
.Naam NEJ)fRLANf>SE OB.ÇANJSATIE VAN WERKERS. 

Zie ook: • I u 
Aan Datum 



DOSSIER No.: .. OD.l-907 ................ NAAM: Neder-hndse OrJ?;anis!'l tiewz~1fers ~ 
Uit In 

I 
Uit 

I Parool I 
In Uit 

I Paraaf I 
In 

I Aan Datum I Aan .I Paraaf Datum Doturn I Aan Datum Datum Datum 

'itJ:' I 

f/5]3 
I 

I I - ~ 
DEC. 1D77 ~C-o/~ 

-

I 

I 

33626 . '50 



MINUTENBLAD 

DOSSIER No. . . .. OJL19.9.7 .................. . NAAM: ... ~.E..R.:f..IWD.~.E. ... .OI.l:g/w.I..i3:A.'r.:I.E. ... YN! ... ~'\~1l.Kl!;~ ........... . 

l. Aangelegd oP verzoek van BV. 

ACD 4b.1i'lf 24-7-5L 
Voor zover van de geagendeerde stukken (in dit OD geborgen) 2 
aanwezig was dit bijg·evoegd. 

het schutblad 
juni '70. 

~ 



. J 

~ 

I 

i ..., 

• 

Speciale instructies aan A CD, (Slechts bij defin itieve opberging in 
te vullen). 

ÇYN A FGEDA A N k, .e,.._~_.. 

Interne aanwijzingen A C D. 

ll 
w~k~M 

, ACD. Dat.: •,... ~~- • ') J Par.: 

Aantekenipgen (Nummeren s.v.p. !): . 

··_-_-_-_-_·_~---_-_-__ _ -_ 

I ~;_, J __ ~:I ~ ;;;";;, //'" < .• /. ;;~/~ .. ············ .. . .................... .. .. ..................... .. .. . 

1 " vvr__.-u !/<---~~"-" '/ -
7 

_7 -~~ 4cL-:-:d. -~- - - ·· -------·-·····-----------------· ·· -----·-·· ·- -----·-··------·······------· · ·····- ··-· · ·~?z~)···;~:;~:····~-~~~-~c ... ~-~----
t· 

"' - - -----·----~ ----··M .. Lf. .. ~- - - ---~-----~K ....... ~----~- - -------··· · ··· ·-- -· · 
.. .......... ~f:-:.0.:.~~--~ __ "' ____ q_ç,~~---"'~---··· _.,._-:-e. cl. s-:::-.k!? ........ .. .... , ....... .......... . 

r:/ V 
......... .......... ..... · · ...... .... ............... --~~· - ----/~·01x· 

,'1)13 .. 9 .... - .d?-:a)-'3 -~ 
/2 r.lb.~ . ... . . . .• ,. .. . . .. ' .. . 

--- ---- ···· ·· ·· ··· ·······-········ ·r, ·· ·;::· 

............ : ..... ~: __ )] _~-~--/ -· ·-- --· ~7-

//é~L ... . . ..,., ... ...... . 

····/--'!l.Jj-- -- -- ""'- -··· -~~--/v..L/?.. 1 /. .. 



.. Verbi nd ing: 

tJ..J s s.ll?/8 
Onderwerp : 

I 11'; rt ,... " 

