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V O O R L O P I G MEDEDELINGENBLAD VAN HET NEDERLANDS VERBOND VAN VAKVERENIGINGEN

RDAM
Het Nederlandse publiek heeft de opheffing van de Rotterdamse havenstaking niet een gevoel van grote opluchting begroet. Men had zich ongerust gemaakt over de stagnatie in de voedselvoorziening en over de pijnlijke indruk,
die dit arbeidsconflict in het bevriende
buitenland, dat ons van voeding en
grondstoffen voorziet, maken moest.
Ook wij zijn blij, dat aan deze staking
zo snel een einde gekomen is, maar wij
kunnen moeilijk met een zucht van verlichting over gaan tot de orde van de
dag, gelijk het grote publiek doet. Daarvoor laat de' afloop van de havenstaking
in Rotterdam te veel problemen onopgelost. Problemen, die in het belang
van ons gehele volk dringend een oplossing eisen. Als wij dus thans nader
op het Rotterdamse conflict terugkomen, dan gaat het niet om „gedane
zaken", die toch geen keer nemen, doch
om de toekomst.

zijn in de thans achter ons liggende
vijf oorlogsjaren. De les van het gezamenlijk ondergane leed en van de gezamenlijk gevoerde strijd schijnt althans aan de Rotterdamse havenarbeiders voorbij gegaan te zijn. De aanvankelijke houding der werkgevers kwam
dit wantrouwen als het ware bevestigen.
Verbroken contact
Het contact met en het vertrouwen in de besturen der jaren geleden
te niet gegane vakorganisaties was
vooral in de eerste tijd na de bevrijding
volkomen zoek onder de Rotterdamse
bootwerkers. Dat is gemakkelijk te verklaren. Tijdens de bezetting hebben vele
havenarbeiders elders een goed heen-.
komen moeten zoeken; de bestuurders
der vakbonden, voorzover zij niet gearresteerd of ondergedoken waren, konden uiteraard slechts met een kleine
kern contact onderhouden. Wel wendden de samenwerkende organisaties zich
dadelijk na de bevrijding met strooibiljetten tot de havenarbeiders, maar
het zoveel jaar verbroken contact was
daarmede natuurlijk niet. onmiddellijk
voldoende te herstellen.
Onder deze omstandigheden kon het
gebeuren, dat een incident over bewakingsmaatregelen van de Binnenlandse
Strijdkrachten uitgroeide tot een wekenlang slepend conflict op één der vitaalste punten van het Nederlandse
wederopbouwfront.
Hoe nu verder? Het is een nationaal
belang van de eerste orde, dat in het
Nederlandse arbeidsleven zo spoedig
mogelijk geregelde toestanden worden
geschapen. Regel en orde en een zo
groot mogelijke wederzijdse samenwerking en goede verstandhouding zijn een
levensvoorwaarde voor ons hele volk.
Want daarvan hangt het af, ook voor
de arbeidersgezinnen, of en wanneer we
eindelijk weer voldoende ^schoeisel en
kleding en brandstof en huisraad zullen
kunnen kopen.

Verantwoorde, ijkheden
Om te beginnen is gebleken, dat nog
lang niet alle werkgevers in Nederland
beseffen, wat de nieuwe verhoudingen
van hen verlangen. Waren in vlot overleg met de samenwerkende vakorganisaties, die zich reeds lang voor de bevrijding met de leiders der havenbedrijven in verbinding hadden gesteld, de
alleszins redelijke wensen der havenarbeiders ingewilligd, het zou waarschijnlijk nimmer tot een conflict gekomen zijn. Ook de minister-president
heeft op deze kant van de zaak gewezen. Door de loop der gebeurtenissen
zijn de tekortkomingen van werkgeverszijde naar onze smaak veel te zeer naar
de achtergrond gedrongen. Nu verantwoordelijkheden moeten worden vastgesteld, opdat de door welhaast iedereen
betreurde gang van zaken zich in de
toekomst niet zal herhalen, dient ook
op de houding der werkgevers weer het
volle licht te vallen.
Maar wij willen ook de hand in eigen
boezem steken. Aan de zijde van de arWij zijn bereid
beiders blijkt het diep-ingevreten wanHet
N.V.V.
en
de
daarbij
aangesloten
trouwen tegen de werkgevers en hun
bedoelingen eer toe- dan afgenomen te bonden beseffen, welke verantwoorde-

