Alle partijschap heeft opgehouden.
Al 't geledene is vergeeten en vergeven.
Alle de aanzienlijken komen in tic regeering.
De regeering roept den Prins uit. Tot
hooge Overheid.
Wij voegen ons bij de bondgenooten.
En dwingen den vüand tot vrede.
Het volk krijgt een vrolijken dag1. Op
gemeene kosten;
Zonder plundering noch mishandeling.
Elk dankt God.
De oude tijden komen wederom.
Oranje Boven!
Zóó was de stemming honderddertig
jaar geleden. „Het volk", de arbeiders
van 1945 hebben ongetwijfeld andere
wenschen dan „een vrolijken !dag op
gemeene kosten". Zij zullen evenmin begeeren een Regeering van enkel „aanzienlijken". Maar wel van mannen van
karakter, die sociale gerechtigheid willen betrachten.
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POSITIEF EN RADICAAL
Eenheid en vernieuwing, ziet daar twee
woorden die heden ten dage in breeden
'kring opgeld doen. Over eenlheid wordt
m allerlei kring en op allerlei wijze geschreven en gesproken. En wanneer men
maar
2egt voors tander te zijn van een!1
d,ld dan is men gelijktijdig ook voorer van vernieuwing
Omgekeerd
v°rdt hij, die durft te zeggen dat hij
"men van dit eenheidsgeroep een
s
? ftawclptrnt wenscht te bepalen, al
onmiddellijk er van verdacht dat ü«
niet voor vernieuwing is.
i vernieuwingsdrang die sommikenmerkt een air van gewicht te
^en worden allerlei' geleerde en tot
'dusver niet gebruikte woorden en uitdrukkingen over ons volk uitgestort.
Men hult zlich in een kleed, dat vooral
geen bepaalde kleur mag vertoonen,
maar zooveel mogelijk alle kleuren in
zich vereenigt Dat alles is er dan z.g.n.
op gericht de vroegere tegenstellingen
te doen verdwijnen en op allerlei gebied
tot eenheid van handelen te komen.
Zoo lazen we ergens dat geijverd moet
worden voor een personalistisoh-sociaüisme. Wij hebben getracht ons in te
'denken wat daarmede wordt bedoeld.
Met schaamte moeten wij bekennen dat
ons dit niet is gelukt. Of meent een on2er lezers dat bevredigend is deze ververklaring: „dat fundamenteel" in dezen
vernieuwingswil behoort te zijn de eeren verantwoordelijkheid voor den
S?' dle *«*ts in dienst van een
'te rechtvaardige en bezielde gemeenschap tot ontplooiing komt".
hoeverre dit personalistisch-socialisten aanzien van de huidige sociale
economische problemen, concreet en
itaef aan ons volk iets te zeggen heeft
is nog steeds niet duidelijk.
gaat
het ook met het vaststellen van
'r'0ndslag waarop men op staatkunen
maatschappelijk terrein wil werEr wordt gesproken van een geeste; vernieuwing die ons volk noodig
2ft, en verklaard dat die geestelijke
vernieuwing gevoed moet worden uit de
levende bronnen van Christendom en
Humanisme, die steeds onze volkskracht
b
^en gestempeld. Christendom en Humanisme
worden dus op één lijn gesteld
€tl
dat niet als tegenpolen maar als be-

vriende, rustig naast elkander voortlevende geestesrichtingen. Dat alles is even
vaag en ongrijpbaar. Voor philosofisch
aangelegde naturen om over te mijmeren en bespiegelingen te houden, maar
in onzen tijd waarin om de daad wordt
gevraagd, nu er gebouwd meet worden,
en een vast fundament noodig is, in alle
opzichten .onbruikbaar.
Voor zoover zich deze „nieuwe groepen"
op staatkundig terrein bewegen behoort
het niet tot onze taak daar op in te gaan.
Het) blijkt echter dat deze nieuwe groepeering zich ook mengt in den strijd op
maatschappelijk gebied. De voorliefde
voor een eenheidsvakbeweging wordt
niet onder stoelen en banken gestoken.
We lazen aeiïs in een der schrifturen van
deze zijde dat de vraag van den organisatievorm der vakbeweging, niet slechts
een vraag Is voor de arbeiders, maar voor
het geheele volk. Het geheele volk, zou
dus hebben uit te maken of er al of niet
een vakbeweging zal komen gebaseerd op
de geestesstroomingen die er in ons volk
leven. Dat riekt in erge mate naar den
totalitairen staat die voor het geestelijk
leven van het volk een bedding graaft en

alles wat zich daarbuiten beweegt eenvoudig het leven onmogelijk maakt.
Het wil ons voorkomen dat tegenover
dit vage, min of meer sentimenteel gedoe, het beste verweermiddel is een positief en radicaal geluid te doen hooren.
De christelijke vakbeweging wenscht te
leven uit de beginselen van het Evangelie. N-et van Evangelie en Humanisme,
maar van het Evangelie alleen.
Zij wenscht voor de arbeiders een plaats
in het leven die in overeenstemming is
met de plaats die die Schepper van hemel
en aarde den arbeider als mensch heeft
gegeven. Zij vraagt niet om een personalistisch-socialisme, maar om rechtsverhoudingen die in overeenstemming zijn
met het Goddelijk gebod van rechtvaardigheid en liefde. Deze eisch zal zij concreet en positief stellen in de sociale en
economische verhoudingen van heden.
Wij krijgen wel eens heel sterk den indruk dat men onder allerlei mooie leuzen
en geleerde, z.g.n. nieuwe woorden, wil
verbergen den onwil om den arbeiders
de plaats te geven waarom- zij vragen en
die hun van Godswege toekomt. Er
schuilt in deze opkomende stroomingen,
die zoo vurig om eenheid en vernieuwing
roepen, n aar onze meening een gr.oot gevaar voor de vrije onafhankelijke christelijke vakbeweging.

ttjrannie verdreven!
Nederland is, na vier en een half jaar
felle onderdrukking, van den tyran verlost. Het is een wonder in onz' oogen; we
zien het, maar doorgronden het niet.
Toen ons leger in 1940 de wapens moest
neerleggen, wisten we, dat de Duitsche
nazi-staat ,ons niet malsch behandelen
.zou. Maar dat hij zich zóó aan menschen,
goederen en geld vergrijpen zou, zooals
dit al dien tijd geschied is, hadden we
niet verwacht.
En nu is. door Gods genade, Nederland
weer vrij. Voor die vrijheid is door ons
Vorstenhuis, Zijn Raadslieden, onze eigen
mannen in Engeland en Indië, door Engelschen, Amerikanen en Rusisen, hard
gevochten. Duizenden en duizenden zijn
gevallen voor het herstel van het groote

goed: vrijheid van geweten en vrijheid
• van overtuiging.
Den 25en Juli 1941, toen de Duitschers
met den Nederlandsch sprekenden Woudenberg zich aan de confessioheele vakbeweging vergreep, zullen we nooit vergeten. Door deze daad werd het orgaan
van de christelijke vakbeweging wel vernietigd, maar het beginsel niet. Slechts
een betrekkelijk klein percentage leden
liet zich in de fuik van het, onder nationaal-socialistische leiding staande, N.V.V.
vangen. Vreesaanjaging, bedreiging met
verlies van betrekking of uitkeering, was
oorzaak dat sommigen ontrouw werden
aan het beginsel der christelijke vakorganisatie.
Ons „apparaat" was wel verdwenen, maar

t,t>v gedachtenis

Even voor het afdrukken van dit
nummer van „De Gids" bereikte ons
het droeve bericht, dat onze vriend

Tjeert Pannekoek
in leven hoofdbestuurder van onzen
Christelijken Landarbeidersbond in
Januari van dit jaar in het concentratiekamp Monthausen (Oostenrijk) is
overleden. Daarmede is het aantal
misdaden, dat het Nazi-bewind op zijn
rekening heeft staan, weer met een
vermeerderd. Pannekoek, die den
ouderdom van 58 jaren bereikte, is
indertijd om zijn activiteit voor onze
beweging en om zijn werk ten bate
voor onderduikers etc., door de S.D.
gegrepen. Hij heeft eerst een tijd in
Groningen gevangen gezeten, is daarna naar het kamp in Amersfoort, vejvolgens naar Vught en eindelijk naar
Duitschland gevoerd. Daar is hij, gelijk nu blijkt, in Januari gestorven.
Wij gedenken zijn arbeid voor de
Christelijke vakbeweging met groote
dankbaarheid. Moge God zijn vrouw
en heel de familie de kracht geven
om dit &warB| ïkru.is fte frragen. Hij
heeft de bevrijding van ons land niet
meer mogen aanschouwen, maar het
geloof dat die bevrijding eenmaal komen zou, heeft ook hem de kracht gegeven tot arbeiden en volhouden.
de beweging niet. Het beginsel bleven wij
trouw en het contact bleef gehandhaafd.
Hoewel dat steeds 'moeilijker werd, kon
de leiding ongehinderd samenkomen en
het werk voor de toekomst voorbereiden.
En thans zijn we weer present! We waren slechts tijdielijk buiten dienst. Moeilijke jaren £ijn doorworsteld. Het aantal
vermoorde Nederlanders is groot. Honderdduizenden mannen werden naar
Duitschland gedeporteerd om vcor den
vijand te werken. De sociale positie was
voor de overgroote groep van ambtenaren, bedienden en arbeiders al die jaren
slecht. Tienduizenden hebben in concentratiekampen en gevangenissen gezucht,
velen zijn er vermoord. Ettelijke duizenden, die weigerden voor den vijand te
werken, zijn „ondergedoken" en hebben
moeilijke jaren doorleefd. Maar voorzoover dat maar even mogelijk was, is er
voor dezen gezorgd. Honderden distributie-bureaux zijn leeggehaald, zoodat de
„onderduikers"
distributie-bescheiden
konden krijgen en niet zijn verhongerd.
Hulde aan al die mannen, die dit met den
inlzet van hun leven hebben gedaan. Al
dit leed is nu voorbij. Al blijven daar de
duizenden gezinnen, waar man, vader of
zoon niet meer terugkieeren, de smart ge-

voelen van het verlies dat zij door den
onderdrukker leden.
De tyran is verdreven: Nederland is weer
vrij. En daarom gaat nu het parool weer
door de maatschappelijke organisatie: In
de Christelijke Vakbeweging. Wij willen,
evenals voor 1940, in samenwerking met
de anderen, aan de organisatie van het
bedrijf werken. Nog meer dan vroeger
zal gezocht moe_ten worden naar eensgezindheid tusschen patroons en arbeiders.
Een eensgezindheid die wij als protestantsch-christelijke ambtenaren, bedienden en arbeiders voorstaan, vindt zijn
grondslag in het Woord van God, dat
eischt liefde tot God en liefde tot den
naaste.
De vrijheid, die we nu eerst recht hlebben leeren waardeeren, legt een zware
verantwoordelijkheid op patroons en arbeiders. De uiterste kracht zal worden
ingespannen om in Nederland goede sociale en economische verhoudingen te
scheppen. Maar dat kan alleen als we ons
oefenen in geduld, krachtig werken voor
vredie in het bedrijf en eensgeestes zijn

in de vervulling van owze roeping en de
verdeeling der goederen, die God ons
geeft.
Wij zijn op allerlei manier uitgemergeld.
Voorbeelden behoeven niet genoemd te
worden: ieder kent ze. Het zal niet gemakkelijk zijn al het gestolene terug te
krijgen. Laat ons daarom nu eendrachtig
werken om in vrij Nederland een voorbeeld te geven hoe een waarachtig christelijke overtuiging ook practisch tot zegen van het volk zijn kan.
ledere man en vrouw van christelijke levensovertuiging in de christelijke vakbeweging! Niet met het doel ons op te sluiten in den eigen kring, maar om uit de
levenskracht van ons geloof, dat Jezus
Christus de Heer is, ook over sociale en
economische verhoudingen, te werken
voor het algemeen welzijn.
De tyran is verdreven. Gebruik de vrijheid om vroom te leven. Te on overal dat
ge leeft uit de kracht van den opgestanen.
Heer! Zoo zult ge zout in U hebben. En
een licht in Uw omgeving zijn. Ook in Uw
beroep en bedrijf.
J. SCHIPPER.

