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Herhaaldelijk hebben wij in onze bladen
en op vergaderingen uiteengezet, dat wrj
niets voelen voor een „wilde" loonpolitiek. Met klem ontraden wij de arbeiders
om, gebruik makende van tijdelijke
gunstige omstandigheden, de lonen in
die bedrijfstakken, waar dat mogelijk
zou zijn, ongelimiteerd op te jagen. Wij
ontraden dit, aangezien de ervaring
leert, dat het eind van het lied de inflatie zou zijn, die voor de arbeiders en
hun gezinnen een ramp zou betekenen.
Dat Is de ene kant van de medaille!
Maar er is ook een andere kant. En over
die andere kant moeten wij het nu hebben. Wij wéten — en leder kind weet het
— dat wij thans in een verarmd, kaalgeplunderd en verwoest land leven. Dientengevolge zullen wij de eerstvolgende
jaren hard moeten werken en pas geleidelijk aan zal dan onze vroegere welvaart terugkeren. Dit zijn de ijzerharde
feiten, die met geen redevoeringen of
protestvergaderingen
omver gepraat
kunnen worden!
Eén ding moet echter in het Nederland
van 1945 vast staan. Elke arbeider, die
door arbeid zijn deel bijdraagt tot het
herstel van ons land, moet met zijn ge- .
zin redelijk kunnen bestaan. Dat betekent onder de tegenwoordige omstandigheden concreet: zijn loon moet voldoende zijn om de distributie-artikelen te
kunnen kopen, de vaste lasten en andere noodzakelijke uitgaven (w.o. voor
culturele behoeften) te kunnen betalen
en iets te kunnen overleggen om straks
textiel en huisraad aan te schaffen als
dit beschikbaar komt. Met andere woorden: het loon, ook voor de eenvoudigste
arbeid, mag niet blijven beneden een
sociaal minimum.
Dit sociaal minimum-loon is in de eerste plaats een kwestie van sociale rechtvaardigheid. Wij zouden niet graag de
opvatting verdedigen, dat alle Inkomens gelijk gemaakt moeten of kunnen
worden. Ieder moet beloond worden
overeenkomstig zijn maatschappelijke
prestaties. Maar daarnaast zeggen wij
dit: zp lang er nog luxe en overdaad zijn
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in ons vaderland, zo lang mag het niet
voorkomen, dat de arbeider, die werken
wil, niet in de noodzakelijkste levensbehoeften van zijn gezin kan voorzien!
Een sociaal minimumloon is dus een eis
van rechtvaardigheid.
Het is ook een eis van een verstandig
economisch beleid. Want een arbeider,
die met flink aanpakken, niet zoveel
verdienen kan, dat zijn gezin in redelijke omstandigheden leven kan, zal al
spoedig geringer prestaties leveren. Niet
alleen, omdat hij zelf lichamelijk achteruitgaat, maar ook, omdat de kommervolle omstandigheden thuis hem zijn
arbeidslust en arbeidsvreugde ontnemen.
Lonen, die onder het bestaansminimum
liggen, zullen bovendien een voortdurende bron van onrust vormen. Stakingen
en conflicten worden onvermijdelijk en
als de arbeiders door staking hun gerechtvaardigde verlangens niet ingewilligd kunnen krijgen, dan zal een geest
van verzet, gekanker, ja sabotage, de
vlotte voortgang van de wederopbouw
belemmeren.
Wij weten het: wij zullen de eerste jaren
sober moeten leven in ons leeggeroofde
landje. Maar dat kan en mag nooit betekenen, dat er lonen beneden het
sociale minimum worden betaald. Deze
vertragen het herstel en staan daarom
aan de terugkeer van onze welvaart In
de weg.
Waar ligt ergens dat sociale minimum?
Op welk bedrag in geld kan men het
vaststellen?
Wel, dat hangt grotendeels van de prijzen af. Daarom vormen loon- en prijspolitiek één onverbrekelijk geheel. Wie
zegt: een beheerste loonontwikkeling,
moet ook zeggen: een beheerste prijsontwikkeling.
Om het maar duidelijk te zeggen: wrj
maken ons over de prijsontwikkeling
ongerust de laatste tijd. Wrj hebben
sterk de indruk, dat de overheidsinstanties de ontwikkeling der prijzen lang
niet zo vast in de hand hebben als wel
gewenst zou zijn. Zonder twijfel, niet
alle prijsstijging is tegen te gaan. Wij