ZUIVERING
N.V.V.
De Ereraad voor de Zuivering van
het N.V.V. maakt bekend, dat hij
de volgende adviezen heeft uitgebracht:
ten aanzien van N. J. Etman, tevoren secretaris van de Algemene
Nederlandse Bond van Arbeiders
m het Bakkers-, Chocolade- en
Suikerbewerkingsbedrijf, wordt geadviseerd, hem niet in deze functie te herstellen;
ten aanzien van A. Duisterhof, tevoren propagandaleider van de
Bond van Werkmeesters, Technici
en Opzichthoudend
Personeel,
kwam de Raad tot hetzelfde advies;
ten aanzien van P. R. Harkema,
tevoren afdelingsbestuurder van
de Centrale Bond van Transportarbeiders te Sliedrecht adviseerde
de Raad, hem wel is waar niet in
deze functie te herplaatsen, maar
hem na enige tijd wederom in een
vergelijkbare positie in dienst van
de Bond aan te stellen;
ten aanzien van L. J. Bakker, voorzitter van de Nederlandse Bond
van Personeel in Overheidsdienst
adviseerde de Raad tot ontzetting
uit deze functie.
De volledige uitspraken worden zo
spoedig mogelijk vanwege het
N.V.V. in druk bekend gemaakt.

lijkheid zij hierbij dragen. Wij zijn van
ganser harte bereid, ons deel aan de
totstandkoming van geregelde arbeidsverhoudingen bij te dragen. Wij zijn,
als het moet, bereid, daarvoor offers te
brengen, zelfs tijdelijk zekere impopulariteit te trotseren. Maar wij zeggen
daar onmiddellijk bij, hard en duidelijk,
opdat niemand in Nederland dat kan
misverstaan: de liefde kan niet van
één kant komen! Geregelde arbeidsverhoudingen, goede arbeidsprestaties,
1

hard werken, prachtig! Maar dan ook: bewezen, een storend element. Deze
rechtvaardige arbeidsverhoudingen! Om Eenheidsvakbeweging, die zich aanvanhet nog eens kort samen te vatten, wij kellik bij de arbeiders presenteerde, als
verstaan onder rechtvaardige arbeids- eeii soort propaganda-club voor de
verhoudingen een loon, dat minstens „eenheid", heeft zichzelf later tot vierde
is aangepast aan de gestegen kosten vakcentrale gepromoveerd. Zrj staat
van het levensonderhoud, een loon, dat daardoor automatisch in een concurrenhoog genoeg is ook, om er met een ge- tie-positie met de overige vakbemiddeld gezin het levensmiddelenpak- weging en komt er daardoor toe, tegenket voor te kunnen kopen en de andere stellingen te forceren en conflicten op
onvermijdelijke kosten van te kunnen de spits te drijven. Zij doet dat terwille
betalen. Met andere woorden, er moet van het eigen standje, ongeacht de geeen sociaal minimum-loon worden inge- volgen voor onze nationale samenleving.
voerd. En dan menen wij, dat recht- De inzet van het Rotterdamse conflict
vaardige arbeidsverhoudingen ook mee- was tenslotte niet meer een geschil over
brengen, dat aan de werknemers via arbeidsvoorwaarden, doch de „erkenhun organisaties medezeggenschap op ning" van de E.V.B, door Regering en.
sociaal en economisch terrein wordt werkgevers. Wij achten het niet minder
toegekend. Wij begrijpen, dat dit ver- dan een misdaad, daarvoor een staking
langen niet in een vloek en zucht kan op één van de vitaalste punten van ons
worden verwezenlijkt. Wrj verstaan ook, hele bedrijfsleven te beginnen in deze
dat zulk een ingrijpende maatregel eerst tijd. De staking met deze inzet werd tot
een volksvertegenwoordiging zal moeten een krachtproef tussen de Regering
passeren. Wij verwachten echter wel van e n . . . ja, wie eigenlijk? De arbeiders?
deze Regering, dat zij de voorbereidende Ach neen. De meerderheid der havenmaatregelen nu reeds ter hand zal ne- arbeiders wilde behoorlijke arbeidsvoormen.
waarden, vertrouwde de werkgevers niet
En tenslotte, wanneer van de werk- al te zeer, voelde ook wel voor
nemers uiterste krachtsinspanning en meer eenheid in de vakbeweging. Maar
ook een zekere zelfbeperking gevraagd een conflict met de Regering, een
wordt, dan is de tegenhanger daarvan krachtproef, dat wilden deze havenarnaar onze mening, dat de Regering bereid zal moeten zijn, onwillige en dwarsdrijvende werkgevers desnoods met
harde hand tot rede te .brengen. Dat dit
Geen avonturierspolitiek
gebeurt, zonder aarzelen en afdoende, is
evenzeer een nationaal belang als onze
doch
bereidheid tot medewerking.
Lonen en prijzen
De Regering verlangt van de arbeidersvakbeweging — hoewel zij geen stakingsvertaod heeft afgekondigd — dat zij zich
zal neerleggen bij de uitspraken van het
College van Rijksbemiddelaars, indien
zij met hun werkgevers niet tot overeenstemming kunnen komen. Minister
Drees heeft dit gemotiveerd met de
noodtoestand, waarin ons land thans
verkeert. Dit argument lijkt ons aanvaardbaar. Doch slechts op één voorwaarde, namelijk, dat de Regering de
prijspolitiek even vast in de hand houdt
als de loonpolitiek. Het kan en mag niet
zo worden in Nederland, dat de loonstijging binnen enge grenzen wordt gehouden, terwijl tegelijkertijd de prijzen
en dus de kosten van het levensonderhoud onophoudelijk stijgen. Wij zien op
dit ogenblik wel degelijk gevaren in deze
richting dreigen. De nog altijd min of
meer chaotische verhoudingen ook in
het ambtelijk apparaat zijn daar zeker
niet vreemd aan. Wij dringen er bij de
Regering met klem op aan, deze hoogst
belangrijke kwestie geen ogenblik uit
het oog te verliezen. Hier dreigen ook
voor de toekomstige verhoudingen in
het arbeidsleven grote gevaren.
Politieke achtergronden
Bij de opbouw van rechtvaardige en
geordende verhoudingen in het bedrijfsleven is de Eenheidsvakbeweging, dat
heeft de ervaring nu wel overduidelijk