HET C H A R T E R
van Philnclclphia
In ons vorige nummer hebben wij de
considerans van het charter van Philadelphia besproken.
Ziehier hoe die considerans wordt
uitgewerkt.
De Conferentie vat de plechtige verplichting tot verbetering van het lot van
„den gemeenen man" samen in de volgende 10 punten:
1. Volledige tewerkstelling en verhooging van het levensniveau.
2. Tewerkstelling van de arbeiders bij
de werkzaamheden, die hun bevrediging geven, de mogelijkheid tot ontplooiing van hun volledige bekwaamheid bieden en hun tot de grootste
bijdrage tot het algemeen welzijn in
staat stellen.
8. Het scheppen van mogelijkheden tot
het zich verder bekwamen en va,n methoden tot het overplaatsen van geschikte arbeidskrachten, met inbegrip
van het zich elders vestigen ten behoeve van het verkrijgen van werk.
4. Een politiek van loonen en werktijden, die eiken arbeider een billijk
aandeel aan de resultaten van den
vooruitgang verzekert en aan hen, die
in dit opzicht bescherming noodig
hebben, de garantie verschaft van een
minimum-bestaansloon.
5. Effectieve erkenning van het recht
op collectieve onderhandelingen. Samenwerking van de industrieele leiding en van de arbeiders tot voortdurende bevordering van de productiviteit.

6. Samenwerking van arbeiders en ondernemers bij de voorbereiding en.
doorwerking van sociale en economische maatregelen.
7. Uitbreiding van de sociale verzekeringswetten tot de geheele bevolking;
het scheppen van een minimum inkomen bij invaliditeit of bij de onmogelijkheid werk te krijgen; inrichting
van een omvangrijke geneeskundige
voorzorg.
8. Maatregelen voor afdoende bescherming van het leven en van de gezondheid der arbeiders in alle takken
van bedrijf.
9. Maatregelen ter bescherming van de
kinderen en de moeders, voor de verzekering van voldoende voedsel en
onderdak en voor het verwerven van
mogelijkheden tot ontspanning en
verdere ontwikkeling.
10. Verzekering van volledige gelijkberechtiging bij de vakontwikkeling en
beroepskeuze.
Het eerste punt is blijkbaar gericht op
de tewerkstelling van alle arbeiders en
beteekent dan, dat de werkloosheid,
waaronder alle landen ter wereld voor
den oorlog gebukt gingen, krachtig dient
te worden voorkomen of bestreden. Wij
stemmen daarmede — hoe kan het anders? — van harte in. Als er iets was
in de jaren voor den oorlog, dat knaagde
aan het christelijk geweten dan was het
wel de werkloosheid, waartegen geen
kruid gewassen scheen. Materieel en
geestelijk beteekende ze een verzwak-

king van de kracht van den mensch en
van het volk.
De volledige tewerkstelling dient dan
gepaard te gaan met geleidelijke verhooging van het levensniveau. Deze doelstellingen zullen stellig alle kracht, vindingrijkheid en doorzettingsvermogen van
eerders en geregeerden opeischen.
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omdat hij op het standpunt staat, dat de
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ste verstaan wij geneeskundige hulp bij
ziekte en ongeval. Over de uitbreiding
van de sociaie verzekeringsinaatregelen
tot de geheele bevolking is in ons land
al heel wat gesproken en geschreven.
Een Staatscommissie heeft reeds voor
den oorlog over het vraagstuk van de
opneming der kleine zelfstandigen in de
sociale verzekering een rapport uitgebracht. Ook elders schijnt deze aangelegenheid dus reeds in de belangstelling
te staan.
Wat de punten 8, 9 en 10 betreft, willen wij volstaan met onze instemming
uit te spreken. Ze behoeven geen nadere
bespreking. Hoewel ons land voor den
oorlog aan de spits der volkeren stond
t.a.v. de sociale wetgeving, blijft er nog
genoeg te doen over, niet alleen voor de
sociale politiek, maar ook voor de vakorganisatie.
Nu wij staan aan het begin van een
nieuwe area, met vele nieuwe mogelijkheden, maar ook met nieuwe moeilijkheden, vatten wij den draad op, die wij
moesten loslaten tijdens den oorlog en
gaan met nieuwen moed en met nieuwe
bezieling verder bouwen. Veel is er verwoest, maar de steigers staan nog overeind. Of — in duidelijker taal — onze
beginselen zijn onveranderd en het verleden levert ons vele aanknoopingspunten, maar wij willen niet terugkeeren tot
het oude. Wij willen vooruit in het oude
spoor. Moge het lijden ons hebben gelouterd om toch als nieuwe menschen
de toekomst tegemoet te treden,
Gods goedheid hergaf ons de vrijheid
en het nationaal herstel. Onze christelijk
sociale beginselen zijn onveranderd,
maar eischen van ons een dieper inzicht
en een breedere kijk op de sociale en
economische vragen, die heel de wereld
beroeren.
Welnu, dan ook opnieuw aangepakt.
Er is ontzettend veel arbeid te verrichten.
Met Gods hulp; Voorwaarts!!

ganiseerd kunnen zijn) aanspraak op
hulp uit het fonds D.E.L. heeft.
Van nu af aan zal geen aparte contributie-inning ten behoeve van D.E.L.
meer plaats vinden. In de door de Hoofdbesturen aan het Vakverbond af te dragen contributie zal het voor D.E.L. vereischte bedrag begrepen zijn.
U gevoelt aanstonds dat dit tevens een
belangrijke vereenvoudiging van de financieele administratie met zich medebrengt, alsook de taak van de plaatselijke
D.E.L.-commissies vergemakkelijkt.
De taak van de plaatselijke commissies
wordt dan practisch de navolgende:
a. het verleenen van bijstand aan het
fondsbestuur bij de uitvoering van zijn

taak met betrekking tot de hulpverleening;
b. het werven van donateurs voor
het fonds;
c. het organiseeren van collecten,
bloeniendagen en dergelijke.
Bij de hulpverleening zullen de plaatselijke commissies dezelfde taak als voorheen blijven vervullen. De aanvragen
moeten via de plaatselijke commissies
aan het fondsbestuur worden gedaan.
Het betreffende artikel van het Huishoudelijk Reglement luidt:
„Zij, die voor hulp van het fonds in
aanmerking wenschen te komen, wenden zich tot het bestuur der plaatselijke
commissie of tot den correspondent of,
bij gebreke van een dezer tot het bestuur van de afdeeling (eventueel hoofd,
bestuur) hunner bij het C.N.V. aangesloten organisatie.
Het betreffende bestuur of de correspondent vult op de verklaringen van
deze leden een aanvraagformulier in, hetwelk aanvragers door hun handteekening
bekrachtigen.
Het betreffende bestuur of de correspondent onderzoekt voorts de geldigheid
der aanvragen en zendt deze met een
voor elke aanvrage bijgevoegd rapport
aan het fondsbestuur.
Het fondsbestuur beslist op deze aanvragen als regel na bezoek en rapport
van een der aan het fonds verbonden
deskundige huisbezoeksters."
Vorming plaatselijke commissies.
Het is nu dus van belang, dat spoedig
weder de plaatselijke D.E.L.-commissies
worden gevormd. De samenstelling is U
nog wel bekend.
In een volgend nummer van „De Gids"
zullen wij iets mededeelen over de hulpverleening.
Wij vertrouwen, dat de vrienden zich
zooals vóór 1941, met liefde zullen geven
aan den mooien arbeid van „Draagt Eikanders Lasten".
Helpt ons ook vooral om de noodige
geldmiddelen voor het fonds te verkrijgen.
Werft nu donateurs (minimum f l,—
per jaar). Er zullen vele oude D.E.L.vrienden te vinden zijn, die ons met
eenige guldens per jaar willen steunen.
Utrecht, Juni 1945.
W; DE JONG, penningmeester.
MENEER

ZEGT,

dat zijn vrouw een schat is! Ja, dat
zegt hij, als U hem een verrassing bezorgt van blijvende waarde. Geeft U
meneer een ex libris cadeau voor zijn
boeken.
Geeft U bij de bestelling vooral nauwkeurig naam en adres op, alsook beroep en liefhebberij (-en).
„Old Thomson" ƒ15,—
Studio De Klerk, Ant. de Haenstr. 118,
Den Haag.

Van den Arbeid
fêoutvbedrijf

In den Bedrijfsraad voor het Bouwbedrijf hebben besprekingen plaats gevonden over de bestaande loonregeling voor
de bouwvakken, met name voor die in
den water-, weg- en spoorwegbouw. De
bestaande loonregeling is onbevredigend.
Na ampele besprekingen heeft men aan
het Bestuur voor de Stichting van den
Arbeid het volgende voorstel ter goedkeuring voorgelegd:
Vak- Geschool- Ongelieden
den
schoolden
uurloonen uurloonen uurloonen
76 et
80 et
I 86 et
Kla sse
72 et
76 et
II 82 et
68 et
72 et
III 78 et
64 et
68 et
IV 74 et
61 et
65 et
V 71 et
58 et
62 et
VI 68 et
59 et
55 et
VII 65 et
52 et
56 et
VIII 62 et
Het bestuur der Stichting heeft zich
met dit voorstel vereenigt, zoodat behoudens goedkeuring van het Militair Gezag,
deze loonen voor het geheele bouwbedrijf zullen worden doorgevoerd. Hiernaar
zullen zich ook richten de loonen bij den
D.U.W. Daar gelden dus thans ook de
hierboven genoemde uurloonen.
Voor een meer definitieve regeling van
de arbeidsvoorwaarden in het Bouwbedrijf, zullen de besturen der werkgeversen werknemersorganisaties zeer binnenkort bij elkander komen. Vanzelfsprekend zal dan ook aandacht geschonken
moeten worden aan het Collectieve Contract voor de Utiliteits- en Woningbouw.
De hierboven genoemde loonen gelden,
zooals reeds werd opgemerkt alleen voor
Water-, Weg- en Spoorwegbouw, benevens voor den D.U.W.
Metaalindustrie

Door leidinggevende instanties van
werkgeverszijde in de metaalindustrie is
afgesproken, dat men in afwachting van
de resultaten van nader te houden georganiseerd overleg, besloten heeft voor 6
weken een overbruggingstoelage (duurtetoeslag) toe te kennen en wel aan gehuwden en kostwinners van f 4.50 per
week en aan ongehuwden van ƒ 2.25 per
week. Mocht in bepaalde ondernemingen
hiertegen bezwaar bestaan, dan zal in de
plaats hiervan een overbruggingstoelage
gegeven kunnen worden van ƒ 1.75 per
week per gezinslid tot het 18e jaar, zulks
ter keuze van de directie. De overbruggingstoelage wordt geacht te zijn. ingegaan op 4 Juni 1945.
Verder kunnen wij nog mededeelen
dat op Donderdag 14 Juni de werkgevers- en werknemersorganisaties in de
metaalbedrijven over de verdere regeling der loon- en arbeidsvoorwaarden
zuilen samenspreken.
Kantoor- en ttandelsbedienden

Door de drie organisaties van Kantoor- en Handelsbedienden is in overeenstemming met het karakter van het

Reglement van Samenwerking een Bedrijfsunie gesticht, waarvan het secretariaat is: P. C. Hooftstraat 171, Amsterdam. Aan den Raad van Vakcentralen is
de vraag voorgelegd of het oogenblik
niet gekomen is om te komen tot herziening der salarissen en aanpassing
daarvan aan de sinds Mei 1940 gestegen
kosten van levensonderhoud. Deze stijging is, [zooals bekend is, door de Regeering op 25% gecalculeerd.

