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V O O R L O P I G M E D E D E L I N G E N B L A D VAN HET N E D E R L A N D S VERBOND VAN VAKVERENIGINGEN

L O O N C O N G R E S VAN HET N.V.V.
Op 31 October kwamen in „Bellevue" de
hoofdbesturen der bij het N.V.V. aangesloten vakbonden en een aantal vertegenwoordigers van Bestuurdersbonden in
een demonstratieve vergadering bijeen.
Deze vergadering was belegd om uiting
te geven aan de ongerustheid, welke in
de kringen onzer vakbeweging leeft
over de ontwikkeling van lonen en prijzen.
In zijn openingswoord wees voorzitter
Oosterhuis op het onverbrekelijk verband tussen lonen, prijzen en productiemogelijkheden. Er is in sommige bedrijfstakken spanning en ontstemming.
De toestand is onoverzichtelijker dan
vroeger; de overheid kan noch mag de
loonvorming aan het vrije spel der
maatschappelijke krachten overlaten.
Dit congres heeft een voorlichtende én
een stuwende taak. Wij wensen, dat én
de werknemers én de Overheid duidelijk weten; waar het N.V.V. met loonen prijspolitiek heen wil.
A. Vermeulen, lid van het voorlopig
N.V.V.-bestuur, zette het standpunt van
ons verbond ten aanzien van de te volgen loon- en prijspolitiek uiteen.
Spreker wees er in zijn inleiding op, dat
er sinds de bevrijding van ons land in
de Nederlandse vakbeweging twee lijnrecht tegenover elkaar staande stromingen om tot de zo noodzakelijke loonsverhoging te komen, waarneembaar zijn.
De ene zoekt als van ouds haar heil in
de directe actie en het overvragen van
de andere partij, welke tactiek het Nederlandse volk onvermijdelijk naar de
bekende kringloop prijsstijging — loonsverhoging — prijsstijging voert. Het
N.V.V. werpt deze onverantwoordelijke
politiek verre van zich. Ons Verbond, zo
zei spreker, is voorstander van een
loonpolitiek, gebaseerd op waarheid en
verantwoordelijkheid, niet van het doorzetten van loonsverhogingen, zonder
rekening te' houden met de omstandigheden.
Vermeulen gaf dan een overzicht van
de toestand, waarin het Nederlandse
economische leven zich na de bevrijding bevond en de zeer grote moeilijkheden, die thans nog een volledig herstel in de weg staan.
Spreker vestigde de aandacht op de
grote monetaire problemen, die om een
oplossing vragen, terwijl hij het Congres tevens het voorstel van de Stich-

ting van de Arbeid om aan de diverse
moeilijkheden het hoofd 'te kunnen bieden (koersvaststelling, geldsanering,
handhaving loon- en prijspeil) in herinnering bracht.
Hierna ging spreker over tot het bespreken van het verloop van het algehele prijsniveau in ons land. Hij liet de
diverse prijsverhogende (de ongunstige
wisselkoersen, duurder wordende staatshuishouding, uitbreiding distributiepakket etc.) en de prijsverlagende factoren
(geldsanering, fiscale maatregelen, toename der nationale productie etc.) de
revue passeren, waarbij hij aantoonde,
dat de prijsverhogende tendenz reeds
tot prijsverhoging heeft geleid.
' is
niet gelukt, het prijspeil te handhaven.
Het evenwicht tussen lonen en prijzen
is in menig opzicht verbroken.
Nederland staat voor de noodzakelijkheid: hard te werken en sober te leven.
Gegeven de onvermijdelijkheid van
zekere prijsstijging bracht spreker de
volgens het N.V.V. te voeren loonpolitiek naar voren, waarbij hij het Congres de volgende gedachten in overweging gaf:
Voor de grote steden moet gestreefd
worden naar een loonsverhoging van
35% op basis van 10 Mei 1940, met als
uitgangspunt een gemiddeld inkomen
voor geschoolde
arbeiders van ƒ 42.—
„ geoefende
„
van „ 38.50
,, ongeschoolde
„
van „ 35.—
voor het platteland een minimum inkomen van ƒ 29.50 met als gemiddelde
inkomens:
voor geschoolde
arbeiders van ƒ 38.—
„ geoefende
„
van „ 34.50
„ ongeschoolde
„
van „ 31.—
waarbij spreker er de nadruk op legde,
dat de werkelijke lonen zich tussen deze
grenzen en rondom deze gemiddelden
dienen te groeperen.
Het invoeren van een stelsel van distributiebonnen met een alternatieve aanwending, gelijk dat in Engeland reeds
jaren wordt toegepast, zodra de kosten
van het distributiepakket het minimum
loon overschrijden.
Het uitreiken van distributie-waardebonnen aan grote gezinnen, welker
inkomen ligt onder de loongrens van
het merendeel der sociale verzekeringswetten. •
ïlet invoeren van een voorschot- en

