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Herstel der Democratie
ind November kwamen als eersten
Esaties,
der brj'het N.V.V. aangesloten organionze Bakkersgezellenbond en
onze Metaalbewerkersbond weer in congres bijeen. Enkele dagen later volgde
„Mercurius", de bij ons Verbond aangesloten organisatie van kantoor- en
handelsbedienden. In December congresseren nog verschillende andere bonden. In de eerste maanden van 1946 zal
deze reeks ongetwijfeld worden voortgezet.
De moeilijkheden, die aan het bijeenroepen van deze congressen verbonden
zijn, zijn nog altijd groot. Vooral het
onderdak brengen van enkele honderden afgevaardigden, kost veel hoofdbrekens, om van ravitaillering en zalennood maar te zwijgen.
Toch leeft In leidende vakbondskringen algemeen de overtuiging, dat
alle moeilijkheden ten spijt, de tijd om
de congressen bijeen te roepen, thans
gekomen is. Want met en door het houden van deze congressen wordt de inwendige democratie in onze vakbeweging pas weer ten volle hersteld. — En
zonder die democratie kan onze vakbeweging op den duur niet groeien en
niet werken.
Er is kort na de bevrijding aan de
leiding van onze vakbeweging wel verweten, dat zij autoritair optrad. Dat zij
over de hoofden van de leden heen
beslissingen nam. Wij hebben ons van
deze verwijten nooit veel aangetrokken.
Wij meenden, dat de practijk zou moeten uitmaken, of wij de juiste weg bewandelden, ja dan neen. De practijk
heeft thans gesproken. Zij heeft diegenen in het gelijk gesteld, die zeiden:
eerst de beweging weer opbouwen en
daarna praten!
Op dit ogenblik Is ons N.V.V. met zijn
bijna 230.000 leden de grootste vakcentrale van ons land, hard op weg om
zijn vroegere overheersende positie weer
te heroveren. Als de groei zich in het
tempo der laatste twee maanden dooreet, dan zal het N.V.V. binnen enkele
maanden weer 300.000 leden tellen.
Wanneer men er rekening mee houdt,
dat de werklozenkassen der bonden
- vroeger een trekpleister voor velen niet meer bestaan; dat, op een

enkele uitzondering na, de overheidshulp aan werklozen niet meer, gelijk
vroeger, via de vakbonden loopt; dat
talloze werknemers nog niet weer op
hun normale plaats in het bedrijfsleven zijn teruggekeerd en dat de jonge
generatie in vijf bezettingsjaren nimmer kans kreeg, doel en nut van de vakbond te leren kennen, dan kan men
zeggen, dat ook de werknemers getoond
hebben te begrijpen, dat de wederopbouw van het organisatie-apparaat
moest voorafgaan aan het herstel van
de democratie in onze vakbeweging.
Nu de eerste consolidatie heeft plaats
gehad, is de tijd gekomen om tot nor-

GROEI
Het totale ledendjfer van het N.V.V.
bedraagt op l December
££ l BÖOO Goed zo vrienden!
Nu de kat-uit-de-boom-kijkers in
onze rijen. Zij horen er ook bij!
male, dat wil voor ons zeggen: democratische organisatie-verhoudingen terug te
keren. De oude leiding, hier en daar
voorlopig aangevuld met jongere krachten, kan nu verantwoording afleggen
van, het tijdens en na de bezetting gevoerde beleid. De congressen zullen nu
definitieve besturen kiezen, de inmiddels uitgewerkte ontwerp-beginselverklaring van het N.V.V., de Stichting van
de Arbeid, de samenwerking met de
confessionele vakbeweging en eventueel
de uitspraken van de Ereraad van het
N.V.V. aanvaarden, verwerpen of amenderen. Als dan in 1946 tenslotte het
congres van het N.V.V. bijeenkomt om
dezelfde punten definitief te beslissen
en een nieuw Verbondsbestuur te kiezen, dan zal over de hele linie de democratische bestuursvorm in ere hersteld
zijn.
Dat is niet alleen maar prettig, omdat wrj nu eenmaal democraten zijn en
een hekel hebben aan autocratische beis dat niet mogelijk.

stuursvormen. Neen, het is een levensvoorwaarde voor een gezonde vakbeweging.
De werknemer moet de vakbond zien
als zijn eigen organisatie, waarvan hrj
zelf een verantwoordelijk deel uitmaakt.
Zou de vakbond voor zijn leden ooit zo
iets worden als „een kantoor met een
meneer achter een loket", dan is het
mis! In de gro'te afdelingen ontwikkelt
zich zulk een situatie gemakkelijker dan
in kleinere afdelingen. Gezocht zal daar
moeten worden naar geschikte organisatie-vormen om dit te voorkomen. „De
organisatie, dat zijn wij zelf." Dit besef
moet in de leden wakker gehouden worden en zonder een levende democratie
is dat niet mogelijk.
Daarom vormen de congressen der
bonden, die thans en in de volgende
maanden gehouden zullen worden, een
belangrijke mijlpaal op de weg naar het
volledig herstel van onze vakbeweging.
Democratie geeft niet alleen rechten,
zrj legt ook plichten op. Dat geldt ook
voor de vakbondsdemocratie. Deze veronderstelt een actief mede-leven van d»
grote massa der leden. Men kan
moeilijk van een levende vakbondsdemocratie spreken als slecht 5 of 10 %
van de leden regelmatig de vergaderingen bezoeken en dus de besluiten
nemen en de rest zijn contributie betaalt en het verder wel gelooft.
Geen bestuur kan hier iets aan doen.
Slechts de leden — en zij alleen — kunnen de democratie in onze vakbonden
tot levende werkelijkheid maken. En
pas dan zal zij rijke vruchten afwerpen.
Een enkel woord tenslotte nog over
de reeds gehouden-bondscongressen.
Natuurlijk was daar critiek. Zij werd
in het algemeen op*zakelijke en kameraadschappelijke wijze naar voren gebracht en beantwoord. Tot dusver was
er niet één congres of het keurde, na
uitvoerige bespreking, met grote meerderheid het gevoerde beleid goed. D«
uitspraken van de Ereraad werden, op
één uitzondering na, d»or de congressen
gevolgd. Zo bleek overal, ook bij hen,
die critiek hadden, een grote mate van
eensgezindheid en goede kameraadschap, die voor de naaste toekomst het
beste doet verwachten. Wellicht nog
verheugender was, dat op de meeste
congressen bleek, dat er een aanzienlijk
verjonging van ons afdelingskader
heeft plaats gehad. Wij gaan 1946 met
vertrouwen tegemoet!
t

Een
laatste groet
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levensteken en een groet,

Een stemmingsbeeld van het gemoed?
Als het jaar ten einde neigt, de arbeid een
wyze rust, de dagen kort en de avonden lang
en donker zijn, verwijlen onze gedachten meer
dan anders in het verleden. Aan ons geestesoog trekt voorbij wat geweest is, herinneringen
doemen op. Het zijn deze keer vooral herinneringen aan de verschrikkingen, die de afgelopen jaren de mensheid hebben geteisterd,
herinneringen aan hen, die het einde van de
verschrikking niet meer hebben beleefd. Hoe
smartelijk zal hun gemis gevoeld'worden door
hun gezinnen, hun vrienden, juist nu, op het
einde van het jaar, als het gezins- en familieleven zo intens en vreugdevol kan zijn.
Wij i>an het N.V.V. kunnen deze dingen nooit
overdenken, of ons staat scherp en duidelijk
het beeld van onzen 2en voorzitter Simon de la
Bella voor ogen. Zijn plaats op het bureau van
het N.V.V. is in ons gevoel nog altijd, leeg. Hij
was volkomen vergroeid met het Vakverbond.
Zijn trouw en eyn toewijding aan de beweging
waren onbegrensd, zijn werkkracht en ijver
schoten nooit te kort. Node, zeer node missen
wij hem bij de wederopbouw van onze vakbeweging.
Zoals de man was, zo was ook zijn einde. Wij
publiceren op deze bladzijde, die aan zijn nagedachtenis is gewijd, een gedichtje, dat Sim.on
de la Bella op de Ie Mei-dag van 1941 in het
concentratiekamp heeft gemaakt. Het tekent
hem ten voeten uit: eenvoudig, zonder pretentie, snakkend naar het werk en naar de strijd
voor hen, die „met zorg beladen" zijn. Moge
iets van de geest van dezen nobelen strijdmakker ook ons in de jaren, die komen, bezielen.
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De studie en het werk ten spijt:
Eentonigheid . . .
De dagen zonder doel,
Een rusteloos gevoel,
Tot dragen van het lot bereid,
Gelatenheid.