UIT VERSCHILLENDE PLAATSEN
Hengelo. Door de directie van Heemaf
is reeds in 1943 een z.g. aanvullingsfonds
gemaakt. Uit dit aanvullingsfonds, zoo
wordt ons gemeld, ontvangt het personeel een uitkeering op de uurloonen, ter
compenseering voor de duurte. Voor gehuwden bedraagt deze uitkeering ƒ 3.50,
voor het overige personeel f 2.— per
week; een en ander met deze beperking
dat op salarissen boven ƒ 250.— per
maand geen toeslag wordt gegeven.
Bij de firma's Dikkers, Stork en Hazemeyer wordt een .soortgehjlfcen toesuag
gegeven.
Voorts is bij deze firma's een z.g.n.
spaarfonds ingesteld, om de arbeiders
gelegenheid te geven, thans reeds te sparen voor aanvulling van de linnenkast.
Wanneer men f 0.50 of ƒ 1.— per week
in het spaarfonds belegd, geeft de werkgever daarop een toeslag tot een gelijk
bedrag.
Voorloopig geldt deze regeling voor
drie maanden.

BEVRIJDING
De dag is gekomen,
De nacht ging voorbij,
Vrijheidszonne ging open
In purperen kleedij.
De bange zuchten
Het sombere leed,
Van concentratiekamp en kerker
't Werd schaduwbeeld..
Vrijheid omglanst weer
Neèrlands kroost,
Vaderlandsche driekleur
Kleurt kleinen en groot.
Voorbij is het donker
Het licht schijnt rondom.
Neèrlands zonen: ten arbeidl
Gezamenlijk en alom:

DE GIDS

33e JAARGANG No. 7 — 6 JULI 1945

CNV

ORGAAN VAN HET CHRISTELIJK NATIONAAL VAKVERBOND IN NEDERLAND
VERANTWOORDELIJK VOOR DE REDACTIE: A. S T A P E L K A M P
REDACTIE EN ADMINISTRATIE: STADHOUDERSLAAN 45, UTRECHT
VERSCHIJNT EENS PER WEEK EN WORDT GRATIS TOEGEZONDEN AAN ALLE LEDEN VAN BIJ HET C.N.V. AANGESLOTEN
ORGANISATIES — VOOR NIET-LEDEN ABONNEMENTSPRIJS F 5.- PER HALF JAAR - ADVERTENTIES F 0.25 PER REGEL
—

Uitvoering Ziektewet
e
'ijd waarin wij ons thans bevinden is die
van een gesloten economisch leven. Dit be'eekent dat de Overheid op economisch gebied
de leiding heeft en niet het particulier bedrijfsleven. Die Overheid levert in feite de grondstoffen en stelt den prijs daarvoor vast, zij
distribueert deze over de diverse bedrijven
en bepaalt wat er geproduceerd zal worden.
De vaststelling van den kostprijs van het
product,
de winstmarge enz. het gaat
n
'et buiten haar om, maar zij spreekt daarbij
een woordmede; een woord dat beslissende
beteekenis
heeft.
'Q dit raam zal de vakbeweging in de toekomst
moeten werken. Zij zal bij haren arbeid telkens
Overheid op haar weg vinden; die er met
name op zal toezien of de onderhandelingen
tusschen werkgevers en werknemers blijven
binnen het bestek dat zij voor de salarissen
en loonen haeft vastgesteld.
Zooals wij reeds eerder schreven heeft de
Regeering na de bevrijding van het Zuiden
de loonontwikkeling trachten te binden aan
een limiet van 25% boven het peil van 1940.
\Vij zeggen met opzet; trachten te binden,
want de ervaring heeft geleerd dat haar dit over
de heele lijn niet is gelukt. Er zijn in het
Zuiden op dit oogenblik tal van bedrijven
waar de loonstijging de 25% reeds verre overschrijdt. Hoe komt dit? Een van de factoren
die dezen toestand hebben geschapen, vermoedelijk wel de voornaamste factor, is dat
het de Overheid niet is gelukt het prijspeil
Van
de noodzakelijke levenshoeften te stabij'seeren
op een hoogte, waarbij het z.g.n.
ev
' ensmiddelenpakket bleef binnen het bereik
v
an de arbeidersbudgets.
e
stijging van de kosten van dit pakket,
Vaa
k ook een gevolg van minder gelukkige
samenstelling, bracht noodwendiger wijze met
zich een drang naar salaris- en loonsverhoging. Dit zal ook zoo blijven, wanneer
"et aan de Overheid niet gelukt het levensmiddelenpakket op een kostprijs te brengen
en te houden, waardoor het aan de arbeiders
mogelijk is dit bij de huidige inkomsten te
koopen. Wij laten den achterstand in de gezinnen aan schoeisel, kleeding en huisraad
nog maar even buiten beschouwing. Loonen
en prijzen zitten dus onlosmakelijk aan elkander verbonden. De prijspolitiek die de
Regeering
in de komende maanden zal voeren,
Za
l ook beheerschen de loonpolitiek die zij
z
al moeten volgen.
J| at'l zij stabiliseering op het huidige loon vlak
zich practisch 25% bevindt boven dat
van 1940, dan zal het noodig zijn dat maat-

regelen genomen worden om te komen tot
lagere prijzen dan die van thans. Wij zijn nog
steeds van meening dat dit de eenige weg is
om tot betere sociale verhoudingen te komen.
De eenige weg ook om tot rustige opbouw
van ons bedrijfsleven te komen.
Wij. als vakbeweging, zullen de maatregelen
van de Overheid op dit terrein met groote
nauwkeurigheid volgen. Voor onze ambtenaren en arbeiders zijn hier de grootste belangen bij betrokken. De oude waarheid dat
het voor de arbeiders niet allereerst de vraag
is wat zij verdienen, maar wel wat zij voor
het verdiende kunnen koopen, geldt ook
thans nog.
Voor hen die mochten meenen dat de taak
van de vakbeweging in deze ontwikkeling
van het maatschappelijk leven, van minder
beteekenis zou zijn dan voorheen, zij gezegd
dat zij zich schromelijk vergissen.
Die beteekenis is thans veel grooter.

Wat

Tijdens de bezetting zijn enkele wijzigingen
in de Ziektewet aangebracht die na de bevrijding daaruit weer zijn verwijderd. Gedeeltelijk hebben we deze in een der vorige
nummers reeds vermeld, gedeeltelijk nog niet.
Wij willen ze daarom nog eens releveeren :
1. Voor het Zuiden des lands is met ingang van l Januari en voor het overige
gedeelte van ons land, met ingang van
l Juli 1945 ingetrokken de bepaling dat
inwonende kinderen in de verplichte
verzekering zijn opgenomen.
2. Voor de provinciën Zuid-Holland,
Noord-Holland en Utrecht is met ingang
van l Mei 1945 vervallen de bepaling,
dat de eerste zes uitkeeringsdagen maar
50% van het loon mag worden betaald.
Voor de overige provinciën is deze bepaling reeds eerder vervallen.
3. Met ingang van l Januari 1945 is de
Kinderbijslag krachtens de Kinderbijslagwet voor alle gevallen en voor het geheele land op 40 cent bepaald.

moet er gebeuren
met oud-leden van het

Deze vraag wordt ons van verschillende
zijden gesteld. Wij willen er graag publiekelijk een antwoord op geven. Menschen
die vrijwillig naar het N.A.F, zijn gegaan
en daar den geheelen bezettingstijd zijn gebleven, hooren kennelijk niet in de Christelijke Vakbeweging thuis. Men behoort hen
als lid te weren. Er is een andere categorie
van personen, die wel lid van het N.A.F,
zijn geweest maar later weer hebben bedankt.
Verder hebben een aantal menschen, min
of meer onder pressie van hun werkgever,
zich destijds voor het lidmaatschap van het
N.A.F, opgegeven. Deze groepen moeten
even afzonderlijk worden bezien. Hun toetreding kan alleen geschieden met volledige
instemming van afdeelings- en hoofdbestuur,
nadat uit een ingesteld onderzoek is gebleken, dat hier verzachtende omstandigheden
aanwezig zijn. Daaronder verstaan we dat
moet blijken dat betrokkenen door gebrek
aan inzicht in de draagwijdte van den stap
die ze deden, tot het lidmaatschap zijn ge-

komen, en later met de daad hebben getoond, dat hun dit leed deed.
Tenslotte is er nog een groep die tegen hun
zin in de registers van het N.A.F, zijn ingeschreven. Wij weten niet of dit aantal
groot is, maar het schijnt hier en daar, bij
publieke bedrijven, onder den invloed van
N.S.B, bestuurders te zijn voorgekomen.
Ook deze groep moet afzonderlijk worden
behandeld en geval voor geval onderzocht.
Dat voorts menschen die zich hebben laten
vinden om sociaal • voorman te worden,
niet in onze gelederen thuis behooren, behoeft dunkt ons geen extra vermelding.
De diepste beginselen, waaruit wij leven,
mogen niet naar den achtergrond worden
gedrongen. Ren volkseenheid ten koste van
die elementen ware te duur gekocht.
Wij willen hartstochtelijk ons ééne volk
dienen met al onze krachten: maar vraag
ons niet, i dat wij het nationale schatten
boven het geestelijke: dat kunnen wij niet.
Prof. Slotemaker de Bruine