'"\i'"' 
No .l2 

V~t,TROU.isLIJK 

~~~11 MEI19S1 · 

CD/ ; C!i) fy 5 )-

/ 

Ten vervo l ge op dezerzijds bericht d . d . 3 Me i 1951 
onde1, nevenver me l d numme r als ant woord op Uw schrijven 
No .l07879 lVI .v. B. Z. d . d . 28 Apr i l 1951, wordli nog medege 
deeld , aat bij nader i nge steld onderzoek is gebleken, dat 
de Nederlandse Organisatie van Werkers bij de Uniebonden 
wel bekend is, doch als Vakvereniging niet naar buiten 
kan optreden, omdat de Stichting van de Arbeid uitsluitend 
overlegt met de Uniebonden. Dit verklaart ook, dat de on
derwerpelijke organisatie, volge ns ver kl aring van de func
liionarissen Va!l de Uniebond en voor wat de geme ent e 's-Gra
venhage betreft bij arbe i dsconflicte n nimmer naar vor en 

.J(reedt • . (e inde) 
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Uw schr. No. lO?~?~dd. 27-4-1951~ 

ONDERV<IERP: Ned. Organisatie van Wwerkers (N.o.v.W.) 

ei 1951. 
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Naar aanlAlding van de inhoud van Uw bovenaangehaald schrijven~ welks inhoud ~ 
reeds, t.a.v~ van Uw Heer WOOD, werd beantwoord met dezerzijds schrijven No. 
1539-'51 van dezelfde datum, wordt, volledigheidshalve nog medegedeeld, dat 
beantwoording van het gestelde onder ~ .en~ gedeeltelijk zal dienen te geschieden 
in de plaats 1 waar het hoofdbestuur zet~lt, i.c. 's-Gravenhage, aangezien dezer
zijds deze gegevens niet bekend zijn. 
Wat de andere vragen in Uw schrijven betreft wordt dezerzijds aangenomen, dat 
die met ons schrijven voldoende tot oploss~g kwamen. 

------------------------------------------------------------------------------
E-3. 
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PÁR: F . 

VER~'ROU't7ELIJK 

~rbinding: No . l2 3 Mei 
<. 

Doss.ll7/8 

Onderwe rp: Nederlandse Organisatie van Werkers . 

B. O. S . van 28 April 
No . l07879 U. v . B. Z • 

. t, *' 

1951 

;:~<'A • { 
v• \~~~"o 

)Y 
In antwoord op Uw nevenvermeld schrijven wordt 

betreffende de "Nederlandser Organisatie van \!erkers'' , 
he·c; orgaan de "We:ltker" , de Koninklijke erkeru1ing ·van 
de organisatie en de politieke inslag , verwezen naar ~-
dezerZljds maandoverzicht Do ss . 8/19 d . d . 4 l!aart 194 7/ 
bladz . 2:H en vo l gende , de in aanvul~ing daarop gezon-

/'2.. ~ ) den berichten Doss . ll7/5 d . d . 21 :Maart 1947 en Doss . 
tb!O; - 117/6 d . d . 21 Mei 1947 en naar dezerzijds bericht Doss • 

.... ~ 109 2545 d . d . 30 September 1949 , in antwoord op Uw 
i7o1,~ 'JI{ s 1rijven No . 67824 .M. v . B. :6 . d . d . 30 Augustus 1949 . (einde) T ·vv._, 
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D& "Nederlandse organisatie van werkers" (N.o.v .w.) ~ waarvan de afdeling Amsterdam 
~~--~--• gevestigd is aan het Droogbak 16, aldaar, is een in landelijk v~rband werkende 
~._--~ organisatie; welke politiek afzijdig of neutraal w11 staan. , Zij staat op h~t stand-

• 

. punt.; dat de politi~k. b\li-t;en de vak~eweging moet blijven, volgt geen ex~!OO .ge-
- dragslijn, om haat doeleinden voor ?a bij haar. aangesloten leden te bereiken en 

huldigt zo ongeve~r de opvatting, dat de ff.rmpatpie ?ehoort uit te gaan naar die 
vakbeweging, welke een oplossing in arbeidsgeschillen weet te bereiken1 ringeacht 
of links het" gunstige· resultaat bereikt ' of rechts. · 
Deze organisatie is voortge):comen uit de vóór 1940 bestaande organisatie, welke meer 
het karakter drOeg van een organisatie op het gebied van de werkloosheidsverzeke-
ring, genaanrl of bekend onder. de n~am- "De. Rijswijkse" • Gedurende de jarev. der 
Duitse bezetting van ons land heeft ·~e Rijswijkse" zich zo•n, beetje wete~ te hand
haven, om na de bevrijding te worden gewiJzigd iJl "De Nederland13e OJ;'gani~tie van 
werkers". Zij schijnt zich bezig te houden met het behartigen van betrekkelijk 
onbelangrijke arbe1dsgesch11len en moet er naar hebben gestreefd_, ais neutrale 

____ _ tegenhanger_van. linkse--(N.-V .v.} en conte.s.sionele (K.A.B .• , c.N .. V. ). vakorgan,i,saties 
' opgenomen te worden in de stichting van de Arbeid en Raad van vakcentralen, doch 

deze poging tot het verkrijgen van medezeggenschap zou haar,niet geluft.z~jn. · 
/ Zij is, voorzover bekend, aangesloten bij de Nederlandse vakèentrale, secretariaat 

Fijnjekede 15 Dan Haag (Voorzitter A.F. spanbroek, secretaris J.A.veerman), de o~ 
streeks 1930 opgerichte vakcentrale-van vakbewegingen, wier- !_eden los staan van 
elke politieke of religieuze overtuiging. Haar maandelijks verschijnend orgaan is 
getiteld "De Nederlandse vakcentrale" (N.v.c.) 
De zetel va~et hoofdbestuur van de N.o.v.w. zou te 's-Gravenhage gevestigd zijn en 
men acht het niet uitgesloten• dat een of twee bestuurders van de Nederlandse Vak
centrale in het Hoofdbestuur van de N.o.v.w. zitten. veel meer is van de N.o.v.w., 
van welke organisatie niet veel activiteit uitgaat, niet bekend; er zijn in deze 
organisatie voornamelijk bouwvakarbeiders verenigd, doch verder ook mijnwerkers, 
metaalbewerkers, automonteurs en arbeiders uit de scheepsbouw. · 
Aangenomen wordtJ dat de N.o.v.w. wel de Koninklijke goedkeuring op haar statuten 
heeft; de "Rijswijkse" zou althans voor 1940 de Koninklijke bewilliging hebben 
bezeten .. 
Men sprak tot voor enige maanden geleden zelden over de naam ·~ederlandse organisa
tie van werkers", doch noenrle haar meestal "de organisatie van Karel de WIT" • 
K.F. de Wit, wonende Karimatastraat 8 te AmSterdam (dezerzijds op politiek terrein 
ortbekend) was namelijk tot omstreeks midden Maart 1951 secretaris. Naar werd ver
nomen moet hij een man zijn van protestantsen. huize, die geen revolutionnaire denk
beelden koestert. Er schijnt onlangs een bvestie te zijn gerezen met deze K.F. de 
wit aangaande de verantwoording van ingekomen contributiegelden met het gevolg1dat 
de N.o.v.w. deze bestuurder uit zijn fUnctie heeft ontheven en als lid geroyeerd. 
K.F. de Wit zou in deze geen fraude heèben gepleegd, om zichzelf te pevoordelen, 
doch in strijd met de opvattingen van zijn organisatie gelden hebben doen toekomen 
aan leden, die z.i. hierop aanspraak hadden. narhalve een kwestie van interne en 
organisatorische aard. K.F. de Wit schijnt, mede op grond van het feit, dat hij 
niet goed kan aanzienJ dat bestuursleden een te gemakkelLjk leven hebben van de 
contributiegelden der leden, het plan te hebben, de N.o.v.w. te gaan afbreken. 

Than.s 
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Thans zou op het kantoor van de N.o.v.w. aan h~t DrQo~bak.l6 te Amaterdam 
alleen nog de bestuurder ZWANECKE(R) - phoenetische spelling , dezerzijds ove
rigens politiek onbekend- zetelen. ~atstbedoelde - moet een man van ongeveer 
50 jaar, timmerman van beroep, zijn. 

De afd. Amsterdam van N.o.v.w. telt naar schatting ongeveer 50o , leden, waarvan 
I • ' 

ongeveer 150 à 200 bouwvakarbeiders en de rest verdeeld over andere beroepen. 
I 

K.F. de wit, vorenbedoeld, moet in de tijd van de ·~ijswijkse" contributieloper 
zijn, geweest. In die vr?ese~e.j~ren was een der v9ormannen van deze qrgan1sat1e 
een zekere Chris BEEMDEIDST (vermoedelijk identiek aan de U bekende Ghristiaan 

' I ~ van BEEMDENliJST, Asd. 28-lo-1890 ) , doch dl.e heeft men verwerkt. _ 
• . (. ~ ~ I 

Het 'is vanzelfsprekend niet uitgesloten,~ dat de N~-o .. v,w. oek communistischgezinde 
en anarchistische leden heeft; ook-. werd, voorzover -bekend, door haar bijvoor
beeld een lid opganamens dat- door een confessionele organisatie was geroyeerd. 

Bij de staking van bouwvalciirbeip.ers, betrokken bij het conflict ' op het werk 
WEST te Amsterdam van de aannamerscoioo:i.natie ' "RAZWIJK" (6 _grota aannemers), 
bleken de-volgende le~en filange.sloten te zijn bij de N.o.v.w. - : 

L. ANTENBRINK , van der pcy~~t;raat ~o-n, Amsterdam ; 
· w. ANTENBRINK, ' Elandagrecht .146;". I! " 
R. de• WIT , Hoofdweg 216 huis., '' 

L . 
Dezerzijds is op .. politiek terrein van genoemde leden niets bekend. 

•, 

-----------·-·----~------------------------------·-----------------------------
E-3. 

T.a.v·. Hr. Woud. 
I . 
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EN COPY voor Ned.Org. v. Vl~ 
2 8 APR 1g.i11 
2"/ April 1951. 

L~rlOlJ> JJ~·~iÇ 
Ontv. bew: ........................ ,..,.... ___ ......_ 

Rappel · : ....... hf--.. -f.~-~ .. !sJ. : 

e • 'Orgat'liaatie va.n 
v rkcrso ' 

Antwoord : .. ~~ .. : . ..1 .. ~ .. ~-~f-~- fl~·' o 8&'38 

Ik moge U verzoeken ij - imli n mo, lijk r... .... t "apoe 
te willen do n inlichten omtrent de Uoderl ndae Org nia -
tie van .erkers. . 

Deze vakorganis·tie stalt zich -ten doel hot voxm-n 
van een werkgemeenschap van alle ~ederlandse Werker , ten
einde te komen tot een gezond sooiaal-eoonomiach stelsel, 
wa. · rbij volledige zekerheid van bes ·a n is va:Jt~elegd voor, 
allen.. · · · 

Zij streeft hierbij o .. m .. naar rechtstreekse med zeg~ 
g~nscha.p van de erkers in alle aaneelegsnhoden, welke hun 
soc:.t · 1-econo i. .... che pos i tlQ, be·!iref.t en naax eer; - bu.i ten 
alle · bes taande vakbondaverdeeldheid om - te berej.ke :1 een-
heid door bedrijfsorgan:~aatie \Tan onder op. · 

De Ned ~ Organisatie van erkers is goveatigd te •a-Gra-
venhage, aan het eo ijnjekace 15/ Het daar uitgegeven 
mededelingenblad - orgaan - is getiteld: 1'Da erker" .. 

Een te Amsterdam bestaande afdaling zou gevestigd zijn 
aan het drea Droogbak 16, aldaar~ · 

Bij Uw beantwoording zal ik Oo " g~ rn worden ing~
licht ~aande de volgend punten: 

• elke politieke insl e heeft de organi a:tie ls ge-
heel an het bGstuur in het bijzonde ; 

bo 

c .. 

e .. 

k n zij word n basehou d als een zogenaa de erk nd 
vakorgaui atie; 
beweegt de organisatie zich op terreinen van eerdere 
bedrijfstakken of ~lechta van een bep alde, bov~ boui
!V'akken; 
hoev_eel leden telt de organisatie, ho v el a.f'd 1.:., g !l 
beataan er en hierbij zo egelijl met opgave van 1 -
den tallen; 
hoe is de aamonstelling van haar hoofdbostuur en iden
tificatie van ~ventueel buiten het bestuur op de voor
grond ~redend figuren; 
ia in het verledan uit enigerlei actie van de zijde 
dezer o.rganis ,;i ·11nen blijken, dat zij daardoor 
een actie van eon der andere hier te lande bekende 
vakorganisa. tiá3suteunde. · 
Eventueel ree s te Uwer beschikking taande gegevens 

zul ik, ter voorlopige afdoening, gaarneLo ag.ande t ge
moet zien. 

de Heer oofdcommiasarie 
van Gemeentepolitie t 
'a-GRAVEN HA GE 

H00PD VA D.c. DIENSm. · 
~j iJ mens deze, 

" 

de Beer Hoofdcommissaris 
van Gemeentepolitie ~e 
A S T ER D A M. 



107879 's-Gravenhage, 22 Juni 1951 
Javastraat 68 

Zeer geachte Heer Voestermans, 

Ingevoleo Uw verzoek d . d . 19 April j .1 . 
doe ik U hierbij toekomen enige inlichtingen betreffende 
de Nederlandse Organisatie van erkers . 

Hooeachtend , 
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Naar aanleiding van Uw schrijven. van 21 April 1951 betre~fende 
de Nederlandse Organisatie van Werkers kan ik U het volgende beric 
ten_ .. 

De organisatie is gevestigd te '•s-Graverihage aan het adr.es 
'Fijnjekade 15. . . 

.. , . Bij Koninklijk Besluit van 20 Januari · 1947 no. ·59 'is · goedkeu
~r.ing verleend op · haar statuten en . is zij dientengevolge bevoegd in 

~ rechten op te ·· tx:edim. Fiaar orgaan is _, ge;ti tëld: >?'J)e ,Werker;. 
· .: De Ned~ · Org: van-~i erkers kan 1vorden benohouwd .als een voor 
til:ig .van ee·n · vooroorlogee organisatie bekend onder de · naam ., De Rij 

·wrjkae 11 t welke zich· voornamelijk op het gebied van werkeloosheids
verzekering. bewoog in riauwe samenwerking met een organisatiei .une. ' 
Asev" ' - .1\.ctie voo-r Sociaal· Economische Vern~euwing·. ' 

·· . . ·omenteel· kan worden aangenomen, dat de N.O.v.w. enigermate 
, verbonden is mèt ' de Nederlandse Vak Centrale {N.V.C.) ·, welke orga-

ni~atie in het ~elfde perceel ia gevestigd. ' . 
1 De leden zijn individueel' bij de N.O.v. V}. aangesloten en Z~Jn 

voornameld.jk in ç.e provinc.iea lfoord- en Zuid-Holland woonachtig. 

l 
·!nz~nderheid bouwvakarbeiders zijn in de organisatie opgeno~en, 

· · der ook een a.!ïtntal mijnwerkers., metaa.lb.ewerkars, automonteurs en 
.arbeiders uit de Scheepsbouw. . ·. . · 
·· De afdeling te Amsterdam is inderdaad ~.evestigd aan het dres 
Droogbak 16. Zij telt naar schatting ongeveer 500 leden, waarvan 
150· à 200 bouwvakarbeiders. Dit is de grootste afdeling. 

In Dén Haag wora·t op generlei dj ze van enige activiteit van 
de N.o.v •• iets _beapeurd. Voor zover zulks elders in het land wel 
het geval :J.s, liggen de bemoeiingen van de organisatie to.v. haar 
·l ,eden· vrijwel geheel in het Vlak van het · verstrekken van uitkerin
gen ingeval ~an uitsluiting van arbeid t.g.v. stakingen of anders-
zins. , I • "" • ··..... • ~ , . 

Van enige politi~k-extremè activiteit van de zijdè ·van de 
N.O·.v·!V· ifJ momenteel geen sprake. , 

'jlet feit, dat de organisá.tie door .de 'Stichting van ,de Arbeid 
niet .in het normale overleg met de bonafide vakcentrales werd op
genomen, zal mede oorzaak zijn van de omstandigheid, dat de n.o.v.W 
bij de ops~elling en . a~sluiting van coliect~eve arbeidsovereenkom-
sten geen medezeggenschap heeft. " 

: , Ramenvattende kap gezègd worden, dat de N.O.v.W., hoewel Ko-
~inklijk goedgekeurd, geen Tnedezéggens'chap in de arbeidaverhoudi:q.
gen heeft, zich. niet op politiek-extreem terrein beweegt en hO(# ge-
naamd geen activiteit .ontplooit.· · 
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NOTA 

Bijl.: 1 

Aan : HB (t.b.v. B.V) 
Van: DOV II. :/ 

- ,-. --
OP 1\AA~ f 

ACD / 
DAT:ir .J7 

PAR: ~ 

Bijgaand een uittreksel uit het besnrekings
vers1a~ Met Sociale Zaken op 19 A~ril 1951. 

DOl II, 21 April 1951. 



\ - ... 

• 

~ .... .. ..... . 

2. De Minister van Sociale Zaken zal gaarne ten spoe-
digste worden ingelicht over de Nederlandse Organisatie 
van Werkers . "et nam~ zal hij graag antwoord krijgen op 
de in bijgaande nota, gestelde vragen • 

. . . . .. .. . ~ .... 
DOV II, 21 Anril 1951 . 

P.s. 
Telefonisch werd mij heden nog door de beveiliginga

ambtenaar van Sociale Zaken namens zijn Minister de vraag 
gesteld of de Nederlandse Organisatie van Nerkers ook rechts
persoonlijkheid bezit. 

nov Ir, 24-4-51 
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Uit : 

Voor: 

Ag.nr: 

PD 10001 

OD 1907 

UITTREI<SEL 

Naam: LEFEBURE, J .A .A .M.G. 

Naam: NEDERLANDSE OOOANISATIE VAN WERKERS. 

Afz. : I.D.AmsterdiJIDl. datum: 30-9-49 

Aard van het stuk: Bericht betreffende Christelijk Communistisch blad, 

LEFEBURE . is bevriend met: 
Willam Antonius van der HEIJ, geboren te Gouda 15-7-881 wonende 
Lekstraat 95 te Den Haag, die voorzitter is van de Stj_chting 
lf\Terbond van Werkers" (zie dezerzijds schrijven Doss.23A/l, d.d • 
7 September 1945). 

Deze stichting heeft ten doel de werknemers onafhankelijk 
van hun godsdienstige overtuiging of politieke orientering te or
ganiseren in bonden. Deze stichting is geen succes geworden. De 
medebestuursleden van Van der HEIJ stalen de ledenlijst van het 
''Verbond van Werkers" en richtten een nieuwe organisatie op, ge
naamd "Nederlandse Organisatie van Werkers", gevestigd. aan de 

Fijnjekade 15 te Den Haag. 
Na deze gebeurtenis heeft het "Verbond van Werkars 11geen 

activiteit meer ontplooid en heeft practisch opgehouden te bestaan • 

Uitgetr. door : J.H. Op aanwijzing van: ACD IV 

Datum: 30-8-51. 

~ 33 6' 0 - ' 50 
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Uit : 

Voor : 

Ag.nr : 

OD 732 

OD 1<}07 

12568 

UITTREI<SEL 

Naam: VooRBEREIDEND CoM.SAMENVJERKENDE oRGANISATIES 

Naam: NEDERLANDSE oRGJWISATIE VAN '.mREERS 

Afz. : ID Den Haag datum: Mrt 47 

Aard van het stuk: Rapp0 rt betr.v00rber.c 0 m.samenwerkende organisaties 

...................... 
In'verband met bovenstaande dienen we eroP te wijzen,dat de hierin 

v 00rgestelde 0 rganisatie-v0 rm en ontwikkeling in beginsel is vastgelegd 
in de statuten van de Nederl.Qrg .v.Werkers,vo0 rts dat oP deze statuten 
de koninklijke bewilliging is verkregen. 
Principieel is deze kon.g0 edkeuring van geen enkele betekenis d0 ch prak
tisch betekent zi j,dat de b0 venomsehreven ontwikkeling reeds wettelijk 
is gesanctioneerd. 
Waar dus de N.o.v.W. de mogelijkheid in zich bergt om zich te ontwikkelen 
0 p door 0 ns noodzakelijke geachte wijze~menen wij in beginsel te m0 eten 
adviseren 0 m niet tot stichting van nog een nieuwe 0 rgan.over te gaan, 
doch de Nederl.organ.te moeten aanbevelen. 
Aan dit l aatste verbinden wij echter de Voorwaarde,dat de Ned.organ.ons 
de nodige waarborgen dient te bieden dat zij ook metterdaad de hi:erb0 ven 
aangegeven· weg wenst te v 0 lgen en zich niet uit overwegingen van welke 

.aard dan ook van deze weg laat afv0 eren. 
We hebben de Ned.organ.hierb0ven afzonderlijk beschouwd,l0 s van wat verder 
uit de samenwerking kan 0 ntstaan.Mocht hieruit echter een NEB of i ets 
dergelijks 0 ntstaan,dan is het n00dzakelijk,dat een innige samenwerking 
0ntstaat tussen die NEB en de Ned.organ.,zulks in tegenste l ling tot 
hetgeen de v 00rzitter van de Ned.organ. (niet als zijn persoonlijke 
menïüg~d0ch als die van de meerderheid van het H.B. van de Ned.organ . ) 
tijdens de vergadering van 1~ Febr.j.l.in het midden bracht . 
Ook de Ned.organ.dient zitting te nemen in genoemde raad,haar volledige 
steun te geven aan de NEB in ruil waarv00r zij de steun zal genieten 
~an de NEB en a lle daarbij aangesloten 0 rganisaties (de critiek hiervan 
zal zij als tóegift dienen te besch0uwen). 

~ ...... . l . ............. . 
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De .:; . 7 . -.!.-l oj clinr; , d i·., vrij · e l .i :1 l1 :.: n de1i i s v ::1 n 
c . P . i~ .-leden en ve:1 he t , ·. ,· . -r . n iet ~! n d ers dr:: n een 2.fY1ach~ 
tende , ar[:W[·men de i1 ouc1 :i.n ç «n ve:'"· ::: c 11tert , he '-' ft door h~l ar 
nanioul aties ook 2nderzijds re a ctie g ev e . t . 

-~et hi~rnavo leende zij hie r v er~ e 1d , ~oe ~ el nie t een 
spe ci~ie ~ versc hi~nse l van Dan ~Bfi . 

--==-==~""! Oo a a ndranr van ~1Pt :..,.es ch :n·sc :• t e :10 o +'df.e s~nt1.:r· ~> li d 
der =~ . -{ . c . , ;:;eo :.;:r.:Jr. LAAI\.E; VR ~t ··:: iens han ·.i in uc": obe r 1 946 
de broc hure ·":fus i e -l' f'~T)p ort - v e:'J'aadra p 'ort" v erscheen , 
had op 1 6 Februari L~4 7 t e ,\mst erdam ee n be s pre ing pl 2ats 
tuss c hen terte ge2~ oo~~i ~ers v a ~ : · 

~le . De iHeuv; Zcono r ische Be \'Je g ins 1ü _" : ot -t:.e :r-dnm; 
2e . De V:r i je :::: oe i a lis tl s c :le i e?'eenL:; inr, ; 
3e . De O omrauniste -:.~bond " f> p!Et ·oc us"; 
4 e . De :tieder lands~ >1e 11onc.1 v ~n Vri~e Soci -=: li s ten; 
5e . De Bellr:my v eree n i-':inr,en; 
6e . :De op posit i e gr oep V R'1 de }~ e .1 h e i dsv n'cceG t ra le ; 

Deze be spre . itlf-': !.1:-o.ci t en d oc: l te :r: onen tot een fedeJ.' a 
t i ef v e~ba nd vq n b ov~as0 n oe~de ver e e n ic in~en . 

3r ~erd b eslot e n fem1 c on-i sz ie s ~~e J te s tellen , z ie~ 
noemBnó.e : "Yg q;:'Q.~;~...:l~fl e 11<1 ')Qm. t ~ é .. :q.nr::.:n .. ~J'·Jt~~nd~. •):r.,Ga.n i~ 1:: -~ ~ 1.7~ " •• 

. In dit comi te '1ebbe .l zittin( i:-·e~1 omen: 
-. le . -T. :B IJJ.,S::P. , v. o n E> lJ. c~ e ··. or dts c;1elc.an 11 qa t e I ot terdar:1 , 

v oor z i tte r vc::.n d 9 ; ~eder ln :1d se ll'!"r;~'1 is at ie V c1 l1 .. Terke:r.s , voor 
_ de li~w~ ~~?o~ o~is.~ ( le l~we!.i ~ll !.' t:;; Jl~t t ~:d~~J. II • 

. 12e . • • . L ,, NJJJ:..~ ... , ,, o!l e nue ..J.!. rî on . _,_ lJ.emv ... r .. -1.-. ... 14 te Rmstcr -
daTJ vo or ae "Vrije f·. ocia lir·te '"- Yer e:ü r; ing "; 

, - 3e . Tl • . :.A :;siT~ , p o·.J.e n c:i e :o.ut1'19.rl ':ade 27 te Am ::. i>e:l:dan , vo or 
'· de " ComJuun i s t cnbcnd S p.ert ;: cus"; 

'-'4e . c} . ~~y 1 w onen(!~ ïoü ·', P. l s t :r: ::8 t 92 BV te j·~ms t erdsn , vo or 
de " :Teder1?.nc.1se Bo :t d V &'1 ·.rJ• l jA ~· oc iA1 i :3 ten"; 