spaarregeling met Overheidssteun om
t.z.t. de aankoop van kleding, huisraad,
schoeisel etc. voor de arbeidersgezinnen
mogelijk te maken.
Tenslotte deelde spreker mede, dat het
hele loonvraagstuk in deze zin bij de
Stichting van de Arbeid aanhangig is
gemaakt en dat deze Stichting de Regering nieuwe richtlijnen in overweging
heeft gegeven.
Demagogische directe actie wijst het
N.V.V. af. Maar wij mogen dan ook verlangen, dat. men naar ons luistert. Hoewel wij ons stakingsrecht als laatste verweermiddel niet prijsgeven, stellen wij
overleg boven strijd. Maar er moet thans
iets met de lonen gebeuren, zoals de
toestand, nu is, kan het niet langer!
Een aantal aanwezigen, voerde naar
aanleiding van het gesprokene het
woord. Hierbij bleeS van grote instemming met de door het N.V.V. gevoerde
loonpolitiek. Vrij algemeen was de
klacht, dat het College van Rijksbemiddelaars te lang wacht met het nemen
van zijn beslissingen.
Tenslotte .werd met algemene stemmen
de volgende motie aangenomen:
Het congres van het Nederlands Verbond
van Vakverenigingen, bijeen op 31 October
1945 in „Bellevue" te Amsterdam,
gehoord hebbende de uiteenzetting van het
Verbondsbestuur inzake de te voeren loonen prijspolitiek, besluit, de Regering te verzoeken:
te streven naar een beheerste ontwikkeling
van het loon- en prijspeil, welke de grootst
mogelijke zekerheid biedt voor een herstel
van het algemeen welvaartspeil in Nederland en dientengevolge onverwijld nieuwe
richtlijnen te geven voor de loonpolitiek
aan het College van Rijksbemiddelaars,
overeenkomstig het aan haar toegezonden
adres van de Stichting van de Arbeid van
25 October j.l.;
de afdoening van, bij het College van Rijksbemiddelaars aanhangig gemaakte voorstellen tot herziening van lonen en arbeidsvoorwaarden zoveel doenlijk te bespoedigen
en
£
maatregelen te treffen voor een spoedige
invoering van een distributiestelsel van
bonnen met alternatieve aanwending, distributie-waardebonnen ter tegemoetkoming
in de noden van gezinnen met meer dan
vier personen en een spaar- en voorschotregeling voor de kosten van vernieuwing
en aanschaffing van hen, die daartoe uit
eigen middelen niet in staat zijn;
machtigt het Verbondsbes'tuur alle maatregelen te treffen, welke voor de verwezenlijking van deze denkbeelden nodig zijn en
wekt alle Nederlandse werknemers op, door
aansluiting bij het N.V.V. de in deze motie
vervatte loonpolitiek te ondersteunen!

LATEN WIJ DAAR NU
TOCH MEE OPHOUDEN
Zowel in het politieke, als in het
sociale organisatie-leven, speelt - - in
ons land althans - - de tegenstelling
geloof-ongeloof een grote rol. Kort
gezegd gaat het daarbij om deze vraag:
moet het diepe verschil van levensopvatting tussen gelovigen en ongelovigen
leiden tot een afzonderlijke organisatie
van eerstgenoemden? Beter ware het
misschien nog, te spreken van kerkelij ken en onkerkelijken.
Er zijn altijd gelovige mensen geweest
in ons land, die van afzonderlijke confessionele organisaties op politiek of op
sociaal terrein niets wilden weten: In
andere landen, met name in de Angelsaksische en de Scandinavische landen,
is van confessionele organisaties nooit
of nauwelijks sprake geweest. Beide feiten bewijzen wel, dat het hier gaat om
een sterk omstreden kwestie. Sedert de
oorlog is het aantal gelovige Christenen, dat van afzonderlijke confessionele
organisaties op politiek en sociaal terrein af wil, zeker groter geworden.
Er is een tijd geweest, dat men in
buitenkerkelijke kringen tot de opvatting neigde, dat het Christelijk Geloof
iets was, nu ja, voor de Zondagmorgen,
doch dat dit met het sociale en politieke
gebeuren niets te maken had.
Ook die tijd is voorbij. Het is, dunkt
ons, ook tot vele buitenkerkelijken doorgedrongen, dat het Geloof in het leven
van den gelovige de richting-bepalende
kracht is, ook voor zijn optreden op
sociaal en politiek terrein. Maar daarmee is nog niet gezegd, dat de gelovige
daarom voor zijn optreden op politiek
en sociaal terrein ook in de regel tot andere conclusies moet komen, dan een buitenkerkelijk man en zelfs dan de man,
die lid is van een ander kerkgenootschap.
In Nederland, met zijn nu eenmaal vooral onder de invloed van Christendom en humanisme gevormd geestesleven, blijkt het bij herhaling
mogelijk, dat kerkelijke en buitenkerkelijke landgenoten elkaar vinden
op één gemeenschappelijke basis, ook in
één organisatie. De na de bevrijding
optredende Nederlandse Volksbeweging
is er een voorbeeld van.
Nu kunnen wij heel best hebben, dat
men over de mogelijkheid en wenselijkheid van een niet naar confessie
gesplitst organisatie-leven anders denkt
dan wij. Wij betwisten ook niemand het
recht om lid van een confessionele
organisatie te zijn. Maar men zal ons
dan toch moeilijk het recht kunnen betwisten om onze mening te blijven zeggen. En die mening luidt, dat het gewenst, ja noodzakelijk is, om op het
gebied van de sociaal-economische belangenbehartiging tot één ongedeelde
organisatie van alle werknemers te