loopig bestuur. Zorg ervoor dat de leiding
in goede handen komt en let daarbij op de
ervaring, die ge in dezen bezettingstijd hebt
uit de verscnillenae nonaen
opgedaan!
Ga onmiddellijk op propaganda-pad. Allen,
Aan Je Land-, Tuin-, Bloemist-, die de Christelijke beginselen aanvaarden,
behooren bij ons. Vergeet vooral de jongeZuivel- en Veenaroeiaers
ren niet!
Leg een voorloopige ledenlijst aan en zend
„God zal op Zijn tijd en op Zijn wijze drijf en van allen, die daarin werkzaam zijn. die aan ons toe. Tevens de namen en adressen
Als één ding thans noodig is in ons bedrijf, van het voorloopige bestuur.
uitkomst geven".
Aldus luidde de laatste zin van den laatsten dan is het wel: de nauwe samenwerking Begin onmiddellijk weer met contributie te
brief, dien wij op 25 Juli 1941 vanaf ons tusschen boeren, tuinders en arbeiders. Over innen. In Juli 1941 is ons alles ontstolen.
bondskantoor aan de afdeelingsbesturen van de grondslagen van deze samenwerking is We doen ons uiterste best, daarvan nog
onzen Ned. Chr. Landarbeidersbond zonden. overeenstemming bereikt met het Kon. Ned. een deel terug te krijgen, doch thans moeten
Landbouw-Comité, den Kath. Ned. Boeren- we beginnen met een leege kas. Dus: weer
God heeft ons thans uitkomst gegeven.
Hij heeft het vertrouwen van hen, die op en Tuindersbond en den Chr. Boeren- en direct bijdragen innen voor den bond
Tuindersbond. De organisaties der land- In overleg met de hoofdbesturen van de
Hem hoopten, niet beschaamd.
Ons eerste woord na de bevrijding kan en tuinarbeiders zullen daarbij volledig worden beide andere landarbeidersbonden is de volgende voorloopige contributie-regeling vastdaarom niet anders zijn dan: Looft den Heer! erkend en ingeschakeld. Er zal gevormd
Hem en Hem alleen komt toe onze lof én worden een landelijk bedrijfsorgaan met ge- gesteld, geldende voor alle land-, tuin-,
westelijke en plaatselijke vertakkingen: dit bloemist-, zuivel- en veenarbeiders:
onze dank.
Lofprijzing geschiedt echter niet alleen in de orgaan zal de sociaal-economische belangen
1. Arbeiders van 21 jaar en ouder:
van het geheele bedrijf en van alle bedrijfsbinnenkamer, doch ook in het openbaar.
a. in Groningen, Friesland, Drenthe,
Dankbaarheid moet niet alleen met den mond, genooten behartigen.
Overijssel, Utrecht, Noord-Holland, ZuidUit het vorenstaande moge blijken, dat alle
doch ook met de daad geuit worden.
Holland, Zeeland, Westel. Noord-Brabant
Laat ons geen van Gods weldaden vergeten maatregelen, die ter voorbereiding noodig
en het Land van Heusden en Altena,
en onze dankbaarheid toonen door den arbeid zijn, getroffen zijn: het contact met de af40 et per week.
deelingsbesturen, die in Juli 1941 de goede
aan te vatten, -die op ons wacht!
Thans is het oogenblik gekomen, waarnaar we keuze deden, is bewaard gebleven, het con[b. in Gelderland, Oostel. Noord-Brabant
en Limburg, 35 et per week,
allen zoo vurig hebben verlangd. De bond, tact met de werkgeversorganisaties is beter
onze mooie N C.L.B , kan weer in het open- dan ooit te voren. Maar het belangrijkste
2. Arbeiders van 19 en 20 jaar in het gebaar optreden. Meer dan drie jaren hebben werk moet nog geschieden: de duizenden
heele land, 30 et per week.
we ons werk in het verborgen en onder Christen-arbeiders in onze bedrij v.en moeten
dikwijls zeer moeilijke omstandigheden moe- weer toetreden tot den bond! En ziedaar
3. Arbeiders van 18 jaar en jonger in het
ten verrichten. Uiterlijk bestond de bond de taak, die wacht!
geheele land, 20 et per week.
niet. Maar in werkelijkheid leefde hij voort Kom zoo spoedig mogelijk bijeen.
Wijs een paar flmke kerels aan tot voor- Dit is een vogrloopige regeling. Zoo spoedig
in de hoofden en harten van duizenden
mogelijk zal een definitieve regeling worden
Christen-land- en tuinarbeiders én hun vrouvastgesteld. Begin echter met bovenstaande
wen. Dat heeft het bondsbestuur in deze drie
voorloopige regeling toe te passen.
jaren ondubbelzinnig ervaren.
Toetredingsformulieren, contiibutiestaten enz.
In alle provincies van het land, in de eene
volgen eveneens zoo spoedig mogelijk.
weer
meer dan in de andere, is het contact, is de Het
Wacht daar echter niet op en begin direct
band met de mannen van den N.C.L.B. bewaard gebleven. Honderden bondsmannen Met dit „het" bedoelen we onze Christelijke met leden in te schrijven, contributie te
hebben wekelijks hun bijdrage geofferd voor Vakbeweging. Een stroom van brieven uit het innen enz.
•de instandhouding van het ondergrondsche geheele land bewijst ons dat de oude liefde en de Het wachten is nu op U!
bondswerk. Wij stellen er prijs op, al deze oude geestkracht in dezen bezettingstijd niet is Toon Uw dankbaarheid voor de bevrijding"
vrienden te danken voor de trouw, aan den verzwakt. Eer is het tegendeel het geval. van ons Vaderland door versterking der
bond bewezen.
Met grooten ijver wetpen zich jonge en oude Christelijke Vakbeweging.
Er zijn er onder hen, die deze trouw met vrienden op den propaganda-arbéid. Het Gij hebt thans ervaren, wat er van een
langdurige gevangenisstraf hebben bezegeld. ledental van het Verbond stijgt met den dag, wereld en een maatschappij terecht komen,
Er is er ook één, die deze trouw heeft be- ja met het uur. Een totaal overzicht te die losgeslagen zijn van het Evangelie.
zegeld met den dood. Vorige week is het geven, met cijfers die op dit oogenblik nog: Daarom is de grootste dienst, dien gij Uw
lang gevreesde bericht ontvangen, dat onze beteekenis hebben is ons helaas niet mogelijk. volk, Uw bedrijf. Uw mede-arbeiders kunt
2e secretaris-penningmeester, vr. Tj. Panne- Van tal van afdeelingen en besturenbonden, bewijzen: trouwe arbeid in gehoorzaamheid
koek, die in 1913 door den „Sicherheitsdienst" zijn de gegevens nog niet binnen of onvol- aan het Evangelie.
in verband met zijn ondergrondschen arbeid ledig binnen. Desniettemin is ons bekend Alleen in den weg van het Evangelie is
werd gearresteerd, na een langdurig lijden dat daar gewerkt wordt. Wij zullen dus nog oplossing der sociale vrager! mogelijk.
even moeten wachten op een voltallig leden- Zïjt daarom propagandist!
in Januari 1945 op 58-jarigen leeftijd in het
Maak Uw mede-arbeider hd!
concentratiekamp Mouthausen (Oostenrijk) is bericht.
Wees actief!
overleden, Aan vr. Pannekoek is een afzon- Enkele gegevens die ons bereikten mogen
derlijk „In memoriam" gewijd, doch ook op ons inmiddels eenigermate een beeld geven Rust niet, voor ge allen, die het Christelijk
beginsel voor de maatschappij aanvaarden,
van den toestand.
deze plaats geven wij kennis van dit verIn Den Haag was het geregistreerde leden- lid hebt gemaakt!
scheiden. Het is mede aan den trouwen arbeid
tal midden Juni 1600. In Zwijndrecht, een Een nieuwe toekomst wacht.
van onzen vriend Pannekoek te danken, dat
ónze bond thans kan herrijzen. Zijn nage- kleine plaats 200, in Middelstum, een nog Zeer veel is vernietigd, veel moet worden
Groote en uiterst belangrijke
dachtenis zal bij ons in hooge eere blijven. kleiner 85. Wij doen maar een greep. Wat opgebouwd.
Ook met de besturen der werkgevers- de aangesloten organisaties betreft, vermeldt vraagstukken moeten tot oplossing worden
organisaties is in den voorbij geganen tijd de Bouwarbeidersbond midden Juni 70 af- gebracht: de loonen, de arbeidstijd, de prijcontact bewaard gebleven. We kunnen het deelingen met omstreeks 1400 leden en de zen, Wömngfcoüw, ouderdomspensioen enz.
zelfs sterker zeggen: nimmer is zoo veel- Fabrieksarbeidersbond 30 afdeelingen met Bij dit alles zijt gij betrokken en hebt gij
1740 leden. Ook dit is maar een zeer on- een taak.
vuldig én regelmatig overleg gepleegd met
de landbouworganisaties als juist in dezen volledig beeld van den werkelijken stand Daarom aan d'én' slag!
bezettingstijd! Vanaf het najaar 1941 tot nu van zaken. Maar uit alles blijkt: het leeft En de Heer des hemels, Die de Heer is
het werk onzer
toe zijn we elke maand bijeen geweest ter weer. Wij gaan een goede toekomst tegemoet. ook van ons leven, zegene
1
:
voorbereiding van den gemeénschappelijken
De Christelijke Vakbeweging wordt gedragen handen, Zijn-nöatif ter eet , Zijn wereld tot heil.
arbeid, ten bate van ons volk, van ons be- door de liefde en toewijding harer leden.
RUPPERT

St

leeft

hem wordt afgestroopt, dat de touwen zullen worden doorgesneden. Hij houdt zijn
adem in, nu gaat de vrijheid komen! Maar
er gebeurt niets, machteloos blijft zijn lichaam
gekromd. Het laatste touw is zeker nog niet
doorgesneden. Bevend tasten zijn vingers
om het te vinden. Maar er is geen touw
en wat nu
meer, er zijn alleen de groeven die het in
zijn lichaam achterliet. En dan begrijpt hij
ineens, dat hij in de touwen is kromgegroeid,
Er is al veel over onze bevrijding geschreven. verwrongen. „En hij kreunde diep en smarEn nog telkens heb je moeite om je in te telijk, hoewel hij geen pijn meer voelde",
denken dat het waar is. We zijn weer vrij! zegt het verhaal.
Je kunt de heerlijkheid ervan nog niet op, Is het ons niet net zoo gegaan? Hoe hebben
en tegelijk blijkt dat vrij-zijn zoo héél anders ook wij verlangd naar de vrijheid! Dan zou
e zijn dan je je had voorgesteld. Nog veel alles weer zijn als vroeger. Maar bij. alle
diepe vreugde om de ontspanning na de
heerlijker ~ ja j maar vooral ook veel moeiker. Als je de menschen om je heen hoort jarenlange druk is er zoo veel dat ons verpraten, hoor je haast meer gemopper dan wart en belemmert. Soms ben je geneigd
om te denken: is dit nu de vrijheid?
woorden van verheuging en dank. Het is of
iedereen zich het vrij zijn toch anders heeft Je zou willen gaan waarheen je zin had —
gedacht dan het nu blijkt te zijn. Zelf heb en het kan niet, er zijn geen vervoermiddelen.
J e dat ook telkens. Hoe zou dat komen?
Ik heb deze weken dikwijls moeten denken Je wilt weer aan 't werk, en er zijn honderd
aan een verhaal van Marianne Philips. belemmeringen, in de omstandigheden en in
iJaarin wordt verteld van een jonge Chinees, jezelf.
die door den oppersten Heerscher veroor- Je zou wel weer eerlijk willen worden,
deeld wordt tot het dragen van een narrên- maar 't blijkt een toer te zijn.
a
k, drie duizend dagen lang. Het pak blijkt Je zou één willen zijn, als volk, als jeugd,
hem
echter te klein te zijn, en dan wordt als kerken, en overal duiken groepen en
2l n
l lichaam op bevel van den Heerscher partijen op, meeningen en leuzen. Hoe daarm
eedoogenloos met touw ingeinoerd, tot hij in koers te vinden?
' 'n kan. Vreeselijke pijnen lijdt hij, maar Je zou willen. . . We willen zoo véél, en
a
h'ld is daar de hoop op het einde van den de meesten van ons zijn nog als lamgeslagen,
straftijd, als hij weer vrij zal zijn. Dan zal niet in staat om de vrijheid te dragen en
uit te bouwen tot dat kostelijke, dat ze zijn
<-ijn rug ^h weer rechten en fier rechtop
Wl hij in bet zonlicht staan. En eindelijk kan. Vrij — ja, Goddank! Maar wat nu ?
18
J. A. W. v. Stoetwegen,
net oogenblik gekomen, dat het pak van
Voor onze vrouwen
en meisjes.

VRIJ

DE GELDMIDDELEN
., donder ge l a kunnen \vïj niet werken . . . .
.200 luidt cle mededeeling van diverse vrienden
: ïi) hun brieven aan het Dagelijksch Bestuur.
En. deze vrienden hebben volkomen gelijk:
zonder geld begint men niet veel.
Deze waarheid geldt echter niet alleen voor
Hoofdbesturen, Afdeelingsbesturen en Besturen
der Besturenbonden, doch evenzeer voor het
Dagelijksch Bestuur van het Vakverbond.
De vraag is dus: Hoe komen wij aan geld?
'Voor een vakorganisatie is daarop slechts één
.^ntvvoord mogelijk: Door het innen der contrïptiën van de leden!
Jndien wij geen of nog geen afdoende maatj Sclen hebben genomen, welke waarborgen
; at de contributiön van de leden regelmatig
'"Tienkomen, heeft het aanvragen van geldsi t ' rw gen, aan welke instantie in onze beweging
M^n, ook. weinig z i n .
ras wanneer in elke plaats, waar leden van
Christelijke Vakbeweging \\onen. gelrouw
g? c »nthhueerd wordt, en deze contributiën -

B^W van de percentages die de Afdeetmgen voor eigen uitgaven krachtens overeenkomst met Je Hoofdbesturen mogen behouden
~~ a,an/}? ^°°klkesturen worden overgemaakt,
en de Hoofdbesturen op hun beurt hun financiëele verplichtingen tegenover het Vakverbond
vervullen, is er g e fd yoor cU financiering van
den arbeid van de geheele beweging, in al
"aar onderr.lee.Icn.
En, de leden willen contributie betalen. Als
je Afdeelingen nu maar voor een goede, aan
ft
"s leden bekende, regeling voor inning of
°nderlinge afdracnt zorgen.