moeten veel uit het buitenland invoeren.
Daarvoor moeten wij de prijzen betalen,
die gevraagd worden. Anders krijgen wij
niets. Ook voor de hier geproduceerde
artikelen werken prijsverhogende factoren; men werkt op een deel van de normale^capaciteit, duurdere grondstoffen,
slechte machines, gereedschappen en
hulpstoffen, gebrekkig vervoer, hogere
loonkosten etc. Zelfs de Overheid kan op
den duur een fabriek, die met verlies
werkt, niet dwingen haar productie
voort te zetten. De Overheid moet in
zulke gevallen een prijsverhoging vaak
wel goedkeuren. Maar er zijn ook prijsstijgingen, die ongemotiveerd zijn. Nochtans zijn de ambtelijke instanties blijkbaar niet in staat, hieraan radicaal een
einde te maken.
Hoe dit nu ook zij, we komen langzamerhand in de klem met de verhouding tussen lonen en prijzen. Onmiddellijk na de
bevrijding liet de Regering weten, dat zij
bereid was een loonstijging van 25 pet.
boven het peil van Mei 1940 goed te keuren. Men kan zeggen, dat deze loonstijging thans wel algemeen heeft plaatsgevonden, al zijn er nog uitzonderingen
hier en daar. Maar naarmate de prijzen
verder stijgen en de distributie ruimer
wordt, blijkt in steeds meer bedrijfstakken, dat in de laagste loongroepen al
weer niet meer voldoende verdiend kan
worden om een minimumbestaan (zie
boven) te garanderen.
Het spreekt vanzelf, dat wij deze toestand onaanvaardbaar achten. Hier
moet iets aan gedaan worden. Van twee
kanten dient dit probleem te worden
aangevat. Met alle kracht moeten de
desbetreffende instanties verdere prijsstijging tegen gaan en zo mogelijk tot
verlaging van bepaalde prijzen komen.
En anderzijds zal de mogelijkheid geopend moeten worden om de lonen te
verhogen met meer dan 25 pet., vooral
de lagere.
De Stichting van de Arbeid heeft deze
aangelegenheid reeds in behandeling
genomen. Wij hopen er spoedig meer
over te kunnen melden.
OP VOLLE KRACHT!
Onze mensen in Slikkerveer houden van aanpakken.
Telde deze Bestuurdersbond In
1940 ongeveer 700 leden, thans
heeft hij — dank zij het werk der
oude getrouwen — 1272 leden!
Bravo Slikkerveer, vooruit, OP
VOLLE KKACHT!