-5e . A. llJC G:200 T , wonenrc . 2r.:: Li. .!::": !'l .-; :•vd t; e i otter de.n als 
"J3e ll nr·· v<=<-=> nti . . 

- •• .;.,; <...40. ' ' I 

-6e 1 ' · ' ·" · L;' :> 1 ~-= · '•·r on" ..:~e .:. O:l....~o.t:1 l. ze n"'t-r "' at 7 2 t e -j ms t P J'dam 
1 

. • .J.J • ...:.. . ...; _ \.~ . .... -~ , ' ' ·1 -~~ ... . ~ , _u .. ' - .&:. .~ '' 

a l s opposant 'der :~ e nhc_;_d "- v :J. ' .::: cen'trP l e , die tevens 'l<? t se c re - : 
tari~a t va n Gen oemd c~mit~ heeft A u n~en omen . 

::roawe l n;een ~. u ,;, · ."'e'>t i es i n die ric htinr "e:c-de '1 r·ed <. an. , 
ü:: het v crnoÈden r; e\v t-? t ~:igd , r1at de ···.c f-J.ter ;::rond S.s e~!2fV2.n 
de " ·,:. r e r l "'.,.,..:~c:>e '·r c··r>rll' sat J' e v ar1 ·· er' ~ <'rc· " ·i1' e l·ll· e,~ l· . ., ePn ..<. :,.,i_,:;o;~ ._. ,

1
'V.o? .:"", ~ ...., \~.,' ·',, • ~'. (',',. C.l _ • ' I ;.,._ ç , ,;.), ' \.., ~ ~ ,.i" t.t. ,, . 

".Wge1i j 1r::hè ll} ii e :t' O rl•· ~~ rch' r:'èn '"p o iiti~k 8 b:?,SÏ.3 11 t e ver 
SO '1affen . 

~eo t er ~aare , die thnns bi ; c eno 0n de organisatie 
·· er~: zaa:.J. is , ':an 2 l s r' e be l ~•n·::r· i.j' : 2te .!.'if 'X' ... lr in ~en oend 
cor:li té bes c h ouwd ·~· orden en hi2 z i et i n de~e s9.menbunoe l i ng 
van genoemde, de . Coun:.mis t i s c h e .._'a r t ij :;ederls nd ( C. ? . :.r.) 
vi jan~ i[ gezinde, veree nie i~~cn een midde l o~ met meer ~arts ' 
o p s ucce s den c omr::unis t i. oe he n ( C . :.? • :7 . ) invloed in d e Ee n
heidsvakc entr a l e (E. V. U. ) te bestrij den . 

Aan de :Jederla.nds e C-rga. ::1is a·~ie vsn V, erker s îs bi j ~= o"' 
nin:cl i.j lc Bes l u i -t van 20 J a nusr i 1 '?4 7 Jo . 59 t; o ed'c:~?uring v~r - · 
l ee n d op de .st a t uten. en zij is cl. ient engevo l ce 'IJ~v o egd i n ·= 
ré c '1te::-1 O!) t e troden . - · 

De orcanisQtie is ge v estir d i~ het p a~c e l Fijnje~ad e 
1 '5 a:Llier. Zi j - ~-r e e.ft P. ell oe{!edeelinc e.1.b l ad n.it , (';enaand : 

"Jle . ]e~JH~r :.~ ." wa .--. 'rvc n het re: .J .?.ct ie - o u~' es is r..; eves t i e;d 
ten h.: ize v nti ~en voorzitter : 

J . BLJ1liSMA , 1 ';· on~ ' ·, c-: e 1o:r.·dtsc!1elaan 143a te Rot7.eràPm. 
!l1o t n''e a"e'!'1 ' · "'11 ' " · t · · · t · , ~ ~ . • • '11. ~ c '-'"' or;7_;an~sa 1e Z1c:-1 o p ee n s r.L !:~ neu-

trao. l poli t îe \c st·md pu.nt. 
- ~ct -

..... 
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:c:; ~l.x;"&.l=.~.D~': ;;•: ·e ": E'(,'"'J'l:-:nr·2e C.rt:;3.·üsatio 
v·11 ·. ej·':eTs" ve~·r:teldt '!oor:1·;nr-;lij :: <1 C't vol enèe: . 

-•• J't. O''(lP 'lP ' 1' c;nu· .-,t-r: -ïc.~ .. . ." .. , ,...l~l· i ,,,._,.1._ .;n. r~··l· "'O'T ,1_ • - l,\ .,.. ' - • l.J ~ lo..l J ,j l ' \ _, r_t __ } f) ," I .J- ( .' \ ~ • '": L.J 

steeès .. flt) o:1 Je be~·n·t.i. gL1~; v:Jn _ort --:lc\lti5-.:0 ·~:.· oe psbe 
l: :.~re n, l-:! e a:L't :::.~f,:::cd::..'.ln , <1scr c:e ?.o ··Jol·-:o:Je'1 doelloos is -~ -

o:· ·cicn - oo'-c :::1 ::oc11t deze d:.:n ll OC e•:·1s t1et de L'lee st ::r•aclJ.
cn~lC iLl.:öC' l8 ;.'".!. ~8!: t::. o:rde ,:·oT·è:C~1 _r_:e s-!Jeld. 

2 . ,/oort;·aande bete!,:ent cc~;t('Jr ·l1.et, dat de we1·~<:e:rs zich 
..; e · illi,,; ,,oete ··: neer;l;ece;en "~-;i~ de .,.·ensen en verl2n:;-.ens van 
r·1 e her>l'fie ;1.d~ eco :1 orlisc'1e '1·~chte.:1 en dut de fi8St'J.Urder·s V8n 
·m:·ï. v::-,·. -oJ··--,.·:üs~-,~j_ez:; :-~itti.n;:: nosten nemen in ee:1 lichaar.: , 
cl :1 "~ ·lo o::.' û i <~ .. '\8c 1tcn :E, _;-er:; tlc:1t on cl·2 voor :"en Z:.JO nood-

, - ·.. b · ' 1 t C" e , . ., "'0') ··o<•-1'·oo"' ,, o~·e" 1' ~·-..., o;-:-. __ ·.·o_, l:J:,-.c :"_-.. P.lcsv:;~. oe e,._ . J. <>H " . . , • ,J p .1_ , .,., 
~ ,. 1- .,. :.J, ~ ' . - ' "_ 1 . '" • •• :1 V ··~ 

]!:•·i..4o te ::open. 

3. ~~r- :no€ ~e:1 j_n";e ,_·c~Ideel x :.euv e wegen ·:o:r.·den ge tocht om 
de 1'2Vè ~1S 1.J:)'' i t ie Vë?.~ 8lle ·eJ'··:ers- o n tevens V8 .'1 118;1, die 
niet -~unnen, r;.iet ro: o d:'~!1 o.:.' niet (me<~r) be 1oeven (te) wer
ken - voor 8ltijd veili[ te stello n • 

-- ' ·· t 1~"'.J.." "·e ; s •·· t"~00'1 ""'l' ...... l.L. ~-Ge dPt ···e '·racn'-1 • . oor ' J. "",, '-"J _, o • .. • _ "'""' .. ; .J, , .... .. . "· . 

tic ijvere:l v-;or óP. ~li·fvo.::2"in:; ·v·2.:.:1 ~let '' :.- ociale :i:'ä.an" van 
on~ e orca~jsn~ie . 

5. J:.ic:. rn::.:.~:•s t :-;:t: l en ·:e ec·Ji:er· eve•1 ·~rach·tif_: noeten ijve-
ren ·.;oor c:e : -~ ~c::n ·J ~i:~: -·~ ;:s : ':;:J.~ :-::c:c:-._; ·~ 1 ~8 c:-:JtP van de werl;:ers 
in clle a t n; ·e le ge '1 \1<: c'i en, ''-'e 1;ce ~mn :3 oe ié:a 1-E'! c O'lorüG c he 
positie betre:êt. 

6. ",~oor hP.t onder 5 •• ~en oenll1e is nodir:;, c1ai: de v;erkers 
i.!..l hw1 ondernemin[; ea ·,~etlr ijf _ - in fabrie:-: en wer1::plaats 
b1üten o.lle t)e;;tannde v::ü:hor.cji::vr·rd.ee1d~eiè orn, tot e'.:>nheid 
.-: omen' tot j~~~.A...U~ .• ~ . .s;.,;;,, \,);.[):,;,:~ o;p. 
7. ~8t liet cJu::J oe èe ·veg v·~n onzo or_g.8.1ls:::.i:ie om de::O:e 
b8dr i. j:fs O:C[';~'-1ÎSB ~ie V:.U: on r:: er -O[l ':l' .:=t C l1t jr; te pro p2.geren 
en e ve 1 '.:r<.::.chtig ~tellin:; te nenen te~·en iedere por;ilv; om 
een bedrijf~orzaaisetie van boven-af in het leven te roe
pen (bij wel~e laatste de werkers geen rechtstreekse mede~ 
zeggenschAp in ~un onder~eminF of bedrijf verkrij~en). 

'?. In v~::.·tand met :1ct onc:er 5-7 7 enoEillde zi "n wi i van 
oordeel, dat het ~e ~ oe ~ orusti~e tei~ is van d~ vak~eweginc • 
dus in de eerste pluats v2~ onze or~eaisatle - om t.a.v. de 
bedrijfsorg3nisatie OD te treden als het rropogerende, het 
raadgevende, het eti,ulerende, het steunende en het binden
de instl·ument van de wer~-:ers. 

9. · Dcaruuast i.J 1et t_:ev.~,,~t, ::'21t we ook b ·.J.iten de be
(1rijfsor...;anisatie or.t - 5.r. de va:Che·:,-ec,inp; 'z elve .,.. .tot ·een 
zo groot r.t o[';elijke een!'leid !tomen, te.nei:1de in de econ·omi
sche strijd der we~kcrs zo sterk mogelijk te staan. 

10. .1€t is dus nooJ.~?.i;:clijk, dat alles uit- de vak-bewe
gin~-:; woTdt geweerd, ''fDt bui t.en 'let terre:l.rt ligt van de 
z · iver econor:üs.c 1

HJ st:.> j.;'d, -a-l; dus - onder volledige eer
biediginr,; ~En een ietlÇJ''S ; ·J;rsoonl.L~~e overtui0ing .-vraag
stul\:k;e~, d1e op het ter-rein lie;gea van de p:;;;r:t;ij-_pQ._;J.JtJ}~~-

-of ... · 
' I 

: 
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of ··r~:l de ~o!lf~:::;sle ! r.. ict ~·o l t~e o:::-·de ': onen erl '.mt betreft 
i);.~:e o:r_;~:Hnsat ~ e , 1::..·: t r:a,1 tie orde zullo:n ~onen . 

11. .::i · r:it c lles st2:::t 'Joorn!1, ::::é',t onze orc~=misn.t i e niet 
l.u il·Jt l ;: vcn i:=· 1-,"-roepc-n om ne-::rnere vP.rdee1d:1eid te bren
·~eJ: in r!e v :-,:1·P:te~i n.r.;, < oc ~1 on·r.'8 t de bn~;t?ande v::: ,'.: .ceutra -
1•:::; :1':.t c1c: oor lJ ': i.~1 :;ebJ'c:~e zi ~n cehlcven o i de 'liervoor 
_;f.;n o rtlC}c rloe l~>to llin;·e '1 nn : e .31;r·~v-.::n , 

,_1:_ '. ·:·:e .1Lls 1;.-. :·P 1 n :: :L jn om: 
l~·" · tet ell::e ·-:.nder" or:.: ··, üs·:tie V' ''1 wcr·cf!r~.:; S8.rlen te v:er
:~en , ~,f.;i, r 7.u.:;.·.~s i. 1"'~ 1'li"Ï:H1c;· ::un :: ijn voor de ve1.'1"e?:en
li ~ ~inc v r:JJ c~c :1iervo or •1o or ons :<~·en o en,:;"' c:1oelstellL1 ... en, 

1. -~.; -;,eel on t e. : ·r .. r:n 3..:'1 ir;de rA g1·ote1•e ~en 11d.d V''Hl i?er
.e rs, ~·.:e L::e oÎ1s vold oende :•s~rb orgen bif:Clt , dat zij de 

:_~ ierv ').Q!-:._,l_~. oemèe r: o~ l s te ll i neen :crac !-; 't ~g, za l, nastreyen. 
~;pree ~>:tci t bet;Hlsel ;•: ·o r~rmt voor 7.l.C 11Z c l 2: , een or o

c:l,~re vo.n ":Ue .:edcr l~:,nr~r:; e -'J'LjU~iisatie van 'terkers" .:.;eeft 
co:-uae:n.ta:Jr c1 o o!' er 0•1 te "l ijzerr, dG.t do ' . v.c. een ooli
t i0 'c ins"::rtJ.ment i s v··.·· c~e C . l) . ·: . " ::Je .. 2.2rh eid" • 

.Sett-::-rli,~:: At "='"!+. er 11ct V'Jl;::ende : 
w:::n bet 'l~lifct t:1':1:1S , du t ze lfs zij , d ie meen den ee n 

be~ins el v~~ ee nhei d t e hebbe n ~evonden - d ie ueenden, dat 
ze n 1. e e n o:r,_;3:iÜ'latie :1fldt1é n g evonden, di8 vrij zou zijn·. 
van politieke ::11et':en - h0örog en :üjn aitce:c omen. 

,:ct was v ~·1 IJevoren te voorzien - da t het h ierop 
:1oes t uitdr2. :~ ie:1. r:1et de .~ . 'I . C . --en k on op z'n vingers na
~(;lJ.P.~t , èl8t " lic ·:·earhe i d " iet '/D or ni<?ts de z.v.c. zou 
:~ .:1 nen ç·:roöt mnhm . ~:e:1 noli t;ie\:e pArtij mnakt nu eenmaal 
ni~~t; de:~ ·r.:J n d·-r · -r ntis reelaDe VOOr een· Va~: -oreanisatie -
·:te:J.ne'3r '' ze d <:F'r ·~e en .r:ol iti c':e oot;:1er··en 11ee voor heeft. 
~en nolHle 'e p2rt ij is i!"'.r.'ler s t;een li. ei 18.d i cbeidsinstel--· 
li ng , r:: o.c h een onàerneming;, die er op uJ t i.s om "winst" te 
b~!w.len - in de eerste ol ::1a ts :3etelw.Lnst. J)e kolommen, die 
"De (a,:.rheid" ó8g 8"'!1 è~[:': ge~rui \:t e 0 r1 er reclame in te 
ma~en voor de ~ . Y . C . - ~oesten hun prijs opbrengen. 

~elnu: thans is die bedoeling ook oan de leden van . 
de ·:; . ': .c. dutdelijk cew orden, nu de C.J\"1. de leiding van 
de ~ . v .c. drijft n ·=wr de fusie met het . ~.v.v." 

T.s.v. d~ vc rh ouding J.~.c. - ~Tv.v. ~~rvolgens: 
" \~oor de oorloe fo·-lden steeds alle po:;int::::en van de 

con·r-1misten on v2.ste voet te krij gen in het iï .V. 'l . 1Jit 
was ve.l" '{ocht 2an 8en ande!"'e politieke partij - de B.D.A.P. 

J.:a de oorlog heeft dete psrtij echte1~ lelijk eedaan 
te e en het .ï . '! .'I. - bet heeft de h estuu:r.ders hiervan hun 
z i tten':; li jv en onder Ol'.,.):::;H.J3ERG e n t:.ndere "o ~1Zilivere" d ine:en• 

:.> ' 
verweten. 

~) it vus e0n politiel~e zet V3n de S . I1 . 1\ .P. - daqrmeè ·
~ on de cunst van de kiezers worden ve~kregen, die toch 
voor nlles " ···t.üvcrin.r; " v;ensten- dire ct ns de oorlog. 

~fu doet :1e t .: . ·r.v. een politieke tegen-zet. Het is 
bereid met ~e 3 .l.C. te fuseren- en ceeft hiermee de oo~
munisten lschijnbe~r eon ~~ns OM invlo ed te csan uitoefe
nen in he t · ~.'v'. ·v . Sc'1 ijnbnar - wr->nt de oude ? .V.V.-func
tionnarissen blijve~ hij de fusie de voornaans te nosten 
besetten. -

·,.a:~trle· :r· dE -·2rti j van cten Arbeid voldoende is P'eschrolc· 
ken - ea voldoende wa ter in de wijn heeft gedaan in~ake . 
hnar IJOuding te genover het; S.T .v. ·.r .- •·.•orden rle oppositio

-nele-
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ne l e el-:'1Hnten we l wee r u. i t het .~ . V . '.T · ~-:;er oy e e rd ." 

( 1nde r ~~ ~~Ç;rJj;f.~Q.,:rc_au.~. §lf,tl; i~-~,Y.;.tJI, •. W'J,C;ier pp 0 verst aat l'!le:n: 
"De eenheid V 'tn onder-op b e r;i nt daar, v.t a ar de \" erkers 

A.:. le n dezelf de be lnn~; e n ll ebb e n . ït i s i.n.hu.n onderne rn ing 
of bec1r l j f, in fa br1.ek e 1t weJ'kp l ::lats. Da ~, r li~gen hun e,e
mee n s c hw:,.pe li jk:e bela n r;en - en di e L'1 0eten t oc h be ~artigd 
·.'l or üen. 

um de~e bel9nc e n t e be hartic en, d i enen de werkers in 
fabrie~ en werk~la3 t s de handen ineen te s l 8an en te ~ omen 
tot hun on~crne~in~s or ~an i sat ie s , die a lle wer%ers dienen 
t e omva tte n - eu ·.vaari n de bes ten ht:mn er m~ar voren lcomen 
o!ll t ·e ond e:r. hand e len - met ie der, '."!~armee :3 le c 1-J tu onderhan&~ 
deld Moet worden voor hun l evens noBitie. 

~JuG nie t è.e vt.rt e{;enwoordir::;é r s de ~.' VRi.: organisatie onde:o 
handelen, c: o c~1 de ver tegenv: oor è i ,t;e r s der wer:cers z elve. De · 
V:J 'c .. orgt.=:n i satie d i ent h i i?rb ij s le chts om te helpen, te 
s te unen, te st i nu].ere-,n , te pro pagere n en on de we rkers ook 
buit e n de be dr ijven tot eenheid te brengen. 

De Q.D.sl~r.).em}..~.q;r~S3n.l. sq,:t ;lg i s dus het instrument van 
de werkers in het b e drijf. Dè va ': -orgq.p, i.s,a.t ie is het in
s tr umen t van de werker s b..;. it~n het bedrijf- om het instru- . 
ment i n het bedri j f zo doelmRtie ~ogelij~ te ondersteunen. 

\J it de v Prsc hi llen ae ondernemingsorganisaties worden ...1 
de b_xg~·1j1~.9 J..:;,;g..n, i s.e t1e ~ f" 8Vormc1 . - om ook deze op hun belirt A 

weer s e.men te vo e~~en." 
Over de ve rh ouding werknemers - werkg evers wordt het . ~i 

volg ende .:.; ~~egd: . 
: ~_e t fae ,.,erkgevers wordt sameng e werld, n iet als verte-

ee nV· oord i f; er s van het belegg ing s kapitaal, ·d och slechts 
NOOrz oover zi j wer '~ers zfjn. · · 1 

·~ . ' 
~ 

ne vereenig inu' .ïeàerl r• n :1usland hiel f. oo 7 ]1ebrua- 1 

ri 1947 een openb~1 re ver.'.:;e. dering in het :1otel "Î'omona"· al- ~ 
- :'lier. De ae.n::e k onc1 i E, de s pre ~cerr,, J. KORTENHOEST en P.;z;'. DUB- r; 
_ 3 IiJK,hielden beide !l een boeicbes:~reki,ng. t5e leden van d~ 

Vërëenir; ing zi 1t1 vr i i wel ui ts:'..ui tend intellectu.,eelen. 
Vo orzoover op ·.mb? r () bije e nb~omf!ten worden gehouden, · 

1.> 1 ij ~d tot dusveT ;üP.t, dat de vc:reenig ing Aederland - Rus
l a nd zioh op p olitie ~ t errein begeeft. 

In het G·e bouw voor _:\msten en · ietertf:c h.?. pp~.n spraken 
op ~ Februari 1947 voor een ~eheel gevulde zaal, de oud-
. . . . "- . d t 1 ? ,., r- .. 'D""A'TIJY d I ·r· . ... 1n1 s 1;er-..t. .~.·e sl e!l, :.r . , .:> . ":~J . D. ·, '"!...--=-en ou- 1.n~ster, 
Chr .J.LL . I:: L:::ER. 'Je b:Î.jeenKonst c i nl'i uit V8U het :~ ~·. <::rsche 
cortité ".Iändha v Ïn{:; Hi~kSe+"nh,eid 11

• De. sprel:ers hadden ras.p. 
t ot o:1derwerp "Jia Jape nsc.he tijdbom 11 en "Aan de vr1.w hten 
~~tüt r;i j den boom ::ennen.'' · 

1 
' 

Op Vrijdag 21 Pebrua ri 1 947 s prak in het Volksgebouw j 
alhier, v . .oor. e r~ n: s e c ombtne e ràe .vere-adering van de " Eaagsohe 1 
Cu?-t uur~r,~n{"~ n': .. ?~ __ {!c 11 Vrije Soei2 list'an Ye.reenicing" eèn 1 

.. , !~ ~.cere J~JO .'1:!'·~·JD;.:. .L, v erdere ~;tsona lia onbekend~ Brendel, .l 

~~.~~ r:-~ ge (;ooJ' s le e 1.t s ~ü t .l.Q ,a~~~.~~ !i b~stond t noende niet ·I 
Jt .... .dó..B, ,, oc h de i~roob::ap 1.t at1sten ve n . Jngel ~md en ~~merika 
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Werkers van Nederland! 
We zeggen zeer zeker niet te veel, wanneer we hier uitspre· 
ken, dat de Nederlandse werkers nog nooit zo bedrogen zijn 
uitgekomen als na onze bevr ijding van het jaar 1945. 

Hadt gij ooit kunnen denken , dat uw positie - als werker -
zo hopeloos zou worden als thans het geval is? 

Wind er geen _doel{jes om en zeg ronduit; 
Neen! 

Want - niet-waar - wanneer we luisterden naar de rede~ 
voeringen van Radio-oranj e: daar werd ons verteld, dat men • 
had ingezien, dat er voor de oorlog fouten waren gemaakt, 
doch dat deze fouten niet zouden worden herhaald - dat 
de levenspositie van de Nederlandse werkers zou worden 
veilig gesteld. 

En - niet-waar - wanneer we luister den naar de gesprek
ken van de Nederlandse werkers onderling: daar werd ons 
verzekerd, dat zij niet meer zo oer-stom zouden zijn om zich 
na de oorlog weer door alle mogelijke politieke en andere 
vogelaars te laten lijmen, doch dat alle werker s nu hadden 
ingezien, dat ze tot eenhe'id moesten komen. 

Doch zij, die ons de schone beloften deden - vanuit het zo
veel veiliger Londen - waren politieke vogelaars. 
Terwijl zij ons lijmden via de radio - waren zij reeds bezig 
de plannen te smeden om de Nederlandse werker s machte
loos te maken - om tegenmaatregelen te nemen tegen de in 
Nederland groeiende eenheidsgedachte. Onder leiding van 
den vertegenwoordiger van Nederlands grote trusts - Mr. 
Stikker - werd daar in Londen de Stichting van den Arbeid 
uitgebroed. En dezelfde dag, dat de geallieerde troepen ons 
land binnen trokken als bevrijders, hingen daar reeds de • 
proclamaties van deze Stichting, waarin aan de Nederlandse 
werkers werd verteld, dat hun oude orgánisaties (die niet 
meer beston.den) hierin ·mede zitting hadden genomen en dat 
deze waren erkend om mede te mogen helpen aan de opbouw 
van Nederland. · 

Welk een eer! - deze erkenning - dit mede 
·· mogen helpen aan de opbouw van het Neder

land . . . . van de grote Ollldememers. 

Doch zij vlogen op de lijmstok af - de Nederlandse werkers. 
Het overgrote deel dier werkers was al de goede voornemens 
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van tijdens de bezetting - om zich niet weer .op sleeptouw 
te laten nemen door politieke en andere verdeeldheidzaaiers 
- opeens totaal vergeten. Ze sloten zich weer aan bij de 
oude organisaties van voor de oorlog - die toen reeds mach
teloos waren en niets konden uitrichten tegen loonsverlaging 
op loonsverlaging en de gang naar het stempellokaal. 
Maar nu waren ze "erkend" - die oude organisaties. 

Erkend - als wat? 

Erkend - om mede te mogen helpen om de vooroorlogse 
toestanden zo spoedig mogelijk te herstellen. 

Doch de vooroorlogse toestanden waren wantoe
standen voor de Nederlandse werkers! 

Men beroept zich thans bijna dagelijks op de woorden, die 
Hare Majesteit vanuit Londen heeft gesproken over Indo
nesië. Doch nergens vinden we een beroep op de woorden , 
die H are Majesteit heeft gesproken ten aanzien van de voor 
oorlogse toestanden - waarin toch wer d er kend, dat er fou
ten waren gemaakt in de sociale politiek - waarin dus de 
officiële bevestiging ligt besloten, dat het toen wantoestanden 
waren . 

En onder leiding van de "Stichting van den Arbeid" - waar
in zitting hebben genomen de hoofdbestur en van de drie 
oude vakcentrales en waarin , wanneer de fusie door gaat, 
tevens zit ting zal nemen de E.V.C. - is men bezig deze toe
standen van voor de oorlog- deze wantoestanden- te her~ 
stellen. 

De politieke vogelaar - Mr. Stikker - heeft zich, toen zijn 
opzet met de Stichting was gelukt, openlijk als zodanig durven 
ontpoppen. Want hij was het toch ook, die het initiatief nam 
voor de oprichting van de "Partij van de Vrijheid". 
In haar verkiezingspropaganda voerde deze partij o.m. een 
plaat met twee ineensluitende handen, welke de samenwer
king tussen den werkgever en den werknemer moest demon
streren. En in de verdere verkiezingsleetuur van deze partij 
kon men lezen, dat zij de samenwerking tussen werkgever en 
werknemer en dus de opheffing van de klassenstrijd na
streeft, zoals in de "Stichting van den Arbeid" in praktijk is 
gebracht. 
Doch overeenkomstig de meeste verkiezingspropaganda, is 
dit je reinste boerenbedrog. Want van enig gemeenschappe
lijk overleg tussen den werkg·ever en den werknemer is in 
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ons land geen sprake. En daar, waar na de oorlog I?.ogingen 
in het werk zijn gesteld, om hiertoe te geraken, ZlJZ: deze 
pogingen verijdeld, in poofd~a,~k door de werkzaamheid van 
de "Stichting van den Arbeid . , 

Zeker deze Stichting doet alles om de klassenstrijd ogen
schijnlijk uit te schakelen. Doch deze uitschakelir_l% wordt 
niet verkregen door de oorzaak van de klassenstriJd op ~e 
heffen doch ten koste van de positie van de werknemers, d1e 
middeis hun oude vak-centrales aan handen voeten zijn ge
bonden aan de beslissigen van deze Stichting. 

Nu zijn wij in beginsel niet tegen samenwerk~g van den 
werkgever en den werknemer - integendeel: WIJ menen dat 
ook de werkgever - de patroon - een werker is in zijn 
onderneming. Doch naast werker is de werk~ever ook nog d~ 
vertegenwoordiger van het in de ondernemmg belegde kapi-
taal. 
En als vertegenwoordigers van de beleggingskapitalen zijn 
de werkgevers verenigd in hun werkgeversorganisaties -
en zijn zij vertegenwoordigd in de "Stichting van den Ar
beid". 

Hier ligt dus het grote verschil tussen de oude vak-centrales 
en ons: 

Zij werken samen met de werkgevers als vertegen
woordigers ·van het beleggingskapitaal. 
Wij willen samenwerken met de werkgevers voor 
zover zij werkers zijn. 

Ook wij zijn niet blind voor het feit, dat ons economisch 
apparaat moet worden hersteld - en dat dit nog niet vol
doende is- dat het ook nog moet worden uitgebreid en ge
reorganiseerd, om in de steeds stijgende behoeften van het 
Nederlandse volk te kunnen voorzien. 

Doch we zijn evenmin blind voor het feit, dat het de pres
taties van de Nederlandse werkers zijn en zullen zijn - en 
enkel en alleen deze prestaties! - die dit herstel, die uit