Nu weten wij ook wel, dat alles niet direc*
op rolletjes kan loopen en dat ook het- geldverkeer in de eerste weken na de bevrijding
nog erg in de war was, maar nu — per einde
Juni - begint er tocK al weer aardig teekening
in de zaak te komen. Het postwisselverkeer
is in elk geval behoorlijk in orde en met de
giro-overschrijvingen en -stortingen gaat het
ook al iets beter.
Maakt dan nu ook een regelmatig gebruik van
de mogelijkheden.
Voorloopig dienen wij ons nog aan de U
reeds eerder medegedeelde regeling te houden;

Besturenbonden.
De Besturenbonden dienen zooveel mogelijk
niet de ter plaatse beschikbare gelden, — dit
zijn de gelden, die de Afdeelingen der organisaties voor eigen uitgaven van de van de leden
geinde contributiën mogen behouden — de gemaakte en de te maken kosten te dekken.
De arbeid der Besturenbonden is momenteel
immers overwegend: arbeid ten dienste der ter
plaatse gevestigde Afdeelingen van de Bonden.
Daarom is het gemeenschappelijk verteren van
de beschikbare gelden in Besturenbondsverban d
practisch het meest aangewezen.
Hoofdbesturen.
De^i Hoofdbesturen betalen eigen kosten —
salarissen van eigen bestuurders en personeel
inbegrepen — zooveel mogelijk uit de ontvangen
contributiën en dragen het restant al aan den
penningmeester van het Vakverbond. Indien
zij voor het doen dezer uitgaven gelden tekort

komen, zullen zij deze na gemotiveerde aanvrage ontvangen van den Verbondspenningmeester.

Gouden C.N.V.-Insignes
Met onze inventaris, zijn destijds de nog voorradige gouden C.N.V. insignes geroofd. De
uitgifte van dit eere-teeken sten leden met een
ononderbroken 23-jarig lidmaatschap der Christelijke Vakbeweging moet dus tot gelegener tijd
worden/ opgeschort. Indien weder tot uitgifte
mocnt worden overgegaan, zal de periode
25 Juli 1941-7 Mei 1945 uiteraard medetellen
voor allen die de Christelijke Vakbeweging
ook in die periode trouw zijn gebleven.

Zilveren C.N.V.-Insignes
Van de geroofde zilveren C.N.V.-insignes. die
in 1942 aan een opkooper en later aan een
edel-metaalbewerker zijn verkocht, zijn weder
enkele honderden in ons bezit gekomen. \Vi|
\venschen dezen tegen den ouden prijs van
25 cent per stuk ter beschikking van de leden
te stellen. Bestelling (met gelijktijdige overmaking
van het bedrag) per postwissel of per brief
met postzegels van 7*/2« en 5 en l '/2 cent.

„Draagt Elkanders Lasten"
De hulpverleeningen
Met de hulpverleening aan de leden der Christelijke Vakbeweging ten laste van het tb.c.-fonds
..Draagt Elkanders Lasten/', zal nu langzamerhand weder moeten wofdatt begonnen.
Wij doen echter een dringend beroep op alle
D.E.L.-vrienden om krachtig mede te werken.
dat D.E.L. weder over eenige geldmiddelen
komt te beschikken.
Dat kan allereerst, door het innen en afdragen
aan de Hoofdbesturen van cle gewone bondscontributiën, aangezien in den vervolge D.E.L.
een vast bedrag uit de door de Hoofdbesturen
aan het C.N.V. af te dragen gelden (C.N.V.contributie) ontvangt. (Het individueele deeïnemerschap en idem contributie zijn vervallen.
Alle leden der Christelijke Vakbeweging zijn
thans deel gerechtigden van D.E.L.).
Dat kan voorts, door het houden van collecten
op vergaderingen, door het werven van donateurs
(minimum-bijdrage f l.— per jaar) en, zoo spoedig dit weer mogelijk is, door organiseeren van
bloemendagen (openbare collecten). Materiaal
voor de bloemendagen hebben wij jammer
genoeg niet voorhanden. Alleen nog een kleine
hoeveelheid bloemetjes met speld.
..De leden van de bij het C.N.V. aangesloten organisaties en hunne huisgenooten
hebben alleen aanspraak op hulp van het
fonds, bij eeu aaneengesloten lidmaatschapsduur van tenminste:
a. drie maanden, voor zoover de hulp huisverpleging, extra voeding, huishoudelijke hulp
of dergelijke betreft;
b. zes maanden, indien de hulp betreft het
bijdragen in de kosten terzake van verpleging
in een inrichting of verbetering van den woningtoestand.
De onder sub a en L genoemde wachttijden
worden op respectievelijk één en drie maanden
gesteld voor die oud-leden, welke binnen
een maand na de wederoprichting der in
1941 tijdelijk opgeheven Christelijke Vak
beweging, tot de betreffende organisaties zijn
toegetreden.
Voor de oud-leden, die de Christelijke Vak

beweging trouw zijn gebleven alzoo een gunstige bepaling.
Nu begrijpt natuurlijk een ieder, dat wij ons
t.b.c.-fonds voorloopig niet te zwaar moeten
belasten. \Vij moeten eerst weder over eenige
geldmiddelen beschikken. Indien dus andere
^hulpbronnen kunnen worden ingeschakeld, moet
dit voor alles geschieden.
De hulp van de* zij de van D.E.L, moet zich
voorshands uiteraard beperken tot hulp bij
huis verpleging en dnn nog in den vorm van
een bescheiden tegemoetkoming in de kosten
van dezelve.
Voor hulp bij sanatoriumverpleging kunnen ge
lukkig de ziekenfondsen ingeschakeld worden.
De D.E.L.hulp zal trouwens te allen tijde moeten
worden verleend in aanvulling aan die waarop de patiënten wettelijk of krachtens l i d m a a t schap van andere instellingen aanspraak kunnen
doen gelden en voorts uitsluitend na ingewonnen
advies van den huisarts en gehoord bet consultatiebureau voor de t.b.c.-bestrijding.
Utrecht
W. DE JONG

EX LIBRIS
Thans bieden we aan een keurig verzorgd ex libris voor U te teekenen.
Met 3 weken franco thuis.
Kiest U:

„OW Thomson"
„New Blondo"
„Studio Ster"
,,Henri de Luxe"

f 15.—
„ 20—
„ 25.—
,, 30.—

In elke prijsklasse een mooiere uitvoering. Maar welke U ook bestelt,
U kunt steeds op artistieke uitvoering
rekenen.

Studio De Klerk
A. de Haenstr. 118, Den Haag

Penningmeester

Raad van Vakcentralen
Het reglement van samenwerking tusscben het
N.V.V.. het R.K.W.V. en het C.N.V, voorziet allereerst in een top-orgaan: de Raad van
Vakcentralen,
Door het instellen van dezen Raad heeft de
vakbeweging in Nederland één adres gekregen.
Wij achten dat heel belangrijk. De Overheid
en r Ie werkgevers-organisaties weten nu. waar
zij de Nederlandsche vakbeweging kunnen
vinden. En van dit centraal bureau uit zal het
contact niet de vakbeweging in heel ons land
worden bewaard.
Straks hierover meer.
De Raad van Vakcentralen \vordt, volgens
artikel 3 van het reglement van samenwerking
gevormd door de voorzitters, alsmede door één
der bestuursleden van de vakcentralen. De
voorzitters verdeelen onder elkaar de functies
van voorzitter, vice-voorzitter en secretarispenningmeester. Deze verdeeling heeft thans
voor de eerste maal plaats gevonden. De voorzitter van het N.V.V., de beer K u p e r s , treedt
op als voorzitter: secretaris-penningmeester is
de heer de Bruin, voorzitter van het R.K.XV,V,
en vice voorzitter is onze Verbondsvoorzitter
A. Stapelkamp.
De Raad vergadert elke l -4 dagen en verder
zoo dikwijls de voorzitter of twee leden het
wensthelijk achten.
Besluiten kan de Raad slechts nemen, indien
minstens tweederde van de stemgerechtigde
leden zich daarvoor verklaren. Verklaren de
vertegenwoordigers van een der Centralen, dat
een aan de orde gesteld punt voor ben van
principieele beteekenis is, dan wordt dit, indien
daarover bij de besprekingen geen overeenstemming wordt bereikt, van de agenda afgevoerd.
Door deze reglementaire bepaling wordt voorkomen, dat een der Vakcentralen ten aanzien
van eenig principieel punt overstemd zou kunnen
worden, waardoor er uiteraard in de onderlinge
verhouding een breuk zou kunnen komen.
Artikel 8 van het reglement van samenwerking
omschrijft de bevoegdheden van den Raad.
Allereerst wordt vastgesteld, dat de Raad de

zelfwerkzaamheid van de Centralen zal eerbie"
digen en bevorderen. Verder is hij bevoegd,
bij alle daarvoor in aanmerking komende organen de sociaal-economische en sociaal-hygiënische belangen der werknemers te behartigen.
Hier kan inzonderheid de samenwerking vruchten dragen, die in geen enkel opzicht behoeven
onder te doen voor de resultaten van die organisaties die men tegenwoordig ,,eenheids-organisaties" noemt. Zelfs zullen deze vruchten
rijper zijn, dan die door middel van een
heterogeen-samengestelde eenheidsvakbeweging
bereikt, waar innerlijke verdeeldheid en i n n e r lijke verschillen niet tot uitdrukking en niet —
door ze „door te praten — tot oplossing kunnen
\vorden gebracht.
De Raad is bevoegd overleg te plegen met
en aanwijzigingen te geven aan alle geledingen
van de vakbeweging zooals Bedrijlsunies, Raden
van Overleg en Vakcentralen, onderlinge geschilllen te beslechten, de uitvoering van door
hem genomen besluiten or van besluiten van
andere bevoegde Overheids-instanties te bevorderen, enz.
De Raad zal nader beslissen wat gezamenlijk
gedaan kan worden op het gebied van de
volksgezondheid, als t.b.c.-bestrijding, vacantieoorden, ziekenfonds wezen, enz. alsmede op
sociaal-economisch gebied nis:
het spaarbank-, verzekertngs-, bank- en coöperatie-wezen, sociaal-economische documentatiedienst, enz.
Tenslotte zal de Raad desgewenscbt zijn medewerking aan de uitvoering van door de regeering of door den Nat. Corporatie ven Raad
genomen besluiten verleenen.
De Raad van Vakcentralen is dus bet hoogste
orgaan in de Nederlandsche vakbeweging. Z i j n
werkzaamheid moet ertoe leiden in alle geledingen van de vakbeweging die eensgezinde
en gelijkgerichte werkzaamheid op sociaaleconomisch gebied te bevorderen, die in het
b e l a n g is van de werknemers en van het algemeen belang.
F.

De ontwikkeling gaat voort.
Het stichten van besturenbonden is een min
of meer geniale greep geweest. Over Je plaats
en de taak van de besturenbonden is geruimen
t i j d strijd geweest. Maar men mag zeggen, dat
deze strijd reeds lang vóór den pas geëindigden
oorlog was beëindigd. In heel de Nederlandsche
vakbeweging beeft men besturen- of bestuurdersbonden voor het plaatselijk werk noodzakelijk
geacht.
In het systeem van samenwerking, dat culmineert in den Raad van Vakcentralen is aan
de besturenbonden weliswaar geen nieuwe taak
gegeven, maar op bun arbeid wordt toch een
nieuwe nadruk gelegd.
De besturenbonden in elke plaats vormen
Raden van Overleg. Door r e g e l m a t i g bijeen te
komen — en dit is in het reglement vastgesteld
— is er minder kans op, dat bepaalde besturenbonden -- insluimeren, hetgeen voorneen
nog wel eens gebeurde.
Verhoogde activiteit wordt nu vereischt. De
Raad van Vakcentralen zal zeker niet nalaten
te zorgen, dat de Raden van Overleg voldoende
werk voor hun rekening krijgen.
Onze besturenbonden weten wel wat hun taak
is. Voorzoover deze de directe belangen van
alle werknemers ter plaatse raakt, treden nu
de Raden van Overleg op. Deze verlegenwoordigen het werknemers-element en hebben daarom te zorgen, dat zij, overal waar de algemeene
werknemers-belangen in het geding zijn, optreedt. In Commissies v a n de arbeidsbureaus.
voor de steun verleening respectievelijk overbruggingsuitkeering. in de Raden v. Ai beid,enz.
behoor en de Raden van Overleg vertegenwoor
digcl te zijn. Bij de bevoegde plaatselijke
autoriteiten moeten zij zich zoo nood i g. in bef
belang van de werknemers laten gelden. \Vant
meer dan ooit is het noodig, dat met het
arbeidende volt in ons land r e k e n i n g wordt
gehouden.
De drie voorzitters der besturen bonden plus
nog één Vertegenwoordiger van e i k e n besturenbond vormen den Raad van Overleg. Elk der
drie voorzitters hebben een functie, hetzij als
voorzitter, vice voorzitter o i secretaris-penningmeester. Besluiten k u n n e n slee h t s genomen
worden met 2/3 meerderheid.
Het reglement van aamenwerking is in druk.
Aan de besturenbonden zal een exemplaar
worden toegezonden. Zoodra men dit heeft
ontvangen, kan men tot de oprichting van een
Raad van Overleg overgaan.
F,

De arbeidersbeweging naar deze beginselen
zal voor de andere standen der maatschappij
OOK moeten erkennen een goddelijke roeping
en een reclit om Jie te vervullen.
Zij kan Jus niet zijn een klassenstrijd, maar
moet zijn een strijd om aan de arbeidende
klasse

te verzekeren Je

mogelijkheid en

net recht om nare goddelijke roeping ten
volle te vervullen.