WERELDVAKVERENIG1NGSCONGRES TE PARIJS
In Februari 1945, toen de oorlog nog In Scandinavië, om Engels-Indië, China,
volle gang was, kwamen In Londen, op uit- Australië, Canada, Amerika, Finland, Enge-,
nodiging van het Engelse Vakverbond, ver- land, Roemenië, Oostenrijk, Italië, Franktegenwoordigers van de vakbeweging uit rijk, Palestina, België, Zwitserland en
een groot aantal landen bijeen, met het Ecuador niet te vergeten. De Duitsers en
doel, de grondslagen te leggen voor een Japanners ontbraken, hetgeen niet wegInternationaal Verbond van Vakverenigin- neemt, dat er over hen wel een woordje
gen (I.V.V.). dat, als het even mogelijk zou werd gesproken.
zijn, alle landen.ter wereld zou omvatten. De conferentie was dus werkelijk wel InHet oude I.V.V., waarvan het Engelse Vak- ternationaal. Léon Jouhaux. secretarisverbond deel uitmaakte en nog maakt, be- generaal van het Franse Vakverbond,
stond ook toen nog, maar functioneerde opende de conferentie. Hij bleek, ondanks
door de oorlogsomstandigheden niet zoals zijn langjarige gevangenschap, tijdens de
bezetting van Frankrijk ondergaan, nog gevoorheen.
De vraag Is gesteld, waarom de Engelsen heel de oude.
indertijd niet aan het I.V.V. gevraagd heb- In een fonkelend betoog riep hij namens
ben, het initiatief te willen nemen tot het het Franse Vakverbond den afgevaardigden
bijeenroepen van een Wereldvakverenigings- een welkom toe in Parijs, de hoofdstad van
congres. Het antwoord daarop luidde, dat, Frankrijk, dat nog slechts kortgeleden een
waar het I.V.V. in oorlogstijd de gast was glorieuze demonstratie te aanschouwen
van Engeland, het moeilijk als initiatief- had gegeven van de innige verbondenheid
nemer voor het bijeenroepen van het te tussen Frankrijk en de geallieerde legers;
houden .Wereldvakverenigingscongres kon Parijs, waarvan de bewoners altijd getoond
gaan optreden. Dit antwoord is zo goed als hebben goede internationalisten te zijn.
elk ander. Er zou veel over te zeggen zijn „Wanneer wij aan internationale gezinden men kan er het zwijgen toe doen. Wij heid tekort schieten", zo riep hij daarbij
verkiezen het laatste, constateren alleen uit, „of gezind zijn te denken, dat de prinmaar, dat het reeds 45 jaar bestaande I.V.V. cipes, waarop onze Internationale dient te
als leidinggevend orgaan uitgeschakeld was, berusten, bestemd zijn voor nationale
toen te Londen een aantal vertegenwoor- doeleinden, zouden wij het bewijs hebben
digers van de vakbeweging uit verschillende geleverd van een zwakheid, die ons tot onlanden bijeen was om te spreken over
bekwaam zou stempelen om onze zending
ja, in feite over een nieuw I.V.V.
te vervullen. Wij zouden falen in het aanEr werd veel gepraat in Londen, er werd gezicht van de historische taak, die wij
verward gepraat, er werd ook kloek ge- hier te vervullen hebben." En hij vervolgde:
sproken en het resultaat was, dat men o.m. „Ik wens te geloven, dat de ervaringen van
de afspraak maakte, statuten te ontwerpen de twee verschrikkelijke oorlogen en die
voor een nieuw te stichten Wereldverbond van de politieke en economische crises in
van Vakverenigingen.
de periode tussen deze twee oorlogen, onze
De heer Lpuis Saillant, lid van het Franse ogen geopend hebben en dat wij niet langer
Vakverbond en secretaris van het voorbe- dulden, dat de krachten die oorlog willen,
reidende comité, kreeg daartoe de opdracht onze verschillen en onenigheden uitbuiten
en kweet zich daarvan en van nog veel voor hun doel. De eenheid van onze Intermeer ander werk op zodanige wijze, dat als nationale is onze veiligheid. Zij is de voorgevolg daarvan een tweede conferentie kon waarde voor het groeien en voor de erkenworden bijeengeroepen, welke conferentie ning van de waardigheid van ons werk en
van 25 September t.e.m. 8 October J.l. te voor de vrijheid van ons leven.
Parijs plaats vond.
Wij zijn patriotten. Wij hebben geleden en
wij zijn de dood ingegaan voor de onafHet N.V.V. had Kupers en ondergetekende hankelijkheid van onze landen. Wij zijn
naar deze bijeenkomst afgevaardigd. Ook ook Internationalisten, daar in internatiode Eenheidsvakbeweging was aanwezig, nale samenwerking berust de onafhankevertegenwoordigd door de heren Blokzijl en lijkheid van de vrije volken, de zelfbeschikHamers.
king en de garantie van de wereldvrede."
Behalve deze vier Nederlanders waren er Aldus Jouhaux. Dat zijn speech luid werd
afgevaardigden uit 55 andere landen, ver- toegejuicht, behoeft geen betoog. Deze toetegenwoordigende met elkander 66.759.348 juiching toch was mede een demonstratie
in de vakbeweging georganiseerde mannen aan het adres van dezen ouden vechter
en vrouwen. Het was een bont gezelschap. voor internationale samenwerking, die de
Mexicanen en IJslanders, Arabieren en gevaren van de oorlog en de bezetting van
Russen, negers van de Ooudkust en uit Frankrijk gelukkig had doorstaan en voor
Trinidad waren aanwezig naast mannen ons stond, trots en ongebroken.
van de Libanon, Syrië, Cyprus, Iran en
Bij de samenstelling van het presidium
voor het congres, dat blijkens daartoe gedane voorstellen alleen maar zou bestaan
uit de vertegenwoordigers van de zes
grootste landen, boekte Kupers het succes,
Zuivering
een door hem gedaan voorstel aangenomen
te zien, waardoor ook een vertegenwoordiger van de kleine landen een plaats in het
De Ereraad voor de Zuivering van het N.V.V. presidium kreeg aangewezen. Den Zweed
heeft uitspraak gedaan betreffende A. Kie- Lindberg viel deze eer te beurt. Nadat dit
vit, R. Laan en Th. Smeding, bestuurders zijn beslag had gekregen, bracht de heer
van de Centrale Bond van Transportarbei- Saillant verslag uit van het door hem
ders te Rotterdam.
sedert Londen verrichte werk waarbij
De Raad was van oordeel, dat het beleid tevens de ontworpen statuten werden ingevan Kievit en Laan onder de bezetting in leid. Na een debat over deze statuten,
het algemeen ten volle beantwoordde aan waarbij degenen, -die voorstellen hadden
hetgeen onder de gegeven omstandigheden ingediend voor statuten-wijzigingen, gevan hen mocht worden verwacht en dat legenheid vonden deze voorstellen aan te
mitsdien zijn conclusie kon zijn, dat er ze- bevelen, besloot het congres, een statutenker geen aanleiding bestond, ten aanzien commissie te benoemen, die tot taak kreeg,
van één van hen een afwijzend advies uit aan de hand van de ontworpen statuten
te brengen, ten aanzien van hun benoem- en de daarop ingediende wijzigings-voorbaarheid tot enige functie in de Vakbewe- stellen rapport uit te brengen.
Na twee dagen van ingespannen werk is
ging.
Betreffende Th. Smeding kwam de Raad, al dit rapport aan de conferentie voorgelegd,
had hij wel critiek op bepaalde onderdelen besproken en datirna met algemene stemvan diens beleid, tot geen andere conclusie^ men aanvaard. Dit kon, omdat de wil om

N.V.V.