Eenheid en Opbouw
inhet

N.V.V.
beiders in meerderheid zeker niet. Zij
zijn daarin gemanoeuvreerd door de lieden, die achter de schermen in de EVB
aan de touwtjes trekken. Op straat werd
er „gestemd" over het uitroepen der
staking door havenarbeiders en niethavenarbeiders. Dag in dag uit werkte
„De Waarheid" met voorstellingen van
zaken en mededelingen, die ver bezijden
„de" waarheid waren. (Tot onze spijt
moesten we vaststellen, dat ook een
blad als „Het Parool" vrijwel critiekloos
dit drijven van de communisten tegen
de Regering liet passeren en zelfs van
de beëindiging van het conflict een volkomen valse voorstelling van zaken gaf.)
Intimidatie en bluf speelden bij het
doordrukken van het stakingsbesluit een
grote rol. Hoe anders te verklaren, dat
na nog geen week staken, de stemming
al zo zeer beneden peil was, dat de
leiding besloot, bakzeil te halen, de door
de Regering geëiste verklaring af te
leggen en de staking op te heffen? Neen,
het waren niet de havenarbeiders, die
een conflict met de Regering wensten
uit te vechten, het waren de achter en
in de EVB werkende communistische

invloeden, die op deze
hebben aangestuurd.