Ds A. S. TALMA
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Geen

ANARCHIE
De stakingen die de laatste weken hier en
daar zijn uitgebroken, zijn een bewijs van
de spanningen die er heerschen in de arbeiderswereld. Een bewijs ook van gebrek aan
9°ede leiding.
Er wordt in sommige kringen beweerd, dat
deze stakingen, buiten de serieuse vak'eweging om geproclameerd, zou blijken dat
: laatste haar vat op de arbeiders heeft
erloren en die overgegaan zou zijn op
erlei comité's en groepjes, die voor deze
wilde conflicten aansprakelijk zijn.
Wij gelooven niet dat het een breed betoog
«hoeft om duidelijk te maken dat dit op
«en vergissing berust.
Ongetwijfeld hebben de voorbijgegane vijf
laren hun invloed doen gelden in de arbeiderswereld. Het ontbreken van de oude vertrouwde
en beproefde leiding der vakbewen
9'
g.
het
niet meer rustig met elkander in
v
ergaderingen kunnen overleggen, het wegteren van tienduizenden arbeiders naar
Duitschland, het onder de zweep van de
Duitschers moeten werken, en nog meer
andere factoren, hebben hun gevolgen gehad,
^u na de bevrijding, nu deze, de bewegingsvrijheid der arbeiders belemmerende factoren,
zijn weggevallen, ontstaat er de neiging om
de nieuwe vrijheid eens goed uit te leven.
Er zijn helaas elementen in de arbeidersWereld die dat aanmoedigen, die daaruit
Politieke
winst willen slaan, en zoo den
n
ood
die
er
in breede kringen is, misbruiken.
Ot
o
tot
staking,
en ongeorganiseerde wilde
ac
tie aan te zetten. De Nederlandsche arbeic er
' s zijn te schrander, te nuchter en soliede
v
an aard, dat dit spelletje lang zal kunnen
worden gespeeld. Een vakvereenigingsprac"jk van veertig jaren, wordt maar niet zonder meer ondersteboven geloopen. Die pracKjk heeft de arbeiders geleerd, dat wilde
stakingen, ook al leveren ze schijnbaar voordeel op, toch verlies beteekenen. Zij wreken
zich in de toekomst. De voorbeelden liggen
voor het grijpen, dat in streken en bedrijven,
waar dit wapen veel werd gehanteerd het
vaak in jaren niet kon komen tot behoorlijk
overleg
en een goede regeling der arbeidsv
oorwaarden. In den tegenwoordigen tijd
Komt er nog iets bij.
"«el ons volk — behalve dan misschien de
*Warte
handelaren en collaborateurs — gaat
n
°9 gebukt onder de gevolgen van den
oorlOg.

De opbouw van ons land, de aanvoer van
kolen, levensmiddelen en grondstoffen moet
snel geschieden willen we niet opnieuw een
winter .tegemoet gaan, die met name voor
de arbeidersgezinnen, groote zorgen zal
brengen.
Het stopleggen van de vitale bedrijven nu
- in dit tijdsgewricht - is een misdaad tegenover ons volk. Wanneer dit bij herhaling
gebeurd zal dit een reactie veroorzaken in
tal van kringen die zich gaat uiten in de
stemming: dat moet maar neergeslagen
worden.
Zulk een stemming kan voor het tot ontwikkeling brengen van de rechtspositie van
den arbeidenden stand in de maatschappij
van morgen, in sterke mate belemmerend
werken. Vandaar dat wij de arbeiders ten
zeerste waarschuwen tegen dit wilde gedoe.
Wat U als winst van zulk een staking
wordt voorgehouden is in wezen verlies.
Het is een terugval op de syndicalistische
periode uit de vakbeweging van 35, 40 jaren
terug. Een donkere bladzijde in de geschiedenis der Nederlandsche vakbeweging.
Laten wij ons met alle kracht tegen deze
stakingsgymnastiek verzetten. De arbeiders
en de arbeidersbeweging gaat er mede naar
den afgrond. Het is koren op den molen
van allerlei fascistische en communistische
elementen.
De principieele lijn door de Christelijke
vakbeweging steeds gevolgd: geen deelname
aan politieke en wilde stakingen geldt ook
nog voor vandaag.
Eigenlijk moet elke staking, onder de huidige
verhoudingen veroordeeld worden. Langs

den weg van overleg, moet het tot oplossing van geschillen komen, moeten rechtvaardige verlangens worden vervuld, moeten
grieven worden weggenomen.
Er wordt wel eens geklaagd dat die weg
soms zoo lang is. Dat er zooveel gepraat
wordt voor het tot een beslissing komt.
Dat is misschien soms wel zoo. Niet alle
instanties, ook niet de Overheidsinstanties
kennen de „polsslag van den tijd". Dat
verwekt wel eens ongerustheid en wanneer
die ongerustheid zich dan manifesteert in
een conflict of een conflict dreigt, slaat men
van schrik achterover en geeft toe. Naar
buiten schijnt dan een vrucht van het wilde
conflict te zijn, wat in wezen een vrucht is
van het overleg. Dat moeten we niet hebben.
Zwakke regeerders zijn gevaarlijk voor de
rust, maar evenzeer weifelende. Trouwens
wie zwak is, durft gewoonlijk ook geen beslissing te nemen op 't moment dat het
noodig is. Dat werkt de anarchie, het wilde
gedoe in de hand.
Daartegen zal zich de Christelijke vakbeweging thans ook moeten keeren, positief en
radicaal. Wij willen geen anarchie. Wij
willen ook geen reactie.
Wij vragen sociale gerechtigheid, zoeken
gerechtigheid.
Wij zullen de Regeering steunen wanneer
ze zich verzet tegen anarchie, maar wij
vragen evenzeer dat zij den weg voor goed
en snel overleg openstelt.
Dat vragen wij ook van de werkgevers.
Het is een levensbelang voor ons volk. Het
is de eenige mogelijkheid om uit het huidige
moeras te geraken.

Algemeene Vergadering
Op Woensdag 25 Juli a.s. houden wij onze eerste
Algemeene Vergadering na de bevrijding.
Deze vergadering vangt aan des morgens te 10 uur
en wordt gehouden in de bovenzaal van het
Gebouw N.U.C. Drift 13 te Utrecht.
De uitnoodigingen met agenda werden aan de hoofdbesturen toegezonden
Het dagelijksch bestuur van het C.N.V.

\

De Kerk en het sociale leven
t Is heelemaal niet vreemd dat in dit blad over
dit onderwerp wordt geschreven, Wie de jaargangen van De Gi ds vóór 1940 opslaat,
zal Herhaaldelijk soortgelijke opschriften tegenkomen. Ook nu is er aanleiding over deze twee
groolheden in het leven van t Nederlandsche
volk te schrijven.
Naarmate de Kerk leeft en de sociale actie zich
openbaart, zullen beide relatie met elkaar hebben
en mogelijk ook tegenstellingen te voorschijn
roepen. Dat zal in de nabije toekomst wel blijken.
De Kerken in ons Vaderland hebben in de
jaren der bezetting op allerlei manieren getuigenis afgelegd van haar geloof en zoowel de
Duitsche machthebber als het Nederlandsche
volk vermaant Gods gerechtigheid te betrachten.
Praclisch was het alleen nog maar de Kerk die
haar stem, namens haar Zender, verhief tegen
leugen, onrecht, bedrog en haat. Die opriep tot
waarheid, recht, barmhartigheid en liefde. Wij
zijn dankbaar dat de Kerk niet afgelaten heeft
te getuigen.
De sociale actie is in de jaren der bezetting
door de Duitschers mond-dood gemaakt. Met
de verdwijning der confessioneele vakorganisaties werd voor goed een eind gemaakt aan
de ontplooiing van de sociale actie. De sociaaldemocratische vakbeweging had men aanvankelijk nog een schijn van leven gegeven, maar
ook deze schijn werd weggenomen toen het
Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen,
met enkele resten van de confessioneele vakbonden, werd omgevormd tot een Arbeiclsfront
naar Duitsch model. Sociale actie veronderstelt
vrijheid van meeningsuiting en ontplooiing van
initiatief. Die kan niet bestaan in het keurslijf
van overheidsdwang. Dan verstikt ze en gaat
dood. In het openbaar verviel na l Mei 1942
elke sociale actie in ons Vaderland. Maar in
de catacomben werd de sociale actie levendig
gehouden. Dat was wel. een gevaarlijk werk,
want ieder die het waagde iets anders te doen
dan door den tyran verordend, werd als saboteur aangemerkt en als zoodanig behandeld.
Het gevaarlijke werk werd toch verricht. Dat
bewijst het goede plan inzake de ontwikkeling
der bedrijfsorganisatie, in onze ,, richtlijnen
neergelegd. Dat kwam tot uiting in het overleg
tusschen cle drie vakcentralen waaruit het reglement van samenwerking niet zijn Raad van Vakcentralen, Bedrij fs-uhies enz., werd geboren.
En wordt gedemonstreerd in de Stichting van
den Arbeid, het allernieuwste orgaan van samenwerking tusschen patroons- en arbeidersorganisaties.
De sociale actie is nu weer voor het voetlicht
getreden en is haar werk begonnen en het spreekt
wel haast vanzelf dat de Kerk, de vergadering
der Chrislus-geloovigen (zooals de Nederlandsche
geloofsbelijdenis haar noemt), ook met haar in
aanraking komt. Een aanraking die beide tot
zegen kan zijn, indien blijkt dat zij elkaar
verstaan.
\Vant de Kerk, en dat zijn niet de bedienaars
des \Voords of cle Kerkeraden alleen maar allen
die van haar deel uitmaken, brengt de woorden
des eeuwigen levens. En zij Iaat het licht des
evangelies schijnen over alle menschelijke verhoudingen, dus ook over de maatschappij rnet
haar ingewikkelde vraagstukken en de manier
waarop menschen met elkaar in het arbeidsproces moeten leven.
Zij spreekt dus ook tol werkgevers en arbeiders
ongeacht of zij naar haar willen hooren of niet,
Haar woord richt zich dus niet alleen tot de belij-

Het vrije Zuiden

ders, maar ook tot de niet-belijders, Daarvoor is
zij Kerk, omdat zij de opdracht heeft, het Evangelie te brengen tot alle creaturen.
Het spreekt vanzelf dat de Kerk zich in het
bijzonder richt tot de leden der Kerk door de
bediening des \VoorcIs. het catechetisch onderricht, in het pastoraal huisbezoek en in speciale
samenkomsten of schrifturen.
Zoo richtte de Nederlandsche Hervormde Kerk
zich vlak na de bevrijding tot haar leden met
het dringende betoog: Betracht rechten gerechtigheid, barmhartigheid en liefde, zoo zullen in
de sociale verhoudingen de beginselen van het
evangelie ingang vinden.
Ook verschillende plaatselijke Kerken zijn op
dit voetspoor van de Synode der Hervormde
Kerk voortgegaan, om haar geloofsgetuigenis
uit te spreken. Zoo kwamen wij in het bezit
van een „Herderlijk schrijven aan cle Gemeente
uitgegeven door de Kerkeraden der Ned, Herv.
Gemeenten van Daarle, Den Ham. Hellendoorn, Lemele, Lemelerveld, NijverJal, Vrïezenveen en Vroomshoop.
Aan dit belangrijke stuk, waar het zich ook
bezig houdt met het sociale leven, willen wij
in deze rubriek een paar artikelen wijden.