Verlangen naar het vrije leven,
De krachten weer te kunnen yeven
Aan allen, die met zorg belaan,
Met moeite door het leven gaan.
Verlangen naar het bos, de hei,
4

De zee, het strand, de groene wei,
Naar 't weerzien, ook der maats in tal...
Als eens de zon weer schijnen zal l
S. de la Bella Jr.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Papierschaarste heeft het voordeel, dat
zij ons noopt, onze gedachten zo kort mogelijk te formuleren. Wat ik tot de vakbeweging en tot de leden der vakbeweging
heb te zeggen, formuleer ik in enkele stellingen.
1. Individuele nood zal er, onder welk
maatschappelijk stelsel we ook zullen
leven, altijd zijn.
2. Deze individuele nood zal gelenigd
dienen te worden.
3. De overheid, alhoezeer voor die overheid op dit terrein ook een taak is
weggelegd, zal deze individuele nood, die
veelal er ook een is van morele aard,
niet geheel kunnen lenigen.
4. Al heeft de overheid hier een plicht
te vervullen, dat neemt niet weg. dat
ook ieder mens zich op dit gebied zijn
persoonlijke verantwoordelijkheid indachtig zal dienen te zijn.
5. De hulpverlening bij individuele nood
kan dan pas goed zijn, indien deze
hulpverlening georganiseerd wofdt verricht.
8. Door de confessionele en neutrale verenigingen op het gebied van de kinderbescherming, van de reclassering en
de armenzorg werd heel veel en ook
goed werk verricht.
7. Van een opzettelijke beïnvloeding van
degenen, die met-kerkelijk zijn georganiseerd, of zijn verenigd in de zogenaamde kleine kerken, was tot dusver
nimmer sprake.
8. Gedurende de bezettingsjaren bleek
meer dan ooit de noodzakelijkheid, dat
ook de buiten-kerkelijken bewust bij dit
totale werk werden ingeschakeld. In
verschillende plaatsen van ons land
werden leden van de vakverenigingen in
het algemene hulpverleningswerk ingeschakeld.
9. Voor de oorlog waren plaatselijk reeds
enkele verenigingen op het gebied der
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a Bella Jr.

kinderbescherming en armenverzorging ingeschakeld. Ik denk aan organisaties als de Vereniging van Modem
Georganiseerde Gezinsvoogden en de
Vereniging van Moderne Vrijwillige
Armverzorgers. Dit werk was veelal
plaatselijk georganiseerd en in verschillende plaatsen droegen deze verenigingen weer andere namen.
10. In de illegaliteit werd een commissie
ingesteld, die tot taak kreeg het vraagstuk van het Maatschappelijk Werk te

In verband met de feestdagen verschijnt „De Vakbeweging" in December slechts één maal met 8 pagina's.
Dit is ook de reden, waarom dit
nummer eerst in het midden van de
naand uitkomt.

bestuderen. Van deze commissie maakten uit vakverenigingskringen o.a. deel
uit C. van der Lende en B. de Vries.
11. In volkomen overeenstemming kwam
deze commissie tot de overtuiging, dat
tot stand moest komen een Stichting
voor Maatschappelijk Werk op humanistische grondslag. Deze stichting
werd officieel op- 31 Mei 1945 in het
leven geroepen. In het „voorlopig" bestuur namen zitting: dr. J in 't Veld,
voorzitter; P. C. Faber Jr., secretaris en
tevens leider van het Centraal Bureau;
H. Ploeg Jr., penningmeester; C. van der
Lende en W. van Halm, bestuurders. Als
inspecteur-propagandist werd J. Boetje
aan de stichting verbonden.
12. Het Cantraal Bureau der stichting is
gevestigd te Amsterdam, Frederiksplein 46. telefoon 36833.
13 Overal in den lande wordt getracht,

STICHTING CONCRESSEERT

Met het Congres, dat de Stichting van de
Arbeid op 28 Nov. te Utrecht heeft gehouden,
trad zij voor het eerst publiekelijk op.
De bijeenkomst vond plaats in de grote
Stadsschouwburgzaal, welke voor dergelijke
bijeenkomsten uitermate geschikt is. Het
fraaie toneel, sober, doch smaakvol getooid
met enige palmen, was — als het ware —
het symbool voor de ernstige, in onderlinge
verstandhouding gevoerde besprekingen.
De Voorzitter der Stichting, Mr. D. U.
Stikker, opende de bijeenkomst met een
uiteenzetting over de totstandkoming der
Stichting tijdens de bezetting. Hierbij had
hij uiteraard gelegenheid enige woorden te
wijden aan het verzet, door werkgevers-,
zowel als arbeidersvakbeweging tijdens de
bezetting geboden. De openingsrede van den
Voorzitter gaf in haar geheel deze indruk:
de Stichting moet worden- gezien als een
nieuwe fase in de ontwikkeling van de
arbeidsverhoudingen in Nederland.
Prof. Mr. M. G. Levenbach hield hierna
een inleiding over de verhoudingen tussen
werkgevers en arbeiders vroeger en thans.
Hij gaf den toehoorder — gezien de omvangrijke hoeveelheid te bespreken feiten — een
beknopt overzicht van de ontwikkeling der
vakbeweging, zowel van arbeiders als van
werkgevers, in de laatste 100 jaren. Een
historisch overzicht, dat voor een belangrijk deel der aanwezigen bekend was, doch
dat - - naar onze mening - - zeker zijn
waarde had voor velen, die met deze materie
niet, of onvoldoende bekend zijn. Logisch
vloeiden uit Prof. Levenbachs betoog zijn
conclusies met betrekking tot de Stichting
van de Arbeid voort.
Na de pauze nam Prof. Romme, de Voorzitter van het College van Rijksbemiddelaara, het woord. Uitgaande van het Buiten-

gewoon Besluit Arbeidsverhoudingen, schetste hij taak en bevoegdheden van het College. Het werk van het College is aan juridische beperkingen onderhevig, maar de
economische verhoudingen in ons land op
dit ogenblik leggen het werk van het College
veel strakkere banden aan.
Op de vorming van het reële loon kan
het College — en volgens Professor
Romme ook de Overheid — slechts geringe
invloed uitoefenen, daar hier factoren aan
het werk zijn, welke zich aan de invloedssfeer van College en Overheid onttrekken.
Bij de bepaling der jreïdlonen in de onderscheidene bedrijfstakken moet het College
zich laten leiden door de aanwezige economische mogelijkheden, o.a. de exportmogelijkheden. Daarom onderhoudt het College
van Rijksbemiddelaars nauw contact met
den Gemachtigde voor de Prijzen.
Men behoeft het met Prof. -Romme's opvattingen niet in alle opzichten eens, te zijn
— en wij zijn dat zeker niet! — om toch
van mening te kunnen wezen, dat zijn
speech een goede indruk gaf van de werkzaamheden, van de moeilijkheden en mogelijkheden, welke zich voor het College voordoen.
Het Congres werd met een door tijdnood
beperkte toespraak van onzen Verbondsvoorzitter gesloten. Hij wees er op, hoe er
nationaal — analoog aan hetgeen internationaal, o.a. in het kader van het Int.
Arbeidsbureau reeds geschiedt — tussen
Overheid, werkgevers en werknemers overleg en samenwerking dienen te zijn. Ons
aller taak zij, gezamenlijk onze krachten in
te spannen voor de wederopbouw van ons
land. Slechts dan zullen er betere bestaansvoorwaarden voor allen komen. Een alleszins goed geslaagd Congres!
O. K. J.

afdelingen op te richten. Tot stand
kwamen reeds afdelingen in Amsterdam, Zaandam, Edam. Haarlem, Leiden. Den Haag, Delft. Rotterdam, Hilversum, Utrecht, Apeldoorn. Arnhem.
Almelo, Hengelo. Enschede, Zwolle en
Leeuwarden. In weer andere plaatsen
zijn de voorbereidingen tot oprichting
van een afdeling reeds ver gevorderd.
14. Het verrichten van Maatschappelijk
Werk kost heel veel geld. Aan allen,
die belangstelling voor dit werk hebben, wordt dringend gevraagd, dit werk
ook financieel 'te steunen. De minimum-bijdrage van begunstigers (particuliere personen) is ƒ2.50 per jaar, die
voor donateurs (organisaties, verenigingen, enz.) ƒ25.— per jaar
15. Wie inlichtingen wenst over deze Stichting, of met moeilijkheden op het terrein van het maatschappelijk werk zit,
wende zich tot het Centraal Bureau,
Frederiksplein 46, A'dam-C. Tel. 36833.
16. Over de vorderingen van het werk en
de werkwijze hopen we, te zijner tijd,
nader te mogen berichten.
P. C. FABER.
Onderschrift. Gaarne verlenen wij plaatsruimte aan het bovenstaande, omdat wij er
van harte mee instemmen, dat ook het
buitenkerkelijk volksdeel zich met „maatschappelijk werk" gaat bezighouden in georganiseerd verband. Onze vakbeweging omvat echter behalve grote aantallen buitenkerkelijken ook en in steeds toenemende
mate werknemers, die wel tot een kerkgenootschap behoren. Daarom kunnen — en
zullen — wel individuele leden en functionarissen van onze vakbeweging aan de bovenbedoelde Stichting medewerken (en wij
wekken hen graag met aandrang hiertoe
op!), maar onze vakbeweging als zodanig
zal zich daarbuiten moeten houden.
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UITKERINGSREGELINGEN
N.V.V