krachtproef

Fiasco der E.V.B.
Gelukkig voor Nederland is de krachtproef mislukt. De nederlaag van de EVB
is totaal. De verklaring, dat zij „zich bij
de regels van het spel zal neerleggen",
die zij eerst honend weigerde af te leggen, is thans schriftelijk door de EVB
aan de Regering toegezonden. De Regering heeft daarop aan de Rotterdamse
havenbedrijven doen weten, dat er
harerzijds geen bezwaar meer tegen was,
dat met de EVB onderhandeld wordt.
Of dit verstandige politiek van de
Regering is? De Regering had inderdaad
erkenning toegezegd, indien de EVB de
gevraagde verklaring aflegde. Maar er
was, dunkt ons, achteraf toch alle ruimte voor de overweging, dat de E.V.B,
door en iri het Rotterdamse conflict zo
duidelijk haar ware aard van tegen de
Regering gerichte communistische agitatie-machine had getoond, dat er van
erkenning geen sprake meer kon wezen.
Misschien, dat de Regering haar eenmaal gegeven woord niet wilde intrekken, ook terwille van de vele niet-communistische arbeiders, die alleen maar
door een eerlijk verlangen naar eenheid
gedreven, achter de E.V.B. aanlopen?
Hoe dan ook, wij geloven niet, dat de
E.V.B, haar verklaring gestand zal kunnen doen. Zij kan zich niet bij uitspraken van Rijksbemiddelaars neerleggen, zonder in conflict te raken met de
communistische invloeden in haar eigen
rijen, die conflicten willen als politieke
agitatie-stof. En als de E.V.B.-leiding
of een deel daarvan eens wel de gegeven toezegging wilde nakomen? Wel
dan zullen zich in de E.V.B, grote interne moeilijkheden voordoen, die onvermijdelijk tot splitsing, scheuring en
ineenschrompeling moeten leiden.
Arbeiders hebben er tabak van
De arbeiders intussen, die tot de
E.V.B, zijn toegetreden, omdat zij meenden daarmee de eenheid te dienen, moeten langzamerhand wel een katterig gevoel krijgen. De eenheid is thans verder weg dan ooit. En aan de zaak van
de arbeiders heeft de E.V.B, een heel
slechte dienst bewezen. De publieke opinie wees de Rotterdamse staking zeer
beslist af, dat heeft de leiding van de
E.V.B. zelf toegegeven. Er zijn gelukkig
tekenen te over, dat de arbeiders zich
niet langer voor het politieke spel, dat
met de E.V.B, gespeeld wordt, laten gebruiken. Het ledental van ons N.V.V.
stijgt gestadig en in flink tempo. Afdelingen van de E.V.B, als die van spoor
en tram uit Leeuwarden en van de zeevissers uit IJmuiden kwamen en bloc
naar onze beweging over.
Door een gestadige en overtuigende
propaganda, door een verantwoorde
maar volhardende actie voor goede en
geregelde arbeidsvoorwaarden zullen wij
er in slagen, de huidige moeilijkheden
te overwinnen en het N.V.V. groter en
stefker te maken, dan het ooit was.

DE DIENST: UITVOERING WERKEN (D.U.W.)
Eén der belangrijkste punten van het Urgentieprogram van de Yakcentralen van
werkgevers en werknemers, samen vormende de „Stichting van de Arbeid", is
het punt, waar gesproken wordt van „KKACHTIGE BEVORDERING VAN DE
WERKGELEGENHEID, O.A. DOOR HET TREFFEN VAN MAATREGELEN TOT
ONMIDDELLIJKE WEDEROPBOUW VAN DE VERWOESTE GEBIEDEN, UITVOERING VAN OPENBARE WERKEN, BOUW VAN GOEDE EN RUIME
ARBEIDERSWONINGEN EN MIDDENSTANDSWONINGEN EN ANDERE UTILITEITSGEBOUWEN.