geraken. Noodzakelijk én thans zeker
ook mogelijk!
Er is reden, deze dingen nog eens
duidelijk te zeggen. De neiging bestaat
bij onze vrienden van de R.K. en de
Christelijke vakbeweging om, nu wij zo
nauw samenwerken, van ons te eisen,
dat wij hun bestaansrecht als confessionele organisatie erkennen. Natuurlijk
erkennen wij, dat gelovige werknemers
het recht hebben, zich afzonderlijk te
organiseren. Wij zouden vreemdsoortige
democraten zijn, als het anders was.
Maar soms bedoelt men van R.K. en
prot.-christelijke zijde iets anders met
dat bestaansrecht. Men bedoelt dan, dat
wij als N.V.V. zouden moeten uitspreken, dat alle R.K. arbeiders in het
R.K.W.V. en alle protestantse werknemers in het C.V.N, behoren, terwijl wij
dan „de rest" zouden mogen organiseren. En men is dan soms zo vriendelijk,
die rest de „onprincipiëlen", „de ongodsdienstigen" enz. enz. te noemen.
Welnu, hoezeer wij de samenwerking
ook zien als een groot belang voor alle
werknemers, wij zullen nochtans de verklaring, dat gelovige werknemers in de
confessionele vakbeweging behoren, niet
afleggen. Nu niet en nooit! Wij zeggen
dit zo straf, opdat wij goed zullen
weten, wat wij in de toekomst aan
elkaar hebben. Het N.V.V. zou zijn hele
verleden verloochenen, het zou zijn gelovigen leden een klap in het gezicht
geven en het zou de, ondanks alles toch
groeiende gedachte van een ongedeelde
vakbeweging verraden, wanneer het zulk
een verklaring aflegde.
Wij voor ons geloven niet. dat het veel
zin heeft, over dit vraagstuk bij herhaling in discussie te treden. De weder-

Züiverin.g N.V.V.
De Ereraad voor de Zuivering van het
N.V.V. heeft verklaard, dat de gedragingen
van J. A. Brandsteder te Rotterdam afkeuring verdienen in die mate, dat er aanleiding bestaat hem niet te herstellen in zijn
functie van lid van het Hoofdbestuur van
de Centrale Bond van Transportarbeiders.
Ten aanzien van J. de Jonge Pzn. te Amsterdam keurde de Raad diens handelingen
als vertegenwoordiger van Woudenberg bij
de Nederlandse Christelijke Bond van Verzekeringsagenten en Ziekenfondsboden ten
sterkste af. Hij meende, dat die handelingen weliswaar niet hun oorzaak vonden in
een onvaderlandse gezindheid — De Jonge's
gedragingen na het ontslag uit zijn functie
bewijzen het tegendeel —, maar dat zij
niettemin blijk gaven van een zo ernstig
gemis aan begrip voor de niet-materiële
zijde van hel vakverenigingswezen, dat het
geen aanbeveling verdient, De Jonge te
handhaven in een bestuursfunctie van de
Nederlandse Bond van Verzekeringsagenten,
Ziekenfondsboden en Incasseerders.