Door het Nederlands Verbond van
Vakverenigingen is ingaande l Januari 1946 voor de leden der aangesloten organisaties ingesteld een:
Uitkering bij overlijden van het
lid, waarvan de aanspraken ingaan
na drie volle jaren lidmaatschap
en indien geen contributieachterstand aanwezig is. De uitkeringsbedragen variëren van ƒ 25.— na
drie volle jaren lidmaatschap, opklimmend met ƒ 5.— voor ieder vol
jaar lidmaatschap meer, tot ƒ50.—
maximum na acht volle jaren lidmaatschap.
Dezelfde uitkering, naar dezelfde
regeling inzake lidmaatschapsduur,
contributiebetaling en bedragen,
ontvangt het lid bij overlijden van
zijn echtgenote.
En vervolgens een uitkering bij
huwelijk, uitsluitend voor vrouwelijke leden, waarvan de aanspraken
eveneens ingaan na drie volle jaren
lidmaatschap en indien geen contributieachterstand aanwezig is.
De uitkeringsbedragen variëren
van ƒ25.—, na drie volle jaren lidmaatschap, opklimmend met ƒ 5.—,
voor ieder vol jaar lidmaatschap
meer, tot ƒ 50.— maximum na acht
jaren lidmaatschap.
Voor inlichtingen wende men zich
tot de Afdelingsbesturen of het
Hoofdbestuur.

oals in nummer 8 van „De Vakbeweging" reeds werd medegedeeld, werden op l December j.l. de besprekingen tussen N.V.V. en Eenheidsvakcentrale over de mogelijkheid om te komen
tot een gemeenschappelijke vakcentrale
voortgezet.
Daarbij werd uitdrukkelijk overeengekomen, dat geen der partijen in het openbaar
mededelingen zou doen over de besprekingen, gezien het stadium, waarin deze waren gekomen. Evenmin zou overgegaan
worden tot publicatie van het door de
Eenheidsvakcentrale samengestelde memorandum. Niettemin troffen wij in de Amsterdamse editie van „Het Parool" van 3
December een bericht aan, waaraan het
volgende is ontleend:

Z

Voorwaarden lusie E.V.C, en N.V.V.
In een stampvolle Riviera-hal heeft de
voorzitter van de E.V.C., de heer Blokzijl, te
Rotterdam medegedeeld, dat hij onderhandelingen voert over een fusie met het N.V.V.
^Als basis van een gemeenschappelijk pro"gramma wenst de E.V.C, een loonsverhoging
van 70 pet., nationalisatie van de grote bedrijven, een herziening van de sociale wetgeving en een productie, ingesteld op de behoeften.
_.e heer Blokzijl zeide, dat in Twente een
arbeidsconflict broeit, dat veel grotere afmetingen dreigt aan te nemen dan het Rotterdamse havenconflict. Spreker gaf een uitvoerig verslag over de fusie-onderhandelingen,
die hij vroeger op de' middag gevoerd had
met den voorzitter van het N.V.V., den heer
Kupers. Het N.V.V. heeft hoofdzakelijk interesse voor de technische samenstelling van
het bestuur en de organisatie.
De E.V.C,
•vindt belangrijk, wat de houding zal zijn
tegenover de overheid.
Over de voorwaarden voor een fusie zal
echter niet in de conferentiekamer tussen
Kupera en mij, maar door de arbeiders in de
bedrijven beslist worden, besloot Blokzijl.

Het bestuur van het N.V.V. heeft aan het
E.V.C.-bestuur om opheldering gevraagd in
een brief, waarvan afschrift hieronder
volgt.
Amsterdam, 4 Dec. 1945.
Aan het Bestuur van de E.V.C.,
Hemonylaan 27,
Amsterdam-Z.
Mijne Heren,
In de conferentie, welke 'Kupers en Van
der Lende Zaterdag, l December j.l., met
uwe heren Blokzijl en Koengn mochten hebben, in vervolg op reeds eerder gehouden
besprekingen over fusie tussen de E.V.C, en
het N.V.V., werd o.m. het volgende vastgesteld en overeengekomen:
a. dat het door u (op ons verzoek) ingediende memorandum door u niet bedoeld
was om te worden gepubliceerd, doch zou
dienen als grondslag voor de onderhandelingen en publicatie derhalve niet zou geschieden;
b. dat vanwege het N.V.V. een nota zou worden overgelegd, waarin een uiteenzetting
zou worden gegeven over de verhouding
Stichting van de Arbeid—Vakcentrales en
de taak van de door het N.V.V. voorgestane ondernemingsraden en bedrijfsraden';
c. dat ook vanwege het N.V.V. een aantal
punten voor een strijd-programma zou worden ingediend, die in het definitief vast
te stellen rapport zouden worden verwerkt.
De conferentie werd ruim 1.— uur n.m. op
.verzoek van den heer Blokzijl verdaagd, waarbij werd bepaald, dat een vervolgbespreking
zou plaats vinden op 5 December a.s. en dat,
gezien het stadium waarin de besprekingen
waren gekomen, generlei openbaarheid aan
deze besprekingen zou worden gegeven.
Blijkens een publicatie in het dagblad „Het
Parool" van Maandag, 3 December j.l., heeft
uw voorzitter, de heer Blokzijl, met wien
mede al het bovenstaande werd vastgesteld
en overeengekomen, op dezelfde dag, waarop

dit geschiedde, in de Riviera-hal te Rotterdam
een rede gehouden, waarin hij een uitvoerig
verslag gaf van de fusiebesprekingen en een
aantal mededelingen deed uit het memorandum, dat, volgens de eigen verklaringen van
de heren Blokzijl en Koenen, niet voor publicatie was bestemd, doch als basis voor besprekingen met ons, ten einde t.z.t. te komen tot
een gemeenschappelijk rapport.
Volgens hetzelfde verslag werd door den.
heer Blokzijl ook nog in schampere zin over
den heer Kupers, althans over het N.V.V.,
gesproken hetgeen kan blijken uit de volgende passage:
„Spreker gaf een uitvoerig verslag over de
fusie-onderhandelingen, die hij vroeger op de
middag gevoerd had met den voorzitter van
het N.V.V., den heer Kupers. Het N.V.V. heeft
hoofdzakelijk interesse voor de technische

Dit alles bevreemdt ons des te meer. daar we
in de vaste overtuiging leven, dat het N.V.V.bestuur het ernst is met de besprekingen en
deze niet als een propaganda-stuiit beschouwt.
En nu wat de uitlatingen van Blokzijl betreft, geuit in de openbare vergadering te Rotterdam op Zaterdag j.l.
Deze schetste uitvoerig de situatie, waarin
Nederland, in sociaal-economisch opzicht,
thans verkeert. Daarop voortbouwende kwam
hij tot de conclusie, gezien de vele beroeringen op het terrein van de arbeid thavenstaking
Rotterdam, D.U.W.-acties, staking Noury-v. d.
Lande, rietbewerkers Noordwolde, textielarbeiders in Twente. bouwvakken, de beroeringen'
in de Zuivelindustrie en bij de baggerwerken op
Walcheren, enz.), dat de sociaal-economische
positie der werkers nog veel te wensen overlaat. Deze positie verbeteren is een noodzakelijke voorwaarde voor een snelle wederopbouw

DE FUSIEBESPREKINGE
samenstelling van het bestuur en dg organisatie. De E.V.C, vindt belangrijn wat de
houding zal zijn tegenover de overheid."
Waaraan dan nog werd toegevoegd:
„Over de voorwaarden voor een fusie zal
echter niet in de conferentiekamer tussen
Kupers en mij, maar door de arbeiders in de
bedrijven besloten worden."
Hier ligt de demagogie dik bovenop, aangezien de heer Blokzijl heel goed weet, dat
In een vorige bespreking met vertegenwoordigers van de E.V.C, werd overeengekomen,
dat het resultaat van de fusiebesprekingen
t.z.t. in alle instanties binnen de kring van
de vakbeweging zou worden behandeld.
Alvorens nu over het gebeurde te Rotterdam een positief oordeel te vellen, wil ons
bestuur gaarne weten, of het „Parool"-verslag
juist is en zo neen, wat de heer Blokzijl dan
wel gezegd heeft.
In afwachting van uw antwoord, dat wij
gaarne vóór 10 December a.s. tegemoet zien,
delen wij u mede, dat de bespreking van 5
December a.s. niet doorgaat.
Voor het Bestuur van het N.V.V.:
w.g. C. VAN DER LENDE,
Secretaris.
In antwoord op deze brief ontving het N.V.V.
onderstaand epistel van het bestuur der E.V.C.:
Amsterdam, B December 1945.
Aan het Nederl. Verbond van
Vakverenigingen, Amstel 224.
Amsterdam.
Mijne Heren,
Uw schrijven, welk wij heden van uw
Bestuur ontvingen bevreemdt ons ten zeerste.
Het ware beter geweest eerst bij ons te informeren, alvorens tot besluit over te gaan, de be.eprekingen met de E.V.C, te schorsen.
Wij moeten helaas vaststellen, dat hier op
Beer lichtvaardige wijze met de zo dringend
noodzakelijke Eenheid der Nederlandse Vakbeweging wordt omgesprongen. Temeer, daar het
besluit berust op een artikel In de pers, waarvoor wij geen enkele verantwoordelijkheid kunnen dragen. Met pers bedoelen wij speciaal
„Het Parool", daar dit Wad in uw schrijven
aangehaald wordt.