cember 1944. Hij is tot vandaag een onderdeel van het Departement van Sociale Zaken.
De Directie van de D.U.W. werkt voortdurend samen met de vertegenwoordigers der
drie vakcentralen, het N.V.V., het R.K.W.V.
en het C.N.V.
In gezamenlijk overleg is o.a. een loonregeling voor de D.U.W.-arbeiders tot stand
gebracht.
Deze D.U.W.-lponregeling is met instemming van de Stichting van de Arbeid door
Minister Ir. Wijffels goedgekeurd en ingaande 18 Juni j.l. voor het gehele land
toepasselijk verklaard.
Het is niet de bedoeling, dat de D.U.W.
inzake de loonvorming in het vrije bedrijf
een leidende rol speelt. De D.U.W. wil niet
duwen; hij beoogt slechts te volgen.
Nu kan er onder de thans bestaande, nog
Reeds in 1927 werd op het Congres van
het N.V.V. een . resolutie aangenomen, niet volledig geordende loonverhoudingen in
waarin werd verlangd, dat de Regering ons land, enig verschil van mening ontzou bevorderen, een planmatig geleide staan over de D.U.W.-loonregeling. Het wil
werkverruiming en dat bij de uit te ons echter voorkomen, dat brj een spoedig
voeren werken in vrij bedrijf zouden tot stand te brengen sociaal minimumloon,
gelden de arbeidsvoorwaarden, vervat in ook voor de landarbeiders, een zodanig
tot stand komt, waarbij van scheef
de desbetreffende collectieve arbeidsover- loonpeil
trekken of van wanverhoudingen, tengeeenkomsten. Duurzame werkgelegenheid volge
van de D.U.W.-lonen, geen sprake
en verhoogde koopkracht, dat was, in kan zijn.
tegenstelling tot de methode van aanBovendien zijn, daar waar de D.U.W.
plassing, het doel, hetwelk men beoogde tewerkstelling
in het landbouwbedrijf zou
te bereiken.
D.U.W.-arbeiders en bloc inIn het Plan van de Arbeid is deze doel- belemmeren,
bij de oogstwerkzaamheden.
stelling, meer uitvoerig en van' alle kanten geschakeld
. Ten overvloede is het zo gesteld, dat de
belicht, aan het Nederlandse volk als de vrije
loonvorming in het landbouwbedrijf
oplossing gepresenteerd. Een oorlog moest
de geesten rijp maken voor het ver- tot lonen heeft geleid, die hoger zijn dan
bij de D.U.W.
wezenlijken van deze denkbeelden.
Een ander vraagstuk, dat de Vakcentralen
Door het uitvoeren van werken in vrij in samenwerking met de Directie van de
bedrijf en het toepassen van contractlonen D.U.W. tot ofplossing brachten, is de regeling
is radicaal gebroken met het vroegere van de vacantie voor de D.U.W.-arbeiders.
systeem van tewerkstelling, waarbij de Alle arbeiders, tewerkgesteld vóór 31 Juli j.l.
werkverschaffing was ten eerste een toet- genieten in de maand Augustus van dit jaar
sing om na te gaan of de arbeider tot een week vacantie. De vacantievergoeding
werken bereid was en ten tweede een poging is 80% van het loon of vol loon, indien de
om hem te dwingen in het vrije bedrijf elke vereiste vacantiebonnen kunnen worden
werkgelegenheid tegen willekeurig of een- ingeleverd. Wij hadden gepleit voor een vol
weekloon vacantievergoeding. Voor 't volzijdig vastgestelde lonen te aanvaarden.
Gelukkig kon aan laatstgenoemd streven gende jaar wordt in ieder geval aan eiken
arbeider het vereiste aantal vacantiebonnen
de Vakbeweging door haar invloed paal en verstrekt,
zodat een vol weekloon als vacanperk stellen.
gewaarborgd is.
Wat verstaan wij onder uitvoering in vrij tievergoeding
Door de Directie van de D.U.W. is voorts
bedrijf?
ingesteld, welke tot taak
Hieronder verstaan wij het aanbesteden een commissie
om in beginsel vast te stellen, welke
bij en het uitvoeren door aannemers. Ook heeft
tot de cultuur-technische behoren
is mogelijk het uitvoeren door aannemers werken
eri
welke
civiel-technische zijn. Deze comIn regie, d.w.z. voor rekening en onder con- missie is met
taak gereed gekomen en
trole van de Overheid of het uitvoeren door een rapport ishaar
samengesteld.
de Overheid onder leiding en toezicht van
de Heidemaatschappij of soortgelijke inTot de cultuur technische werken
stanties.
rekent men bebossing, landaanwinning,
Onder contractlonen e.d. wordt verstaan, landverbetering, ruilverkaveling, inpoldedat de arbeidsvoorwaarden, welke zijn ver- ring enz.
vat in de Landelijke Collectieve ArbeidsTot de civiel -technische behoren
overeenkomst voor de Bouwbedrijven en scheepvaart- en ontwateringskanalen, draivoor wat de lonen betreft, de groep Water-, nering, kunstwegen, uitbreidingsplannen,
Spoor- en Wegenbouw, toegepast zullen dijken, riolering, puinruimen en sloopwerk,
worden.
opruimen van schuilkelders, betonnen en
gemetselde stellingen, hav'ens, sluizen, beHet centrale orgaan, dat vanwege de stratingen enz. Bij de aanleg van vliegvelRegering bij de uitvoering van deze werken den, sportvelden en vloeivelden komen wij
de totale leiding heeft is de Rijksdienst op civiel- zowel als op cultuur-technisch gevoor de Uitvoering van Werken. Deze dienst, bied. Hier zal de werkleiding wellicht een
in de wandeling D.U.W., is in het leven gecombineerde, d.w.z. aannemers en Heidegeroepen bij Koninklijk Besluit van 20 De- maatschappij, zijn.
De ontwerpers van dit Urgentieprogram
hadden duidelijk voor ogen, wat onze taak
zou zijn op de dag, dat ons gehele land van
nazi-terreur zou zijn bevrijd.
Onverwijld diende er dus werkgelegenheid
te worden geschapen en vanzelfsprekend
moesten de voorbereidende maatregelen inzake herstel en wederopbouw reeds tijdens
de bezetting worden getroffen.
Daarbij werd omtrent een aantal belangrijke richtlijnen in het veelvuldig gepleegd
overleg overeenstemming verkregen.
Een belangrijk beginsel, dat in dit overleg algemeen aanvaard werd, was: bij tewerkstelling van vele duizenden arbeiders
onder geen beding terug naar de vooroorlogse ioerkverschaffing of werkverruiming.