zijdse standpunten staan duidelijk tegenover elkaar; wij overtuigen de leidingen van R.K.W.V. en C.N.V. niet zo
licht en zij ons niet. Er is veel belangrijk werk te doen en wij hebben elkaar
daarbij hard nodig. Maar wij waren
wel gedwongen, deze zaak nog eens duidelijk te stellen, omdat het bijvoorbeeld
gebeurd is, dat een confessionele organisatie weigerde tot de stichting van
een bedrij f sunie over te gaan tenzij
onze bond de hierboven bedoelde verklaring aflegde. Dat gaat natuurlijk
niet. Bij de totstandkoming van de
samenwerking is overeengekomen dat
men eikaars standpunt zou eerbiedigen.
Dat kan nimmer betekenen, dat wij ons
standpunt zouden moeten verloochenen
en dat van de confessionele organisaties als het juiste zouden moeten
erkennen.
Nu hebben wij niet het plan, over deze
aangelegenheid bij voortduring te blijven polemiseren. En als dat zo nu en
dan toch gebeuren moet, zullen wij
trachten, deze heus niet zo eenvoudige
kwestie zakelijk en met begrip voor het
standpunt van anderen te behandelen.
Maar dan moge men ons uit het confessionele kamp toch een bepaald soort
argumenten besparen. Wij lazen dezer
dagen in een R.K. vakblad: „eenheidsorganisatie is een onmogelijk iets. Men
kan evengoed een kat, een kip en een
konijn in hetzelfde hok zetten en zich
wijs maken, dat ze 't samen goed kunnen vinden." Wat kopen we nu toch
voor zulk soort argumenten? Is de vakbeweging dan een hok of een organisatie, waarbij redelijke mensen zich uit
vrije wil aansluiten? Nederlandse werknemers zijn toch geen redeloze wezens,
gelijk kippen, konijnen en katten?
Zo bedrijft men te onzen koste meer
aardigheden. Men noemt ons bijv. graag
de „sociaal-democratische", zelfs de
„marxistische" vakbeweging, geeft hoog
op van de moed der confessionele en de
lafheid van onze vakbeweging in bezettingstijd. Nu zijn wij de laatsten om te
ontkennen, dat sommige onzer functionarissen buiten hun boekje gegaan zijn.
Vandaar dan ook, dat onze ere-raad
beslist heeft, dat een stuk of wat bestuurders niet meer kunnen terugkeren
op hun post. Maar wij willen hier nu
toch ook wel eens in gemoede uitspreken, dat zowel het C.N.V. als het
R.K.W.V. op hetzelfde ogenblik, waarop
Woudenberg tot commissaris van het
N.V.V. werd aangewezen, onder een
Duitsen, natuurlijk ook nationaal-socialistischen commissaris werden geplaatst.
De besturen hebben toen rustig verder
gewerkt, enkele functionarissen, onder
wie de hoogste, hebben zelfs deelgenomen aan de door het D.A.F, georganiseerde reis naar Duitsland. Ook bij de
confessionele vakbeweging is pan later
de opvatting gerijpt, dat het beter was,
de organisatie te niet te laten gaan,
dan onder nationaal-socialistisch regime
te moeten voortwerken.
Al deze bijkomstigheden vertroebelen
het vraagstuk, waarom het gaat. Laten
wij daar nu in elk geval mee ophouden.

NAAR GROTER EENHEID?
In de nog maar korte spanne tijcls:
die sinds onze bevrijding verlopen is, is
er heel wat gebeurd in de Nederlandse
vakbeweging,
De samenwerking tussen R.K. Werkliedenverbond, Chr. Nationaal Vakverbond en N.V.V., waarvoor reeds tijdens
de bezetting de plannen waren gemaakt,
kreeg gestalte in de Raad van Vakcentrales, de Bedrij f sunies en de Plaatselijke Raden van Overleg. Gezegd mag
worden, dat deze samenwerking in het
algemeen bevredigende resultaten heeft
opgeleverd, al hebben natuurlijk zekere
beginmoeilijkneden niet ontbroken.
Het permanente overleg met de werkgeverscentralen (ook reeds vóór de bevrijding „gepland") gat het aanschijn
aan de Stichting van de Arbeid, thans
door de Regering officieel als adviescollege erkend. En ook hier zijn resullaten niet uitgebleven, al zal ook hier
een zekere inlooptijd nodig zijn.
De min of meer gedwongen fusie van
N.V.V. en neutrale Vakcentrale werd na
de bevrijding met wederzijds goedvinden
gecontinueerd, al zullen hierover straks
de congressen definitief moeten beslissen. Dit laatste geldt overigens voor alle
genomen besluiten en getroffen maatregelen.
Een nieuw beginselprogram voor het
N.V.V. werd ontworpen; een program
voor bedrijfsorganisatie en medezeggenschap kwam, in overleg met R.K.W.V. en
C.N.V. tot stand, aan de gereglementeerde samenwerking met de S.D.A.P.
kwam op wederzijds verlangen een einde. De opvattingen van vele belijdende
Christenen, met name onder de Hervormden, t.o.v. onze vakbeweging zijn .
bezig, zich grondig te wijzigen.
In Parijs kwam na moeilijk voorbereidend werk een wereldomvattend internationaal vakverbond tot stand. Jammer genoeg vonden de confessionele vakcentrales uit een stuk of wat landen
het nodig, weer over te gaan tot de heroprichting van een afzonderlijk Internationaal Christelijk Vakverbond.
In elk geval, zelfs de zuurste kritikaster zou niet kunnen volhouden, dat er
niets gebeurt op het terrein van de vakbeweging. Er is alom een streven en
zoeken naar nieuwe mogelijkheden,
nieuwe opbouw, nieuwe verhoudingen,
nieuwe vormen.
*
Een niet onbelangrijk
aantal werknemers in ons land staat bij de hierboven
geschetste ontwikkeling min of meer
terzijde. Zij achten „het nieuwe" belichaamd in de Eenheidsvakbeweging.
Inderdaad is deze E.V.B, (zij heet thans
officieel: E.V.C.) een nieuwe organisatie Maar is, wat zij voorstaat, ook inderdaad nieuw, past zij nieuwe methoden toe, volgt zij nieuwe wegen? Laat
ons zien.
De gedachte, waaraan de E.V.B, haar
naam ontleent, is in elk geval niet