breiding en die reorganisatie tot stand moeten brengen. 
Deze prestaties worden dan ook dag aan dag - door de pers, 
door de radio, in regeringstoespraken- van de Nederlandse 
werkers gevraagd. Doch daarnaast wordt dienzelfden Neder
landsen werkers verteld, dat ze - äls beloning voor die 
prestaties- mogen delen in de z.g.n. "algemene armoede". 
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Die armoede is inderdaad een feit - dat onder
vinden de werkers dagelijks. 

• 

• • 

Doch het "algem.ene" van die armoede is geen feit. 
Ook dat kan men dagelijks ondervinden. 

Terwijl een deel van het door de werkers geproduceerde aan 
.voedsel, textiel, enz. naar het buitenland wordt uitgevoerd 
- voor de noodzakelijke deviezen! - worden deze deviezen, 
behalve voor oorlogstuig, besteed om er de bedrijven van de 
ondernemers mee te herstellen. 
Voorkeur genieten daarbij niet die ondernemers, welke het 
noodzakelijke willen produceren om ons eindelijk eens dat
gene te verschaffen, wat we nu reeds zo lang hebben moeten 
ontberen, doch die, welke willen produceren voor de uitvoer. 
Want dit brengt weer nieuwe deviezen binnen - en met deze 
deviezen kunnen weer andere ondernemers worden gediend 
om hun bedrijven op te bouwen en te herstellen. ' 

Na de vorige oorlog gunde men den werker tenminste eerst 
nog enige jaren van z.g.n. "hoog-conjunctuur" - in welke 
tijd hij zich behoorlijk in de spullen kon steken - en begon 
men eerst later over bezuiniging, aanpassing en kapitaal
vorming. 
Na deze oorlog is men reeds dadelijk begonnen tegen de 
werkers te prediken, dat "algemene" armoede noodzakelijk 
is en tegen de beleggers, dat zij vooral moeten sparen (de 
politiek is nu anders gekleurd, daarom gebruikt men nu 
andere woorden dan bezuiniging. en kapitaalvorming, overi-
gens is er niet het minste verschil) . · 

De algemene armoede van de werkers dient dus om deviezen 
te bekomen en voor deze deviezen wordt datgene uit het 
buitenland betrokken, waarin het gespaarde kapitaal kan 
worden belegd. Reeds nu is ons van de zijde der regering 
voorgerekend, dat onze z.g.n. "algemene ar~oede'' zeker tot 
1953 zal moeten duren - dan zullen de ondernemers er zo 
ongeveer weer boven-op zijn. 

Tot zolang mogen de werkers dus de broekriem toehalen -
om dan weer te worden verwezen naar het stempellokaal. 

Teneinde het hiervoor geschetste van de werkers af te dwin
gen, werken de Overheid - door middel van het College van 
Rijksbemiddelaars - en de Stichting van den Arbeid broe
derlijk samen. 
De Stichting (nog eens: waarin zitting hebben de drie oude 
yak-centrales en waarvan onze nieuwe "ridder" Kupers zelfs 
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2e voorzitter is!) geeft de adviezen aan de regering en deze 
laat het College dicteren hoe het moet. Zelfs daar, waar de 
werkgever ziet, dat zijn werknemers loon naar werken toe
komt en waar hij daarom bereid is hen ook loon naar werk 
te geven - wordt zulks van boven-af verboden. Het loon 
moet worden gedrukt - opdat de werker zich niet boven het 
armoede-peil zal verheffen, opdat niet de werker zich in zijn 
spullen zal kunnen steken- doch enkel de ondernemer. 

Men heeft ook het woord gevonden om de 'werkers de bittere 
pil gemakkelijk te laten slikken - dat van boven-af geen . 
behoorlijke lonen worden toegestaan (doch wel exhorbitant 
hoge prijzen voor de eerste levensbehoeften). 
Dit woord is hetzelfde, dat steeds als spook wordt opgeroe
pen, wanneer het gaat tussen het algemeen belang en dat van 
uitsluitend het beleggingskapitaal. 

Dit woord heet inflatie! 

Door middel van de regeringsvoorlichtingsdienst, enz. vertelt 
men den werker, dat hoger lonen "inflatie" zouden veroor
zaken. 
Men moet maar durven! 

Het is wel eigenaardig, dat de lonen in Engeland na de oor
log twee-maal zoveel zijn gestegen als de prijzen - en dat 
daar toch geen inflatie uit is voortgevloeid. 

Of, het is eigenlijk niet eigenaardig. Want hoger lonen zijn 
nog nooit de oorzaak geweest van enige inflatie en ze zullen 
het ook nooit worden! Inflatie vloeit enkel en alleen voort 
uit werkelijke of kunstmatige schaarste aan goederen. Dit 
geeft aanleiding om de prijzen op te jagen - en dan komen 
de lonen achteraan huppelen. 

Er heerst nu ook schaarste - en deze schaarste begon ook 
werkelijk een inflatie te veroorzaken. De prijzen zijn alreeds 
enorm gestegen. Maar toen de lonen achteraan kwamen hup
pelen - zei de overheid: stop! - geen hoger lonen, want dan 
komt er inflatie. Doch de ondernemers en tussenhandela
ren hadden de buit binnen door de prijsverhogingen - en 
nog steeds rolt deze buit bij hen binnen. 

Daardoor kunnen zij spar'en - de werkers delen 
in de "algemene armoede". 

We hebben hier de armoede-positie van de Nederlandse 
werkers in haar volle naaktheid geschetst - deze armoede-

6 

positie, waaraan zij zijn overgeleverd door gevolg. te geven 
aan de roepstem van de oude organisaties met het politieke 
verleden. 

Evenals voor de oorlog - heersen in ons land wantoestanden 
voor de werkers, enkel en alleen doordat deze zich weer 
hebben latei\ verdelen, doordat ze weer de speelbal zijn ge
worden van de politiek. 

En het blijkt thans, dat zelfs zij, die meenden een beginsel 
van eenheid te hebben gevonden- di~ meenden, dat ze nu 
een organisatie hadden gevonden, die vrij zou zijn van poli
tieke smetten - bedrogen zijn uitgekomen. 
Het was van tevoren te voorzien - dat het hierop moest uiL 
draaien met de E.V.C. Men kon op z'n vingers natellen, dat 
"De Waarheid" niet voor niets de E.V.C. zou helpen groot 
maken. Een politieke partij maakt nu eenmaal niet dag aan 
dag gratis reclame voor een vak-o·rganisatie - wanneer ze 
daar geen politieke oogmerken mee voor heeft. Een politieke 
partij is immers geen liefdadigheidsinstelling, doch een onder
neming, die er op uit is om "winst" te behalen - in de eerste 
plaats zetelwinst. De kolommen, die "De Waarheid" dag aan 
dag gebruikte om er reclame in te maken voor de E.V.C. -
moesten hun prijs opbrengen. 

Welnu: thans is die bedoeling ook aan de leden van de E.V.C. 
duidelijk geworden, nu de C.P.N. de leiding van de E.V.C. 
drijft naar de fusie met het N.V.V. 

Voor de oorlog faalden steeds alle pogingen van de commu
nisten om vaste voet te krijgen in het N.V.V. Dit was ver
kocht aan een andere politieke partij -de S.D.A.P. 
Na de oorlog heeft deze partij echter lelijk gedaan tegen het 
N.V.V.- het heeft de bestuurders hiervan hun zittenblijven 
onder Woudenberg en andere "onzuivere" dingen verweten. 

Dit was een politieke zet van de S.D.A.P.- daarmee kon de 
gunst van de kiezers worden verkregen, die toch voor alles 
"zuivering" wensten - direct na de oorlog. 

Nu doet het N.V.V. een politieke tegen-zet. Het is bereid met 
de E.V.C. te fuseren - en geeft hiermee de communisten 
schijnbaar een kans om invloed te gaan uitoefenen in het 
N.V.V. Schijnbaar - want de oude N.V.V.-functionarissen 
blijven bij de fusie de voornaamste posten bezetten. 
Wanneer de Partij van den1 Arbeid voldoende is geschrokken 
- en voldoende water in de wijn heeft gedaan inzake haar 
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houding tegenover het N.V.V. - worden de opposl.tionele 
elementen wel weer uit het N.V.V. geroyeerd. 

Het kan op deze wijze dus een dubbele politieke zet worden: 
èn de Partij van den Arbeid wat handelbaarder 
èn een flinke ledenwinst. 

De C.P.N. echter grijpt zich vast aan iedere strohalm- o~ 
een gooi te doen naar stemmen. Dus ook aan deze: de fusie 
van de E.V.C. met het N.V.V. 

Ziehier het politieke spel dat niet slechts wordt gespeeld met 
de leden van de organisaties met hun politieke verleden, 
doch tevens met die van de E.V.C. 

Dit maakt de positie van de Nederlandse werkers nog hope
lozer. 

Want wat zal het gevolg zijn? 
Zullen de besten onder de werkers - die dit poli
tieke spel moeten doorzien! - er niet voor jaren 
door worden afgestoten? Zullen zij niet - evenals 
voor de oorlog - terugvallen in wantrouwen -
om niet te spreken van defaitisme? 
Laten we het niet hopen. 

Werkers van Nederland! 
Het wordt u immer zo moeilijk gemaakt, en gij kunt het u 
zelf zo gemakkelijk m.aken! 
Komt eenvoudig tot eenheid. Tot eenheid! Tot eenheid!!!! 
Komt tot eenheid - en gij bereikt, wat gij slechts wilt he. 
reiken. 
Schudt de politieke tinnegieters - die nooit anders op het 
oog hebben, dan op u te parasiteren - van u af! 
Het is heel eenvoudig: keert ze gewoon de rug toe. 

Werkers van Nederland! 
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Beseft toch, dat het uw prestaties zijn, waardoor 
Nederland zal moeten worden opgebouwd en her
steld. 
Enkel en alleen uw prestaties - uw arbeid! 

-Voor de oorlog was uw arbeid koopwaar- zij het dan ook 
slecht verhandelbare koopwaar. 
Op het ogenblik zou uw koopwaar een betere prijs kunnen 
opbrengen dan toen - omdat uw koopwaar nu eens schaars 
is. Maar nu de zaken zo staan, mag uw arbeid geen koop
waar zijn. Want dit zou betekenen, dat gij nu eens zelf de 
resultaten van uw werk zoudt ontvangen. En dat vooral mag 
niet - daarom heeft men van boven-af verordineerd, dat uw 
arbeid nu zelfs geen koopwaar meer mag zijn. Ge wordt nu 
eenvoudig gedwongen die arbeid te leveren tegen de prijs, 
die van boven-af wordt vastgesteld - en wel zo, dat alleen 
de ondernemers de resultaten van uw werk zullen ontvangen. 

Let wel: de resultaten van uw werk. 
Door uw werk zal Nederland - rhet Nederland van 
het beleggingskapitaal - herrijzen. 

E~ gij werkers - wat zult gij doen? 

Zult ge u bij dit àlles gewillig neerleggen? 
Zult ge u blijven laten verdelen door hen, die 
een bondgenootschap hebben gesloten met dit 
beleggingska pitaal? 
Zult ge u langer op sleeptouw laten nemen door 
politieke tinnegieters? 
Zult ge onverschillig blijven toezien, hoe men u 
-den werker- misbruikt? 

Of zult ge toch nog een uiterste poging doen om tot eenheid 
te komen - om er zo voor te zorgen, dat het herrijzende 
Nederland ---'- het Nederland van de werkers zal zijn? 

Wij kennen al uw bezwaren en vroegere teleur
stellingen. 
En ook de teleurstellingen, die gij nu weer hebt 
ondervonden. We begrijpen ook uw wantrouwen. 

En toch durven wij het - als jonge organisatie - aan, om 
u op te wekken, met ons nog een uiterste krachtsinspanning 
te wagen. 

We zeggen wronduit: het wordt onze organisatie niet gemak
kelijk gemaakt. Want men weet wat wij willen! 

Doch ieder mag weten, wat wij willen: 

Wij willen, dat de Nederlandse werkers de han
den ineen slaan - en tot eenheid zullen komen 
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om het N ederland van de-werkers -te· scheppen, 
Het Nederland, waarin de levenspositie van al.le 
werkers zal zijn veilig gesteld. 

Het kan . Wanneer wij slech ts willen. Wanneer we slechts 
tot eenheid k omen . 

En omdat het kan- h ebben wij de schouders er onder dur
ven zeten . 

Het is een ontzaglijk werk, wanneer we zien, 
hoe gemakkelijk de Nederlandse werkers zich op 
sleeptouw laten nemen , door hen, die ze willen 
verdelen en gebruiken voor hun politieke oog
merken. 

Doch het kan zo'n eenvoudig werk zijn! 

Hoe we tot die noodzakelijke eenheid willen k omen? 

Niet van boven-af. Dat wil zeggen: niet door te 
trachten de b esturen van de bestaande vak -cen
trales bij elkaar te brengen. Als we op die een
heid moeten wachten, dan wachten we tot St . 
Juttemus. Want daar zijn altijd wel belangen , die 
de eenheid in de weg staan. 

Daarom is er maar één weg: die van onder-op! 

De eenheid van onder-op begint daar, waar de werker s allen 
dezelfde belangen h ebben. Dit is in lmn onderneming of 
bedrijf, in fabriek en werkplaats. Daar liggen hun geme~n
schappelijke belangen - en die moeten toch behartigd 
worden. 
Om deze belangen te behartigen, dienen de werkers in fa
briek en werk~>laats de handen ineen te slaan en te k?men 
tot hun ondernemingsorganisaties, die alle werkers d1enen 
te omvatten - en waarin de besten hunner naar voren komen 
om te onderhandelen - met ieder, waarmee slechts onder
handeld moet worden voor hun levenspositie. 

Dus niet de vertegenwoordigers der vakorganisatie onder
handelen, doch de vertegenwoordigers der werkers zelve. De 
vak-organisatie dient hierbij slechts om te helpen, te steunen, 
te stimuleren, te propageren en om de werkers ook buiten de 
bedrijven tot eenheid te brengen. 

De ondernemingsorganisatie is dus het instrument van de 
werkers in het bedrijf. De vak-organisatie is het instrument 
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van de werkers buiten het bedrijf - om het instrument in 
het bedrijf zo doelmatig mogelijk te ondersteunen. 

Uit de versçhillende ondernemingsorganisati~s worden de be
drijfsorganisaties gevormd - om ook deze op hun beurt weer 
samen te voegen. 

Zo groeit de bedrijfsorganisatie van onder .op! 
En hier ligt de weg om uit -de verpolitiekte maat
schappij tot de maatschappij der werkers te 
komen! 

Werkers van Nederland ! 
We herhalen - dat we een jonge organisatie zijn - dat we 
ook begrijpen, h oe gij zijt bedrogen en teleurgesteld, doch 
dat we u toch durven voorstellen om met ons de uiterste 
krachtsinspanning te wagen om tot ons doel te gerak en . 

• 
We beloven u niet - dat we u iets zullen brengen . 
We kunnen niet voor Sinterklaas spelen. 

We wijzen u er slechts op- wat in eenheid is te bereiken
en h oe we tot die eenheid willen komen door bedrijfsorgani
satie van onder-op! 

Daarnaast bannen we natuurlijk alles uit, wat die eenheid 
nog in de weg zou kunnen staan. Dat wil zeggen: onder eer
biediging van een ieders godsdienstige of politieke overtui
ging - zal onze organisatie niet het terrein worden waar 
de politieke hartstochten zullen worden losgelaten. W~ar wij 
ons. geloof belijden, doèn we dit niet om verdeeldheid ondei' 
de werkers te zaaien- en waar we er een politieke over
tuiging op na mochten houden, doen we dit niet om de orga
nisatie van werkers tot een speelbal van de politieke partijen 
te maken. 

Wij zoeken niet datgene wat verdeelt, 
doch enkel datgene, wat alle werkers moet bin,den 
om tot eenheid te komen! 

De eenheid is noodzakelijk - ' 
om te komen tot het 

Nederland van de werkers. 

Werkers van Nederland! 
Wat doet gij? 
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Sluit U aan bij de 

·Nederlandse 
Organisatie van 
Werkers 
Hoofdkantoor: FIJNJEKADE 15, DEN HA;:\.G 

Enige adressen, waar men o .a . 

nadere inlichtingen. kan bekomen : 

Hoofdkantoor . Fijnjekade 15, Den Haag, Tel. 112235 

Bijkantoor . . Droogdok 16, Amsterdam, Tel. 36034 

K. F. de Wit . Karima astraat 8 /2 , Amsterdam 

J. K. Heugens . Laakkade 22, Den Haag 

H. Smit . . Voorzorgstraat 53, Haarlem 

C. de Bonte. . Billitonstraat 33, Heemstede 

J. Ma der . . . Driftstraat 86, Leiden 

A. van Mook . Kneppelhoutstraat 37, Leiden.' 

J. Vermeer. . Broekweg 78, Leidschendam 

L.C. v.d. Meer. 1 eWandeloorddw.str.28,R' dam, T el.20593 

J. Bijlsma . . . Dordtschelaan 149a, R'dam, Tel. 74768 

P.A. de Leeuw. Zaagmolendrift 25, R' dam, Tel. 43616 

J. J. v. Selm . Weerdsingel W.z. 33, Utrecht, Tel. 18178 
G. G. Nissen 

C. de Rooy. 

H. v. Putten. 

D. de Boois. 

J. J. Hamers. 

C. v. d. Pol . 
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Maagdenbergweg 18, Ven!o 

Boven F 82, Waspik 

Egbert de Grootstr. 34, Noordwijk a. Zee 

Escamplaan 38, Den Haag 

Aarnout Drostlaan 87, Den Haag 

Rijksweg Noord 93, Sittard 
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SLAAP KINDJEt SLAAP 
'f · 

Men gti~t : ons bestrijden met moties ! . 

·Er is in Nederland een bepaald soort lie- gen - in de "iUegaliteit" hebben ongesteld. 
den, welke een bepaald soort politiek menen Dit laatste geeft zo'n 'program va~zelfspre
te moeten voeren. Dat ze die politiek vóe- 'kend een zeer bijzondere waarde. Welke 
ren, is natuurlijk hun zaak en dat ze die op waarde het overigens nog bezit,. hebben we 
hun1manier voeren, is eveneens hun zaak. tot op heden nog niet kunn.en ·ontdekken. 
We zouden er dan ook met geen woord over · \ . 
reppen, wanneer ze dat in bepaalde soort- Genoemd ee~heidsstreven _nu _van de wer-
politiek niet steeds de werkers betrokken. kers ~eeft geleid tot de op:Ichtm_g v~n een 
Doch juist omdat ze dit laatste wel doen Eenheidsvakbond en aan die oprrchtmg de-
moeten we er noodgedwongen wel enkel~ A!o!~ _bedoelde lieden met hun ·bep~al_d soort 
woorden aan wijden. Hoewel we 't eigenlijk ,ohtr~_k ook mee. Hu_n aandeel hierrn w~s, 
jammer vinden van die woorden. ?at ZIJ zorgden. _van lieverlede alle funch~s 

· ' u •. handen te kn]gen en zodoende het gehe1e 
Dat bepaalde soort politiek dan van dat apparaat dier Eenheidsvakbond. Dat gaf hun 

bepaald soort lieden, houdt in, dat zij op tweeërlei voordeeL In de e~rste plaats be
zekere tijd de eenheid beweren voor te ~alt de vakbond nu hun propagandisten en 
staan van alle werkers · dat ze over alle ere- . vendien kunnen ze de vakorganisatie nu 
schillen, zelfs de poiitieke geschillen - "'eri precies in de richting sturen, die in hun po
dat zijn er niet. zo weinig - willen heen- litieke kraam te pas komt, <!.i. de richting 
stappen om een eenheidsfront i;e vormen ~aarvan de boze tongen bewer~n, dat zij 
van alle .werkers met hoofd en hand. Boze mt bovenbedoelde hoofdstad wordt aange
tongen beweren, dat zij zo'n eenl;leid op zo'n wezen. 
zekere tijd alleen maar voorstaan om in die 
eenheid hun cellen-bouw-tactiek in praktijk 
te kunnen brengen. Doch dat laten we voor 
rekening van die boze tongen. 

Een feit is echter, dat zo'n eenheidsbevlie
ging nooit erg lang duurt bij dat bepaald 
soort lieden. Opeens zien ze in die eenheid 
geen heil meer - de kameraden van giste
ren worden verklaarde vijanden en de eerst 
mede door hen gevormde eenheid wordt -
voor zover ze deze inmiddels zelf al niet heb
ben kapot gemaakt - weer de rug toege
keerd. 

Vandaag aan de dag wedt dat bepaald 
soort lieden weer eens op het paard der 
eenheid. Hun eenheid - wel te verstaan. 
Genoemde boze tongen beweren, op hoog 
bevel, uit zekere, nog Europese, hoofdstad. 
Doch dit laten we al weer voor rekening 
van die boze tongen. Wij hebben slechts ge
constateerd, dat ze sinds het beëindigen van 
de oorlog nog harder om eenheid hebben 
geroepen dan de werkers, die uit eigen over
tuiging naar eenheid streefden. Zij hebben 
zich gemengd onder die werkers met een 
eenheidsprogram; dat ze - zoals ze zelf zeg-

De boze tongen laten we er echter weer 
buiten -en ~e -constateren alleen, dat zij in-

. middels de Eenheidsvakbqnd hebben omge
zet in een E.V.C. en dat ze nu alles op alles 
zetten om die E.V.C. weer uit te leveren 
aan het N.V.V. Zelfs het feit, dat ze daar 
"grafkelders" hebben ontdekt, kan ze niet 
tegenhouden. Natuurlijk is het hen te doen 
om nog groter eenheid. Wie zou daar aan 
twijfelen? Dat mogen · hoogstens die 50.000 
werkers doen, welke de E.V.C. gedurende 
de laatste maanden weer hebben verlaten en 
dat mogen die andere tienduizenden doen, 
die e;: nu weer uit zullen tippelen - wij 

' twijfeJen niet. Wij zijn er met hen van over
tuigd, dat men slechts 'in "grafkelders" af
daalt terwille van de eenheid - niet .om 
er cellen te bouwen. 

Nu we dat bepaald soort lieden, die dat 
bepaald soort politiek, voert, hierboven min 
of meer hebben beschreven, willen we ook 
nog vertellen, waar ze aan zijn te herken
nen; n .L aan -een zekere hobby - aan een 
bepaalde voorliefde voor ·het doen aanne
men van moties. Dringen ze zich bijv. in 
'n zekere Vrouwenbeweging, dan eindigen de 
vergaderingen hiervan vast en zeker met 

het doen aannemen van een uitvoerige mo
tie. En ook in de E.V.C.-vergaderingen 
regent het natuurlijk: van door hen inge
dienc?e moties. We zijn aan de motie"aanne
merij reeds zo gewoon geráakt, dat we/ het 
bespottelijke hiervan al bijna zijn vergeten 