tot overeenstemming te komen in het congres bij ieder aanwezig was. Opgemerkt
dient te worden, dat in de ontworpen
statuten belangrijke wijzigingen zijn aangebracht. In de eerste plaats is aan de
kleinere landen grotere Invloed gegeven In
de bestuursorganen dan aanvankelijk in
het voornemen lag. Daartoe werd het aantal leden van het Dagelijks Bestuur en de
Bestuursraad uitgebreid. Voorts werd uitdrukkelijk omschreven, dat alleen bonafide
vakverbonden tot de nieuwe Wereldorganisatie zullen worden toegelaten. De nodige
controle daarop zal worden toegepast. Belangrijke besluiten kunnen zowel in het
Bestuur als in de Bestuursraad slechts met
een twee-derde meerderheid worden genomen. De zelfstandigheid en het zelfbeschikkingsrecht van de bij de nieuwe Wereldorganisatie aangesloten vakverbonden zullen volkomen blijven gehandhaafd. Eén
punt in het bijzonder hield de gemoederen
op het congres wel zeer bezig. Dit punt betrof de vraag, wat er met de internationale
beroepssecretariaten zou moeten geschieden
als het nieuwe Wereldvakverbond tot stand
kwam. In de statuten was bepaald, dat deze
beroepssecretariten een onderdeel zouden
vormen van de nieuwe Wereldorganisatie
en hunne werkzaamheden zouden hebben
te vervullen onder leiding en toezicht van
het Bestuur van deze organisatie. De vertegenwoordigers van de beroepssecretariaten
voelden voor deze inperking van eigen zelfstandigheid weinig of niets. Een en ander
kwam bij de gevoerde discussies duidelijk
tot uitdrukking. Met handhaving van de
bepalingen dienaangaande in de statuten
ontworpen, werd door de conferentie besloten, dat door het Bestuur van de nieuwe
Wereldorganisatie besprekingen zullen worden geopend met de vertegenwoordigers
van de beroepssecretariaten, teneinde te
trachten tot overeenstemming te komen.
Toen we zo ver waren, konden de vertegenwoordigers van de verschillende landen, die
gedurende de twee dagen, dat de Statutencommissie had vergaderd, gelegenheid hadden gekregen om verslag uit te brengen
over de stand van de vakbeweging in hun
land en de sociale, politieke en economische
omstandigheden, waarin hun land verkeerde, met het uitbrengen van deze verslagen voortgaan, waarna wij tot verkiezing
van het Bestuur van het nieuwe Wereldvakverbond konden overgaan. Ook daarbij
demonstreerde zich een buitengewone eensgezindheid. Sir Walter Citrine, secretaris
van het Engelse Vakverbond en voorzitter
van het oude I.V.V., werd met algemene
stemmen tot voorzitter , van de nieuwe
Wereldorganisatie benoemd. De benoeming
van Louis Saillant tot secretaris-generaal
geschiedde eveneens met algemene stemmen. Tot on der-voorzitters werden gekozen:
Léon Jouhaux, Frankrijk; Sidney Hillman,
Amerika; Lombardo Toledano Mexico; H.
F. Chu, China; Giuseppo di Vittorio, Italië;
V. V. Kuznetsov, Rusland en Evert Kupers,
Nederland. Voorts werd besloten, drie adjunct-secretarissen aan te stellen, t.w. één
Amerikaan, één Rus en Walter Schevenels,
tot nu toe secretaris-generaal van het oude
I.V.V. De Bestuursraad zal bestaan uit 26
leden. In de Generale Raad. die eenmaal
per jaar bijeenkomt, zal ieder aangesloten
vakverbond één vertegenwoordiger kunnen
aanwijzen Voor het N.V.V werd als zodanig ondergetekende aangewezen.
Veel meer werk dan hetgeen in het bovenstaande verslag werd gememoieerd, heeft
de Conferentie niet gedaan. Wel waren een
aantal telegrammen ingekomen en moties
ingediend, betrekking hebbende op verschillende aangelegenheden, meestal van
min of meer politieke aard, maar deze zijn
door de Conferentie niet behandeld, doch
ter afdoening verwezen naar liet Bestuur.
Wanneer wij tenslotte nog vermelden, dat

de Conferentie besloot, aan het Bestuur op
te dragen:
1. In overweging te nemen, commissies aan
te wijzen met het doel, Japan te bezoeken en alle bezette zones in Duitsland,
teneinde een volledig onderzoek In te
stellen naar de vorderingen, welke gemaakt zijn bij het liquideren van het
fascisme en de mogelijkheid van de
wederopbouw van vrije en democratische vakverenigingen.
2. In overweging te nemen vertegenwoordiging te verzoeken voor het Wereldvakverbond, teneinde met raadgevende
bevoegdheid in de geallieerde controlecommissies voor Duitsland en bij de bezetting van Japan te kunnen optreden.
8. Aan het Wereldvakverbond een goede
gelegenheid te geven, zijn inzichten betreffende de vredesverdragen, welke nu
gesloten worden, tot uitdrukking te
brengen.
4. Alle noodzakelijke stappen te ondernemen om vertegenwoordiging te verzekeren voor het Wereldvakverbond in
alle Internationale lichamen en commissies, welke In het leven geroepen zullen
worden met het doel, zich met problemen betreffende de vrede en de wederopbouw van de wereld bezig te houden,
dan hebben wij wel zo ongeveer alles vermeld, wat binnen het bestek van dit artikel
vermeld moest worden.
Het nieuwe Wereldvakverbond is dus In
beginsel opgericht. Voor wat het N.V.V. betreft staat de zaak nu aldus, dat in de
daarvoor in aanmerking komende bestuurs-
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Instantles de vraag moet worden besproken, of wij willen medewerken aan de opheffing van het oude I.V.V. en ons zullen
aansluiten bij het nieuwe Wereldvakverbond. Dat dit besluit zal worden genomen,
behoeft niet te worden betwijfeld. Integendeel! Wij geloven, dat de arbeiders van
Nederland het niet zouden verstaan, wanneer wij ons afzijdig zouden houden van
deze Wereldorganisatie, die tot grote dingen In staat zal zijn, wanneer de eenheid
zich blijvend zo zal demonstreren als in
Parijs het geval was.
Uit besprekingen, die wij in Parijs met de
vertegenwoordigers van de Eenheidsvakcentrale mochten houden, bleek ons, dat
deze vertegenwoordigers er ook zo over
denken voor wat hun organisatie betreft.
Zij zagen met ons in, dat hetgeen in Parijs
tot uitdrukking was gekomen, als consequentie voor Nederland met zich mede
brengt, dat ook hier gestreefd moet worden naar een zo groot mogelijke eenheid
op vakverenigingsgetaied. Wij twijfelen er
dan ook niet aan, dat deze eenheid tussen
het N.V V. en de E.V.C, binnen niet te lange
tijd tot stand zal komen. Het zou goed zijn,
indien ook de Rooms-Katholieke en Christelijke Vakbeweging in ernstige overweging
zouden willen nemen, zich te beraden over
de vraag, of toch nog geen modus zou kunnen worden gevonden, op basis waarvan
deze eenheid zich zou kunnen gaan uitstrekken over alle, voor de vakbeweging In
aanmerking komende, mannen en vrouwen,
opdat wij tezamen in een en dezelfde organisatie verenigd, op energieke wijze aan
het werk kunnen gaan voor de sociale en
economische vooruitgang van land en volk.
C. v. d. LENDE.