J. SCHIPPER

Voor M. Ruppert
Het Zuiden vrij! Wij, in bezet gebied
tuurden verlangend over de rivieren.
Honger degenereerde ons tot gieren.
De koude neep - een toegemuurd verschiet!
Maar over 't water hoorden wij het lied
aarz'lend en schier verloren in het tieren
der hordet totf in juub'lend vieren
vrijheid ook over ons zijn zang uitgiet.
Herrezen in geschonden land ~ tot puin
geschoten straten, zee waar akker was is d' eigen orde vrijer democraten.
Nu bloeit er - en wie zag ooit schooner
[tuin ? in vele kleuren allerhand gewas,
belovend vruchten, die het leven baten!

A. B.

vrijheid weer verbonden zal mogen zijn met
zijn werk. Andere banden wachten hem — en
hij wil, hij aanvaardt die ook.
leder mensch echter, die de vrijheid ziet en
beleven wil als een los zijn van alle banden
omdat hij alleen met zichzelf wil rekenen, is
in waarheid allerminst vrij. Bandeloos wél. en
en wat nu 4daardoor onbruikbaar, met duizend banden evenil
wel gebonden aan zichzelf, zijn gemakzucht,
zijn egoïsme.
Weet je nog hoe het was, die eerste dagen
\Vic vrijheid als een rijkdom, als een kostbaar
dat we weer vrij waren? Vrij! Je wist niet. or je
bezit beleven wil, wéét. dat vrij wórden behuilen of lachen moest en waarschijnlijk heb
teekent: een losgemaakt worden van banden
je beide gedaan. Na al die jaren van ,,dit mag
niet en ,,dat mag niet . van ,,dit moet en dat , ' die knellen en benauwen. Van bezetting en
gevangenschap, van angst en pijn; van schuld,
waardoor je aan alle kanten ingekneld en neer~
van zichzelf. En hij aanvaardt, d«it vrij-zijn
gedrukt werd — ineens weer vrij te zijn. alles
inhoudt: gebonden worden, aan menschen, aan
te kunnen en te mogen! \Vat een heerlijkheid.
werk, aan een levensovertuiging, in een sterk
Gek alleen - waarom zou die allereerste blijdverantwoordelijkheidsbesef,
in
eenvoudige,
schap betrekkelijk zoo gauw alueer zijn ingestrenge plichtsbetrachting, in onvoorwaardelijke
zakt? Erger, waarom zou de vreugde van velen
gehoorzaamheid.
zoo merkwaardig vlug plaats gemaakt hebben
Wie Christen is, weet bovendien, dat je pas
voor gemopper, afkeurende critiek en andere
heelemaal en écht vrij bent. als je door Jezus
uitingen van teleurstelling en verbittering ?
Christus bent vrijgemaakt Is dat zoo? Met
Ja, wat is vrij zijn dan eigenlijk?
foede wil, d.i. wil ten goede, kun je er toch
Is het werkelijk alleen maar: los zijn van alle
ook komen, lijkt het vaak. Maar wie zichzelf
banden, doen en laten kunnen wat je zelf wilt?
eerlijk kent, moet met Paulus zeggen: ,,Het
Het lijkt misschien even zoo, als je als volk
goede dat ik wil. dat doe ik niet, maar het
en als enkeling net vrij geworden bent van een
kwade dat ik niet wil, dat doe ik." Paulus
zoo zware druk als wij die hebben beleeld.
wee' dat, omdat hij op zeker moment in zijn
Maar het kon wel eens zijn, dat onze vrijheid
leven Gods ajem gehoord heeft, omdat God
ons op het oogenblik juist daarom voor zooveel
hem ontmoet is. Mét hem weten het alle
ongedachte moeilijkheden zet. omdat we ons
menschen. die door den Bijbel met God in
vrije menscheri wanen in een zin van: nu kan
aanraking zijn gekomen. Je kunt beter zeggen:
en mag alles wat we zelf willen.
die door God zijn aangeraakt. Dan pas weet
\Vant nietwaar? als een gevangene vrij wordt,
je, hoe onvrij je bent, hoe gebonden, door de
neemt men hem zijn boeien af en hij kan gaan
zonde, aan schuld van allerlei grootte en soort
waar hij wil. En als ik vrij krijg, van school,
en aan angst en benauwdheid tengevolge
van m n werk. dan heb ik vacantie voor mijn
daarvan.
eigen plezier. En als vrij mensen moet je natuurEn zie! van die on-vrijheid, die gebondenheid
lijk kunnen doen en laten wat je zelf wilt.
heeft Jezus Christus ons vrij gemaakt, en daarStop ! hier is sprake van twee soorten van vrijmee vrij om ons los te maken van al wat ons
heid. \Vant de gevangene die vrijgelaten wordt
belemmert in een leven zonder Hem, vrij om
uit zijn boeien, uit de beklemming van de geHém te volgen, die van Zichzelf zegt:
vangeniscel, weet dat hij alleen van de vrijheid
Ik ben de weg, de waarheid en het leven.
genieten zal. als hij de vreugde erover deelen
J. A. W. v. STOETWEGEN
kan met wie hem thuis wachten, als hij in zijn

Voor onze vrouwen
en meisjes.
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dat Uwe Excellentie, met ons overtuigd zijnde
van de ernst van de aangeduide noodtoestand,
niets zal nalaten om, zo mogelijk, afdoende
te helpen.
Kleeding en schoeisel
Ten overvloede - vertrouwen wij - dringen
Onmiddellijk na het optreden van het nieuwe wij er bij Uwe Excellentie op aan wel te
willen bevorderen, dat, kan het op zeer korte
kabinet-het eerste na de algeheele bevrijding
van ons land - zond de Raad van Vakcentralen termijn, textiel-goederen en schoeisel ter beschikking worden gesteld allereerst voor dat
aan den Minister van Sociale Zaken het voldeel van ons volk, hetwelk het 't eerst en
gende schrijven.
het meest nodig heeft, waarbij wij er, wederjAan Zijne Excellentie den Heer om ten overvloede, op wijzen, dat de inkom|Minister van Sociale Zaken,
sten van de werkers momenteel zó minimaal
's-Gravenhage
zijn, dat zelfs de kosten van het z.g. „levensmiddelen-pakket" niet kunnen worden opgeExcellentie,
Uit alle delen van het land bereiken ons bracht.
De Raad van Vakcentralen zou het op prijs
dringende verzoeken alles in het werk te stellen, indien U hem met Uw besluit ten
willen stellen om te bevorderen, dat ten spoedigste voorzien worde in de noodtoestand: deze in kennis zoudt willen stellen, waarvoor
dankt.
f16' schrijnende tekort aan textiel-goederen, hij U bij voorbaat
Met verschuldigde gevoelens
'n het bijzonder kleeding en schoeisel. Die
w.g. A. C. de Bruijn
noodtoestand doet zich uiteraard het ergste
Secretaris
Qevoelen in de kringen van hen. die toen de Bakkers
oorlog uitbrak, over geen noemenswaardige
voorraden beschikten en wier inkomsten De Ondervakgroep „Broodfabrieken" en de
tijdens de oorlog niet toelieten textielgoede- Ondervakgroep „Brooabakkerijen" en de
ren, in het bijzonder kleding- en schoeisel z.g. werknemers organisaties bestaande uit de Al„zwart" te kopen. In het bijzonder de werk- gemeene-, R.K.-, en Christelijke Bond in het
nemers, met hun vrouwen en knderen, gaan bakkersbedrijf, hebben in een op Donderdag
onder dat dagelijks sprekende te kort zwaar 5 Juli gehouden vergadering, overeenstemming
gebukt, ten gevolge -waarvan de stemming bereikt over een algemeene loonsverhooging
onder die grote groep van de Nederlandse van 25 °/0 op de basisloonen vastgesteld in
bevolking zeer ernstig lijdt.
de door den Rijksbemiddelaar opgelegde reWij weten, dat het pas opgetreden Kabinet geling van arbeidsvoorwaarden voor het
zich voor zeer grote moeilijkheden geplaatst Bakkersbedrijf.
ziet, de Raad van Vakcentralen zal het gaar- De loonsverhooging zal voor het eerst worden
ne naar vermogen helpen. Wij weten óók, uitbetaald op Zaterdag 7 Juli a.s.

Van

len

arbeid

Persoonlijke verantwoordelijkheid
De moeilijke verkeerstoestanden zijn oorzaak
dat op verschillende verzoeken om over te komen
Pn te helpen, niet zoo snel een gunstige beslissing kan worden genomen, als wij graag
zouden willen. Bij de verkeersmoeilijkheden
Komen nog allerlei andere.
Toen \Voudenberg namens de Duitschers van
ons organisatie-apparaat bezit nam, functioneerde dat uitnemend. \Vij hadden geschoold personeel, wij hadden voldoende kantoormeubelen,
schrijfmachines enz. om het werk vlot Ie doen
verloopen.
Dat alles missen we thans. Slechts met de
grootste moeile zijn we er i'n geslaagd eenig
materiaal te verkrijgen, waardoor althans het
«llernoodigste werk kon worden gedaan.
Dit alles tezamen is oorzaak dat we nog niet
in den omvang als >we gaarne zouden willen
overal aan den arbeid leiding kunnen geven.
Er moet thans een beroep worden gedaan op
onze vrienden in het land om wel in nauwe
samenwerking met ons, maar dan toch ook in het
gevoel van eigen verantwoordelijkheid den
propaganda-arbeicl te verrichten. Op die persoonlijke verantwoordelijkheid hebben we steeds
gewezen. Ook in het verleden.
De leiding vormt niet de Christelijke Vakbeweging, maar leiding en leden samen.
Beide dragen ze verantwoordelijkheid, beide
de roeping om df beweging te bouwen.
Nu de leiding zich in net land, veel minder
Üftrj ze zelf zou wenschen, kan vertoonen. en
v
°0rlichting geven, rekenen we op de trouw
e
n liefde onzer leden.