van ons land, aldus Blokzijl Voortgaande betoogde hij, dat dan alleen verbeteringen tot
stand kunnen worden gebracht, wanneer de
Eenheid van alle werkers een feit werd. Hiermede was hij gekomen aan dat deel van zijn
rede, waarin hij de samensmelting van N.V.V.
en E.V.C, aan de orde stelde. Dit was geen verslag van de fusiebesprekingen, doch het aantonen van de noodzakelijkheid om de samensmelting tot stand te brengen, mits op de juiste
wijze doorgevoerd. Hierbij werden eveneens
geen mededelingen uit het memorandum gedaan!
Ook zou, volgens uw bestuur, de heer Blokzijl
zich in schampere zin over den heer Kupers,
althans over het N.V.V. hebben uitgelaten, hetgeen zou moeten blijken uit de volgende passage van het artikel, verschenen in „Parool":
„Spreker gaf een uitvoerig verslag over de
fusie-onderhandelingen, die hij vroeger op de
middag gevoerd had met den voorzitter van
het N.V.V., den heer Kupers. Het N.V.V. heeft
hoofdzakelijk interesse voor de technische
samenstelling van het bestuur en de organisatie. De E.V.C, vindt belangrijk wat de houding zal zijn tegenover de overheid."
Dit slaat blijkbaar op dat gedeelte van zijn
rede, waarin hij de samensmelting verder behandelde. In dit,verband koppelde hij op geen
enkele wijze, de technische samensmelting van
bestuur en organisatie aan het N.V.V., noch de
Idiologische samensmelting aan de E.V.C., wel
vond hij de laatste belangrijker.
Dan haalt uw bestuur, als sluitstuk van
bedoeld schrijven, de volgende passage uit het
In „Parool" verschenen artikel aan:
„Over de voorwaarden voor een fusie zal
echter niet In de conferentiekamer tussen
Kupers en mij, maar door de arbeiders in de
bedrijven besloten worden."
Letterlijk luidde dit gedeelte van Blokzijl'a
rede:
„Over de voorwaarden voor een fusie zal
echter niet alleen In de conferentiekamer tussen Rupers en Blokzijl, maar tevens door dq
arbeiders In de bedrijven beslist worden."
Wat hieraan voor demagogisch aan zit la
ons niet recht duidelijk. Het feit, dat het N.V.V,
het met deze zienswijze eens Is? Dit kan ora
slechts verheugen, daar ons dit zeer zeker een
stap nader brengt bij de Eenheid In de vakbeweging.
Wij verwachten van uw bestuur na deze opheldering, da mededeling waar en wanneer da
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volgende bespreking kan plaats vinden.
Hoogachtend:
Voor het bestuur der E.V.C.
<w.g.) A. C. KOENEN (secr.)
Aangezien, naar de mening van het N.V.V.bestuur, de gegeven opheldering nog onvoldoende
geacht moest worden, en het gebeurde te Rotterdam in strijd met de feiten werd voorgesteld,
Is op 11 December de volgende brief aan het
bestuur van de E.V.C, verzonden.
Amsterdam, 11 December 1945.
Aan het bestuur van de Eenheidsvakcentrale. Hemonystraat 27,
Amsterdam-Z.
Mijne Heren,
In uw brief d.d. 5 December 1945 begint u
met de conclusie, dat wij op zeer lichtvaardige
wijze met de zo dringend noodzakelijke een-
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besprekingen zouden plaats vinden. En hoe
wordt nu de heer Blokzijl op het door de
E.V.6. uitgegeven manifest aangekondigd?
Aldus: „Het woord zal worden gevoerd door
den landelijken voorzitter van de E.V.C., B.
Blokzijl, over: Hoe staat het met de fusie
N.V.V.—E.V.C.T
En toch zou geen verslag van de fusiebesprekingen zijn gedaan? Dat is eenvoudig uitgesloten en het voor ons liggende verslag, door
een van de correspondenten van „De Arbeiderspers" van de Rótterdamse vergadering gemaakt, bewijst dit ook. Uit dit verslag blijkt
zonneklaar, dat de heer Blokzijl zich niet heeft
gehouden aan de afspraken, welke met ons
tijdens de fusiebesprekingen op l December
zijn gemaakt. De bovenbedoelde correspondent
toch noteerde uit de mond van den heer Blokzijl woordelijk het volgende:
„Op 13 November hadden de eerste bespre-

N.V.V.
E.V.C.

heid in de Nederlandse vakbeweging omspringen. Deze conclusie deert ons niet, aangezien
niet wij ons aan een dergelijke handelwijze
schuldig hebben gemaakt, doch de heer BlokBijl. Wij zullen dit met de feiten aantonen.
Wij beginnen daartoe met vast te stellen, dat
door u de juistheid van het verslag In „Het
Parool" niet wordt ontkend, want wat antwoordt u op onze vraag, of dit verslag al of
niet juist is? U antwoordt, dat u „voor dit artikel geen enkele verantwoordelijkheid" neemt.
Dat hebben wij u niet gevraagd. Gevraagd is,
of dit verslag juist is. Indien u geen reden had
om deze vraag te omzeilen, had u eenvoudig
kunnen antwoorden met „ja" of „neen".
Uit uw brief blijkt zonneklaar, waarom u dit
niet doet. U poogt n.l. de indruk te wekken,
alsof de heer Blokzijl in Rotterdam niet in
strijd met de gemaakte afspraak verslag van
de op l December gehouden fusiebesprekingen
heeft gedaan en geen mededelingen uit het
memorandum. Een memorandum, dat niet voor
bespreking in het openbaar was bedoeld volgens verklaringen van uw heren Blokzijl en
Koenen. Doch wat deelde de heer Blokzijl aan
de redactie van het „Amsterdams Dagblad"
mede? Woordelijk het volgende:
„Ik heb in Rotterdam het standpunt, dat de
E.V.C, ten aanzien van de eventuele fusie inneemt, aan de orde gesteld. Ik heb ook gesproken over de inhoud van het memorandum,
dat ten slotte een memorandum van de E.V.C,
is. Ik zie niet in. waarom ik dit niet ter sprake
zou mogen brengen."
Deze verklaring is in flagrante strijd met uw
brief van 5 December, waarin u schrijft: „Dit
was geen verslag van de fusiebesprekingen"
en „Hierbij werden eveneens geen mededelingen uit het memorandum gedaan".
Heeft dan de redactie van het „Amsterdams
Dagblad" de mededelingen van den heer Blokzijl uit haar duim gezogen of heeft de heer
Blokzijl uw bestuur onwaarheden gezegd, toen
hij uw secretaris zijn brief liet schrijven? Dit
is een zaak, die uw bestuur, naar het ons wil
voorkomen, dient te onderzoeken. Het zou goed
zijn, dit onderzoek in verband te brengen met
de opzet van de vergadering, waar de heer
BJokzijl gesproken heeft. Immers, uit de oproep
tot deze vergadering, door de E.V.C, uitgegeven,
blijkt, dat het de bedoeling was, dat de heer
Blokzijl zou spreken over de fusie.
Deze vergadering werd vóór l December vastgesteld en op de datum van l December uitgeschreven, zijnde de dag, waarop de fusie-

kingen plaats tussen de hoofdbesturen van het
N.V.V. en de E.V.C, over een eventuele fusie
tussen de beid eorganisaties. Op l December
werd een tweede conferentie gehouden, waarop door de E.V.C, een program van actie in
discussie werd gebracht. Daarin wordt o.m. gezegd, dat de lonen met niet minder dan 70%
verhoogd moeten worden. Om dat doel te hereiken, zullen de voornaamste bedrijven moeten
.worden genationaliseerd, zal de medezeggenschap moeten worden ingevoerd en zal de productie zich moeten regelen naar de behoefte."
Dit alles is uit het memorandum gelicht, het
memorandum, dat — wij herhalen het — volgens uw eigen verklaring niet bedoeld was voor
publicatie, maar als -grondslag zou dienen voor
besprekingen in de fusiecommissie.
Van lichtvaardig omspringen met de dringende noodzakelijke eenheid gesproken!
Verder moet nog het volgende worden vastgesteld. U schrijft in uw brief van 5 December
in antwoord op ons verwijt, dat de heer Blokzijl demagogie heeft bedreven door de schijn
te wekken, alsof het N.V.V. de arbeiders niet
in het resultaat der fusiebesprekingen wil kennen en de E.V.C, wel:
„Letterlijk luidde dit gedeelte van Blokzijls
rede: Over de voorwaarden voor een fusie zal
echter niet alleen in de conferentie tussen
Kupers en Blokzijl, maar tevens door de arbeiders in de bedrijven worden beslist."
Had de heer Blokzijl, die voor de vuist weg
pleegt te spreken, speciaal dit gedeelte van zijn
rede op papier staan? En heeft hij het werke' lijk zó letterlijk voorgelezen en niet, gelijk het
verslag in „Het Parool" vermeldt, als volgt:
„Over de voorwaarden voor een fusie zal
echter niet door Kupers en mij, maar door de
arbeiders in de bedrijven beslist worden"?
Dit verslag in „Het Parool" sluit anders volkomen aan bij een verslag in „De Waarheid"
van 20 November 1945, 'waarin een rede werd
weergegeven, door den heer Blokzijl in de
Schouwburg te Deventer gehouden. Daar toch
zei de heer Blokzijl volgens „De Waarheid":

„Wat de mogelijkheid van een fusie N.V.V.—
E.V.C, betreft, hieromtrent zijn onderhandelingen gaande. Het is evenwel een zaak van
de arbeiders en het zullen dan ook de arbeiders zijn, die hierin moeten beslissen en niet
de topleiding."