T.B.C.

In De Vakbeweging no. 3 maakten wij
reeds kort melding van het feit, dat het
tuberculose-bestrijdingsfonds van het N.V.V.
per l Augustus 1945 zijn werkzaamheden
heeft hervat.
Een aantal aanvragen heeft inmiddels het
fonds reeds bereikt en nu al zijn er weer
verschillende gevallen, waarin in enigerlei
vorm een uitkering ten behoeve van t.b.c.patiënten onder onze leden wordt verstrekt.
In het algemeen is deze uitkering slechts
een aanvullende. Ons standpunt is en
blijft, dat de zorg voor de t.b.c.-patiënten
In de eerste plaats overheidstaak is. Waar
het echter niet gelukt om de voor uitzending naar sanatoria nodige gelden bijeen
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T.B.OFONDS
IN SEPTEMBER

In de maand September werd een
bijdrage in de verplegingikosten
toegezegd aan 2 leden, 3 echtgenoten en 2 kinderen van leden en
huishoudelijke hulp ten behoeve
van 4 echtgenoten van leden, een
bedrag voor extra-voeding voor 3
leden en 4 echtgenoten, reiskosten voor l lid, l echtgenote en l
kind. Totaal 21 toezeggingen.

-FONDS

te brengen, springt het fonds bij en zorgt,
dat ten spoedigste uitzending plaats vindt
De hulp van het fonds beperkt zich overigens niet tot het geven van een bijdrage
In de kosten voor opname in een sanatorium. Daarnaast wordt hulp verstrekt
voor de aankoop van versterkende middelen, reisgeld voor familiebezoek, hulp in de
huishouding, alles natuurlijk voor zover
de middelen van het fonds het toelaten.
Hulp wordt gegeven aan al degenen, die
minstens één jaar lid zijn van onze vakbeweging en geen contributie-achterstand
hebben, alsmede aan hun echtgenoot(note)
en hun kinderen beneden 14 jaar. Bij de
beoordeling van de vraag, of men tenminste één jaar lid is, telt voor hen, die
tussen 15 Mei 1940 en l Augustus 1942
bedankt hebben, de vroegere lidmaatschapsduur mee, indien zij althans voor
l Januari 1946 weer lid van één onzer vakbonden zijn geworden.
De aanvragen dienen in het algemeen te
worden ingediend via de afdelings- en
hoofdbesturen der bonden. De hoofdbesturen hebben daartoe de nodige vragenlijsten reeds in hun bezit.
Het fonds beslist over ingediende verzoeken niet, dan nadat medische gegevens
zijn verkregen van de desbetreffende consultatie-bureaux voor
t.b.c.-bestrijding,
waaruit blijkt, dat het ook medisch verantwoord is, steun te verstrekken.
Door de her-oprichting van het N.V.V.t.b.c -fonds zal zonder enige twijfel een
belangrijke bijdrage worden geleverd in de
bestrijding van de tuberculose, deze zo gevreesde volksziekte, waarvan — ook al zijn
nog geen nauwkeurige cijfers bekend —
wel vaststaat, dat zij in de afgelopen jaren
in ontstellende mate om zich heen heeft
gegrepen.