Nu hoor ik de verzuchting slaken: „Dus
toch weer die Heidemaatschappij". Men ziet
dan weer het schrikbeeld van de vooroorlogse werkverschaffing.
Wat is de figuur van de Heidemaatschappij bij de D.U.W.-werken?
De technische staf is ingeschakeld om
technische leiding te geven. Zij is daarbij
gehouden, de bepalingen van het collectieve
contract na te leven, d.w.z. overleg met vertrouwensmannen bij het doorvoeren van
accoordwerk; het tegengaan van de vrije
ploegvorming enz. De Heidemaatschappij
was in de vooroorlogse werkverschaffing de
uitvoerder van de toen geldende Regeringsvoorschriften. Deze waren even anders dan
de tegenwoordige. Het was veelal mede door
vrije ploegvorming, de sterken en getrainden bij elkaar, een compleet afjakkersysteem. Daarbij lage uurlonen en dito
tarieven. Den werkbazen ontbrak — den
goeden niet te na gesproken — het nodige
zielkundige inzicht om tactisch op te treden
en... laten wij het ronduit zeggen, vele
arbeiders, door jarenlange werkverschaffingsarbeid geestelijk ontwricht, waren ook
niet gemakkelijk.
Welnu, met dit systeem is gebroken. De
Heidemaatschappij weet dit en aanvaardt
dit.
In het Zuiden van ons land is dan ook
vrijwel alle weerzin, die ook daar tegen de
Heidemaatschappij was, verdwenen.
Zeker, het nieuwe systeem heeft hier en
daar nog leemten. Aan verbetering wordt
echter gewerkt.
Wij sukkelen hier en daar nog met de naoorlogse kinderziekten.
Hoe dan ook, men kan de Heidemaatschappij niet uitschakelen. Haar technische
leiding is onmisbaar, evenals die van soortgelijke instanties, vooral bij de cultuurwerken, waarbij het gaat om de hoog nodige
opvoering van onze bodemproductie.
Daarom, geen vooroordeel, wederzijds begrijpen en verdraagzaamheid treden daarvoor in de plaats.
Het is in dit verband nodig, er op te wijzen, dat de arbeiders bij de D.U.W. het
dienstverband zien als zijnde het vrije bedrijf, precies als bij een aannemer, waar de
arbeider redelijk heeft te werken, onder
contractverhoudingen.
Wie daartoe niet bereid is, moet de consequenties daarvan ten volle aanvaarden. Brj
ontslag wegens, aanwijsbaar plichtsverzuim
is het recht van beroep op het contract, alsmede op elke verdere ondersteuning verbeurd.
Waar zich overigens moeilijkheden voordpen, stelle men zich spoorslags in verbinding met de vertrouwensmannen op het
werk. Als regel zijn dit mannen, die het contract en de knepen van het vak kennen. Zij
worden in de regel uit en door de organisaties van de drie Vakcentralen aangewezen.
Zijn deze vertrouwensmannen niet bij
machte het geschil op te lossen, dan dient
men zich te wenden tot de plaatselijke of de
provinciale contact-commissies. Laatstgenoemde zijn in elke provincie ingesteld om,
of op het werk of met de Provinciale Inspecties van de D.U.W. voorkomende kwesties op
te lossen.
Het algemeen contact met de Directie van
de D.U.W. wordt door een Landelijke Contact-Commissie uit de drie samenwerkende
Vakcentralen onderhouden.
In de practijk heeft de tewerkstelling bij
de D.U.W. nog niet die omvang en betekenis,
die men aanvankelijk verwachtte. Vermoedelijk zal dit beeld zich wijzigen, als ons
geld gesaneerd is en elk dubbeltje, ja elke
cent, weer betekenis krijgt en bovendien de
wachtgelders geleidelijk tewerkgesteld worden en de seizoensbedrijvigheid in de landbouw eindigt.
Einde Juli waren ongeveer 40.000 arbeiders bij de D.U.W. ondergebracht. Velen
(Vervolg op pag. 4 onderaan)