\Verpt U met al uwe krachten op den propaganda-arbeid. Op onzen steun kunt ge daarbij
rekenen.
De oplage van ..De Gids wordt vergroot,
zoodat we hopenlijk ieder lid een exemplaar
zullen kunnen toezenden. Een propagandalolder,
frisch van kleur en frisch van inhoud ligt op
de pers. Wij hopen hem spoedig in een groot
aantal te kunnen verspreiden. Onze stencilmachine draait weer, Hoofdbesturen en Besturenbonden merken het aan de bij hen inkomende stukken. Zoo hopen we verder te
gaan, persoonlijk en allen tezamen, en Iet eens
op. wanneer God ons het leven spaart, dan
zijn we binnen enkele weken weer volkomen
op dreef.
Een volk dat in nood is, begint niet
een nieuw experiment, maar keert terug
tot zijn wortels. Die wortels liggen historisch gesproken, Lij het tijdstip waarop
de Bijbel o p n i e u w en in de landstaal
voor ons opensprong. Toen is men opnieuw weer beginnen te houwen, het
fundament was OOK nu reeds gelegd,
Jat erkende men, daarna wetJ er gebouwJ. Alïe vraagstukken worden Joor
het Evangelie bezocht en hebben daarmede te maken, zoozeer zelfs. Jat er
vandaaruit, van aat fundament uit, ternauwernood hoof d vraagstukken en bijvraagstukken bestaan.
Dr J. Eykman,

H.OC staat het met de
liquidatie van het

N. AR ?
Deze vraag wordt ons van de zijde onzer
leden en van de zijde onzer Hoofdbesturen
bij herhaling gesteld. Dit is ook zeer begrijpelijk.
Met behulp van de Duitschers is Woudenberg
in de gelegenheid gesteld al de bezittingen
van de vakbeweging, in jarenlangen arbeid
verkregen en met groote voorzichtigheid en
zuinig beheerd te stelen. Eerst zijn die bezittingen voorzoover ze van het R.K. W. en van
ons Verbond waren, naar het N.V.V. van
Woudenberg gebracht. Wij hebben toen moeten ervaren dat zelfs enkele collega's uit het
vroegere N. V.V. zich ervoor hebben laten
vinden aan dien roof medewerking te verlenen.
Gelukkig hebben anderen dat geweigerd.
Toen daarna ook het N.V. V. van Woudenberg omhals werd gebracht, zijn al die goederen en bezittingen naar het N A.F. overgegaan, met inbegrip van het oude, echte
N. V. V. De N. A.F.-functionarissen hebben van
het elders gestolen bezit goede sier gemaakt.
De heeren leefden heel royaal. Gelukkig is
de tijd dat ze dit konden doen, te kort geweest om alles op te maken.
Er is nog wat overgebleven. Dat is het rechtmatig bezit van de vakbeweging, het N.V. V.,
R.K.W. en het C.N.V. Niemand die dit
betwist.
Men zou verwachten dat na de bevrijding,
door onze Regeering de oorspronkelijke en
wettige eigenaars zoo spoedig mogelijk weer
in hunne rechten zouden worden hersteld.
Dat is, moest althans voor haar zijn, een
eereplicht. En dit te meer omdat de weer
herrezen vakbeweging daar zoo dringend behoefte aan heeft, Zij is van alles beroofd:
van kantoorinventaris, van gebouwen, van
geld, van haar stichtingen enz.
Toen onze Regeering nog in Engeland vertoefde, lang voor de bevrijding van ons land,
hebben de bestuurders der drie vakcentralen
haar reeds gevraagd aan deze zaak aandacht
te schenken. Een voorstel, hoe dit op de
meest eenvoudige en snelle wijze zou kunnen
is haar toen voorgelegd. Adviseurs van de
Regeering hier te lande, hierover gepolst,
gingen met dit voorstel accoord.
Na terugkeer in het land, is met de opvolgende Ministers hieropopnieuw en met grooten
klem op aangedrongen. Tot op heden zonder
resultaat.
Intusschen zitten wij met de moeilijkheden
die hieruit voortvloeien. Wij missen voor
onze aangesloten bonden kantoren en kantoorinventaris. Wij missen ons geld en onze
stichtingen b.v. ons vacantieoord.
V/ij moeten het aanzien dat anderen, soms
splinternieuwe organisaties als Ned. Volksherstel in onze gebouwen wonen,, en de
rechtmatige eigenaars op een zolderkamertje
huizen.
Wij hebben dezen toestand ter kennis gebracht van onze wettige overheid maar vinden
tot dusver geen gehoor. Dit is wel heel erg
moed benemend. Nu, bijna drie maanden na
de bevrijding moeten wij op de vraag hoe
staat het met de liquidatie van het N.A.F, antwoorden; wij weten het niet. Wat we wel
weten is dat de gang van zaken ten dezen,
zeer onbevredigend is.

r
Bedrij fsunies
Gelijk de Raad van Vateen t ralen de overIcoepeling vormt van heel de Nederlandsche
Vakbeweging, zoo is de bedrijlsunïe hel orgaan
van de samenwerkende vakbonden in een bepaalde b e d r i j f s t a k . De vakbonden, die een be
drijfsunie vormen, werken in één en dezelfde
bedrijfstak. Hun leden hebben derhalve in deze
bedrijfstak dezelfde belangen. De mogelijkheid,
van een gelijkgericht optreden, dat ook in het
tijdstip samenvalt, is dus groot. Door met elkander een Unie te vormen, is doorloopende
voelingname. gezamenlijk overleg en gecentraliseerd optreden mogelijk.
Dit spreekt reeds direct d u i d e l i j k als men denkt
aan de afsluiting van collectieve arbeidsovereenkomsten. Reeds voor den oorlog kwamen
deze in bepaalde bedrijfstakken in g e z a m e n l i j k
overleg met andere organisaties tot afsluiting.
In de bedrijfsunie v i n d t men nu een permament
orgaan waarin de bespreking van den stand
van het overleg met de werkgevers niet incidenteel, maar systematisch tol de a f s l u i t i n g vau
collectieve arbeidsovereenkomsten kan leiden.
Dit moet aan het tempo van de ontwikkeling
van het overleg teu goede komen. Alles wordt
overzichtelijker. De beschikbare gegevens komen
uit veelzijdiger bronnen en k u n n e n daardoor
beter op hun j u i s t h e i d worden getoetst.
Denkt men aan de vakopleiding, aan de veiligheid, orde en hygiëne in de fabrieken, aan
de naleving van wetten en besluiten dan ziet
men dat er voldoende stof is voor samenwerking. Zijn er kleine geschillen met bepaalde
werkgevers, dan zal het vaak mogelijk z i j n ,
deze door één vertegenwoordiger van de U n i e ,
dus vau de drie organisaties in den bedrijfstak,
tot oplossing te doen brengen op wiens rapport
de Unie haar fiat kan geve» of ook onthouden.
Werk- en tijdsbesparing zullen dan ook eveneens belangrijke resultaten van de samenwerking
zijn.
De aangesloten vakbonden zijn uiteraard gehouden de besluiten van de Bedrijfsunie te
eerbiedigen. Zijn er onderlinge geschillen, die
de Unie niet tot oplossing kan brengen, clan
wendt zij zich tot den Raad van vakcentralen,
die een bindende uitspraak doet.
Onderlinge strijd vau de organisaties, zooals
in het verleden maar al te vaak voorkwam
moet worden vermeden. Binnenskamers worde
elk s t r i j d p u n t »to the bottom^ uitgevochten.
Dat eischt in vele gevallen wellicht groote
zelfcontrole, maar zal aan de verstandhouding
ten goede komen. Het reglement eischt van de
Unie eerbiediging van de zelfstandigheid der
organisaties.Het spreekt vanzelf dat deze eerbiediging dan ook geeischt mag en moet worden
van de organisaties onderling.
De afdeelingen van de organisaties, die bij de
Unie zijn aangesloten vormen plaatselijke Unies.
Deze hebben tot taak het opvolgen van de
aanwijzingen door de Bed r ij Is u n ie te geven.
Deze plaatselijke Unies hebben haar werkzaamheid op hel gebied van cle plaatselijke bedrij fsarbeid. Zij zulten de naleving van wetten, besluiten en collectieve contracten moeien controleeren enafwijkingen daarvan hetzij plaatselijk
in orde moeten brengen of bij de Bedrijfsunie
aanhangig moeten maken.
Indien dit noodig of gewenscht blijkt, kan ook
het systeem van vertrouwensman in de onderneming worden ingevoerd. De vertrouwensman
dient dan in nauw contact met de Afdeelingsunie te staan.

Zoowel voor cle Bedrij fsunies als voor de
Afdeelingsunies geldt ten aanzien van de aanwijzing van voorzittter, secretaris en vicevoorzitrer, vergaderingen en publicaties hetzelfde
als voor den Raad van Vakcentralen.
Op aen duur zal deze samenwerking zeer
waarschijnlijk leiden tot het stichten
van
bureaux voor de Bedrijfsunies. De werkzaamheden zullen omvangrijk worden hij een verdere
ontwikkeling van het georganiseerde overleg in
het bedrijfsleven en van de bedrijfsorganisatie.
Men zal niet kunnen volstaan met de eenvoudige kennisneming van gegevens uit de bedrijfstak, maar men zal eerlang behoefte gevoelen
aan wetenschappelijke bewerking dier gegevens.
Bij de nauwe economische samenhang van het
internationale bedrijfsleven zullen zonder twijfel
statistische gegevens en marktanalyses noodig
zijn. Daarbij komt een nieuwe rechtsvorming
in verband met de bedrijfsorganisatie. Mannen
van economische en rechtsgeleerde bekwaamheid
zullen dus niet gemist k u n n e n worden. Theorie
en practijk moeten hier hand aan hand gaan.
Dat geldt zeker in niet mindere mate voor
den Raad van Vakcentralen.
De Nederlandsche v£ikbeweging is een nieuw
tijdperk ingetreden. Nieuwe eischen doen zich
voor. Daarvoor moeten wij een geopend oog
hebben. En de consequenties daarvan moeten
wij durven aanvaarden. .
r.

De

GELDMIDDELEN
Geld is belangrijk, vooral voor een beweging
in her-opbouw. Daarom ook nu weer eenige
korte mededeelingen over geldzaken.
Af dracht contriïmtiën aan de hoofdbesturen
der organisaties.

l AANPAKKEN J
| Wi/ heooen geen schop en wij hekken
[geen zin ;
Wi/ nebhen geen kleeding uoor t nieuwe
[begin;
Wi/ heooen geen schoen meer die heel is I
Er zijn nog geen kolen, er is geen transport,
En ons dagelijksch brood is een dagelijksch
[tekort,
Hoewel t voor ons loon al te veel is /

E
|
|
=

Ons land is vandaag wel ontzettend berooid, |
Gehavend, geplunderd en ledig als nooit,
Z~ïpf werk mag geen aar langer wachten!
Maar eer wij aan t ruimen of opbouwen
[gaan |
| Verlangen wij antwoord, metterdaad en
[spontaan, |
| Op al onze grieven en Machten l

En jan wacht op Klaas en die wacht

[weer op Piet, \
Die Piet is een hooge, maar durf heeft
[hij niet! |
De lust en de ijver bevriezen.
Pak aan dan toch, kerels ! Onderhen het
[gevaar l f
Want tijgen wij nu niet aan t werk met
[elkaar, l
Dan gaan wij den vrede verliezen!

„Draagt elkanders lasten"
Het t.h.c. fonds is er
ook

De leden betalen nu weer regelmatig hun
contributie en de afdeelingsbesturen werken
er n a t u u r l i j k gaarne toe mede. dat de geïnde
contributie'n maandelijks aan het hoofdbestuur
van eigen organisatie worden afgedragen.
Uitgaven Besturenbonden.
Tot nu toe hebben wij ten aanzien van de
uitgaven der besturenbonden aanbevolen, deze
te bestrijden uit de gelden die de afdeelingen
ter plaatse voor dekking van haar eigen kosten
ter beschikking hebben gekregen van haar
hooldbesturen.
Nu de beweging weer eenigen tijd draait,
hebben de afdeelingen ook zelf Kaar vergaderkosten en komen de besturenbonden met hun
uitgaven lang/amcrhand in het nauw te zilten.
Daarom zal van heden af deze regel moeten
gelden : De besturenbonden beperken zich tot
betaling van de strikt algemeene kosten en
laten alle door hen te verrichten werkzaamheden die speciaal een of meer afdeelingen
raken, voor rekening van de betreffende afdeelingen komen.
Voor betaling van de strikt algemeene kosten
kunnen de besturenbonden dan een gespecificeerde aanvrage zenden aan den penningmeester van het Vakverbond. \Vij zullen,
onder beding van de vereischte zuinigheid,
alsdan probeeren zooveel mogelijk aan deze
aanvragen te voldoen. Belangrijke voorschotten
zullen echter in geen geval kunnen worden
gegeven.
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Van verschillende
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hebben wij geld noodig.
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wij bericht, dat
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actie voor

versterking der D.E.L.-financiën zal beginnen.
Voor een actie tot het werven van donateurs
hebben wij een circulaire gereed doen maken.
Deze is in het gewenschte aantal
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te»1 beschikking van de plaatselijke commissies.
Voor
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van

een
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Huishusjes D. E. L.
nog

Voor zoover ter plaatse

D.E.L.-huisbusjes

uitstaan, dienen

deze

opgespoord en de inhoud aan het fondsbestuur
te worden opgezonden.
\V. de Jong,
Verbondspenningmeester.
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