Hier vinden wij dus de zelfde tendenz als In
Rotterdam tot uiting kwam: de arbeiders
stroop om de mond smeren en doen, alsof er
tegenstelling zou kunnen bestaan tussen de

topleiding .en de arbeiders. Met de topleiding
kon dan uit de aard der zaak niet de topleiding van de E.V C. zijn bedoeld, want deelde
de topleider Blokzijl zélf niet mee, dat „de
arbeiders het zouden moeten beslissen"?
Wij zullen de dingen bij hun juiste naam
noemen, dan "begrijpen de werkers in Nederland, om wier belangen het hier gaat, ons het
beste.
Overeengekomen werd tussen u en ons, dat
het memorandum niet in de openbaarheid zou
worden gebracht, doch alleen grondslag zou
zijn voor de onderhandelingen. Waarom? Omdat ook wij nog een aantal punten aan het
memorandum zouden toevoegen en het tegen
alle regels van eerlijk spel zou indruisen, als
punten van onderhandeling door een van de
partijen als reclame-objecten voor eigen organisatie naar buiten werden gebracht. Dit hebben uw heren Blokzijl en Koenen natuurlijk
heel goed begrepen. En zij begrepen eveneens,
dat dergelijke punten niet naar buiten kunnen
worden gebracht, wil men „partij ter andere
zijde" niet in de positie brengen, dat zij voor
reactionnair en conservatief wordt uitgekreten,
als na beëindiging van de onderhandelingen
zou blijken, dat niet was toegestemd in alle
punten, die „partij ter eenre zijde" als onderhandelingsobjecten ter tafel had gebracht.
Alles samenvattend moet worden vastgesteld:
1. dat door de E.V.C, op l December 1945 t»
Rotterdam een openbare vergadering was uitgeschreven, waar uw voorziter, de heer Blokzijl, het woord zou voeren over het onderwerp!
„Hoe staat het met de fusie N.V.V.—E.V.C.?";
2. dat in de voormiddag van die zelfde dag;,
in de conferentie met ons, door uw vertegenwoordigers, de heren Blokzijl en Koenen, de
afspraak werd gemaakt, dat „gezien de stand
der fusiebesprekingen" niets naar buiten zou
worden medegedeeld;
3. dat in strijd met deze afspraak de heer
Blokzijl linea recta naar Rotterdam vertrok
om daar, in de van te voren tot dit doel uitgeschreven openbare vergadering, wel mededelingen over de fusiebesprekingen te doen en
het memorandum aan de orde te stellen;
4. dat u, op gezag van den heer Blokzijl,
ontkent, dat de heer Blokzijl mededelingen uit
het memorandum heeft gedaan, terwijl hij
aan de redactie van het „Amsterdams Dagblad" verklaart: „Ik heb ook gesproken over
het memorandum" (zie genoemd blad van
4 December 1945);
5. dat u het, in strijd met de klaarblijkelijke
feiten, wil laten voorkomen, alsof de heer Blokzijl niet de bedoeling had, de indruk te wekken,
dat het N.V.V. de resultaten van de fusiebesprekingen niet aan de arbeiders ter beslissing
zou voorleggen en de E.V.C, wel;
6. dat, ten slotte, de heer Blokzijl zich niet
heeft ontzien de schijn te wekken, alsof het
N.V.V. bij de fusiebesprekingen hoofdzakelijk
interesse heeft voor de bestuurssamenstelling
van de nieuwe organisatie, in tegenstelling tot
de E.V.C., zulks terwijl hij wist, dat ook' wij
met een aantal punten voor een strijdprogram
zouden komen, dat door ons de beginselverklaring aan de orde was gesteld en andere belangrijke aangelegenheden ter sprake waren gebracht.
Wij betreuren dit alles zeer, doch dat niet
alleen. Met name kunnen wij niet zonder protest laten passeren, dat een memorandum, ingediend ter bespreking om te komen tot een
in eensgezindheid vastgesteld program voor de
nieuwe organisatie, wordt gebruikt als een
wapen tegen het N.V.V., een N.V.V., dat altijd
op de bres stond en ook thans weer staat voor
de belangen van de werknemers, voor de belangen van land en volk. En daartegen speciaal
gaat ons protest.
Wij verwachten van u te vernemen, dat u
het te Rotterdam gebeurde betreurt.
Wij rekenen er voorts op, dat uw bestuur
zich tegenover ons bereid zal verklaren, zich
aan gemaakte of nog te maken afspraken te
houden.
Zodra wij bevredigend antwoord op dit
schrijven hebben ontvangen, kunnen wij een
nieuwe datum voor onderhandelingen vaststellen.
Voor het Bestuur van het N.V.V.i
(w.g.) O. VAN DER LENDE, secr.

r

Eentuiltje Polemiek
Wij gebruikten tot dusver de zeer beperkte ruimte, die „De Vakbeweging" biedt,
vrijwel uitsluitend voor positieve uiteenzetting onzer opvattingen en voor het doen
van mededelingen. Polemiek voerden wij
slechte bij hoge uitzondering, ook al werd
en wordt er heel wat geschreven en beweerd over en tegen ons. Maar het kan
ook te gortig worden. Een wederwoord van
onze kant mag dan niet achterwege blijven. Zonder op alle slakken zout te kunnen
leggen, nemen wij thans enkele redevoeringen en artikelen op de korrel
„WAAR SOCIALISME"
EN EENHEIDSORGANISATIE.

Op eert* vergadering van de katholiek»
middenstandsbond sprak Mgr. J. P. Huibers, bisschop van Haarlem. Blijkens de
„Volkskrant" wekte deze geestelijke leider
zijn hoorders op „te leven voor anderen
en niet voor ons zelf in een waar socialisme,
waarin God wordt gediend". Een woord, dat
velen uit R.K. en protestantse kring ongetwijfeld gaarne tot het hunne maken. En
de niet-kerkelijken? Ook onder hen zijn
er vele tienduizenden, die de omschrijving
van socialisme, welke Mgr. Huibers geeft —
leven voor anderen en -niet voor ons zelf
— van harte aanvaarden. Wel zal de diepste
fundering, het „waarom" en „waartoe" van
het socialisme bij sommige buiten-kerkelijken anders zijn dan bij belijdende christenen. Maar in de practische uitwerking
van het beginsel in concrete hervormingsarbeid zaï wederom blijken, dat overeenstemming van opvattingen tussen gelovigen en buitenkerkelijken mogelijk is en m
veel opzichten reeds bestaat.
Wij vragen: welk bezwaar is er nu, dat
kerkelijke en buitenkerkelijke Nederlanders,
als het gaat om arbeid op het terrein van
de practische verwezenlijking van het
socialisme, dus bijvoorbeeld in sociaaleconomische organisaties als de vakbeweging, samengaan? Waarom op dit gebied
gescheiden organisaties? Mgr. Huibers evenwel betoogde, dat „de" katholieke verenigingen onontbeerlijk zijn en de .--Volkskranf'-redactie haast zich als kop boven
dit berichtje te zetten: „Mgr. Huibers tegen
eenheidsorganisatie". Wij zouden de gehele
redevoering moeten kennen om te kunnen
beoordelen of deze kop inderdaad de redevoering juist weergeeft. Maar in elk geval
werkt het spreken over de katholieke verenigingen verwarrend. Want, wat geldt, bijvoorbeeld voor katholieke onderwijsinstellingen, voor jeugd- en vormingsorganisaties en dergelijke meer, behoeft helemaal
niet te gelden voor sociaal-economische en
staatkundige organisaties. Wij hebben tijdens de bezetting in een voortreffelijk geschrift van zeer gezaghebbende R.K. zijde
(„Het koekoeksei") het betoog gevonden,
dat de kwestie van afzonderlijke R.K. politieke organisatie niet een beginsel- doch
een opportuniteitskwestie voor de katholieken is. Dat zelfde zal toch wel voor sociaaleconomische organisaties gelden? Wij hebben nimmer van afzonderlijke R.K vakbonden in Engeland, Amerika, Scandinavië etc. gehoord. En daar wonen toch ook
katholieken?
DE KARAKTERVOLLE HEER HOFMAN.

De heer Hofman is voorzitter van da
Christelijke Grafische Bond. Bovendien is
hij een alom geacht vakverenigingsman. In
het jaarverslag van de Chr. Grafische Bond
wordt meegedeeld, dat deze organisatie
„uiteraard de invloed ondervindt van. dez«
dingen", dat wil zeggen van het streven
van velen, ook in „geestverwante" protes-

tantse kring, naar een ongedeelde vakbeweging. Dat is natuurlijk niet prettig voor
den heer Hofman en het is zijn goed recht
tegen die geestverwanten en ook tegen ons
van leer te trekken. Maar hij heeft niet het
recht van onze houding tijdens de bezettingstijd een volkomen scheef beeld te
geven. Hij zegt daarvan:
„De leiders van het N.V.V. kwamen tot
de erkenning, dat de beginselen, waarvan
mensen uitgaan, doorwerken op ieder terrein van het leven, dus ook op het terrein
der maatschappij en met deze erkenning
werd het recht van .bestaan der „confessionele" arbeidersbeweging toegegeven."
Het eerste gedeelte van deze zin is een
waarheid als een koe en de leiders van het
N.V.V. hadden heus geen tweede wereldoorlog nodig om deze waarheid te ontdekken. Maar het tweede, cursief gedrukte gedeelte, is helemaal niet de logische consequentie van het eerste deel. Het komt%an
ook uit des heren Hof mans duim! Want de
heer Hofman weet zo goed als alle andere
bestuurders van het C.N V., dat de leiders
van het N.V.V. tijdens de bezetting enkele
malen aan het R.K. Werkliedenverbond en
het Chr Vakverbond hebben voorgesteld te
fuseren!
Nu komen in de journalistiek vruchtbare duimen meermalen voor en de typografie is aan de journalistiek nauw verwant. Wij zouden dus geneigd zijn, den heer
Hofman verder met rust te laten, ware het
niet, dat hij ons. op grond van het door
hem verzonnen verhaal, verwijt „niet karaktervol'' te zijn. Zelfs als men in een
slechte luim is, omdat het met de ledenwinst niet vlotten wil (zie jaarverslag!)
kan dit toch niet door de beugel. Wij hopen,
dat de heer Hofman zo karaktervol zal zijn,
dit ruiterlijk te erkennen.
ONS LOONCONGRES.