en . er al niet meer op letten, dat negenen
negentig van de honderd van zulke moties 
niet anders zijn dan e_yen zo vele bewijzen 
van on:macht. · 

Doch wie schetst bnze verbazing, dat één 
dezer dagen aan ons - redactie van "De 
Werker"- de eer werd aangedaan, dat ook 
een dergelijke motie aan ons werd gericht? 

gelooft het misschien niet? Toch is het 
eest · u maar veltder, welk scl)rijven o!Y" 
redactie-tafeltje belandde. 

AmstC'rdam, 1 Febrtw,ri .1947. 

Aan de Redactie van De W e•·ker, 
' Fijnjekade_ 15, 

• Den Haag. 

Onderstaande motie -werd ons gezonden 
met verzoek deze aan Uw redactie op te 
zenden. "" 

Motie 

De vertegenwo01·digers van de bouwvak
arbeiders, georganiseerd in de Eenheidsvak
centrale, bijeen op een Streekconferentie in 
het Hoekhttis aan den Brink te Deventer op 
Zondag 17 Januari 1947, 

brengen onder de aandacht van het Be
stuur van de Bond van Werkers, dat zij in 
den vervolge verschoond wensen te blijven 
van net ongevraagd tbestttr:en van het week
blaacJ,je "De W erk,er". / 

Vertrouwen, dat aan deze uitspraak ge
noor zal worden gegeven. 

Hoogachtend, 

J. JANSEN, Deventer. 
L. ROETERT, Deveniter. 

We zouden ons nu na ontvangst van -deze 
daverende motie op de borst kunnen klop
pen en-aan de Nederlandse werkers vragen: 
"Moet je nog peultjes?" , 

Doch daarvoor is het geval eigenlijk te 
droevig. Want hoe moet het er met de geês
tesgesteldheid van die zich noemende ver
tegenwoordigers van de bouwvakarbe'iders 
uit de in die motie genoemde streek wel uit
zien, dat ze in hun vergaderingen han tijd · 
gaan verprutsen aan het opstellen en doen 



aannemen van zo'n motie? En hoe moet het 
er met de geestesgesteldheid van hun n~g 
hGgere vertegenwoordigers, zetelende in de 
Landelijke Bedrijfsgroep, uitzien ; dat deze 
een dergelijke motie aan ons aoorzenden? 

Heeft No. 16 van onze Werker, welke ook 
aan verschillende bestuursleden van de 
E.V.C. is toegezonqen, zoveel 9nrust gezaaid 
in de gemoederen der hierboven nader ge
noemde lieden ? Verlangen ze zo naar rust 
in de "grafkelders", dat ze door niets en 
niemand meer wensen te worden gestoord? 
Indien dit het geval is, betuigen we uit de 
grond van ons hart onze spijt, dat we ze 
even uit hun dommel hebben gewekt. Dat 
het ons hiermee ernst is, blijkt uit .de woor
den, die we hierboven hebben geplaatst. 
Het zijn bek_ende woorden uit een even be-

kend liedje. De verdere woorden zullen zij 
zich allicht zelf nog herinneren. Het lijkt 
ons een bij uitstek geschikt liedje om.in de ' 
"grafkelders" te zingen. 

Inmiddels willen we de heren motie-onis
teV. in ruil voor het. verstoren van hun ge
moedsrust enige ideeën aan de hand doen 

·voor volgende moties. Als ze nu weer eens 
een motie lieten aannemen tegen die stro
mingen in ons ' land, weL~e net als zij -ook 
vrees betonen voor de eenheid der werkers 
en welke bij vergissing daarom tegen de 
E.V.C: ageren? 

Dan kunnen ze daarna weer eens een 
motie aan ons r ichten omdat we andermaal 
een beroep hebben gedaan op hun geweten 
- met deze "Werker". 

Re~. 

\ 

Toch lijkt het ons ook voor onze werkers 
van genoeg belang zich steeds duidelijk voor 
ogen te ste'llen, dat het geld, als meest be
gripmatige abstractie van onze tijd, de ware 
god van deze tijd, ons het duidelijkst de weg . 
verspert waarlangs wij de m aatschappij 
moeten ·opheffen u it de afsch uwelijke chaos, 
waarin_ zij verzonken _js. 

Wij, productieve werkers, -dienen ons te · 
vertzetten tegen de Qpvatting dat het geluk, 
dat het .geld de mensheid brengt, de moeite 
van· onze strijd waar d zou zijn! Het gaat in 
dnze strijd om veel hoger geluk, n .l. om het 
hoogste geluk der mensheid: de persoonlijk
heid! 

Daarom gaat onze strijd in de maatschap· 
pij ook en vooral tegen de afschuwelijke 
vernedering van d e mens. Samengestuwd 
in massa, in fabrieken en w erkplaatsen 
wordt de mens Zielloos, goddeloos en mate: 

De machine wordt vermenselijkt, _ rialistisch, d.w.z. vatbaar voor de geldgeest 
Het kapitalisme nivelleer t de mens zowel als 
de machine:de machine wordt vermenselijkt, 
de mens vermachinaliseerd. In de machine 
wordt een ziel gefantaseerd, maar den mens 
wordt de ziel ontruk!. Het hoogtepunt is de 
synthese van de moderne n:achinemens. 

de mens vermachinaliseerd ! 
De strijd om äe persoonlijkheid! 

Het resultaat van het maatschappelijk 
stelsel waaronder wij leven en wat wij aan
duiden met het woord "kapitalisme", is in 
diepste be tekenis, dat tussen de arbeid, dus 
de mens, en de natuur een onoverbrugbare 
klove is ontstaan, waarin zich de afgod ka
pitaal en zijn . dienaren bevinden. Al n 
daardoor ·kan de moderne mens zo zie . s 
worden, alleen daardoor werd de verhou
ding tussen mens en mens hoe langer hoe· 
minder stoffelijk en persoonlijk. Men vraagt . 
zich nie t af ,,wat", laat staan "hoe''' - de 
enige beslissende vraag is thans nog maar 

"hoeveel". .. .. . . • 
Het zo afgnJsehJke getal, zakehjk en ab

stract, wordt tot essentieel keninerk ook van 
de mensen onderling. Daarmee is de mens, 
het individu, de persoonlijkheid voor eens 
en altijd bepaald, gefL'::eerd. . 

Eenmaal was Duitsland er trots op, het 
meest veramerikaanste volk van Europa te 
zijn. Wellicht is het onpersoonlijk maken der 
~m~erlinge betrekkingen eri de gelijkm51kerij 
l!l Europa nog niet zo ver gevorderd dan· 
in het land vari de dollar, maar toch, oorlog, 
inflatie en crises hebben er verwoestingen 
aangericht op maatschappelijk en geestelijk 
terrein, welke zich juist nu openlijk en 
schrikwekkend openbaren. 

Ondauks organisaties als de "Stichting 
van den Arbeid", hebben arbeiders en on" 
dernemers in wezen alleen nog maar con
tact met elkaar door het medium geld! 
Loon- en tariefkwesties _beheersen het eco
nomische, ja zelfs het openbare leven, zodat 
men zich dL~wijls afvraagt, of het heil van 
ziel en lichaam allee~ nog daarvan afhangt. 
Niet meer geldt het schone woord dat de 
arbeider zijn loon waard is, maar dat ieder 
arbeider ~uist zo'n deel is van een grote, ab
stracte, gelijksoortige mássa, als de gulden 
een deel is van een som gelds en een ver
?r uiksartikel' een deel van een ·grote st~pel 
m een warenhuis. · 

De mens heeft geen beroep meer, alleen 
nog maar een betrekking; deze verwisselt 

hij even gemakkelijk als een paar . hand
schoenen. Zelfs zij , die jarenlang aan de uni
versiteit eeJ;J. bepaald vak hebben gestu
deerd, 't zij medicijnen, chemie, wiskunde 
of geschiedenis, zij stappen vlot buiten hun 
vak . .. , indien zij maar geleidelijk voordeel 
behalen! Wanneer . de grote Schiller van 
medicus, professor in de geschiedenis werd, 
zette innerltike roeping zich tenslotte do. 
tegen alle uiterlijke dwang in. Tegenw.o . 
dig gaat net bijna altijd om gevallen waarbij 
noch het ene, noch het andere ·beroep qls 
roeping wordt beschouwd, maar beide al· 
leen maar midde~ zijn om geld te verdilenen. 

Het beroep, de betrekking, is al evenze_a 
een ruilbaar middel geworden als het ge. 
en wel een middel, dat het gehele open~ 
bare · leven doordringt · en beheerst! 

0 . 

· Geld, geld, geld, het meest grandiose voor
beeld, hoe iets, dat op-zich-zelf alleen maar 
midde-l is, een alles beheersend "doel-in-zich
zelf" kan worden. Zodoende krijgt ons ge· 
hele particuliere,en openbare leven die ziel1 
loze stijl. Zeker, J ook het particuliere leven! 
In de · z.g.n. moderne kringen verkeert men ' 
oo~ onderling alleen nog maar door middel 
van de ruilbare, gangbare en vaak versleten 
munt, die ieder, als ware het losgeld, ~n zijn 
hersens bij zic)l draagt. Het nieuwste to
neelstuk, de nieuwste filmster, het nieuwste 
bpek, alles is gangbare munt, onverschillig 
of het zwijnerij is of niet; d.w.z. of het tot 
de, cultuur of tot wancultuur behoort. Het is 
alles leuzen, modewoorden, gangbare zins
~endingen, aangeleerde of ingeruilde opi
mes . . . . De menselijke persoonlijkheid, het 
meest kostbare geschenk, wordt volkomen 
v~rmoord. Het zuivere rekenen, begonnen 
biJ het geld, maakt zich overal geldend: in 
de politiek, in het openbare zowel als in het 
particuliere leven! · 

. ~\fatuurl~k is dit ar!ikel niet de plaats om. 
dit dootdrmgen van het geld in onze levens• 
stijl, op alle gebieden te belichten. Het was 
alleen maar onze bedoeling even aan te 
stii?f€n, welk een ontzettende omvang deze 
naar het geld georiënteerde ontwikkeling 
van het zijn tot het hebben, heeft bereikt. 

Het kapitalisme heeft de productiemidde
len technisch volkomen opgebouwd, maar 
het heeft in de mensen zelf een puinhoop 
ac.htergelaten. Een generatie za1 nauwelijks 
in staat zijn de aa,ngerichte verwoestingen in 
de mens zelf op te ruimen. Toch zullen het 
de productieve werkers zelf zijn, die deze 
grote en moeilijke taak moeten verrichten! 

de J. 

DE BLAUWE TRAM 
Vrienden van de Blauwe! 

De buitengewoon lange winter heeft ons 
b~jzondere parten gespeeld, zowel bij de uit
oefening van onze dienst, die we trots alles 
zo goed mogeiijk moesten uitvoeren, als in 
de organisatie. · D och we mogen nu aanne
men, dat het leed .ook hier we-er is gelede_n, 
zodat we ons thans dienen op te maken voor 
de komende strijd. Want er is nog wel het 
een ander te· verbeteren aan de positie van 
de werkers bij de Blauwe. 

Wat zeggen we . ... verbeteren? 
Neen vri~nden, het is veel erger, er staan 

verslechtermgen voor u op stapel, waar we 
ons met alle kracht tegen dienen te verzetten. 

Want al wordt onze koninklijk goedge
keurde en dus door de wet erkende organi
satie door onze directie dan nog · E!teeds ni~t 
erkend., we weten toch zo het een en ander 
van wat er zich achter de schermen tussen de 
èirèctie en de met haar samenwerkende 
organisaties afspeelt. ·zo is ons ook het een 
en ander ter ore gekomen omtrent toekom- · 
'E'tige verslechteringen waf betreft uw dienst-
tijden. • 

Reeds nu kunnen we er op wijzen, dat een
heid eeri eerste vereiste is om in de komende 
strijd sterk te staan. 

Maakt e~ ook uw vrienden, die nog niet 
de weg vonden naar onze organisatie, op 
attent, dat deze eenheid zal zijn geboden. 

De Contact-Commissie. 

Kolenmisère • tn 

De Nederlandse pers staat sinds het be
ëindigen van de om·log in het teken van bij
zondere belangstelling voor Engeland en de 
problemen, welke zich daar voor doen. Dit 
iq niet zo heel verwonderlijk, wanneer men 
bedenkt, dat de problemen van Engeland 
eigenlijk preciés dezelfde zijn als die van 
Nederland. ' 

Nu ''is het voornaamste probleem waar 
Engeland op h et ogenblik mee heeft te kam
pen, het k~enprobleem. Dit_ is in de. eerste 
plaats te danken aan de strenge winter, die 
we dit jaar hadden. Daar op had men ook in 
Engeland niet gerekend. 

•Maar er is nog een derde oorzaak aan te 
wijzen, een oorzaak, die we tot qp heden 
nog in geen enkel blad h ebben zien aange
geven, doch die desniet temin de voornaam
ste . oorzaak--van alle is. Deze oorzaak is het 
kapitalistisch wanbeheer van na de oorlog. 

Misschien denkt men een moment, dat we 
ons thans ver gissen, omdat men in En~eland 
na de oorlog een Labour-regering heeft ge
kregen en omdat die Labour-regering in de 
eerste plaats de ·mijnen h eeft genationali
seerd. 

Doch we vergissen ons niet en he1·halen, 
dat de kolenmisère in Engeland grotendeels 
is te wijten aan het kapitali.stisch.e wanbe
heer van na de oorlog. 

Doch er zijn ,51-eerdere oorzaken en o.i. Het feit, dat m en in Engeland in de eer-
belangrijker oorzaken te noemen. J n de eer- ste plaats de mijnen heeft gE;!nationaliseerd, 
ste plaats het kapitalistische wanbeheer van · b .. t d t d h ewlJS , a men aar eus wel voldoende 
voor de oorlog. Het kapitalistische beheer is aandacht heeft besteed aan het kolenpro
er overal op uit om met zo weinig ·mogelijk probleem. Daarbij had -Engeland het voor
kcsten een zo groot mogelijke winst te- be- deel, dat de mijnen tijdens de oorlog volko
halen. En dit heeft bij de exploitatie y~n de men intact zijn gebleven. Men had dus vol
Engelse mijnen gele!d tot lage lonen voor doen1e mogelijkheid om in de behoeften 
de mijnwerkers ~n het in gebruik houden van het Engelse volk te voor zien en ook om 
van veroudetae iflstallaties. Er is dus jaren- een behoorlijlw reserve te vormen voor de 
lang r oofbo.uvv gepleegd op de Engelse mij - . extra stren'ge winter. D och evenals alle an
nen en op de .~ngelse mÎjnwer~~rs .. Die dere landen heeft men zich in Engeland ook 
roof~ouw heeft tiJdens de oo~log ZIJn chmax - worpen op de uitvoer . Volgens het kapi
bereikt - en dat alles gaat z1eh nu wreken. 11111111P!'stische stelsel geldt nu eenmaal de regel, 

·werkerst tobt· niet langer 
ER LIGT EE. OUDMIJN VOOR U KLAAR 

Zestien ·jaar -heb ik onond.erbroken ere-
' b 

werkt .en naar mijn bescheiden mening hier-
voor een behoorlijk salaris genoten. Ik deed 
mijn werk met plezier, omÇlat ik er ambitie 
voor had. Het noodlot wilde echter, dat ik 
werkloos werd en ik , o r ampzalige onnozel
heid, ging de weg, di.e ook duizenden ande
refl gingen, namelijk naar Sociale Zaken. 

Aan Sociale Zaken te Rotterdam is men 
èchter niet zo kwaad. Enige weken ontving 
ik een overbr uggingsuitkering van f 28,-. 
Dóc]1 de ambténaar deed inmiddels zijn best 
om passend we:;k voor mij t~ vinden, het· 
welk hem ook mder daad gelukte en waar
voor ïk hem t en lioogste dankbaar · ben. 

' Ik kreeg dus een oproep om bij S. Z. te· 
komen en daar werd ik kalmaan .voorbereid 
om de schok te kunnen opvangen. Mijn leef
t~jd werd eerst even gememoreerd (ik ben 
n.l. 48 en dan begint men tegenwoordig 
reeds aan seniele aftakeling te lijden), daar
ria kwam de mededeling, dat ik dus wel geen 
kans me_er zou maken op nQrmaal werk, toen 
kwam het spook der D.U.W. even naar vo
ren, om eindelijk van den ambtenaar te m~
gen vernemen, dat er een passende werk
kring voor mij was gevonden: Ik m oest ech
ter zelf solliciten~n. Doch dit laatste ging zo 
eenvoudig, dat het mij zelf verwonderde. 

Ik stapte. dus dezelfde dag nog binnen bij 

het opgegeven adres, zei' dat ik kwam solli
citeren naar de vacante betrekking en dat 
ik gezonden was door Sociale Zaken. Dit 
Jaatste werkte als een automaat. Nauwelijks 
waren de woor den gesproken, qf er kwam 
een .. chef de deur binnen. Deze begon !!lij 
dadelijk een uiteenzetting te geven over het
geen mijn taak zou zijn, wat ik bij gebleken 
geschiktheid zou ve.rdienen .- o, heel een
voudig werk, als heer gekleed gaan, in de 
buitenlucht, geen controle bij het werk, 
eigen initiatief kon ten volle 'worden ont· 
plooid, enz. e11z. Het was een en al m.ooi wat 
de klok sloeg. 

U zult nu wel benieuwd zijn, welk werk 
het dan was. ·Doch ik moet uw geduld nog 
even op de proef stellen. Wel wil ik u even 
de verdiensten vertellen, want daar gaat het 
immers .om, niet waar? 

Luister dus. Verleden week iemand aan
gest~ld (ook door Sociale Zaken gezonden5, 
f 75,-.~erdiend in die week. D1'ie· weken 
geleden enige mensen aangesteld (gezonden 
door· Sociale Zàken), verdienen f 90,- per 
week. Tien weken geleden een oude man 
van 68 aangesteld (men ziet dat het een "le
venspositie" is, dat men er honderd jaar bij 
kan worden), verdiende in een week .f 190. 
Spelenderwijs, mijnheer, als je je best maar 
doet. 

De chef vertelde, dat hij gemakkelijk het 
dubbele' ko1;1 verdienen van het salaris dat 

dat men zo veel mogelijk naar ander en moet 
zenden qm zelf iets te)lebben. 't Is een won
derlijke regel, doch alle officiëele economen 
. verkondigen hem in dienst van hun brood-, 
heren - dus heeft men zich in En,:reland na 
de oorJog ook geworpen op de uitv~er en de 
kolenvoorraad ook daar in de eerste plaats 
beschikbaar gesteld voor de industr ieën 

1
1 ) 

we Ke voor de uitvoer werken. Men kan 
echter de kolen maar eenmaal gebruiken -
e~ dus waren de reeds verbruikte kolen er 
n iet meer toen ze- opeens bijzonder nodig 
bleken te zijn. Vandaar de kolenm~ère in 
Engeland. 

En bij ons? Uit een voor enige weken gE>
leden ingesteld onderzoek in Nederland 
bleek, dat meer dan 30 procent van het Ne
derlandse volk zonder kolen zat. Bij de 
minstbedeelden was het natuurlijk nog er
ger . Daar zat 40 procent van de kou te bib
beren bij een lege kachel. Zij, die dat be
kend maakten, vermeldden er ~1og bij , dat 
het Nederlandse volk toch niet mopperde. 

. Inderdaad, bet Nedf!rlanpse volk moppert 
m et rneer, wanneer het weer· eens zoiets 
ondervindt. Het heeft elke illusie laten varen
- zelfs de illusie dat mopperen nag iets z:;u 
baten. 

E..'l mopperen baat ook niet tegen kàpiia
listisch 'wanbeheer. Het ~e wat hieJ:tegcn 

•

tenslotte kan baten is hechte organisali,e van 
werkers - die dan gezamenlijk een 

~ er beheer afdwingen. • 

hlj nu he<;>ft, wanneer bij zelf het werk ging 
doen wat mij'nu werd aangeboden . 

-6 to~n beging is de grootste fout, die ik 
b~an kon. Ik kreeg n.l. min of meer mede
lijden met dien èhef, welke al maar goede 
betrekkingen aan anderen stond te vergeven 
en er zelf steeds naast greep. Ik bood hem 
dus aan, dat hij dan de mij aangeboden be
trekking maar-zou gaan waarnemen voor dat 
dubbele van zijn salaris en dat ik voorlopig 
wel g.e:r;oegen zou nemen met zijn baantje 
van chef tegen hetzelfde salaris dat hij nu 
genoot. Niijn goede b~doelingen bleken ech
ter verkeerd te worden begrepen, want de 

· chef vond mijn aanbod brutaal. Hij was ook 
begon.TJen 'met dat andere werk, doch door 
Zijn ijver en werkkracht had hij het nu ge· 
bracht tot chef (doch tegen de helft van het 
salaris dat hij op die andere manier ver
dienen kan) en JlU moest ik maar eens to
nen, dat ik dezelfde werkkr acht als hij kon 
ontplooien. En als ik dit inderdaad kon, dan 
kon ik ook chef worden tegen de helft. 

Eerlijk gezegd is het me nog nooit duide
lijk, hoewel het me doet denken ·aan Oud
Romeinse gewoonten. Ook toen kwam het 
voor, dat men een opziéhter over landbouw
slaven minder beloonde dan die slaven, om
dat hij lichter werk had te verrichten. 

Hoe het échter zij; het bleek mij uit het 
verdere gesprek, dat ieder die niet te be· 
roerd is om te werken, daar wordt aange
steld en dat men daartoe niet eens een aan
beveling van -Sociale Zaken nodig heeft. 
Men heeft zich slechts te melden doch 



hale per ongeluk niet de stommiteit uit om 
Mk medelijden te krijgen met dien . chef, 
welke deze banen heeft te vergeven. Wat 
men daar kan verdienen, heb ik boven reeds 
vermeld. · 

Welaan - gij metaalbewerker - sn:J.ijt 
neer uw gereedschap en uw vuile overall. 
Kleed u .als heer en meld·· u voor deze be
trekking. 

En gij - bouwvakarbeider - staak uw 
wederopbouw, het loont immers toch niet, 
en grijp de kans die u hier wordt geboden. 

En gij - zetter ·_ smijt uw zethaak neer 
en . . .. och neen, wacht nog even, blijf s.v.p. 
vom;lopig ·nog even do'orz:etten en vraag den 
drukker of hij ook zo vriendelijk ~1 .zijn. 
Want wanneer gij uw werk zoudt neersmij. 
ten, zouden alle werkers, die bovenvermelde 
bedragen verdienen, allen plotseling werk
loos worden: Want deze kapitale bedragen 
w~den verdiend met het Colporteren voor 
een ~es-weekblad. 

. Gij werkers van Nederland- meldt u bij 
de administratie van dit blad (neen, we be
doelen niet het onze, want dat geeft zo veel 
niet), doch van "Margriet" - en verdient 
daar veel geld! · Gij behoeft dan niet langer 
te tobben met het schamele loontje, dat 
men u nu laat verdienen. 

En giJ- Nederlandse huisvrouw<- rust 
niet voor ge er. van verzekerd zijt, ctat uw 
man zich heeft gemeld bij de adminis!ae 
van het damesweekblad "Margriet". ~s 
daar voldoende emplooi voor hem en '&:i} 
verdient wat hij slechts wil. Waarom zoudt 
ge nog langer trachten de eindjes aan elkaar 
te knopen van de verdienste die ge nu ont· 
vangt? Het lukt u immers toch niet! Stuurt 
uw man dus naar "Margriet'~. A 

En gij -Nederlanders van goeden .Jire 
- waarom nog langer uw aandeel genomen 
in de algemene armoede? Gedeeld wordt die 