nieuw! Dat het veel beter zou zijn, indien alle werknemers, van welk geloof
of levensopvatting ook, lid zouden zijn
van één ongedeelde vakbeweging, het
N.V.V. heeft sedert zijn oprichting in 1906
niet anders betoogd en gepropageerd!
Ja maar, zegt men van de E.V.B., zonder succes. Goed, toegegeven. Maar
heeft de E.V.B, dan enige zekerheid, dat
het haar wel zal lukken, de R.K. en prot.
chr. vakbeweging of tot fusie te bewegen of te doen verdwijnen? Die zekerheid
heeft de E.V.B, helemaal niet. Het is zelfs
niet eens waarschijnlijk, dat de E.V.B, er
in slagen zou „de eenheid" te verwezenlijken, omdat haar optreden alleen maar
geschikt is om de gelovige arbeiders af
te stoten. Een nieuwe methode, een
nieuwe weg naar eenheid kan de E.V.B,
niet wijzen. Daarom zal zij in haar op^et niet slagen. Zij brengt in dit opzicht
niets nieuws!
Brengt de E.V.B, dat nieuwe dan misschien op het gebied van de sociaaleconomische strijd? Het valt niet te ontkennen, dat de E.V.B, soms een tactiek,
een strijdmethode te zien geeft, die aanzienlijk afwijkt van de onze. Maar nieuw

Oe 200.000 feereikt
Juist voordat deze krant wordt afgedrukt, werd ons ledencijfer per l November bekend. Het bedraagt:

207.916!
Een prachtig resultaat.
En nu... naar de 300.000!

zijn die methoden daarom allesbehalve.
Het staken om de staking, het uitroepen van stakingen, vóórdat behoorlijk
overleg heeft plaats gehad, het steunen
van stakingen, die men eerst zelf heeft
ontraden en afgekeurd, het opschroeven van de eisen tijdens het conflict, het
wekafen van wantrouwen in de bedoelingen der andere vakorganisaties, het
overbieden van hun eisen, ach wij hebben dat vroeger reeds meegemaakt. Het
is de tactiek, die aanvankelijk anarchisten en syndicalisten in de vakactie
trachtten toe te passen en die later ook
wel door de communistische R.V.O., de
comité's van strijdwillende leden etc.
werd aangeprezen.
Neen, nieuw is deze tactiek geenszins!
Maar wel uiterst gevaarlijk in ons door
de moffen geruïneerde bedrijfsleven.
Nieuw is ook al niet de wijze van propaganda voeren der E.V.B.ers. Nog dezer
dagen werd ons uit Maastricht gemeld,
dat een E.V.B.-propagandist daar het
verhaal colporteert, dat Kupers ƒ62.50
„eist" voor een radio-speech en dat hij
niet met minder dan
ƒ12000.—
salaris per jaar genoegen neemt. Het is