Wij hebben het wel verbruid bij den heer
Hofman. Want hij verwijt ons ook (wij
sparen onzen lezers nu maar de verre van
aangename toon, waarop hij dat doetï,
bekend gemaakt te hebben, dat door ons
het vraagstuk van lonen en prijzen bij de
Stichting van de Arbeid en bij de Raad van
Vakcentrales aanhangig werd gemaakt. Dat
mag niet, vindt hij. Dat is concurrentie.
Laat ons den heer Hofman precies zeggen, hoe wij over deze dingen denken. Er
was en is over de ontwikkeling van lonen
en prijzen grote onrust onder de arbeiders.
Diezelfde verontrusting leefde en leeft bij
het N.V V.-bestuur. Wij hebben in de Raad
van Vakcentrales voorgesteld, een gezamenlijk looncongres van de drie vakcentrales
te houden Het doel was tweeledig: de publieke opinie en de overheidsinstanties te
alarmeren en te stimuleren en aan de arbeidersbevolking van ons land te tonen, dat
bij de leidmg van de vakbeweging het
nodige begrip en de nodige activiteit aanwezig waren. Dat laatste kan onder de
tegenwoordige omstandigheden bepaald niet
gemist worden en een vakverenigingsman,
die zijn taak verstaat, weet dit. Het R.K.
en het Christelijk Vakverbond voelden niet
voor zulk een congres. Dat is hun goed
recht. Wij hebben toen zelf een congres gehouden. Was dat ons goed recht of niet?
Gelukkig leefde ook bij de besturen van
R.K.W.V. en C.N.V. het besef, dat het met
de ontwikkeling van lonen en prijzen
scheef gaat in ons land en wij zijn het over
de eisen, die te dezer zake aan de regeringspolitlek gesteld mogen worden, geheel eens.
Ook in de Stichting van de Arbeid werd
overeenstemming bereikt.
Wij stellen de samenwerking op hoge

prijs. Maar zij kan nimmer betekenen, dat
wij in een of andere instantie alles bedisselen en de arbeiders van Nederland in gespannen situaties laten raden naar onz»
opvattingen, onze eisen, onze initiatieven
Als de boze bui van den heer Hofman
weer over is, zal hrj wel willen inzien, dat
het bij deze aangelegenheid om meer, om
veel meer dan propaganda gaat.
EN HET LOONRAPPORT.

Onzen vrienden van het R.K. Werkliedenverbond moge het bovenstaande eveneens
in overweging gegeven worden. Op het
eerste congres van het R.K. Werkliedenverbond werd ook al critiek geoefend op
ons looncongres. Daar vond men, dat wij
het hebben doen voorkomen, alsof het
N.V.V. het initiatief nam voor het „sociaal
herstel". En de heer De Bruyn uitte daar
de bewering, dat het loonrapport, dat op
ons congres ter sprake kwam, vooral het
werk van den sociaal-economischen adviseur van. het R.K.W.V. zou zijn geweest.
Dit laatste is een puur verzinsel. Maar dat

DE I N T E R N A T I O N A L E
Een paar dagen nadat in Parijs het
nieuwe Wereldvakverbond tot stand kwam,
werd in dezelfde stad de 27e Internationale
Arbeidsconf erentie geopend, waarop 48 aangesloten staten met 470 afgevaardigden en
technische adviseurs waren vertegenwoordigd. Deze arbeidsconferenties werden vroeger altijd in Genève gehouden, waar de
zetel van het Internationaal Arbeidsbureau
was gevestigd. Maar In de zomer van 1940,
toen Zwitserland van alle zijden door de
as-mogendheden was ingesloten, werd besloten de zetel naar Montreal in Canada
te verplaatsen, waar de werkzaamheden
van het Arbeidsbureau werden voortgezet.
Tijdens de oorlog werden twee Internationale Arbeidsconferenties gehouden, de
eerste in 1941 te New York. de tweede in
1944 te Philadelphia. Op deze laatste conferentie werd een verklaring aangenomen,
waarbij als grondbeginselen van deze Internationale Arbeidsorganisatie opnieuw werd
vastgelegd:
dat arbeid geen koopwaar is;
dat vrijheid van meningsuiting en van
vereniging onontbeerlijk is voor een gestadige vooruitgang;
dat armoede, waar dan ook, de welvaart allerwege bedreigt en dat de strijd
tegen gebrek met nooit verslappende
kracht binnen de grenzen van alle landen gevoerd dient te worden, met het
doel de algemene welvaart te bevorderen.
Volgens deze verheven beginselen heeft
de Internationale Arbeidsorganisatie, die
in 1919 krachtens het Vredesverdrag van
Versailles werd gesticht, steeds gewerkt.
In deze kwarteeuw heeft het I.A.B. speciaal voor de achterlijke landen voor het
tot stand komen van de sociale wetgeving
veel gedaan. Beroemd is de conventie inzake
de 8-urendag, die op de eerste Internationale Arbeidsconferentie in 1919 in Washington is aangenomen. Dat besluit heeft
mede de stoot gegeven, dat in een groot
aantal landen deze belangrijke sociale hervorming tot stand is gekomen. Tal van
andere besluiten van de volgende Arbeidsconfere,nties op het terrein van de sociale
verzekering, bescherming van vrouwen- en
kinderarbeid, afschaffing van de nachtarbeid, bestrijding van beroepsziekten, afschaffing van de poenale sanctie en herendiensten in koloniale gebieden, hebben tot
resultaat gehad, dat in vele landen wetgevende maatregelen met betrekking tot
deze vraagstukken tot stand zijn gekomen.
Op deze wijze is men stap voor stap verder gekomen en zijn geleidelijk allerlei
sociale maatregelen, ten behoeve van de
werknemers, in het leven geroepen.

óoet er niet zoveel toe. want wij hebben
op ons congres de vraag volkomen bulten
beschouwing gelaten, wiens werk dit rapport nu eigenlijk meer in het bijzonder was.
Wij hebben meegedeeld, dat er een rapport
was en welke richtlijnen daarin gegeven
werden. En wij hebben uit de aard van de
zaak deze richtlijnen op dit congres toegelicht en verdedigd. Het was nodig, dat de
Nederlandse arbeiders wisten, waar zij in dit
opzicht met de vakbeweging aan toe waren.
Als toch deze of gene verkeerde conclusies uit dit congres heeft getrokken, dan
was dat-bepaald niet onze schuld. En elke
mogelijkheid van verkeerde conclusies zou
zijn afgesneden, indien het R.K.W.V. en
C.N.V. tezamen met ons dit looncongres
hadden gehouden. Wij stelden dit voor, zij
wezen het af. Het is een beetje kinderachtig nu achteraf te mopperen.
SMAKELOOSHEID OP ONZE KOSTEN.

Dr. Kortenhorst van de R.K. Werkgeversorganisatie was ook op het congres van het
R.K.W.V. Hij prees, blijkens ..De Volks-

A RB E l DS CONFERENTIE
De belangrijkste punten, die op de agenaa
van de conferentie in Parijs voorkwamen,
waren o.a.:
a. óe volledige tewerkstelling van alle
beschikbare arbeidskrachten tijdens de
.overgangsperiode van oorlogs- naar vredeseconomie ;
fa. de minimum-voorwaarden inzake
sociale politiek in koloniale gebieden. Dit
punt was reeds in eerste lezing in Philadtlphia besproken;
c. maatschappelijk werk voor kinderen en
jeugdig personen;
d. herziening van de grondbeginselen,
waarop de Internationale Arbeidsorganisatie
berust.
Uit, de debatten, welke over het onder a.
genoemde punt zijn gehouden, is weer eeus
duidelijk gebleken, dat de sociale en economische problemen niet te scheiden zijn. Met
algemene stemmen nam de conferentie een
resolutie aan. waarin aan de regeringen
o.a. het volgende in overweging werd gegeven:
a. maatregelen om het verlenen van credieten en het verstrekken van kapitaal aan
• nieuwe, goed opgezette ondernemingen te
bevorderen;
b. nauwe samenwerking tussen overheid
en bedrijfsleven, ten einde de omvang der
particuliere beleggingen zo te regelen, dat
de schommelingen in het economische leven
zoveel mogelijk worden beperkt:
c. deelneming in de beleggingen van overheidswege en andere daarmede verband
houdende financiële maatregelen, waardoor
het econmische leven kan worden geactiveerd.
Daarnaast werd de nadruk gelegd op het
handhaven van een redelijk productie- en
consumptiepeil, een sanering van het geldwezen.
De Engelse regeringsafgevaardigde, Ness
Edwards, die voorzitter was van de commissie, die de resolutie had voorbereid, hield
bij de openbare discussies in de conferentie