armoede immers toch niet! Er is uitkomst 
voor allen: 

Colporteert met "Margriet" 
En Uw ellende zakt in 't niet! 

Jammerlijk is deze baan 
Aan mijn neus voorbijgegaan. 

V. DERM. 

Hoe lang nog ? 
Zij, die in onze kapitalistische samenleviÎ1g 

aan de touwtjes trekken, zitten voor ·een 
moei.lijk probleem. D:t probleem is: "hoe 
keert men aan de werke1·s een zo laag moge

meer_ en probeerde zijn producten in het 
buitenland te verkopen. Het gevolg was, 
dat men elkaar zo hevig ging beconcurreren, 

.dat er weer eens een oorlog uit voort kwam. 
Of men !lU echter wijzer is geworden? 

Geen haar. 
Ook nu ziet men heel goed in, ·dat over 

enige tijd, wanneer de schade die men door 
de oorlog opliep, weer is hersteld, weer voor 

Dat, wat het merendeel der Nederlandse 
werkers nog n'iet schijnt door te hebben, 
heeft men dus in België al lang gezien, n.l. · 
dat de lonen in Nedel'la:nd kunstmatig op 
een laag peil worden gehoudren! 

Doch nu wat and'ers: Hoe lang zullen de 
Nederlandse werkers dit nog dulden? 

hetzelfde probleem komt te staan, als we Af4eling AMSTERDAM 
hierboven aangaven. En in elk land neemt 
men zich dan ook voor om dit probleem 
weer op dezelfde manier op te lossen. 

Er is hierbij echter een land, dat er op 
uit is om alle andere landen daarbij een 
slag voor te zijn. Dat land heet toevallig 
Nederland. Zij, die in Nederland aan de 
touwtjes trekken, weten ook wel dat het 

· probleem nooit in eigen land is op te lossen 
en dat ze dus straks weer moeten trachten 
zoveel mogelijk uit tè voeren. Maar ze be
grijpen ook, dat alle andere landen dat straks 
ook proberen. ' Dus, zegt men in Nederland, 
laten we dan nu vast beginnen, nu er in de 
wereld aan alles nog gebrek heerst. Laten 
we nu vast de lonen zo laag mogelijk hou
den, dan worden onze producten goedkoop 
en kunnen we ze reeds nu beginnen uit te 
voeren. Men zegt het niet alleen, maat men 

Belangrijk bericht 
Ingaande de· week van 24 Maart, zal de 

afdeling Amsterdam van onze organisatie 
overgaan tot het uitkeren van de overbrug
gingsgelden aan onze werldoze leden. 

De uitkering zal plaats hebben iedere 
Donderdagmiddag tussen 2 en 3 uur, aan 
ons kantoor Droogbak 16. 

Opgave van wcrldoosheid 'moet onverwijld 
geschieden aan bovengenoemd kantoor, of, 
wanneer dit niet geopend is, kan zulks plaats 
vindren ten huize van tlen heer de Wit, Kari
matastraat 8 n. 

HET BESTUUR. 

; . 
handelt ook aldus. · ... Verzilvering 

Om zo echter . te kunnen handelen, heeft . 
men het eerst klaar moeten spe]en, <;lat de vacantiebonnen 
Nederlandse werkers genoegen nemen m· · 
hun lage lonen. Daarvoor .heeft men zich _ Onze leden worden er opmerkzaam op ge
medewerking verzekerd van de "Stichting maakt, dat voor de 2e Paasdag 4 vacantie
van den Arbeid", de "Raad van Vakcentra- bonnen kunnen worden verzilverd. 
len" en de daa~bij aangesloten organisaties. ( .. . . 
In ruil voor hun "erkenning" hebben deze . Voor de afdenngen lS de volgei).de rege· 
orgau.isaties zich werkelijk voor deze koe- lmg getr.offen: 
handel gelee.nd. ':andaar, dat de N~de~;anA Amsterdam en Haarlem. De leden in deze 
se werkers, m r1,1il voor ·de "erkennmg v:tf" afdelingen kunnen in de wEtek van 7-12 
hun organisaties, in bittere armoede zitten. Arwil 1947 bij incasso hun vacantiebon-
En ze schijnen het nog niets door te hebben. nen verzilveren bij den correspondent. 

Doch al hebben de Nederlandse werkers 
het dan nog niet door, · in het buitenland 
weet -men Let wel! Bijv. in België. Zoals be
ken4, is . ~en -reeds enige tijd bezig over 
economische samenwerking t1,1.ssen Neder· 
land, België en Luxemburg, waarover ook 
in België natuurlijk zoo nu en dan het een 
en ander in de kranten wordt geschreven. 
Doch het ·blijkt, dat men Nederland daar 
niet in ieder opzicht vertrouwt. Want voor 
enige weken schreef een Belgisch blad: 

Welke zin. hebben alle beloften van. sa
menwerking welke uit Nederland komen, 
wanneer de lonen er kunstmaig op een laag 
peil worden gehouden? 

~-Gravenhage. Kantoor Fijnjekade 15. 
8 April1947 van 9---.,.-12 uur v.m. de letter'> 
A. t/m L. 
8 April 1947 van 2-5 uur n.m. de letters 
M. t/m Z. 

Utrecht. Bij den heer J. J. van-Selm, Weerd-
singel w.z. 33. · 

Op 8 April 1947. 

Alle andere afdelingen moetèn in de week 
van 31 Maart tÏm 5 April 1947 hun vacantie
bonnen bij den correspondent inleveren en 
zal de uitbetaling plaats vinden in de 'week 
van 7 t/m 12 April 1947. 

~k~~uU~~~m~u~~~~sk~e~ ·~--------~~---------------------------~ 
wat ze produceren?" 

Natuurlijk is dit probleem niet op te los-
• sen - hetgeen niet wegneemt, dat alle eco- . 

nomen er in dienst van hun broodheren toch 
nog steeds huil hoofd over . breken. · 

Voor de oorlog hadden de economen in 
ons land de oplossing gevonden. En heel' 
eenvoudig. Ze zeiden: verlaag de lonen rfog 
meer, dan worden de producten zo goedkoop, 
dat we ze in het buitenland kunnen ve1·ko
pen. Doch het eigenaardige was, dat de eco- , 
nomen in alle andere landen diezelfde op
lossing ook hadden gevonden. En dus ver
laagde men in alle landen de lonen steeds 

. Het aandeel, dat de Nederlandse Organisatie. van Werkers kan 

leveren / in de strijd tegen, het kapit~listische stelsel, is: 
! 

S~imulering van de bedrijfsor-ganisatie v. onder-op. 

Daarom levert ·zij dit aandeel ! 
· De Bedrijfsorganisati~ van onder~op begin1 bij de zelf~organisatie der werkers 

in de ondernemingen tot ONDERNEMINGSORGANISATIES. 

• 
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WAAROM 

(Ingezonden} 
M. deR., 

de Vakorganisatie 1 
• I . . . 

zitteT zo'n nob~l mens vind - wat hij zonder 
twijfel is - en ook niet omd;:t ik het, nu 

Ik dank u voor de bereidwilligheid, waar- ja, wel aardig vind om · zo nu en dan eens 
mee u voor deze irigezÖnden mededeling gezellig te vergaderen - je ziet weer eens 
plaats inruimt in het Mededelingenblad, dit ~ paar andere gezichten 'en je vroüw is er 
temeer, daar ik nog maar sinds kort tot de niet op tegen -. Neen, om al deze redenen 

·uwen behoor. Maar mijn vrijmoedigheid o. had ik ook .bij een van de grote broers te
nu reeds dit ingezonden stuk ter plaatsing recht gekund en dat heb ik juist nooit ge
aan te bieden, spruit voort uit de blijmoe- daan .. · · 

Nu zal het kortweg ieder duidelijk zijn, 
dat twee mensen, die n~ast elkaar' werken 
en zich om de een af andere reden in twee 
verschillende vakbQnden hebben georgani
seerd, er geen belang bij hebben om elkaar 
via hun vakbonden te bestrijden, maar toch 
gebeurt dat. Hoe komt dat? Omdat de vak
bonden, toen zij eenmaal genoeg leden tel
den om zich machtig te kunnen voelen, het 
doel van hun ontstaan gingen vergeten. En 
dat doel is: strijd - goed, maar dan tegen 
misstanden, die den werker de weg naar 

_tere sociaal-economische omstandig(heden 
rsperr~n. 

digheid, waarmee ik binnen uw kring ben Mag ik eens ee~ vraag steVen? Ik zal hem 
. getreden. gelijk beap.twoorden. Dat is gemakkelijker, 

Ik ben van . de .)'il'ederl. Org. van Werkers 
lid geworden omdat zij dat doel nastreeft. 
Ik zeg -erbij: als ik het -alleen zou kq.n.nen 

deed ik het alleen. Dus ik, treed niet toe 
~dat· het strijden mij ;"erveelt en ik 

.u'ever een ander voor mij laat denken en 
werken. Als dit het geval was, zou ik mij 
zelf een grote mislukking vinden. Tic weet 
evenwel, dat ik, alleen staande, geen schijn 
ván kans heb ook maar iets in te brengen 
in de grote kamp, om sociaie rechtvaardig
heid en economische vooruitgang. Daarom 

'· Laten wij de zaak even recht Zien: o~ hoewel de vraag dan misschlen overbodig 
organisatie - en met trots schrijf ik dit 
onze neer - ~mze organisatie is maar niet 
zo een orga.riisatie van werkers, zoals er zo 
vele zijn. Tenminste - als wam. blijkt te 
zijn wat men mij van haar heeft verteld: 
Zij is '--heeft men mij verteld -:- een bizon· 

·der kind onder de Nederlandse vakbonden. 

lijkt, maar echter niet is. Het staat n.l. ee11 . 
ieder vrij hem in zijn binnenkamer zelf te 
beantwoorden. Men geve nu slechts ácht op 
de wijze waarop ik hem in mijn binnenka
mer heb beantwoord. De vraag luidt: Waar
om hebben de werkers zich veTenigd in een 
vakorganisatie? Deze vraag raakt • de • kern 
en het antwoord moet, ais het goed is, 'staan , 
in de beginsele~ der vakorg;misatie. En dat 
antwoord is: Om te strijden! 

Zij is nog niet zo -oud, eerder jong te noe·. 
men. Zij heeft grote broers, met brede bor
sten en gespierde armen. Zij zeggen te 
weten . wat het betekent eén vak bon~ te 
:zijn. En toen. de Nederl. Orga,nisatie van 

_ Werkers geboren, werd, hebb~n zij, de vol
,wassenen, nauwelijks gekekep. en gescham
perd :daar heb je een nakomertje, wij zijn 
benieuwd hoe die het er af zal brengen. 

Maar. . . . zij vergaten dat dit nakomertje 
juist het leven dankte aan de tekortkomin
gen van haar grote broers. Want zij wist -
hoe eigenaardig -dit moge klinken - reeds 
.voor haar definitieve geboortedatum heel 
precies, wat zij . wilde en dat was juist dat
gene, wat de grote broers niet wilden. kijk, 
dat vind ik nou zo sympathiek van dat na
komertje.! Daarom ben ik lid geworden, 
P,aarom steun ik haar. Niet omdat ik zo 
'graag co~tributie betaal - heeft u daar ook 
zo'n hekel aan?" - en niet mndat ik; de voor-

/ 

Korter , kan het haast niet worden uitge- · 
' drukt, eerder is een langere omsch:t<ijving 
nodig om geheel duidelijk te zijn. lVIaar de 
kern is het wel. Nu hebben de vakbond<;>n 
deze kern in zekere zin wel in · het oog ge-

. houden.' ... alleen, zij streden niet met el
kaar, maar keken naar hun brede borsten en 
gespierde armen . . el} streden tegen elkaar. 
Zij gebruikten daarbij als verschansing hun, 
hondschauvinisme en voerden ;;tls vaandel de 
hegem:Qnie van hun bond. 
' . 

Nu is strijden in wezen een hoogst onele
gante sport, waarbij je de kans loopt je kle
re~ te scheuren en v:erwondingen .op te dQen, 
maar . .'. . je kan ook winnen. En dat is de 
drijfveer van alle strijd: overwinning en 

winst. 

sluit ik mij aan bij lieden, die hetzelfde wil
len als ik, want eendracht maakt machtig, · 
En machtig moeten wij zijn om te .winnen 
de slag, die geleverd wordt om l)Gciaal-eco
nomische verniemlving-. Want die s:aat op de 
voorgrmid in onze organisatie. Daarom ben 
ik er lid van gewor(len. Ware dat niet het 
geval, dan was ik reeds lang bij een neutrale 
bond ingeschreven. Maar juist, omdat o~e 
o~ganis~tie Y'erkelijk een nieuw element 
brengt in het vakbondprogramma, iets wat 
niet bij de oude te vinden is, daarom v~l ik 

mij aangetrokken. 

In de grond van mijn hart verfoei ik de 
strijd, want hij is on~leg~nt, zoals ik reeds 
qpmerkte. M11-ar ik moet winnen. Winnen
iets vo,or mij zelf en mijn gezin als het kan, 
maar op zijn minst wil ik toe~ de weg .effe
nen voor mijn nakomelLTJ.gschap, opdat zij 
met minder strijd, meer winst zullen heb- · 
ben. 0 zeker, ik zit ook Üever thuis, verze-



HET PLAN 1947 CENTRAALPLANBUREAU kerd van f 50,- of meer per week, met een 
driedubbel tabaksrantsoen. En ik kan mij 
heel goed begrijpen, dat er velen in de oude 
vakbonden rust zoeken inplaats van strijd. 
En dat" ze, als ze hun vergaderingen bezoe
ken, zo graag praten over hun liefhebbe· 
rijen, liever dan zich te verdiepen in de 
consequenties van hun bondsprogramma, 
hetgeen strijden betekent, en "actief-zijn" 
wil zeggen en dus iot nadenken en handelen 
dwingt. Maar tot diegenen zou ik willen 
zeggen: Word maar niet kwaad, maar ga 
weg uit onze beweging. Ga dansles nemen of 
voeg je bij een amateur-toneelclub, daar kan 
je beter werk doen. Hier hebben wij niets 
aan je. Want hier dient gestreden te wor
den. Bovendien lopen wij de kans dat je 
vandaag of morgen per ongeluk tot bezol· 
digd bestuurder wordt benoemd en dat ris· 
keren we liever niet. 

Herstelpogingen binnen het raam 
van een vervloekt stelsel I 

Natuurlijk wo~·den zulke mensen dan 
juist kwaad en blijven ze in de bond. Omdat 
ze er horen, zeggen zij dan, maar d<)t ver
beelden zij zich maar. 

Tot mislukking gedoemd I 

· Toen ons land werd bevrijd, was de meest 
noodzakelijke taak voor onze regering, zich -
een duidelijk beeld te vormen van de eco
nomisch zeer deplorabele toestand, waal'in 
ons land verkeerde. Zij diende na te gaan, 
hoe of met de nog voorhanden zijnde hulp
middelen kon word·en gewoekerd, om te 
trachten het leven er in te houden en de 
misère het hoofd te bieden. 

Tot het volvoeren van deze niet zo een
voudige taak werd opgericht het Centraal 
Planbureau, onder leiding van professor 
Tinbergen. Van een bep.aald afgerond plan 
is tót op heden nog weinig sprake geweest. 
Wel zijn een drietal nota's opgesteld over:· 
"Het Nationale Welvaartsplan 1946." 

De eerste nota werd reeds het vorige jaar 
gepubliceerd. Het was duidelijk,· dat men 
was begonnen nog eens na te gaan hoe de 
toestand was en welke mogelijkheden er 
waren. Bij de onvolledigheid van de statis· 

breide arbeid van hei Gentraai Planbureau 
wat dit laatste betreft vruchtdragend heeft 
gewerkt, is helaas· nergens gebleken. 

Et is verder een phin ontworpen, genaamd 
het "Centraal Economisch Plan 1947". Dit 
plan poogt de weg te wijzen naar redding 
en herstel. Het <lraagt een taakstellend ka
raider. Het probeert vast te stellen, wat het 
Nederlandse volk za1 moeten volbrengen, · 
wil het niet in het huidige moeras blijven 
steken. Het bureau is van mening, dat in 
z-es jaren de kapitaalgoederenvoorraad per 
hoofd van de bevolking weer op het oude 
peil zal zijn gebr acht. Verder meent men de 
oude ·arbeidsproductiviteit in vijf jaren te· 
rug te kunnen winnen. 

Onze export wordt op 1 milliard geraamd 
voor 1947 en op 2 milliard voor 1948. 

Ieder, die geen vreemde is in ons bedrijfs. 
leven, zal zich met. ons verbazen, over zo
veel zonnig optimisme. 

Een organisatie, en zo ook degenen, die 
er deel van uitmaken, behoort doortrokken 
te zijn van strijdlust. Zoru:a de strijd ge
wonnen is, houdt de organisatie op te zijn 
een organisatie van werkers. Maar dan moet 
het ook gewonnen zijn en moeten wij m·e·J 
een variant op Multatuli kwmen zeggen: tische gegevens zéker geen gemakkelijke Om nu maar één ding te noemen: na de 

"Wijs mij de vijand, die ik bestrede11 taak. Men. heeft een soort begroting ge- orige wereldoorlog, toen er hoegenaamd 
· maakt, die zo ongeveer onze gehele national·e niets vernield was, duurde het nog zes jaar 

huishouding omvat. Schattingen van onze voór de oude arbeidspr'óductiviteit weer was 
heb .... " · 

Onderschrift : DE WINTER beroepsbevolking, van de werkgelegenheid, bereikt! , 
van de a!'beidsproductiviteit en van de even- · 

Inderdaad is de Nederl. Organ. van Wa tuele nationale productie zijn opgenomen .• E_n wat nu te z'eggen van de exportbedra· 
kers een andere organistie dan al de andeiW Tevens is gepoogd na te gaan, hoeveel bui- en! 
Zelfs de redactie van haar blad is ander::( tenlands crediet en liquidatie vap. buiten· Elk land ter wereld is als een waanzinnige 
dan elke andere redactie. . . . en neemt dit lands bezit vereist zal zijn om tot een in· bezig zijn export tot het uiterste op te jagen. 
ingezonden stuk als hoofdartikel. - voerquota gelijk aan dat van 1938 te komen. Daarnaast wordt als eis aan de verschillende 

Het doet ons n.l. genoegen, dat één onzer Kortom, dit alles is zeer zeker heel interes- bevolkingen gesteld om zuinig,· doodzuinig 
sant uit een oogpunt van een zogenaamde te leven. Ook voor ons . volk preekt men de leden het ook eens vertelt, dat het niet 
nationale boekhouding, maar hiermede is uiterste zuinigheid, dag in, dag uit. Maar wie 

steeds aan het bestuur wordt overgelaten, toch niet het doel bereikt. moet dan toch in 's hemelsnaam dit alles 
om te vertellen. . . . dat wij moeten strijden! kopen, wat men wil uitvoeren? Welke Jan-
Tegen het vervloekte kapitalistische stelsel Het diende toch een geschikt uitgangspunt den moeten onze verdubbelde export -
en vóór een algehele scciaal-economische te. zijn voor een ernstige en actieve re ge- aangenomen dat ons productie-apparaat het 
vernie~wing. ringspolitiek tot leniging van de in nood ver· kan opleveren - van "ons afnemen? Overal . 

DE REDACTIE. kerende bevolkingsgroepen. Dat deze uitge- immP.rs stree:fi( men naar verdubbel.ing van 
de productie, maar tevens naar verlaging, 
versobering van het levensniveau! 

Nederlandse Organisatie van Werkers 
Afdeling DEN HAAG 

Voorlopige a·ankondiging. 
op Vrijdag 28 Maart te 's avonds 8 uur zal de afd. Den Haag 
van de Neder!. Org. v. Werkers in één· der zalen van het 
gebouw Amicitia een feestelijke bijeenkomst beleggen. 
In het kader van ons cu lturele werk zal voor deze avond 
medewerking - worden verleend dpor de BIJENGROEP met 
zang, declama'tie, muziek, enz., enz., o.a. ..De eigenwijze 
liedjes van Brammetje" uit het Cor Ruys' Cabaret. 

De toegang zal gratis zijn voor alle leden, alsmede voor hun huisgenoten ~n 
verdere belangstellenden. Alle leden uit Den Haag houden dus deze avond vrij. 

Het voorbericht vermeldt, dat de 'regering 
heeft besloten voorshands de in de no~ ge
noemde cijfers als uitgangspunt voor haar 
beleid op economisch, sociaal en financieel 
terrein te beschouwen. 

Gelukkige nota! Het schijnt, dat deze dus 
niet het lot van de talloze voorgangsters zal 
delen en als een gewichtige cijferparade in 
de bureaulade van enige al of niet deskun
dige ambtenaren zal verdwijnen. 

Wij geloven er echter niet in! Wij zien dit 
plan 1947 evenmin de eer te beûrt vallen om 
als plan te worden uitgevoerd. Wij klampeJil 
ons niet vast aan de zonnige voorspellingen 
betreff-ende in de komende jaren te bereiken 
arbeidsproductiviteit, nationaal product, 

Nieuwe Afdelingen 
Sinds de vorige opgave zijn op• 
gericht de nieuwe afdelingen 

DELFT EN NOORDWIJK 
De adressen van de plaatselijke 
corresponde11ten zijn 1 

H. de Kok, Zuiderstraat 182, Delft 

H. v. Putten, E. de Grootstr. 34, 
Noordwijk aan Zee 

consumptiernirlima of omvang buitenlandse 
èredieten en exportprestaties. 

. Dat hard werken en zuinig le'Ven middel
Jen zijn om vooruit te komen, is toch hele
maal geen nieuwtje. Dat weet zo langzamer
hand elk kin,d wel. Deze wijsheid behoeven 
wij van de plan-pr~fessoren heus niet te 
leren! Dit liedje is ons door de bezuinigers 
van vroegere jaren· van misère, door de 
ministeries Colijn c.s., tot vervelens toe~voor
gezongen. Maar uit de misère heeft het ons 
toen niet weggehaald en hieraan geloven wij 
nu al evenmrr1. 

SCHOENEN 
In "De Groene" van de vorige week von

den we een berichtje over schoenenperike
len. Er werd ons daarin verteld, dat de pro
ductie aan schoenen van •een gehele maand 
op de fabrieken is blijven liggen .... omdat 
de bonnen niet bij de . fabrikanten worden 
ingeleverd. · 

"De Groene" geeft als oorzaak van dit 
verschijnsel op, dat het publiek op het ogen· 
blik niet zo dringend meer om schoenen ver· 

--legen zit, dat men weer keuze wil maken en 
dat men de bonnen bewaart indien de schoe· 
nen naar keuz'e niet aanwezig zijn. 

Nu lezen we "De Groene" te vaak en ·te 
goed, om maar een moment te verouder· 
stellen, dat dit blad ons hier met opzet een 
verkeerde voorstelling van zaken zou willen 
geven' - hetgeen echter niet wegneemt, dat 
die voorstelling van zaken in dit geval geheel 
verkeerd is. Zeker, er zijn gezinnen, waar
in de schoenennood nu tot het verleden be
hoort, waarin ieder gezinslid nu - dc~h 
buiten de normale distributie om! - enige 
paren schoenen heeft bemachtigd en waar 

"Ja, ik beloof u, ik zal Beppie dadelijk 
• naar school sturen, zodra ik een paar schoe

nen voo1· haar heb. Maar de oude zijn finaal 
Op, kijkt u maar. En ik heb wel een' bon, 
maa": hoe kom ik aan het geld? Mijn man 
verdient maar .... En weet«'u wel, îvat alles 
tegenwoordig kost?" 

Nadat we tal van de~gelijke verhalen 
hadden moeten aanhoren, belandden we met 