wellicht overbodig te verklaren, dat voor
radio-toespraken geen cent betaald
wordt en dat Kupers net als de andere
bestuurders van het N.V.V. hun door het
laatste voor-oorlogse congres vastgestelde jaarsalaris ontvangen en geen cent
meer, ondanks de duurte. Op bijna alle
vergaderingen, waar E.V.B.-ers spreken
of debatteren komt men dergelijke roddel over de „vette baantjes der vakbonzen" tegen. Nieuw? Lieve hemel, die
kletspraatjes waren er al in de tijd van
Domela Nieuwenhuis en ze hebben het
gebruik dat de N.S.B.-ers ervan maakten,
glorierijk overleefd.
Nieuw is wel de organisatie-indeling
bij de E.V.C. De bedrijven, niet de uitgeoefende beroepen dienen tot grondslag van de organisatie-indeling. Zodoende komt het hele personeel van, één
onderneming van hoog tot laag, in één
vakbond terecht. Dit is inderdaad nieuw,
maar toch niet zo nieuw als het lijkt.
Reeds tijdens de bezetting werd in de
leiding van onze vakbeweging, afgesproken, dat het N.V.V. na de oorlog zou
warden gereorganiseerd op grondslag
van een bedrijfsindeling der bonden.
Maar hierover zullen eerst de bondscongressen moeten beslissen. Leden van
vakbonden zijn nu eenmaal geen baaltjes meel, die men zonder hun medeweten en instemming van de ene naar de
andere zolder kan slepen. Reeds in no.
2 van „De Vakbeweging" echter, deelden wij mee, dat de bedrijf sge wij ze opopbouw van onze vakbeweging er zal
komen. De E.V.C, is ons in dit opzicht
dus wel vóór, dank zij het feit, dat zij
geen en wij wel een geschiedenis hebben, maar iets geheel nieuws brengt zij
ook in dit opzicht, niet!
Wat moet de conclusie zijn uit deze
korte beschouwing? Deze, dat de E.V.C,
een overbodige organisatie is en dat zij
in het belang van de arbeiders en van
een goede en vlotte sociale ontwikkeling
zo spoedig mogelijk moet verdwijnen.
Wij zijn realisten genoeg om te beseffen,
dat de E.V.C, zich zelf niet zal opheffen.
En wij zouden het betreuren als de
E.V.C, verdwijnen moest in een felle
strijd met de andere richtingen in de
vakbeweging. Als het moet zullen wij
die strijd niet schuwen en van zijn
afloop zijn wij zeker. Daarvoor staan
ons het inzicht, de routine, de overtuigingskracht en het idealisme van onze
mensen borg. Maar wij zouden zulk een
strijd een ramp vinden. Zulk een strijd
zou de groei naar beter onderlinge verstandhouding, beter begrip en samenwerking doorkruisen.
Neen, er is maar één goeae manier
om de E.V.C, te doen verdwijnen: zij
moet samensmelten met het N.V.V.!!
Of dat mogelijk is? Laat ons geen
voorspellingen doen. Wij zijn bereid, te
praten. Laat ons eindigen met te zeggen, dat de liefde ook hier niet van één
kant komen kan!

Accoord
met

ACCOORD?

Bij de door de D.U.W. uitgevoerde werken
is in een aantal gevallen accoord-loon ingevoerd. Kunnen wij als vakbeweging
daarmee accoord gaan?
Laat ons zien. Wij hebben er — reeds voor
de bevrijding — alles op gezet om de oude
methoden van werklozenzorg niet terug
te laten keren. Eén van onze eisen was:
bij werken, die de overheid laat uitvoeren,
moeten de normale arbeidsvoorwaarden van
het vrije bedrijf gelden Deze zeer belangrijke eis is verwezenlijkt Bij de werken, die
door de D.U.W. of dooi Landbouwherstel
worden uitgevoerd, gelden de lonen en
arbeidsvoorwaarden van de collectieve contracten-bouwbedrijf en iandbouwbedrijl.
Dit is een reusachtige stap vooruit!
Maar die stap vooruit heeft ook consequenties. In vrijwel alle collectieve, contracten
en toonregelingen voor het, vrije bedrijf
wordt bij de loonbepaling verband gelegd
tussen prestatie en loonhoogte. Het is ook
volkomen normaal en rechtvaardig, dat de
arbeider,.die veel presteert, wat meer verdient, dan hij, die minder piesteert.
Daar zijn echter grenzen. In de eerste
plaats zal het tarief- of accoordloon zo
hoog moeten wezen, dat bij een redelijke
prestatie een behoorlijk loon kan worden
gehaald. Bovendien zullen waarborgen moeten bestaan, dat het tarief- of accoordloon
niet zal leiden tot een jaag- en afjakkersysteem.
Het is duidelijk, dat verantwoorde en aanvaardbare tarief- en accoordlonen slechts
tot stand kunnen komen door overleg tussen werknemers- en werkgeversorganisaties. Als de werkgevers eigenmachtig tariefof accoordlonen gaan vaststellen, dan is de
kans groot, dat zij, door concurrentie en
winzucht gedreven, tot excessen vervallen.
Wanneer echter door overleg met de vakorganisaties waarborgen worden geschapen
tegen jaag- en afjakkersystemen, dan behoeft tegen accoord- of tariefionen op zichzelf geen bezwaar te worden gemaakt. Dat
is dan ook door de vakbonden nooit geschied.
Nu op de D.U.W.-werken de lonen en
arbeidsvoorwaarden van het vrije bedrijf
gelden, kan dus ook daar geen bezwaar
tegen accoordloon op zich zelf gemaakt
worden. D.U.W.-arbeid is niet een soort
2e rangsarbeid, maar arbeid als elke andere
in het vrije bedrijf. Elk karakter van werkverschaffing moet de D.U.W.-arbeid vreemd
zijn, ook in dit opzicht!
Daarom aanvaardt onze vakbeweging
accoordloon ook bij de D.U.W.-werken, mits
de lonen in overleg met de vakbeweging
worden vastgesteld, mits een behoorlijk
minimum.-inkomen wordt gegarandeerd en
mits het extra-bedrag, dat men door
accoord verdienen kan, wordt gelimiteerd
om zodoende een jaagsysteem te vermijden.
Aangezien bij de D.U.W. bij normale plichtsbetrachting in elk geval het contractuele
uurloon wordt gegarandeerd en in tarief
nooit meer dan 20 % extra kan worden
verdiend, maken wij tegen deze vorm van
accoordloon geen bezwaar.