HULDE!
Ver in het Zuiden van ons'land. te
Nieuwenhagen, werkt onze vriend
Beenen „in zijn dooie eentje" aan de
uitbouw van de vakbeweging. Hij zag
kans, geheel alleen 55 leden voor de
Bouwarbeidersbond te winnen. Kameraad Beenen, voor het voetlicht. Je
hebt het verdiend, Kerel!

krant" van 20 November, ..De Bruyn om
zijn onvermoeide illegale werk. Zelfs de
socialisten noemden De Bruyn toen een
nationale figuur, die na de oorlog maar
moest zeggen, hoe het moest."
Wij vinden die onderlinge opkamiiierlj
nogal smakeloos en het is voor ons fle
vraag, of de heer De Bruyn zelf met deze
flauwe kul erg ingenomen was. Maar dat
gaat ons niet aan. Wat ons wel aangaat
is, dat deze smakeloosheid op onze kosten
bedreven werd. Want wie kunnen die socialisten, die den heer De Bruyn nu maar alles
wilden ïaten bedisselen, anders geweest zijn
dan wij? Wij kwamen in contact met den
heer De Bruyn en wij hielden ons met dezelfde vraagstukken bezig als hij. Wel
moeten wij toen radeloos en redeloos geweest zijn in die bezettingsjaren, vergeleken bij den verzetsreus De Bruyn. Een
andere suggestie kan er toch moeilijk van
de woorden van dr. Kortenhorst uitgaan.
Mogen wij den heer Kortenhorst eens vragen, de namen te noemen van de socialisten, die deze wanhoopswoorden hebben ge-

een klemmend pleidooi voor internationale
samenwerking, ten einde-een nieuwe massale werkloosheid in de toekomst te voorkomen. Het is niet voldoende, zei hij. dat
meer en meer wordt ingezien, dat de vrede
één en ondeelbaar is. Ook de welvaart is
één en ondeelbaar en het is aller plicht
, daarnaar te handelen.
De aanbeveling inzake punt b. bevat een
aantal maatregelen, waaraan de wetgeving
in koloniale gebieden tenminste moet voldoen. Deze betreffen lonen., arbeidstijden,
vacantie. sociale verzekeringen. Ten opzichte
van punt c. werd een viertal resoluties aangenomen, die als een program voor de
naaste toekomst beschouwd kunnen worden.
In deze resoluties wordt o.a. aangedrongen
op verhoging van de leeftijdsgrens, waarop
kinderen, tewerkgesteld mogen worden, de
vakopleiding, opneming in de sociale verzekering, beperking van de werktijd, de
salariëring, vacantie, maatregelen op het
gebied van veiligheid en gezondheid.
Het laatste onder d. genoemd punt was
echter wel het belangrijkste van alle vraagstukken, die op deze conferentie zijn besproken. Als gevolg van de wereldoorlog zijn
in de internationale verhoudingen belangrijke wijzigingen ontstaan.
De Volkenbond, waarvan het Internationale Arbeidsbureau een onderdeel was, is
dood. In de plaats daarvan is door de geallieerde mogendheden een nieuwe organisatie van de Verenigde Naties in het leven
geroepen, welke, naar gehoopt mag worden,
het werk van de oude Volkenbond op een
betere wijze zal voortzetten en een blijvende
vrede tussen de volken tot stand zal brengen. Tussen de Internationale Arbeidsorganisatie en de nieuwe organisaties van de
Verenigde Naties zal een nauwe samenwerking tot stand moeten komen, waarbij
echter vast moet staan, dat de Internationale Arbeidsorganisatie haar zegenrijk werk
kan voortzetten op een nog betere wijze dan
zij dit tot dusver heeft gedaan en met handhaving van haar drieledig karakter.
In de Internationale Arbeidsorganisatie
werken de regeringen, de werkgevers en
arbeiders, met behoud van ieders onafhankelijkheid en zelfstandigheid, samen.
De internationale arbeidsconferenties zijn
een publieke tribune, waarop, zo nodig, de
regeringen becritiseerd kunnen worden,
wanneer zij gehandeld hebben in strijd met
de beginselen, waarop de Internationale
Arbeidsorganisatie berust of met de besluiten, op een arbeidsconferentie genomen.
Met algemene stemmen heeft de Parij se
conferentie de wens te kennen gegeven, dat
zij een nauwe samenwerking met de, laat
ik hem maar zo noemen, nieuwe Volkenbond op hoge prijs stelt.
Het mag verwacht worden, dat zulks ook
het geval zal zijn met de staatslieden, die
over dit zo belangrijke vraagstuk binnen-

uit? Wedden, dat hij dat niet kan?
GEEN MISVERSTANDEN S.V.P.

„De Volkskrant" vermeldt ook, dat de
heer De Bruyn in zijn openingsrede op het
meergenoemde congres van het R.K.W.V.
gezegd zou hebben, dat „het in October
1940 allengs duidelijk werd, dat de Duitse
bezetter zou zwichten voor de aandrang
vanuit het toenmalige N.V.V. om aan het
bestaan van de katholieke arbeidersbeweging een einde te maken."
Deze mededeling is feitelijk wel juist.
Maar... er ontbreekt een kleinigheid aan.
Namelijk, dat in October 1940 het N.VV.
in handen was van Woudenberg en zijn
trawanten.
De bezoekers van het R.K.W.V.-congres
weten dat natuurlijk allemaal wel. Maar
de lezers van ,.De Volkskrant"? En die
..Volkskrant" zette nu juist dit zinnetje met
grote. letter in de kop van het verslag.
Wij houden niet erg van zulke onvolledige
mededelingen. Een misverstand is gauw
geboren, maar heeft een taai leven!

kort een beslissing hebben te nemen.
Het onverzwakt laten voortbestaan van
de Internationale Arbeidsorganisatie is een
belang voor de sociale vooruitgang en een
duurzame vrede kan, zoals de verklaring
van Phüadelphia het zo duidelijk zegt,
slechts worden gevestigd, indien hij berust
op sociale rechtvaardigheid.
Deze eerste arbeidsconferentie, gehouden
na de oorlog, heeft belangrijk werk verricht.
Zij was ook belangrijk, omdat er een betere
samenwerking tussen arbeiders- en werkgeversafgevaardigden was te bespeuren dan
op vele daaraan vooraf gehouden conferenties.
Indien dit ook op volgende conferenties
het geval mag zijn, dan zal het werk van
de Internationale Arbeidsorganisatie in de
toekomst van nog grotere betekenis kunnen
worden dan reeds in het verleden het geval
is geweest.
E. KUPERS.

Het vrije spel der*
maatschappelijke krachten!

Bovenstaande tekening troffen wij aan
in de New-York Herald Tribune van
15 November 1945. Hieruit blijkt, dat men
ook in Amerika aandacht heeft voor het
vraagstuk van lonen en prijzen. Klaarblijkelijk beseft men ook daar de gevaren,
welke — onder de huidige omstandigheden
— aan een volkomen vrije ontwikkeling
van het loon- en prijsniveau verbonden
Kouden zijn.

D.U.W.-PERIKELEN
Het is bij de uitvoering van D.U.W.-werken niet overal botert j e tot de boom. Op
diverse objecten wordt bij accoordwerk met
de tarieven nogal willekeurig omgesprongen.
Het weekinkomen der arbeiders ligt daardoor vaak aanzienlijk beneden het bestaansminimum
Indien men zonder behoorlijk, voorafgaand overleg met vertrouwensmannen of
Provinciale Contactcommissies, volgens het
tarievensysteem van 1940 accoordwerk decreteert en daarbij onvoldoende rekening
houdt met:
a. de stijging van de kosten van levensonderhoud;
b. de lichamelijke ongeschiktheid van bepaalde arbeiders, en
«. nog volgens het vooroorlogse af j akkersysteem hoge prestaties eist, .

ningsarbeid in accoord is wat anders dan
herstelwerk in geteisterde gebieden.
De reisgelegenheid naar en van de werkobjecten is in vele gevallen ontoereikend.
Wij miskennen hierbij geenszins de moeilijkheden der overheid. Toch is het zeker
wenselijk, dat men arbeiders, die door
slechte verbindingen lange dagen onderweg
zijn, in extra reisvergoeding iets tegemoet
komt. Het zijn slechts peuleschilletjes, vergeleken met de uitgaven, die de P.O.D., het
M.G. e.d. van de Staat vergen.
Als men de jongere arbeiders van da
straat haalt en ze bij D.U.W.-objecten te
werk stelt, is dit prijzenswaardig. Maar
teleurstellend zijn de vele klachten, tengevolge van de bepaling, dat op deze jongeren
ook bij een volwaardige prestatie een vergaande loonaftrek wordt toegepast. Dit