Fr is /efs veranderd
in Nederland!
De directie van de N.V. Smit te Slikkerveer heeft >
gemeend aan haar personeel nu eens duidelijk uiteen te moeten zetten het verband tussen loon en
werken, (n een 8 pagina's tellend pamflet passeren
loon en prestatie, loon en kostprijs, het evenwicht
tussen lonen en prijzen, loon en behoefte, wachtgeldregeling etc. de revue.
Op hetgeen de directie ten aanzien van dit alles
vertelt, zou nog wel het -een en ander aan te
merken zijn. Dit laten wij evenwel na, daar de
verspreiding van dit pamflet kennelijk een ander
doel beoogt.
Zoals met vele dingen: In de staart zit het venijn.
Bijna de helft van het gehele geschrift is gewijd
aan een aanval op de vakbonden, die als „buitenstaanders" zeggenschap willen hebben in de loonen arbeidsvoorwaarden. „Buitenstaanders", die
slechts ten doel hebben onredelijke verzoeken en
voorstellen door te drijven.
De directie laat één van haar arbeiders, nofabene
een vakverenigingsman, op de vraag, waarom hij
deel uitmaakt van een vakbond en „buitenstaanders" voor zijn belangen laat opkomen, antwoorden: „Wel, elk mens behoort toch georganiseerd
te zijn".
Juist, geachte directie, dit is inderdaad..,, het
begin van het antwoord. Het volledige antwoord
moet zijn: ledere arbeider behoort toch georganiseerd te zijn, daar loon- en arbeidsvoorwaarden nu
eenmaal bedr/jlstakgew/jze geregeld moeien worden. Doe) men dat niet, dan zal de onderlinge
concurrentiestrijd der ondernemers hen dwingen
deze s/rijd ui) (e vechten ten koste van de arbeidsvoorwaarden van hun personeel. Zei/s de goedwillende ondernemer zou geen kans zien zich aan
deze ontwikkeling te onttrekken op straffe van
ondergang van zijn bedrijf.
Gelukkig hebben de arbeiders uit Slikkerveer dit
begrepen, een mededeling elders in dit nummer
spreekt daarover.
Pamfletten als dit, te Slikkerveer verspreid, zijn
weinig bevorderlijk aan de totstandkoming van
goede verhoudingen in het bedrijfsleven; iets,
waaraan ons geruïneerde land zo'n grote behoefte
heeft.
De oorlog is voorbij en daardoor is er iets veranderd in Nederland. Moge ook de directie van
Smit en Co. dit begrijpen!

LIQUIDATIE VAN HET NEDERLANDSE
ARBEIDSFRONT.

De Regeringscommissaris voor de liquidatie
van het Nederlandse Arbeidsfront verzoekt
allen, die inlichtingen kunnen verstrekken
betreffende gelden, goederen en andere
vermogenswaarden, welke behoren tot of te
eniger tijd hebben deel uitgemaakt van de
boedel van genoemde instelling, hiervan zo
nauwkeurig mogelijke opgave te doen aan
zijn bureau P. C. Hooftstraat 162 te Amsterdam-Z en/of aan de door hem ingestelde
Commissies van Provinciale Vertegenwoordigers.
De correspondentie-adressen van deze commissies zrjn voor de resp. provincies:
Groningen: W. Wierda, Friesestraatweg 69
te Groningen.
Friesland: A, Runia, J. W. Frisostraat te
Leeuwarden.
Drente: A. Lunshof, Veenestr. 69 te Assen.
Overijsel: H. Vasbinder, Herfterweg 8 te
Zwolle.
Gelderland: K. Postma, Karthuizerstraat48
te Arnhem.
Utrecht: J. Nobbenhuis, Drift 8 te Utrecht.
Noord-Hoüand: G. Flameling Sr., Kruisweg
74 te Haarlem.
Zuid-Holland: J. van Meggelen, Van Vollenhovestraat 35 te Rotterdam.
Noord-Brabant: C. Z. de Vries, Leenderweg 291 te Eindhoven.
Zeeland: A. Vingerling, Leliestr 82 te Goes.
Limburg: Jan Maenen, Stationstraat 59 te
Heerlen.