600 METER ONDER DE GROND
Door bemiddeling van het hoofdbestuur
van onze Mijnwerkersbond kregen wij toestemming om af te dalen in de mij'n Maurits
bij Sittard. Wij roetsten in duizelingswekkende vaart met de liftkooi een halve kilometer diep de aarde in, liepen onder leiding
van een meester-opzichter enkele kilometers -door mijngangen, waarin kolentreintjes af- en aanreden, bereikten via een
steengang een kolenpeiler en zijn daar op
handen en voeten een paar honderd meter
doorheen grekrrmen. En daar zagen wil ze,
de „kompels" diep onder de aarde, zwoegend om de Nederlandse industrie en de
Nederlandse huisgezinnen weer op gang te
brengen en voor de erscste kou te behoeden.
Zo'n peiler is nauwelijks H meter hoog. hier
en daar nog een stuk lager Rechtnt> staan
is er onmogelijk. Op zijn knieën of gehurkt
moet de mijnwerker de kool met houweel of
pneumatische hamer weghakken en daarna
op de transportband scheppen. En dat moet
allemaal gebeuren bij schaars licht, in een
door kolenstof bezwangerde atmosfeer, m
een vochtige en altijd hoge temperatuur.
Wij kwamen na enkele uren geradbraakt
boven de grond en hadden een uur nodig
om weer enigermate schoon te worden. Na
drie dagen zat het kolenstof nog tussen
onze oogharen. Deze ondergrondse tocht
heeft een onvergetelijke indruk op ons gemaakt. Beter dan ooit beseffen we nu, wat
het ontbreken van bepaalde artikelen, zoals
bijvoorbeeld zeep of kleding of stevig voed-

sel juist voor den mijnwerker betekent Ook
andere arbeiders hebben nog tekorten, maar
die leveren in de meeste gevallen alleen
maar ongemak, hoogstens zekere ontbering
op. Doch voor den mijnwerker betekent het
ontbreken van-bepaalde artikelen een ontzaglijke verzwaring van zijn toch al zo orrmenselijk zware arbeid. Zodat wij maar zeggen willen, dat wij na dit bezoek aan een
mijn, die dan nog de model-mijn van
Europa is, veel beter jiau voorheen beseffen,
dat de mijnwerkers 'zekere voorkeurspositie
bij het verstrekken van levens- en genotmiddelen en kleding e.d. verdienen. Zij hebben daar. door wat zij presteren, ruimschoots recht op. En wij zouden wel willen,
dat degenen, die hier in het Westen en
Noorden van het land zo gemakkelijk smalen op de geringe kolenproductie, eens een
week lang elke dag 8 uur ondergronds
moesten doorbrengen.
Nu langzamerhand de voorziening in de, eerste levensbehoeften weer wat op gang komt,
de arbeidsvoorwaarden zijn verbeterd, -het
Mijnstatuut gaat werken en aan het jaagsysteem van vroeger een einde is gekomen,
wordt de stemming op de mijnen gaandeweg
beter en dit komt ook tot uiting in een stijgende kolenproductie. Laat Nederland beseffen, wat het aan deze stoere kerels verplicht is. dan zijn wij er zeker van, dat ook
de „kompels" hun verantwoordelijkheid voor
de opbouw van ons gehavende vaderland
ten volle zullen begrijpen én waar maken!

Klachten D.U.W.