OP AUDIËNTIE
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Enkele bestuurders van de Raad van Vakcentrales (die gevormd wordt door het R.K.
Werkliedenverbond, het Chr. Nat. Vakverbond en ons N.V.V.) ziju op audiëntie geweest bij den minister van Sociale Zaken.
Tot de velen, die nimmer meer uit de Poolse hel terug keren,
Onder meer werden de volgende belangrijke
aangelegenheden met minister Drees bebehoort, naar thans wel vast staat, onze trouwe vriend
sproken :
I. S. Arbeid. Hij was een van de oprichters van de bij het N.V.V.
de sociaal-economische ordening van hetaangesloten Slagersgezellenbond. Ruim drieëntwintig jaar diende
bedrijfsleven;
hij als secretaris zijn organisatie. Zeer veel heeft hij in die jaren
financiële bijstand aan de bevolking voor
de aankoop van textielgoederen, schoeisel
voor zijn vakgenoten gedaan en bereikt. Het is een weemoedige
en ,'ompen, waarbij in het bijzonder aangedachte, dat deze trouwhartige kerel, vol plichtsbesef en toe•verd geschonken aan de noden van
wijding zijn leven in de gaskamer heeft moeten eindigen. Moge
de b. .'Giking der verwoeste gebieden;
de herinnering aan hem en aan de velen, die zijn lot deelden,
de stringente uitvoering van de door de
Regering toegestane loonsverhoging van
bij ons de verbeten wil wakker houden om ons tegen mogelijke
25 pet. op basis van l Mei 1940 of 15 pet.
terreur- en dictatuurpogingen in de toekomst te verzetten.
op basis van l October 1942;
terugbetaling van de aan de grens in beslag
genomen gelden van repatriërende arbeiders;
de moeilijkheden, welke zich voordoen bij
de uitbetaling van de zogenaamde overbruggingsuitkering.
natie van de bedrijven, tewerkstelling bui- „niet meer in loondienst werkzaam" en dus
De minister zegde toe, onze verlangens in ten het eigen vak, de algemene stemming was hij ook niet meer verzekerd krachtens
ernstige overweging te zullen nemen,
van de-kat-uit-de-boom-kijken, de verwar- de Ziektewet.
rende actie van de E.V.B. enz.
Dit heeft in een aantal gevallen tot een
Toch moeten we ons door die tegenwer- grote onbillijkheid geleid. Het is namelijk
LOONGRENS
kende factoren vooral niet laten ontmoe- voorgekomen, dat echtgenoten van zulke
digen. Want daar, waar inderdaad met „onderduikers" juist in die periode een
SOCIALE
man en macht wordt aangepakt, blijkt wel baby ter wereld brachten en derhalve recht
degelijk, dat de leden niet op zich laten op een uitkering van ƒ 55.— kraamgeld
wachten. Er zijn tal van plaatsen, waar zouden hebben gehad, indien hun man wel
VERZEKERING
wij ons ledental van 1940 al weer hebben krachtens de Ziektewet verzekerd was geIn het vorig nummer van „De Vakbewe- bereikt. Wij zijn bezig, een nauwkeurige weest.
ging" meldden wij, dat de loongrens voor ledenstatistiek samen te stellen. Dat heeft De Minister van Sociale Zaken heeft thans
de sociale verzekering was gebracht van onder de huidige omstandigheden nog al in een brief aan de Federatie van Bedrijfsƒ3000.— per jaar op ƒ3750.— en van ƒ8.— wat voeten in de aarde. Een paar cijfers verenigingen meegedeeld, dat hij er mee
willen we echter toch alvast geven, omdat accoord gaat, dat in zulke gevallen alsnog
op ƒ 10.— per dag.
Het blijkt ons, dat dit bericht voorbarig Is zij zo duidelijk aantonen, wat te bereiken de ƒ 55.— worden uitgekeerd. Dit lijkt ons
geweest. Wel wordt op aandringen van de valt met hard werken. Wij vergelijken de een billijke maatregel, waarvoor de betrokStichting van de Arbeid een dusdanige ledentalen van 1940 met die van thans:
kenen den Minister erkentelijk zullen zijn.
wijziging overwogen, maar tot stand
1940
1945
Men wende zich tot de Bedrijfsvereniging
Ridderkerk
600
1050
gekomen is zij nog niet, althans niet op
of Raad van Arbeid, waarbij de werkgever
Krimpen a/d IJsel
200
500
het moment van ter perse gaan van ons
voor de uitvoering van de Ziektewet is
Capelle a/d IJsel
180
230
blad. Wij hebben niettemin het vertrouaangesloten.
Rijssen
279
416
wen, dat deze maatregel, die in verband
Wie
volgt
op
dit
ere-lijstje?
met de algemene loonsverhoging uiterst
urgent is, niet lang meer op zich zal laten
In beslag genomen
wachten.
EEN BILLIJKE

I.S. ARBEID

gelden van
repatriërende Arbeiders

Hoe het kan!