de fiets in de stalling. Daar vernamen we 
ook; nog iets anders dan over schoenen: 

"Er hangen hier b~j mij in de kelder nu 
aVmeer dan een maan~ twaalf paar banden. 
De men.Sen komen ze niet halen, omdat ze 
die elf gulden voor een stel niet kunnen 
missen. Eén paar hangt er zelfs al 4Yl 
maand." 

. In na-oorlogs Nederland, waar ieder zit te 
springen op een stel banden, blijven die 
banden in de kelder van de stalling hangen 
. , omdat men niet over voldoende inkomsten 
beschikt. En in ditzelfde Nederland blijft de 
fabrikant met de schoenen zitte:q omdat de 
werker die schoenen niet kan betalen. 

men dus een bon kan bewaren tot er een Werkers van Nederland- beseft, dat dit 
paar naar keuze in de winkels v.erschijnt. één der uitvloeisels is van het huidige eco

Wij 'verwachten van een goed plan, dat Doch dit betreft alleen die gezinnen, waar nomische stelsel, waarbij men wel Uw werk 
het precies aangeeft hoe de arbeidsproducti- men naast de normale inkomsten uit arbeid nodig heeft vooT opvoering der productie, 
viteit kan worden/ opgevoerd, en hoe 'ZiÎiilt. en distributie over nog andere bronnen he· <"Mach waar u het hoog nodige van die pro
zonder veel ongelukken te maken - (W schikt. In de gezinnen van de doodgewone llll!!uctie niet ten deel mag vallen. Van boven
consumptiekosten zo laag mogelijk gehou- werkers staat hei er geheel anders op. En af geleide economie verandert hieraan niets 
den kunnen worden; en hoe wij het natio- veruit het grootste deel van de Nederlandse - ge ziet het! 
nale product zo groot mogelijk kunnen ma- bevolking bestaat uit doodgewone werkers. 
ken. En hoe het er daar op staat, daarvan kan Daarin komt slechts verandering, als de 

Verder dient aangegeven, welke organ "De Groene" zich dagelijks oveTtuigen, .41111iroductie en de verdeling hiervan worden 
hiervoor gebruikt kunn_en worden, welR:.... wanneer zij niet enk;el die werkers een goed \~leid door en voor de werkers zelve! 
nieuwe moeten worden opgericht en welk;e hart blijft toèdragen en ·hun levenspositie Slechts een organisatie met deze doelstel-

I afleest n.aar de gegevens en statistieken, die ling voor ogen heeft voor u nog en'ige waar
overbodige kunnen verdwijnen en weke haar hieromtrent van boven-af worden ver- de. De Nederlandse Organisatie van Werinstructies aan de betreffende ambtenaren 
verstrekt dienen te worden opdat alles goed strekt, doch wann·eer zij daadwerkelijk ken- kers heeft deze doelstelling voor ogen! 
kan functioneren. Kortom, heel nauwkeurig nis gaat nemen van wat er .in die gezinnen . . 
dient te worden aangegeven, wat er precies aan .armoede wordt geleden. Dan zal ze_, 

evenals wij, de ervaring opdoen, dat de oor- · 
en hoe het moet gebeuren. zaak van de schoenenniisère in nagenoeg Een extra rokertje ! 

Inplaats van de volle· nadruk te laten val- niets anders is te zoeken dan in die armoede. 
Jen op het geven van positieve richtlijnen, . Dan zal ze evenals. wij de volgende antwoor· 
ontbreekt, wat dit allerbelangrijkste betreft, den vernemen: 

voor de mijnwerkers 
in de nota nagenoeg alles. 

Het is nog altijd het kapitalistische stelsel, 
waaronder wij leven en waarbinnen de 
Pl-an-professoren de nieuwe zegeningen ver
wachten. Na de vorige oorlog werd op pre
cies dezelfde wijze "de redding" gepredikt 
en toch heeft geen enkel plan kunnen ver
hinderen, dat binnen korte tijd een nieuwe, 
nog gruwelijker catastrophe over de mens
heid kwam. Toen zowel als nu wa:'? het een 
altijd groter en drukkender wo:J:dende schul
denlast, die groeide tot een fantastisch 
schrikbeeld ·van de langzame verstikkings
dood van alle leven in d~ greep van het geld. 

·o neen; wij geloven· niet meer aan zege
ningen voor de mensheid binnén het kapi
talistisch systeem! Wij blijven onze banvloe~ 
ken richten tegen het stelsel,- dat de mens 
vertrapt en het geld maakt tot de maatstaf 
van alle dingen! 

de J. 

"Och, mijnheer, we hebben hi~r drie bon
nen lig-gen, al meer dan een maand·. Doch 
drie paa1· schoenen kosten minstens 45 gul
den. Waar moet ik dat geld vandaan b.alen? 
Weet u, wat we nu iedere week al te kort 
komen?"·. · .. 

Bij de laatste elfstedentocht heeft men 
kunnen beleven, dat de C.C.D. een choco· 
lade-fabrikant verbood om iederen deelne
mer een reep chocolade uit te reiken. Na 
ingediend protest kreeg de fabrikant ten ant~ 
woord, dat hij niet de vrije beschikking 
heeft over de chocolade, die behoort tot de 

Het .. aandeel, dat de Nederlandse Organisatie van Werkers kan 

leveren in de strijd tegen het kapitalistische stelsel, is: 

Stimulering va11: de bedrijfsorganisatie v. ond~r~op. 

Daarom levert zij dit aandeel ! 
• 

De Bedrijfsorganisatie van onder~op begint bij de zelf~organisatie der werkers 

in de ondernemingen tot ONDERNEMINGSORGANISATIES. 



distributie-goederen ----;- dát ièmand, die zulke 
distributie-goederen toevallig onder zijn be
rusting heeft, hiervan niet een deel" mag be- , 
sten:nmen voor een doel dat hem s'ympathiek 

, is. 
Er is iets te zeggen voor dit ' antwoord -

hoewel we.. me~en, dat in dit geval de uit
zondering de regel wel had mogen bevesti
gen. Doch accoord'; recht is tenslotte recht! 

Maar wat dan te zeggen van het volgende? 
We zitten in de kou - en nu blijkt pas, 

hoe we om kolen verlegen zitten. De mijn
werkers worden. opgewekt om hun produc
tie zo hoog mogelijk op te voeren - ze geven 
hun vrije Zondag- en de spoorlui laten zich 

- ook al van de beste zijde zien. 
Velen in Nederland worden diep geroerd 

door de gemeenschapszin, · die . de werkers 
hier tenwon spreiden. Er wordt een comité 
opgericht, dat haar bemiddeling veTleent om 
de mijnwerkers hiervoo1· een extra rokertje 
te verstrekken. 

Tegen dit laatste is niets te zeggen - er 
zijn wel een millioen niet-rokers in ons land, 
die toch over een rokers-kaart beschikken; 
laat een deel dezer bonnen nu ook eens ten 
goede komen a.an de werkers, die zich voor 
f)ns allen extra inspanning getroosten. Docb 

·onder hen, die de mijnwerkers willen ge
denken, is ook een sigarenfabriek. Mag deze 
nu wel een deel van de distributie-goederea 
die ze toevallig onder haar berusting hee~ 
voor een haar sympathiek doel bestemmen . 
Mag de regel nu wel worden overtreden -
en is' recht nu geen recht? 

N ogmaals, ""re gunnen onze vr1en den in 
de mijnen dat extra'tje van harte en we kun
nen tot op zekere hoogte wa?rdering hEA 
ben voor hen die de gemeenschapszin v1!'!' 
onze vrir=nden waarderen. Doch er zit toch 
iets zeer scheef in dit kolengevaaL 

Kort geleden nog verklaarde minister 
Mansholt, dat we een deel van onze kolen 
bezig waren uit te voeren, omdat dre kolen 
nu de func;1.ie moesten vervullen, die vr oe
ger het goud vervulde. Geheel Nederland 
slikte deze w~ize economie - n am genoegen 
met dat aan de k olen hun nuttige functie 
in de samenleving werd ontnomen en dat 
ze door dezen minister werden gedegradeerq 
tot _niet m eer dan een ruilmiddel. Nu zitten 
w'e door deze wijze economie in de kou. 
Uoch geen woord van protest vernemén we 
nu zelfs tegen de wijze waarop men hier van 
boven-af heeft geleid. Vanzelfsprekend ziet 
men de fout even goed als wij - weet men 
even goed als · wij, dat gebrek aan gemeen
schapszin én liefde voor kapitaalgewin oor
zaak zijn van onze slechte kolenpositie. En 

I 
nu moeten de werk er s - dezelfde werkers, 
die altijd de dupe zijn van de huidige eco
nomie (ook van de gelei~e !), 

1
hun 'gemeen-. 

scll.apszin betonen om he.t gammele zaakje 
te redden. worden ze hierin gestimuleerd 
door l!en extra rokertje. 

Zou het ni~ h et beste zijn, ·dat ze deze 
extra rokertjes in het gezicht slingerden van 
hen, die de oorzaak zijn van de kolenmisère 
- en vàn elke misèr'e? 

I 

C 8 W 0 T schuld blijven wassen, thans verwachten wij 
+ + + + • 1 ruggegraat van allen die de Centra e Bond 

Verslag van de Vergadering hun hart en vertrouwen eenmaal hebben ge-
afd. SITTARD. schonken. In 1947 w'acht ons de strijd voor 

In het "Zwarte Paa:r:d" vergaderde Zater- de volledige wederopbouw en zullen wij met 
dagavond 25 Januari j .1. de afd. Sittard van ware strijdlust tonen dat onze · rechten ons 
de C.B.W.O.T. Niettegenstaande het grim- heilig 'zijn en door 'geen enkele democraat 
mige weer was de opkomst zeer bevredi- met voeten getreden mogen worden. ' 
gend. · Laat ieilereen zijn taak begrijpen en ge-

De heer van Uden uit Delft begon met een zamenlijf~ zullen wij opbouwen, wat de Bar
woord van welkom en gaf daarna een over· • baren hebben vernietigd. . 
zicht van de tragische geschiedenis van de Hierna kreeg) collega Veerman het woord, 
.;Centrale Bond" gedurende het afgelopen die zich in zi]n uiteenzetting bizonder toe
jaar. In de oorlog hebben de Barbáren onze legde op de vakbeweging van de toekomst, 
Bond bijgeveegd met de bedoeling onze haar -nieuwe gedaante en taak. 
mooie organisatie te laten verdwijnen en na De Centrale Bond is een vooroorlogse or
de bevrijding hebben onze tegenstanders op ganisatie en ais we die oude Bond terug 
hun beurt getracht deze misdaad te besten- wensen, is het niet met de bedoeling om oude 
digen want .... de C~ntrale. flond was een !'>iokpaardjes te berijden. Wij wensen- on.S 
flinke erflater. ook in te zetten voor de maatschappelijke 

In ' de meeste families ontstaat de ruzie op vraagstukken, de wederopbouw en de ver· 
het moment dat men zich kan verrijken nieuwing. Na zijn uitvoerige bespreking over, 
met middelen die niet uit eigen prestaties de sociale wetgeving en de totstandkoming 
zijn verworven. Op het moment dat men de .van die verbetering gaf sp:reker een over
erfenis gaat verdelen ontstaan de grootste zicht van de ontwikkeling der vakbeweging. 
conflicten. De erfenis van de Centrale Bond Deze zal nooit het product kunnen, zijn van 
is een niet te versmaden ·kluifje en het is enige politieke partij die ziçh eigendoms
heus niet• te ·riskant om de uitkeringen voor rechten over de vakbeweging aanmatigt. 
de ouden van dage1:1 op deze basis te wagen, Onze oude vorm. (en daarin waren wij de 
ook al is men geen Centrale Bond. De leden pioniers) zullen wij onder alle omstandig
van ·onze Centrale Bond indien zij geen rug- heden handhaven. Ons neutraal beginsel 
gegraat tonen om voor hun rech tmatig eigen-. t.o.v. de politieke par_tij en de ,godsdienst 
dom te· vechten en te strijden en niet zoveel heeft ons_ een reputatie gegeven waardoor 
gevoel van saamhorigheid hebben om ook AJ.j de nieuwe tijd met het meeste v:ertrou
de rechten van onze ouden van dagen te ~~n kunn~n tegem oet treden. Het JS voor 
verdedigen ,· zullen de rechten aan hun o?s de garantie dat wij de ~nht;!id kunnen 
zwaklee handen zien ontglippen. brengen waarmede vandaag le·dereen loopt 

De houding van velen in het afgelopen te venten. D e nieuw-.e gedaante, de beroeps
jaar moge dan ver ontschuldigd worden door en. bedrijfsorganisatie is de weg die voor ons 
de misleiding el) de verkeerde voorlichting . ?'t, die zullen wij volgen; r:-aar ~ vrijheid 
van de B.W.T.O. er was nu eenmaal een en ongedwongen. Spreker gaf emge voor
overeenkomst getroffen om onder het motto: beelden uit de practijk van de"' bedrijfsorga
"Chacun pour soi" (de werkmeesters-orga· nisatie. 
nisaties) weer op te richten en daarna zou Na deze uiteenzetting dankte de Distriets
er over fusie en eenheid gesproken worden. voorzitter van de groep Overheidspersoneel 
Dat was puur democratisch en aan deze aÎ- in Waterstaatsdienst de spreker voor zijn 
spraak had men Zich moeten vastklampen. leerzaam betoog. r 

Spreker gaf een opsomming van de man i- Na enige gedachtenwisseling werd de ver-
pulaties die plaats hebben gevonden en die gadering door den voorzitter van de afd. 
elke Cen trale Bonder dient te kennen, om Sittard, collega van der P ol, met een woord 
zijn houding voor de toekomst te bepalen. van dan-k aan de leden én de sprekers ge
Wij kunnen onze handen niet langer in on- sloten. 

• • • . Houdt deze 3 punten in 't oog I 

te.- Politieke onafhànkelijkheid· 

2~. Eenheid · van alle werkers 

Je. door Bedrijfsorganisatie 
van onder-op 

• 
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Rectificatie 
In ons Orgaan: De Werker No. 12 van 

October 1946 vindt men een verslag van de 
led~nvergadering van de Haagse afd., waar
in o.m. het volgende voo:komt: 

ZEER BELANGRIJK BERICHT 

Bij Koninklijk Besluit van 20 Ja~uari 1947, No. §9, -is 

goedgekeuring verleend op de statuten van en dienten-

gevolge rechtserkenning-verleend aan de 

N eder!andse Organisatie van Werkers 
Gevestigd te 's~Gravenhage. 

Namens het H.B., 

A. J( VEERMAN, Secr. 

De Voorz. wijdde enige woorden aan .he·t 
Gew. Arbeidsbt~reau, waar men nu weer, 
evenals tijdens de -oo·rLog verplicht te werk 
'}JJ'Ordt gesteld. Wel in eigen land, rnaar toch 
gedwongen en dan tegen lonen die ten he
mel schreien. De Regering belast de Heide~ 
Mij hiermede en schuift dan de schtLld oJ.W 
deze Mij. af zoals ze reeds jaren achtereen ,
deed. En waar we de Pers ook opslaan, ner- '----'------------------------------------1 

gens vind.en we hierCYmtrent artikel'1n oj · 
enig protest. vooroordeel en er is de laatste jaren wel 

~wat veranderd, ook bij het Gew. A.rbeids-
Geachte lezers erf is wel een protest ge-~ureau in Den Haag. Uit de tijd van het 

komen, n.l. een krachtig en gerechtvaardigd illegale. werk en bij ons pogen om arbeiders 
protest, maar dan van offciële zijde tegen uit Duitsland te houden, hebben wij met ge
deze aantijging. noemden Directeur, di~ destijds nog geen 

Directeur was, maar wel de bezielende fi · 
guur om dit werk te steunen, in-samenwer
king met de bekende figuur, den heer Jos, 
prettig samengewerkt. Reeds in die dagen 
hebben wij kennis gemaakt met het streven 
van den heer S., o:rn: na de oorlog de zaken 
anders aan te pakken, deze dienst te maken 
tot eert werkelijk sociale dienst en de men
sen voor zover het in het vermogen ligt van 
een ambtelijke instelling, te helpen en te 
dienen bij hun streven om w~erk te . vinden. 
Men zal het mij moeten toegeven dat het 
bureaucratische systeem van· de zaken ach
ter de loketjes afdoen bij . het dew. Ar beicis
bureau in den Haag althans verdwenen is. 
De Werkers die in een onvrijwillige positie 
van lediggang geraakt ll_ijn, worden behoor
lijk behandeld bij den ambtenaar aan de 
tafel en op eim zeer rustige wijze worden 

De heer Steinmetz,. waarn. Directeur van 
het Gew. Arbeidsbureau te Den Haag heeft 
ons aangaande deze uitlating om opheldering 
verzocht, althans die gevallen bekend te 
willen maken, 'waarin de handelwijze van 
het Gew. Arbeidsbureau onjuist was. En 
toen wij een tWeetal gevallen ter tafel brach
ten en deze onderzocht werden,, bleek het, 
dat genoemde werKers niet naar het werk
object in Drente wilden, omdat z~ met de 

, handel meer konden :verdienen. 

We geven direct toe, dat niet iedere wer-
: ker in de gelegenheid is en niet over de 

moraal beschikt om, hetzij met straat- of 
zwarte handel zijn kostje te willen verdie~ 
nen. Maar ons werden ook gevallen be
toond, n.l. van een Vijftal vissers uit Scheve
ningen, die in. een werkobjeèt in Drente wa~ 
ren geplaatst. en waarvoor werk was gevon
den bij de vissèrij in IJmuiden, het werk
object verkozen, boven der visserij, omdat.. ... 
ze daar ~eer verdienden. 

Al deze gevallen, 'we geven het direct toe, ' 
··het éne ligt apders dan het andere en met 

generaliseren komt men er niet. Want als 
men gaat generaliseren en daarbij een oor
deel uitspreekt, gebruikt men· meestal het 

de zaken afgedaán. 
De kwestiê dat de mensen tegen ten hemel 

schreiende lonen te werk worden gesteld,. 
moet men niet verwijten aan het Gew. Ar
beidsbureau, maar daarvoor moet men den 
Rijksbemiddelaar aanspreken of anders de 
Stichting van de Arbeid, die in samenwer
king met de oude vakorganisatie's het loon 
voor de Werkers vaststellen. Het Gew. Ar~ 

beids-bt.u-eau zowel als de patroons hebben 
in deze materie slechts de aanwijzing"en 

• hogerhand te volgen. 
Het is ons volkomen duidelijk, dat 

iemand, die met de middelen welke binnen 
het bereik van een enkel individu· liggen, 
tracht het geheel te doen beantwoorden aan 
de ·eisen die gfsteld kunnen worden, slechts _ 
kan roeien met de riemen die hij heeft, 
m.a.w. er van tracht te maken wat onder de 
gegeven maatschappelijke omstandigheden 
is, ook die erkenning deelachtig moet wor
den. Onze ervaring met soortgelijke . instel~ 
lingen elders in het land is soms wel. wat 
minder gunstig, maar terecht maakt Den 
Haag een gunstige uitzondering en kunnen 
wij niet achterwege laten deze rectificatie 
in ons blad op te nemen. 

Wie gewend is recht in zijn schoenen te 
lopen, heeft e'en afkeer van scheve hakken. 

• 

Nieuwe Afdelingen 
Sinds de vorige opgave ' zijn op~ 
gericht de nieuwe afdelingen 
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[)e E.V.C. en WIJ 
bestel zo het een en ander mankeert en. dat 
speciaal de werkers hiervan nog al eens de 
dupe zijn. 1 

· Wil 4eze sociaaLeconomische vernieuwing 
echter ' werkelijkheid werden, dan zullen 
we onze hoop niet behoeven te richten op de 
economische machten, welke die macht aan 
het huidige bestel ontlenen en dit bestel dus 
in stand wensen te 'houden. Ook niet op de 
politieke partijen, welke in dit bestel naar 
eenzelfde ma<!ht streven. Doch enkel op ons
zelf, de werkers. 

I TWEE BRIEVEN I 
De Werker No. 16, welke aanving met het 

artikel "De E.V.C. en Wij"; hebben we toe~ 
gezonden aan verschillende personen, waar
van we verwachtten, dat ze hierin belang 
zouden stellen, o.a. aan afdelingsfunctiona
rissen der E.V.C., waarvan ons het adres 
toevallig bekend was. Naar aanleiding hier· 
van hebben we brieven ontvangen, brieven, 
waarin geheel verschillend op ons artikel 
werd gereageerd - hetgeen wel duidelijk 
aantoont welk een knauw de eenheidsge~ 
dach~e daar is toegebrácht. 

Laten wè - om ook onze leden een beeld 
te geven van wat er alzo in de E.V,C. leeft -
hieronder een tweetal brieven afdrukken, 
die we toevallig met dezelfde post ontvin.o 
gen. Beide brievén kwamen uit, wat men in 
de grote steden gewoon is te noemen: "de 
provincie". Daar beide briefs'chrijvers ons 
hiervoor niet nadrukkelijk toestemming ga
ven, zullen we hun narnep en adressen niet .....
vermeldèh. 

Brief No. 1: • Onderwerp: Eenheid! 

M.H. 

Heden Uw blaadje " De Werker" in m~ 
bezit gekomen. Ik heb mee1· van derge. 
geschrijf ontvangen en met minachting ter
zijde geschoven. Ik wil U bij deze gelegen-
. heid schrijven en wel: bespaar vooral de 
moeite ~n kosten uwerzijds. Het heeft to 
taal geen zin en is geheel nuttelaos. Ik kan 
het voor ons verhe11:gend feit meecJ,elen, da~ 
wij gisteravond in vergadering bijeen, met 
op 2 na algemene stemmen hebben besloten 
het fusie-rapport te aanvaarden. Eensgezind 
gaan wij de Eenheid met opgeheven hoofd ' 
tegemoet, waar tegen al uw geschrijf niets, 
maar ook totaal niets aan kan veranderen. 
Wij allen zijn ons e1· te goed van bewust. uit 
welke hoek de wind waait. U denkt mis-
schien op het platte!and enige invloed te 
krijgen, doch spaar u de moeite, wij 'zullen 
er voor zorg drage~ de achtergrond uwer 
bedoelingen overal waar mogeLijk te ont 
maskeren en zo lang alles doen om de Een
heid van alle arbeiders tot stand te bren
gen. Leve de E.V.C. en B. Blokzijl en allen 
die denken zoals hij! 

Brief No. 2: 

Geachte Redactie, 

Heden ontving ik het blad De Werker, 
mededelingenblad van de Ned. Org. van 
Werkers, waarin als hoofdart. voorkwam "De 

E.V.C. en Wij." Jammer voor mij, dat ik 
.No. 16 als eerste No. ontving en mij dus het 
ontstaan en bestaan van bedoelde Org. zo 
goed als onbekend is. Hoewel ik lid der 
C.P.N. w as, c1a.r: toch kan ik volkomen de 
inhoud van bedoeld artikel onderschrijven 
en val ik geheel samen met het gedeelte 
van het artikel als volgt. 

Tenzij er echter een wonjer zou gébeuren, 