Wie geen demagogie wil bedrijven, zal moeten toegeven, dat dit vraagstuk niet in een
handomdraaien is op te lossen. Vooral nu
niet, nu ons land zo is uitgeplunderd en
de staatsfinanciën zo volkomen zijn ontwricht.
Maar urgent is het probleem en er m o e t
een of andere oplossing komen. Reeds is
het vraagstuk bij de Stichting v. d. Arbeid
aanhangig gemaakt. Wij hopen er spoedig
meer van te kunnen vertellen.

Een enkele maal bereikte ons de laatste
tijd de opmerking, dat vragen, klachten of
grieven, de DU.W. betreffende, zo langzaam worden afgewikkeld. De klagers hebben dit meestal aan zichzelf te wijten. Zij
volgen niet de daartoe aangewezen weg.
Misschien is deze hun echter nog niet goed
bekend Voor dat geval willen wij hier nog
even laten volgen, hoe de gang van zaken
is:
Arbeiders, werkzaam bij de D.U.W., wenden zich met hun klachten enz. rechtstreeks tot de bestuurdersbond in hun.
plaats van inwoning. Alleen als daar nog
geen bestuurdersbond is opgericht, gaan Al is „De Waarheid" nog zo snel,
zij naar hun afdelingsbestuur.
De Bestuursdersbond (of bij gebreke daar- de waarheid achterhaalt haar wel
van het afdelingsbestuur) geeft de klacht
onmiddellijk door aan de Provinciale Con- „De Waarheid" heeft o.a. in artikelen van
tact-Commissie voor de D.U W., die de 12 en 17 Mei j 1. den voorzitter van onze
zaak in behandeling neemt. Blijkt het een Nederlandse Vereniging van Spoor- en
aangelegenheid te zijn van principiële aard, Tramwegpersoneel, G. Joüstra, verweten,
die dus alleen door de Landelijke Contact- dat hij de spoorwegmensen in het Ned.
-Commissie kan worden opgelost, —- of wel Arbeidsfront had gebracht en dat Joüstra
gelukt het de contact-commissie niet, de het roer pas had omgegooid, toen. het duizaak op bevredigende wijze op te lossen, delijk werd, dat Duitsland de oorlog ging
dan kan deze commissie zich wenden tot verliezen. Onder het opschrift „N.A.F. het 'N.V.V.
Joustra gehandhaafd" werd deze zaak op
Elkeen weet de bestuurdersbond in zijn voor Joüstra zeer beledigende en lasterwoonplaats wel te vinden en elke bestuur- lijke wijze uiteengezet.
dersbond kent de adressen van de condeze volkomen onware en boventact-commissie in zijn provincie. Meer be- Wegens
dien beledigende en lasterlijke beweringen,
hoeft men niet te weten om te zorgen, dat heeft
Joüstra den verantwoordelijken,
de zaken vlot verlopen. Als elkeen zich nu redacteur
van „De Waarheid" aangeklaagd.
aan deze regel houdt, zal nodeloze vertra- Op 17 October
heeft de rechtbank uitspraak
ging steeds vermeden worden!
gedaan. Zij verklaarde de verschenen artikelen in ,,De Waarheid" van 12 en 17 Mei
lasterlijk en beledigend voor Joüstra; alle
schade, die door Joüstra is of zou kunnen
worden geleden, zal-„De Waarheid" moeten
De stakingen bij D.U.W.-werken in en rond De oude dag
vergoeden, bovendien een bedrag van
Amsterdam (die intussen alweer zonder Het vraagstuk van de verzorging onzer ƒ500.— als schadevergoeding voor het naresutaat zijn opgeheven!) tegen het invoe- ouden van dagen is zeer dringend. Wel deel, dat Joüstra in eer en goede naam
ren van accoordloon, hadden dan ook niet heeft de Regering de verhoging van de geleden heeft en de proceskosten. Het vonmoet in „De Waarheid" worden gepude instemming van onze vakbeweging. Invaliditeitsuitkeringen, die de moffen nis
bliceerd.
Wanneer zal nu eindelijk ook de E.V.C, eens vanwege de propaganda invoerden, ge- Nu langzamerhand weer normale toestanklip en klaar dit soort wilde stakingen zon- handhaafd, maar ook nu zijn de uitkerin- den in ons land terugkeren, zal „De Waarder enige steekhoudende aanleiding, af gen nog geheel onvoldoende. Bovendien heid" moeten leren, dat men zelfs over
durven keuren? Zij zou er arbeiders en ge- komen talloze oudjes niet voor een uitke- vakverenigingsbestuurders niet meer ongestraft lasteren kan.
ring in aanmerking.
meenschap een dienst mee bewijzen.
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