MAATREGEL

Natuurlijk zijn er nog altijd vele factoren,
die de snelle wederopbouw van onze vakbeweging belemmeren. Wij hebben die factoren al vroeger uitvoerig behandeld: stag-

Tijdens de bezetting heeft zich nog al eens
het geval voorgedaan, dat arbeiders; die
krachtens de Ziektewet verzekerd waren,
moesten onderduiken. Zo iemand was dan

werken thans tijdelijk in de landbouw. Bij
massale tewerkstelling levert het transportprobleem nog ernstige moeilijkheden
op, evenzeer als het volle weken van huis
blijven.
De werken tot dusver in uitvoering, zijn
nog niet omvangrijk. Op 2 Juli j.l. waren
in Brabant, Zeeland en Limburg bij 152
werkobjecten 8000 arbeiders tewerkgesteld.
Wel zijn werken in voorbereiding met
een te verionen bedrag van dertig millioen
gulden. In ieder geval is naar onze mening
de D.U.W., gezien de doelstelling in staat
de thans voorkomende na-oorlogse werkloosheid op te vangen en groot werk ten
behoeve van de wederopbouw tot stand te
brengen.

van 11 Augustus 1945 de hartekreet: „Werkloosheid is een vloek en een schande". En
verder: „Tegen die vloek en die schande
getuigt de kerk."
Welnu, tegen die vloek en die schande
heeft het N.V.V. met inzet van al zijn krachten van 1920 tot 1940 de strijd gevoerd en...
met succes. Tegen die vloek en die schande
heeft thans ook de Stichting van de Arbeid,
getuige haar Urgentieprogram de strijd
opgenomen.

„Het voortduren of wederom optreden van
werkloosheid zal op de meest krachtdadige
wijze moeten worden tegengegaan". Zo luidt
een passage uit een rondschrijven, dat in
Mei 1945 door onze Regering aan de Burgemeesters werd gericht.
Onze tegenwoordige Regering gaf reeds
vele malen blijk, te willen streven naar een
reconstructie van ons economisch leven,
waarbij bestaanszekerheid en welvaart op
de duur meer verzekerd zullen zijn.
Ds. J. J. Buskes uitte In „Het Vrije Volk"

Meer echter dan om het bestrijden,
gaat het om het voorkomen van deze
vooroorlogse gesel. Werkloosheid is inhaerent aan het huidige maatschappelijke bestel. Daarom zal diepgaande economische ordening ons van de gesel der
werkloosheid moeten bevrijden. Dat betekent, zoals de beginselverklaring van
het N.V.V. aangeeft, planmatige ordening
van het gehele bedrijfsleven, waarbij de
beschikkingsmacht en waar nodig de
eigendom der productiemiddelen in handen van de gemeenschap worden gelegd.
H. OOSTERHUIS.

Sommige arbeiders, die in Duitsland ge,werkt hebben, zagen daar kans, wat geld
over te sparen en zij namen dit mee naar
Nederland, in de hoop, hiervoor straks het
een en ander voor hun gezin te kunnen
kopen. Bij het overschrijden van de grens
moet het voor hen wel een teleurstelling
geweest zijn, dat zij dit geld aan Nederlandse autoriteiten moesten afgeven. Toch
kon dit niet anders, om financieel technische redenen.
De Raad van Vakcentrales, die deze
kwestie met minister Drees besproken heeft,
ontving de verzekering, dat al dit in beslag
genomen geld nauwkeurig geadministreerd
is en gedeponeerd werd bij door de
Nederlandse Overheid aangewezen bankinstellingen. Nadat de „geldzuivering", waarmee men thans druk doende is, haar beslag
heeft gekregen, zullen de in beslag genomen buitenlandse gelden in Hollandse
munt worden uitbetaald. Dit kan echter
pas geschieden, wanneer door de geldzuivering en andere maatregelen, weer goederen
voor de vrijgegeven gelden gekocht kunnen
worden. Voor de betrokkenen is deze maatregel in sommige gevallen misschien wel
hard. Het is evenwel onvermijdelijk, dat
deze soort van maatregelen genomen worden omdat anders ons geld zijn waarde zou
verliezen en dan waren wij allemaal nog
veel verder van huis.
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