VERNIEUWING *
Na vijf jaren van geestelijke druk en ongekende verarming, brak zich na de bevrvding
alom het verlangen naar een betere wereld
baan. De wens, dat alles anders moet worden, is vrij algemeen. Zo ook. althans onder
grote delen van de arbeidersbevolking, de
stemming van: „we nemen het niet langer."
Vernieuwingswil en radicalisme beheersen
op dit ogenblik nog de stemming van de
grote massa van ons volk. Maar de krachten
van het behoud, van herstel van het oude,
zijn thans ongetwijfeld al weer sterker dan
onmiddellijk na de bevrijding Zij loeren op
hun kans. En het is helaas lang niet uitgesloten, dat zij die kans zullen brij gen ook.
Wat toch is het geval?
De machten van het behoud, de krachten
en organisaties van het verleden, weten
precies, wat zij willen: herstel van de toestanden en verhoudingen van vóór 1940,
natuurlijk met hier en daar een enkele hervorming.
De voorstanders van vernieuwing evenwel
zijn veel sterker in het negatieve dan In
het positieve. Zij vertonen de neiging om
alles, wat uit het verleden afkomstig is, ook
het bruikbare, af te breken en te veroordelen, zonder dat zij nog weten, wat zij er
voor in de plaats zullen stellen. Zij komen
veelal niet boven vage algemeenheden uit
en vooral, het ontbreekt hun aan de eensgezindheid, die toch zo nodig is om iets tot
stand te brengen.
Men kan op vrijwel alle terreinen van onze
samenleving dit beeld aantreffen. De voorstanders van het behoud, stevig georganiseerd, weten nauwkeurig wat zij willen, de
veel talrijker voorstanders van vernieuwing
ztjn onderling verdeeld, breken af wat was,
zonder precies te weten, wat zij er voor In
de plaats willen en kunnen stellen.
Wat wij hierboven als een algemeen verschijnsel signaleerden, geldt ook voor het
terrein van het arbeidsleven en van de
werknemersorganisatie.
In de wereld der werknemers vindt men
maar weinig voorstanders van het behoud.
De wil tot een radicale vernieuwing is vrijwel algemeen onder de hoofd- en handarbeiders. Maar hij uit zich soms op een
wijze, die bezorgdheid wekt bij ieder, die
het wel meent met de werkers en hun belangen.
Duizenden werknemers, gedreven door een
eerlijk verlangen naar nieuwe verhoudingen, schijnen te menen, dat men nu ook
alles, wat reeds vóór 1940 bestond, zonder
meer aan de kant moet doen, zonder te
onderzoeken of het nog bruikbaar is, of door
hervorming en herziening bruikbaar te
maken zou zijn.
Alom in den lande ziet men grotere en kleinere organisaties verrijzen, die beweren, dat
zij op korte termijn het heil voor de werkers
en hun gezinnen kunnen bewerkstelligen.
In Den Haag en omstreken presenteert zich
een Verbond van Werkers met een program
van eisen, dat „bestaanszekerheid van de
wieg tot het graf" belooft. De oorsprongen
van dit Verbond gaan terug tot voor de
oorlog en de Rijswrjkse Werklozenkas (onzaliger nagedachtenis) schijnt aan het ontstaan niet geheel vreemd te zijn.
In Delft werkt een Actie voor Sociale en
Economische Vernieuwing (A.S.E.V.). die
het vooral zoekt in propaganda voor ondernemingsraden.
In de provincie Utrecht schijnen de personelen van verscheidene grotere en kleinere ondernemingen! los van elkaar, tot een
soort van personeelsorganisaties te zijn gekomen. Ook daar speelt de gedachte van de
ondernemingsraden wel een rol. Zo o.a. bij
de P.E.O.U.S.
In verschillende streken van het land verrijzen plaatselijke verenigingen van arbeiders, soms algemene, soms vakverenigingen,
die allemaal een gezicht trekken, alsof zij
nu wel eens even de Auglasstal van sociale
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ongerechtigheid in een paar maanden zullen reinigen.
In de Zaanstreek roept een groep R.K. arbeiders op tot stichting van een Confederatief
Arbeidessverbond met eigen afzonderlijke
R.K., protestantse en ,,moderne"(?) secties
voor cultureel werk.
Zo kan men doorgaan en wij zijn er van
overtuigd, dat wij nog lang niet van alles,
wat er op dit gebied plaats vindt, op de
hoogte zijn. Is eigenlijk, afgezien van de
communistische figuren op de achtergrond,
de hele Eenheidsvakbeweging ook niet een
uiting van dat onbestemde verlangen naar
iets, dat helemaal anders is, dan wat er
vroeger was?
Het Is verre van ons, al dit vernieuwingsstreven als dwaze nieuwlichterij te bestempelen. Wij weten, dat er veel eerlijk idealisme en een hartgrondige afkeer van vroegere vastgeroeste verhoudingen achter
schuilen.
Toch moeten wij van allen, die op enigerlei
wijze bij deze talrijke acties en verenigingen
betrokken zijn, ernstig vragen, zich rekenschap te geven van de practische gevolgen
van hun optreden. Het staat namelijk in
de practijk zo, dat geen van deze nieuwe
strevingen, behalve de E.V.B., veel
meer dan enige honderden, een enkele
maal wellicht enige duizenden, werknemers
tot zich heeft weten te trek^an. Wezenlijke
Invloed kunnen zij dus niet uitoefenen. Maar
zij houden met elkaar, ook door het beeld
van verdeeldheid, dat zij te zien geven, vele
duizenden werknemers van toetreding tot
de vakbeweging af. De drie samenwerkende
vakcentrales, het R.K. Werklledenverbond,
het Christelijk Nationaal Vakverbond en
ons N.V.V., hebben tezamen al weer een
ledental van over de 350.000. Daarmee staat
vast. dat deze grote organisaties het beeld
op sociaal-economisch terrein weer beheersen. Hoogstens kan naast deze drie centrales de E.V.B, een tijdje lang als concurrerende vierde vakcentrale voortbestaan,
zodoende de verdeeldheid in plaats van de
„eenheid" vergrotende. Maar de talrijke
andere verenlgingetjes, acties en hoe zii zich
verder noemen, hebben niet de geringste
kans om tot een invloed van enige betekenis
te komen.
Zeker, ook organisaties, die thans groot en
machtig zijn. begonnen eenmaal met een
handvol aanhangers. Maar — en daar komt
het nu op aan — zij hadden dan ook wezenlijk een nieuw ideaal, een nieuw beerinsel
te brengen. Dat nu hebben alle genoemde.
groepen en groepjes niet. De meeste van
hen komen op voor ondernemingsraden en
voor medezeggenschap op sociaal terrein
van de werknemers. Denkbeelden en gedachten, die het N.V.V. (en ook de andere
vakcentrales) beter uitgewerkt reeds jaren
voor de oorlog propageerden.
De genoemde groepen en organisaties pleiten
voor samenwerking met werkgevers en tegen
moedwillige verscherping van de klassenstrijd. Al weer een opvatting, die ons bekend
in de oren klinkt. Het N.V.V. pleit niet alleen
voor samenwerking met werkgevers, doch
heeft deze tezamen met R.K.W V. en C.N.V.
ook verwezenlijkt in de Stichting van de
Arbeid. Door middel van deze Stichting is
de medezeggenschap van de arbeidersvakbeweging over het gehele sociale terrein een
feit geworden En tezamen met de confessionele vakcentrales heeft het N.V.V. aan
de Regering een program van bedrijfsordenlng voorgelegd, waarin ook de medezeggenschap van de werknemers in economische aangelegenheden is opgenomen.
Men wil in de genoemde groepen in de
regel de politiek buiten de vakbeweging
bannen. Welnu, het N.V.V. heeft de banden
met de S.D.A.P., zoals die vroeger bestonden,
doorgesneden. Een gevolg daarvan is o.m.
geweest, dat tot fusie kon worden overge-