slaat men de bal mis.
Wanneer de werkleidingen van de Heide- , Geld van gerepatrieerden
maatschappij en de provinciale inspecties
Toen onze mannen uit Duitsland de weg
van de D.U.W. jegens een ploeg niet vol- terug
aanvaardden, beschikten velen van
waardige textielarbeiders (Rijssen, Over- hen over
vrij grote geldbedragen. In Duitsijssel), die éénmaal te laat op het werk
hadden zij voor hun slavenarbeid loon
kwam, tamelijk willekeurig met het ont- land
dat — vooral de laatste maanslagrecht omspringen en deze arbeiders ontvangen,
den van de oorlog — niet naar huis gezonwekenlang brodeloos maken, pleegt men o.i. den
kon worden.
sociaal onrecht.
Bij de grensoverschrijding moesten zij
Als in Zeeland de opzichters en bazen hun
aan marken en Nederlands
van de Heidemaatschappij stroef en af- geld geldbezit
boven een bedrag van ƒ 50,— aan de
wijzend staan tegenover vertegenwoordigers repatriëringsdienst
afgeven. In ruil daarvan de vakbeweging en daarbij iemand ont- voor ontvingen zij een
papiertje.
slag geven, omdat hij voor de rechten der
Nu zijn zij reeds weer maanden thuis en
arbeiders pleit, dan wijzen wij deze voor- bezitten
nog steeds dat papiertje, waarvoor
oorlogse werkverschaffingsmentaliteit
van op dit ogenblik,
zelfs de Nederlandse Bank,
de hand.
cent geeft.
Indien op het vliegveld Havelte in Drente, geen
Wel heeft de regering destijds aangeterwijl het werk bijna voltooid is, plotseling, zonder enig overleg, een ietwat uit- kondigd, dat de tegenwaarde in Nederlands
geld later zou worden uitgekeerd. Staatszonderlijke loonregeling, getroffen door het blad
F. 282 regelt thans deze kwestie nader.
Militair Gezag, moet plaatsmaken voor de Bepaald
wordt, dat nader bekend zal worD.U.W.-regeling, met als gevolg loonsver- den gemaakt,
tegen welke omrekeningslaging, dan moge men formeel gelijk hebkoers de restitutie zal plaats vinden, alsben.nochtans is het tactisch en practisch mede
aan welke voorwaarden de gerepaeen blunder.
moet voldoen om voor terugbetaHet is temeer zielkundig fout, omdat juist trieerde
In dit gebied (Groningen, Friesland en ling in aanmerking te komen. Niet alleen,
Drente) de invoering van de D.U.W.-loon- dat hij een bewijs van politieke betrouw. regeling drie maanden lang, o.i. nodeloos, baarheid zal moeten kunnen tonen, .doch
werd opgehouden, omdat provinciale mili- eveneens zal hij de herkomst van het door
ingeleverde geld moeten kunnen aantaire gezagsdragers daartegen bezwaar hem
maakten en daarbij de beslissing van Mi- tonen.
Wij zijn verheugd, dat er thans eindelijk
nister Wijffels, de Stichting van de Arbeid,
de Directie van de D.U.W. en de Vakbeweging terzijde stelden.
Indien in de Groninger veenkoloniën in
OPLETTEN!
plaatsen, die voor de oorlog de beste ploegen
Het komt de laatste tijd veelvuldig
arbeiders in de werkverschaffing leverden,
voor, dat arbeiders, die zich hebben
deze arbeiders in tarief loon in October j.-l.
ziekgemeld, geen gevolg geven aan
stelselmatig ver beneden het sociaal minieen oproeping om ter geneeskundige
mum blijven, dan-is er iets niet in orde met
controle te verschijnen, omdat zij
dit tarief. Dan worden belofte?i, dat er
daags daarna of. ook wel na twee of
sociale rechtvaardigheid zal worden bemeer dagen de arbeid sullen hervattracht, een aanfluiting.
ten. Dit niet verschijnen ter controle,
Wanneer mede door veelvuldig regenverzal als regel tot gevolg hebben, dat
ssuim in deze herfst weeklonen van / 21.—
ziekengeld wordt geweigerd, omdat
tot ƒ24.— worden bereikt, dan moet men
door toedoen van den verzekerde de
niet verwachten, dat voor onvrijwillige
controle niet kon plaatsvinden en de
werklozen met een grijpstuiver voor regen controlerend geneeskundige geen oorverlet, de wezenlijke nood is gelenigd.
deel kan vormen omtrent het beHet is evenzeer fout, ais men meent door
staan van arbeidsongeschiktheid we's Zaterdagsmiddags tot 5 uur te laten wergens ziekte.
ken, een compensatie voor het lichtverlet
Een andere oorzaak, waardoor ar(korte werkdagen) te hebben gevonden.
beiders zich vaak geldelijk nadeel beDaarvoor zal een andere oplossing nodig
rokkenen, is het te laat inzenden van
rijn.
de ziekmelding. Deze toch moet ingeIndien van regeringswege de accoordvolge de wettelijke bepaling dienaanoverschrijding tot 10 pet. wordt beperkt,
gaande w-or&en ingezonden binnen 24
omdat men dit koppelt aan een tijdelijk»
uur na het intreden van de arbeidsuitzonderingsregel voor werken van bouwongeschiktheid. Het niet nakomen
vakarbeiders in geteisterde gebieden en.
van deze verplichting heeft veelal tot
let wel — ook volgens het oordeel van ingegevolg, dat geen ziekengeld wordt
wijden — juist daardoor de arbeidsprestauitgekeerd, vóór de derde dag nadien
tie wordt gedrukt, dan zeggen wij: „Overvan de ontvangst der ziekmelding
heid, houdt u aan de regels van hét speL
door de Raad van Arbeid.
Gij hebt in Augustus zelf bepaald, dat het
20 pet. moest zijn." Grondwerk, ontginUITGAVE NEDERLANDS VERBOND VAN VAKVERENIGINGEN
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stempelt hen zo gemakkelijk tot sociaal minderwaardigen. Plaats voor de jongeren,
was het parool en is het vandaag nog!
De verantwoordelijke autoriteiten mogen
gevoelig zijn voor de agitatie tegen da
D.U.W. voor de telegrammenacties der landbouwers enz., zij zullen anderzijds toch ook
rekening hebben te houden met de geestesgesteldheid der arbeiders, die, door welka
oorzaken dan ook, uit het bedrijf gestoten,
niet voor hun plezier slecht gekleed, zonder
behoorlijk schoeisel in weer en wind, zonder
behoorlijke schuilketen en schaf tgelegenheid moeten werken en dan nog thuis
komen met een weekinkomen, dat ontoereikend is om het distributiepakket aan te
schaffen. Wij verzoeken ook de heren van
de Heidemaatschappij en de Grondmij op
diverse objecten, bij het „meten en rekenen", zich ten spoedigste van de vooroorlogse mentaliteit los te maken. Aan nodeloze spanningen en conflicten hebben vrij
allerminst behoefte.
H. O.
wat schot in deze zaak schijnt te komen,
doch spreken de hoop uit dat de nadere
uitvoeringsbeschikkingen niet te lang meer
op zich zullen laten wachten. De gerepatrieerde arbeiders hebben dit smartegeld m
het algemeen hard nodig.

Er zit schot in!
De mededeling, dat het N.V.V. per l No
vember 1.1. de 200.000 leden gepasseerd is,
heeft allerwege blijdschap verwekt. Blijdschap, welke wordt omgezet in activiteit.
Immers, nu het bewijs is geleverd, dat het
N.V.V. ondanks de moeilijkheden in snel
tempo bezig is, zijn oude positie te herstellen, worden al onze vrienden geprikkeld tot hernieuwde activiteit, om het
N.V.V. daar te brengen, waar het krachtens zijn werkzaamheid hoort. HM N.V.V.
was en is wederom de grootste vakcentrale
van Nederland!
Enkele cijfers mogen het bewijs leveren
van de werklust onzer vrienden. De Bestuurdersbond Aalten heeft het ledental
opgevoerd tot 180 (voor de oorlog 90), Borculo tot 104 (67), Brummen tot 571 (330),
Doetinchem tot 530 (341), Eibergen tot ruim
300 (124), Ede tot 840 (540), Winterswijk
tot 1500 (931), Dinxperlo tot 130 (geen bestuurdersbond), Loenen 300 (geen bestuurdersbond) en Varsseveld 76 (geen bestuurdersbond).
Bravo vrienden, zo gaat het goed! Allen
de schouders er onder. Er op uit voor de
organisatie, ter versterking van Uw N.V.V.
De plaatsen, waar het vooroorlogse ledental wederom bereikt of slechts in geringe
mate overschreden is, zijn talrijk. Te veel.
om hen hier te noemen. Aan hen de taak
er voor te zorgen, dat een volgende keer
hun naam in onze krant komt.

Het N.V.V.-T.B.C.-FONDS
In de maand OCTOBER werd een bijdrage
in . de verplegingskosten toegezegd' aan
6 leden, 3 echtgenoten en 3 kinderen van
leden, huishoudelijke hulp ten behoeve van
4 echtgenoten van leden, een bedrag voor
extra-voeding aan 23 leden, 10 echtgenoten
en 2 kinderen van leden, reiskosten voor
9 leden, 3 echtgenoten, een bedrag voor kleding aan 9 leden, 2 kinderen, geneeskundige
behandeling aan I lid, en een wasvergoeding voor l echtgenote. Totaal 76 toezeggingen.
In de maand NOVEMBER werd een bijdrage in de verpleegkosten toegezegd aan
5 leden, 5 echtgenoten en 5 kinderen van
leden; voor huishoudelijke hulp ten behoeve van 11 echtgenoten van leden; een
bedrag voor extra voeding voor 14 leden,
9 echtgenoten en 7 kinderen, reiskosten 6
leden, 2 echtgenoten en l kind; bijdragen
voor kleding en/of dekking 10 leden, l
echtgenote en 2 kinderen. Totaal 78 toezegging en.
AMSTERDAM
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