gaan met de vroegere neutrale Nederlandse
Vakcentrale.
In feite bestaat er, zo willen wij maar zeggen,
geen enkele steekhoudende reden, waarom
allen, die vernieuwing willen, zich niet zouden aansluiten bij onze vakbeweging, in
plaats van hun heil te zoeken in goedbedoelde, doch tot vruchteloosheid gedoemde
afzonderlijke acties en verenigingen. Onze
vakbeweging is een democratische organisatie. Wie meent nieuwe denkbeelden,
nieuwe mogelijkheden, een nieuwe geest in
onze vakbeweging naar voren te kunnen
brengen, hij heeft er volle gelegenheid toe.
Wij kunnen een aanvulling en verjonging
van ons kader ;.»st gebruiken.
Maar laten de werknemers er toch voor
waken, dat de drang naar vernieuwing in
de practijk niet uitloopt op versnippering
van de kracht en de invloed van de arbeidersorganisaties. Niet de vernieuwing, maar
wel de krachten van het behoud zouden
daarvan profiteren.

BOEKBESPREKING
P. J. Schmidt, „Buitenlandse Politiek
van Nederland" (A. W. SVthoff's Uitg.
Mij N.V., Leiden, 1945.
Ons land, dat In zo hevige mate de verschrikkingen van de afgelopen oorlogsperiode aan den lijve heeft gevoeld, ziet
zich geplaatst voor problemen, welke niet
alleen van velerlei aard, maar ook van
gigantische omvang zijn.
Uit de aard der zaak is één van de belangrijkste vraagstukken, hoe op de snelste en
meest afdoende wijze een oplossing kan
worden gevonden voor de economische
nood, waarin ons land en volk verkeren,
doch het is duidelijk, dat er daarnaast —
en daarmede in een aantal gevallen verband houdende — vele andere problemen
zijn, welke eveneens onder ogen dienen te
worden gezien en tot oplossing moeten
worden gebracht.
Een van die vraagstukken is de kwestie van
de buitenlandse politiek van ons land. Dat
het hier om een uitermate belangrijke zaak
gaat, behoeft na datgene, wat wij de laatste
maanden op internationaal terrein hebben
meegemaakt, stellig geen nader betoog. De
vraag is, of Nederland moet volharden in
zijn politiek van neutraliteit, van afzijdigheid, zoals die vóór de oorlog werd gevoerd
dan wel, of er aanleiding is deze politiek
te laten varen en in de plaats daarvan
meer actief — in overeenstemming met de
toch waarlijk niet geringe betekenis van
het Rijk in- en buiten Europa — te gaan
optreden.
Ziehier een van de vragen, welke P. J.
Schmidt, de hoofdredacteur van „Je Maintiendrai" in zijn van een voorwoord van
minister-president Schermerhorn voorziene
boek „Buitenlandse politiek van Nederland"
behandelt en beantwoordt. Hij houdt zich
tevens bezig met een aantal in direct verband met de buitenlandse politiek staande
onderwerpen, zoals daar zijn de internationale sociaal-economische politiek (waarbij
aan de internationale handelspolitiek o.L
misschien wat meer aandacht geschonken had kunnen worden), de internationale
rechtsorde, de plaats van Nederland in
Europa, het Nederlandse Gemenebest en
het Verre Oosten, de verhouding van Nederland tot de Angelsaksische landen, het
Duitse gevaar, de samenwerking met Rusland en de communisten en — tenslotte de diplomatieke dienst.
Practicus als de schrijver is, drukt hij ons
met de neus op de feiten en geeft een helder overzicht van de richting, die z.i. onze
buitenlandse politiek moet inslaan en volgen. Het betreft hier inderdaad een zeer
belangrijk vraagstuk, dat bovendien uitermate actueel is. Het is Schmidt's verdienste,
met zijn boek een leerrijke bijdrage te h.ebben geleverd tot verdieping van ons inzicht
in deze materie.
Rk.