zal het hun niet meer gelukken om het ge
vaar te ke'l'en,. Gesteund door htm politieke 
partij, :die de cellenbouw steeds als voor-. 
naamste strijdwapen heeft gehanteerd, heb
ben Blokzijl c.s. hun netten .zodanig gespan
nen da't zij het aparaat voor het grootste 
deel in hande~ hebben . .Zij treden op als 
georganiseerde eenheid. Daartegenover moet 
ongeorganiseerde Goede Wil het afleggen; 

Wij, de werkers, kunnen deze sociaal-eco
nomische vernieuwing alleen zelf tot stand 
brengen. Noorzakelijk hiervoor is ·echter,. 
dat we tot eenheid komen. Dit hebben ook 
de duizenden werkers ingezien, die tot de 
E.V.C. toètraden. Daarom verlieten ze ,de 
organisaties, die n'ooit anders waren dan bij 
wagens van de een of andere politieke partij 
- hoewel ook deze organisaties na de oor~ 
log met een recept voor een surrogaat-een
heid uit-Loriden kwamen. 

Zij, die de E.V.C. met enthousiasme heb
ben opgericht, vergaten er echter voo_r_ te 
zorgen dat de partij~politiek zich ook niet in 
hun nieuwe organisatie zou nestelen en dat 
de een of andere partij ook niet ;zm/ trach
ten hiervan een bijwagen te maken van die 
partij. Laten we gevoegelijk aannemen, dat 

enz. de meerderheid dit ter goeder trouw ver. 
Vanaf het begin heb ik als we1·ker op het gat. Doch een minderheid h~eft van deze 

standpunt gestaan en laten' uitkomen, da .• o.ede tro~w ~andig mis?ruik g~maakt. Deze 
d E ··a d t' · l't' k oe' mmderhe1d 1S georgamseerd m de E.V.C. e con. stnJ . zon er par 1() -po 1 te m • . k 

. opgetreden en heeft Zlch zo meester unnen 
worden gestreden - vandaar, dat men voo1 J;naken van hèt apparaat der o~ganisatie -
hen, die partijpolitiek als · hoogste graad van met het gevolg dat zij nu praktisch alles 
ontwikkeling beschouwen, een z.g.n . . sta-in javoor J:et zeg~en heeft in ? e E .V.C. Het ge· 
de-weg gaat worden en eerst stiekem e~olg h1ervan 1s, dat de fus1e met het N.V.V., 
late-r openlijk omzeild wordt, en z.g.n. staats- dat ee;st door de meesten der E.:V·~·'ers is 

.. . . . · . .. . verlaten, thans een voldongen ' felt 1s (voor 
gevaarltJk ts. Ntettemm ·acht tk mtJ verplu.;ht zover het de E.V.C. betreft) . De .opzet der 
meerdere kennis te nemen van de Ned. Ç)rg. C.P.N. is dus volkomen geslaagd! 
van Werker!! en verzoek ik u derhalve mij 
daàrtoe behulpzaam te zijn. 

In afwachting, enz. 

Nu we' beide brieven volledig hebben 
laten afdrukken, menen wij in onze plicht 
tekort te schieten, indien we ze niet voor 
zien van een klein onderschriftje. Want we 
vermceden, dat de schrijvers hiervan - en 
misschien meerderen - wel nieuwsgierig 
zullen zijn, wat wij hierop hebben te ant~ 
woorden. 

Hier ~olgen dan ook beide onderschriften. 

Bij brief Na. 1. 

Schrijver hierv<A weet, uit welke hoek de 
wind bij ons waait, zodat we hem dit ten
minste niet meer behoeven duidelijk te ma
ken. Wellicht zijn er echter anderen, die het 
nog niet weten en verlangend zijn dit ge
heim ook te vernemen. Welnu : hier volgt 

• dan de opzienbarende mededeling - want ' 
_ieder mag het weten. De Nederlandse Orga · 
nisatie van 'Werkers is opgericht en sinds 
haar oprichting voortgezet door een aantal 
personen, die niet anders wensen dan een 
algehele sociaal~economische vernieuwing 

omdat ze menen, dát er aan het huidige 

Onze eerste briefschrijver gaat er prat op, 
dat hij - als voorzitter van zijn afdeling -
hieraan heeft meegewerkt. Hij heeft zijn 
mannetjes zodanig bewerkt, dat ze met op 
2 na algeroeene stemmen voor de fusie heb~ 
ben gestemd. En nu wil hij ons ontmaskeren 
- niet zich-zelf. 

Dit laatste behoeft trouwens ook niet meer 
na het s.chrijven van zo'~ brief. Dan is men 
ontmaskerd. Want we durven wedden, dat 
al onze leden dadelijk hebben begrepen, uit 
welke hoek de wind bij hem waait. Het lijkt . 
ons dezelfde. wind, die ons op het moment 
blauwe vingers bezo~gt. 

Wat ons genoegen doet, is, dat er tenmin
~te nog 2 leden in zijn afdeling tegen de fusie 
hebben gestemd. Die lopen dus tenminste 
niet rri.et een bord voor hun hoofd. Die he-· 
grijpen dat bedoelde fusie de eenheid juist 
in de weg staat. , 

Dat onze brietschrijver nog niet zo,ver is 
gekomen, ~nemen we hem niet in .het minst 
kwalijk - er zijn:, nog duizenden die met een 
bord voor h un hoofd lopen. De een gebogen 
Över zijn armoedige bestaantje, de ander 
met opgeheven hoofd, gelijk onze briefschrij
ver, uitroep!imde: "Leve onze nieuwe ver
losser!" Docht wanneer deze hem binnen de 
poorten van het N.V.V. heeft teruggevoerd 

• 
ligt de oplossing in het veilige bestaan in .,.... zal men hem daar ook wel leren zijn 

hoofd te buigen. En anders gaat hij ~r weer 
uit ! 

Daar streeft men naar machtsposities en wil 
de vakbeweging aan dit streven dienstbaar 
maken. Men wenst daar een eenheid ...,.. die 
diénstbaar kan worden gemaakt aan hun 
partij-bedoelingen. Wij - en on:w tweede 
briefschrijver - wensen e-en eenheid die 
dienstbaar wordt gemàakt aan de belangen 
van de werkers zelve. 

· het vrije bedrijf. 

'Bij brief No. 2. 
I , 

. We behoeven hier eigenlijk wem1g meer 
aan toe te voegen. Deze brief bevestigt ge
heel wat we hierboven en reeds eerder 
schreven. Het betreft hier iemand, die er èn 
een politiek ideaal op na hield èn daarnaast 
de eenheid nastreefde op de enige manier 
waarop die eenheid ooit is te .bereiken. Hij 
wilde dus met zijn politiék ideaal die een
heid niet in de weg staan - en handelde 
hiernaar. Met het gevolg, zoals hij ons zelf . 
duidelijk uiteen heeft gezet en zoals was te 
verwachten. Want zoals hij er over denkt, 
denkt geen enkel partij~apparaat er Qver. 

Er is nog een verschil: zij wénsen hun een
heid van boven-af te decreteren. Wij wen. · 
sen de onze van onder.op op te bouwen. 

Er is zelfs nog een derde verschil: hw1 
e-enheid is bij voorbaat tot mislukking ge· 
doemd. De onze zal in de toekomst groeien. 
Want" trots all~ tegenstand, die van de di
verse machtsgroeperingen wordt ondervon
den, leeft. deze nieuwe eenheidsgedachte! 

Red 

Het ARBEIDSCONTRACT 
Alweer het arbeidscontract dat onze aan- lijk dat mén hier niet aan kan beginnen. En 

dacht vraagt. Ja .. . . dat zal nog wel enige terecht•mag men zeggen dat dit de oplossing 
tijd duren voordat het zover is en wij daar niet is. Is er eigenlijk wel een oplossing, die 
ni~t meer over behoeven te schrijven en te zodanig is dat men tegemoet komt' aan de 
sputteren. Maar zolang de overheid met deze verwachting die elk employé stelt, die zich 
maatregel zit te tobben en te stumper en- in de Rijksdienst begeeft? Wat is die ver
zolang zullen wij ons verplicht gevoelen e~achting? 

tegen te ageren. Het arbeidscontract wor dt De Rijksdienst is voor velen aantrekkelijk 
verleend overeenkomstig het arbeidsover- omdat . . . . ja omda dê bestaansveiligheid 
eenkomstenbesluit, hetwelk op zijn beurt aanwezig is en men op zijn oude dag ver~ 
weer zijn oorsprong vindt in art. 1 va~ de·e~erd is van e~n redel.ijk bestaa~. J?at i~ de 
Ambtenarenwet vari 1-929. orootste attrache voor 1edereen d1e m RlJks-

Voor bepaalde instellingen zoals crisis- dienst gaat werken, omdat de maatschappij 
diensten kan het systeem nut hebben, maar deze sociaie verzekering nog niet kent. Zou 
voor de departementen waar de werkzaam~ dat _wel zo zijn, ja. . . . dan vervalt vanzelf
hedEifi van duurzame aard zijn, is het sys- sprekend de aantrekkelijkheid om i;I Over
teem de o.verheid tot last en geeft het allerlei heicisdienst te werken, - en . dan - ja dan 
m~eilijkheden. Voor Defensie, Economische · zou ook het verschil tussen arbeidscontrac- . 
Zaken en Waterstaat enz. is het systeem tant en vaste ambtenaar volkomen vervagen. 
zeer aanvechtbaar en men -is zich dat daar Indien de overheid dan toch met 'n arbeids
tenvolle bewust. {VIaar wat nu. . . . men zit reserve wil blijven werken en niet geneigd 
er eenmaal mee en weet thans gee'n behoor.. is om vaste betrekkingen uit te delen, dan 

I 

Tot zolang zal de strijd om de vaste aan
stelling blijven bestaan. En t.o.v. deze moei
lijkheid :z;ijn er tekenen die wijzen op een 
verbetering voor enkelen. Men is vandaag 
royaler met- het verlenen van vaste aansteL 
lingen, ook al uit noodzaak om enkele ener
gieke figuren in de ambtenarenwereld te 
binden. En men voelt tengevolge van de 
druk die er van de zijde van de actieve ele~ 
menten wordt uitgeoefend · nu langzamer
hand wel, dat er met de instelling van dit 
beginsel een fout is begaan. 

Bovendien is er nog iets. Op het arbeids
contract, dat simpele vodje, dat we tijdens 
de oorlog in ons handen gedrukt kregen, 
staat vermeld art 5: "De Arbeider kan uit 
hoofde van deze overeenkomst geen aan
spraak· maken op ·aanstelling in vasten of 
tijdelijken dienst". Waarom niet? 

We hebben ons ter bevoegder plaatse ge~ 
or iënteerd wat dit art. eigenlijk voor zin 
heeft? Vele collega's wilden met een derge~ 
lijke aanwijzing geen genoegen nèîïiëll. Ter 
bevoegder plaatse beweerde men: "Och, het 
heeft niets te betekenen of het er al dan niet 
op staat." Ik heb verzocht om het er dan 

l
ar niet op te ze tten, want als het toch 
n zin heeft maakt men de mensen riode

oos ar gwanen'd. Dat neemt echter niet weg, 
dat we er toch wel wat achter zoeken, want 
men zet wel eens een bordje op de deur: 
NIET THUIS, als men wel thuis is, maar dan 
doet men het met de bedoeling om misschien 

• bepaalde visitie te misleiden. ~ 
Wij kunnen niet direct de bedoeling van de 

plaatsing van dit art. vermoeden, maar dat 
het misleidend is, steken we niet onder 
stoelen of banken. Wat geen zin en betekenis 
heeft kan gevoeglijk geschrapt worden. 

En onze Overheid behoeft zich althans 
zeker niet van deze misleidende suggesties 
te bedienen. Haar staan wel andere argu
menten ten dlenste om haar zin door te 
zetten. 

A. V. 

lijke oplossing te vinden om er op een rede. 
lijke manier van af te komen. Als men de 
sociale positie van de Arbeidscontracten 
gaat verbeteren, d.w.z. als J;nen voor die 
categorie een pensioenregeling gaat ontwer
pen, want collega's daar zit de lastige knoop, 
dan komt men tot een zeer vreemde verhou. 
ding tussen arbeidscontractanten en ambte
·naren in váste dienst. Allereerst wordt het 
verschil in materiële bevoorrechting te 
klein, waardoor de glans van de vaste aan
stelling gaat vervagen. Maar bov:endien 
kweekt men twee groepen van ambtënaren . . 
Trouwens dat heeft men toch al gedaan, wij 
kunnen gerust spreken van kinè.eren en 
stiefkinderen bij Vadertje Staat. Het enige 
verschil tussen beide groepen is dit, dat men • 

Aan onz-e leden en in het bijzonder aan onze 

. de arbeidscontracten op een z~ makkelijke 
manier kan lozen, terwijl toch enigszins het 

· voordeel van de Staat gehandhaafd b'ijft. 
1 I 1 

De figuur ligt evenwel zo v~e.ema en oru 2a E:! -

Propagandisten en Afdelingsbestuurders. 

Zoals uit het 'bericht op de voorpagina blijkt, is de Koninklijke 

goedkeuring op de statuten ven onze organisatie verleend en is 

deze hiermee als rechtspersoon bij de wet erkend. 

Deze rechtserkenning houdt in, dat onze organisatie. v~maf 

~heden ka_n optreden als een zelfstandig rechtspersoon en dat 

zij in alle aangelegenheden mag optreden voor en namen.s de 

bij haar aangesloten leden., . 
Daar- het talloze malen is voorgekomen, dat door derden werd gevraagd naar de recht~erkenning 
van onze organisatie en hun · houding naar deze al of nie~ erkenning werd bepaald . •" het va~ 
belang, dat U dus in het vervolg in dergelijke ge':'all~n _kunt Uitdragen, dat de Nederlandse Orgam
satie van Werkers een oij de Wet erkende orgamsatte IS. • 

,. 
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INGEZONDEN 

VACANTIEBONNEN .EN 
LOONBELASTING 

In een 'artikel in "De Waarheid" van 6 
Jan. j.l. wordt de aándacht gevestigd op het 
feit, · dat de Zaanse arbeiders in de houtin~ 
du~trie gedupeerd worden bij het inhouden 
ván hun loçmbelasting over het loon, waar 
de v~cániie-bon : bij is inbegrepen. 

Dit is echter niet alleen het geval voor 
deze a rbeider s, doch voor allen die bij hun 
loon ook een waarde'-bon ontvangen bedoeld 
als vergoeding voor arbeidsverlet geduren~ 
de erkende fèestdagen, als111ede de vacantie. 

Laten we bijv . nemen een schilder, die het 
.loon verdient van f 0,90 per uur, d.i. f 43,20 
per week . 
, · Zijn vacantiebon bedraagt f 2,65. , Met 

, deze bon wor dt zijn loon• dus f 45,85. 
' Nu geeft de . tabel voor de loonbelasting 
p.an: 

Bij een loon van, f 43,20 en 1 kind f 5,18, 
~ k. f 3,46, 3 k. f 2,83. 

Bij een loon van f 45,85 en 1 kind f 6,03, 
2 k. f 4,02,. 3 k. f 3,16. 

. ; Het verschil is dus bij 1 kipd f ,085, bij 
:2 k . .f 0,56, en bij 3 k. f 0,33. 

• 

· Indien er n.u 50 weken per jaar wordt ge
; werkt, ontvangt men aan vacantiebonnen 
i5o x f 2,65 ofwel f 132,50 en betaalt h . 
Ivoor resp. aan belasting f 42,50 bij 1 kina, 
!f 28,"=- bij 2 kinderen en J 16,50 bij 3 k. 

De "'erk elijkheid is echter zo, dat m€n 
niet f 45,85 per week ver dien t, doch slechts 
f 43,20 en dat' men gedurende de feest~ en 
vacantieweken per week h <2ogstens 22 bA ' 
nen kan verzilveren van f '2,65 = .f 58;'!m': 

De loonbelastmg hiervoor is volgens tabel 
r esp. f 10,59, f 7,06 en f 5,61. Doch volgens 
bovenstaande methode betaalt . 1nen resp. 
22 x .f 0,85 = f 18,70, of 22 x f 0,56 = 
f 12,32 of 22 x .f 0,33 = f 7,26. 

Overduidelijk blijkt hier dus uit, hoe hier_ 
mede aan de arbeiders onrecht wordt ge
daan. De fiscu~ weet, waar ze het vandaan 
moet halen. Zij spaart de hogere inkomens, 
doch grijpt de lag'ere. Het is oorspronkelijk 
niet zo in het oog lopend, doch men dient de 
tarieven te raadplegen om een o\rerzicht te 
·hebben. Laat ons door gezamenlijke actie het 
zover brengen, dat daar verbetering in komt 
en bij den Minister van Financiën stappen• 
ondernemen, dat aan dit euvel een einde 
komt. 

Wij zullen voortgaan met alle _misstanden · 
proberen op te ruimen, w:aarvoor een ieder 
georganiSeerde moet meewerken. Schaart je 
achter onze órganisatie en wekt andere; op 
om lid te worden van de Nederlandse Org. 
van Werkers. Ieder lid brengt dit jaar mii:J.· 
stens 1 nieuw lid aan, dan groeit de gedachte 
van verbetering meer . en meer. 

H. SMIT. 

BERICHT 
Wegens overvloed van copie konden 

. verschillende artikelen niet worden 
geplaatst en moesten andere overstaan 
tot het volgende blad. Redactie 

I 

Willem Barentsz. 
Werkers- al beseft ge het misschien ~iet 

altijd - de blijde gebeurtenissen in Uw 
leven volgen elka~ ook regelmatig op. Kort 
geleden nog werden we verblijd met enige 
flinke loonsverhogÏI?.gen, , waar het College 
van Rijksbemiddelaars de hand in bleek te 
hebben gehad - toen kwamen tal van prijs~ 
verlagingen, waar het N.V.V. voor' heeft ge. 
zorgd - · en nu zullen we weer worden ver
rijkt met tal van calor iën . -

Op jacht naar deze caloriën is ,.,onze" WiL 
lem Barentsz. -

. I 

tijd dat die boter er is, hebben we "onze" 
Willem Barentsz ook weer thuis - met de 
walvistraan, die men vroeger gebruikte voor 
zeepbereiding. Nu eahter staat de Unilev_er 
klaar om de drijvende fabriek van zijn in-

- houd te ontlasten en er -een geschikt boter• 
hamsmeerseltje van te maken - vers· ge~ 
karnd. 

Dan k~nnen we god-dank onze bofèr naar 
het buitenland zenden - voor de-viezen. 

Gifhandel 
U weet toch wat "onze" in de tegenwoor- ~ Het gebeurt niet vaak, dat we mopperen 

dige terminologie betekent? Dat betekent over de wijze waarop we tegenwoordig door 
steeds, dat de werkers er koud van blijven. onze overheid in alles worden geleid. Daar 
Behalve wanneer het gaat om "onze" ar- is trouwens ook niet de minste reden toe. 
moede. Dan zijn het de werkers alleen, die ' Althans -doorgaans niet. Doch nu waren we 
er van in de kou komen. bijna toch aan het · kankeren geslagen. · 

Doch terzake. De Willem Barentsz vertrok -Eerst ging het best - werd er prompt enige tijd geleden naar de Zuidpool om vis- / 
iedere week een nieuwe plaat tegen de jes te vangen, die geen visjes zijn, doch die A 1 zwarte handel op onze aanplakzuilen ge-

wel een dikke ;;peklaa50 ezitten. J e kunt die plakt. Later was de minister zelfs z_o tege~ 
beestj es daar n et zo opscheppen als wij hier moetkom end om er in een radio-!Jraatje gif_ 
de goudvi::sen in een !aquarium. Daar ze 

handel van te maken. Toen was het hier uit echter iets groter zijn dan die goudvissen, te h ouden - zag je, dat de overheid meemoet je -zorgen wat bergruimte mee te· ne-
men. Dat heeft men m et de Willem Ba:z:entsz leefde met het gelei~e volk. 
dan ook geÇlaan. Die is op zich-zelf berg· Sinds de verkiezingen echter was het 
ruimte genoeg - en nog me?r. Ook nog fa. knudde. Geen plaatje en geen pr aatje meer 
briek. Walvistraanfabri~rk. En die dr ijvend over die gifhandel We popelden dan ook. 
walvistraanfabriek doet daar goede zaken. Moesten we dit zo maar nemen? 
Bijna elke dag maken de krabten hiervan G 1 kk ' · h k' l"k 
melding ~ en daar tussendoor bevatten ze e u lg, net toe~ we nu toe wer e lJ 
d d · b l' aan het mopper en wilden slaan, bracht onze an een a ver tent>e en een aan eve 1ng voor h . d t h 'tk t d ld 
de nieuwe aandelen, welke de maatschappi. - over el ·oe nog ,~1 oms en ee e ze on~ 
d' d · · " w·n B het verheugende feit mede, dat ze de zwarte 

Ie t e heigterblaalr IS vdand"onlze 1 enl lak- handel op een specifiek door haar uitgevon-
ren sz, e eeggen e ee van ons vo d .. 1 b t "d 1 ' t en WIJze za gaan es riJ en - n .. aoor 
aansmee; · . zelf in de zwarté handel té gaan. Wie van 

.yer~?ede~ijk zal deze "sme~r" wel de ons gewone geleide stervelingen had o0it op 
emge ZIJn , die deze beleggers mt de onder. zo'n idee kunnen komen? Onze ovsrheid 
neming ontvangen. De andere smeer is voor echter wel. Ze gaat de zwarte pieten ge~ 
ons bestemd - ~e _werkers . . Die andere woonweg beconcurrer en en ook sigaretten 
smeer wordt bere1d mt de walvistraan - en in het zwart verkopen. De prijzen zijn reeds • 
heet dan ~argarine. vastgesteld. De. goedkoopste soorten kosten 

Straks gaan onze koeien weer meer melk f 4,20 per pakje. Dat is. maar ongeveer 
geven. Dit betekent ook meer boter. D och f 1,50 meer dan de beste soorten in de 
men zal deze keer niet genoodzaakt zijn deze zwarte handel. Op' zo'n manier moet de 
boter aan ons te verstrekken. Want tegen de zwar te handel wel op de fles gaan. 

e e e Houdt deze 3 punten in 't oog! 

te. Politieke onafhankelijkhei4 

2e. Eenheid van alle werkers. 

Je. door Bedrijfsorgat:tisatie· 
van onder-op 
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Nederlandse Organisatie van Werkers. 

BEGINSEL-PROGRAM 
1. De oude vakbondsstrijd, waarbij het 

ging (en nog steeds gaat) om de behar. 
tiging van kortzichtige groepsbelangen, 
heeft afgedaan, daar deze volkomen 
doelloos is geworden - ook al mocht 
deze dan nog eens met de meest radicale 
middelen aan de orde worden gesteld. 

2. Voorgaande betekent echter niet, dat de 
werkers zich gewillig moeten neerleggen 
bij de wensen. en verlangens van dé 
heersende econbmische machten en dat 
de bestuurders van hun vak-organisaties 
zitting moeten nemen in een lichaam, dat 
door èlie machten is gesticht' om de voor 
hen zo noodzakelijke arbeidsvrede tegen 
een zo goedkoop mogelijke prijs te 
kopen. 

, 

3. Er moeten integendeel nieuwe wegen 
worden gezocht om de levenspositie van 
alle werkers - en tevens van hen, d:i.e 
niet kunnen, niet ~ogen of niet (meer) 
beho'even (te) werken- voor altijd vei
lig te stellen• 

4. Voor dit laatste is o.m. noodzakelijk, dat 
. we krachtig ijveren voor de uitvoêling 
van het "Sociale Plan" van onze organi. 
satie (zie noot. 

5. Daarnaast zullen we echter even krach
tig moeten ijveren voor d~ RECHT~ 
STREEK'SE MEDEZEGGENSCHAP 
van de werkers in alle aangelegenheden, 
welke "hun sociaal-economische positie 
betreft. 

6. Voor het onder 5. genoemde is nodig, 
dat de werkers in hun onderneming ~n 
bedrijf - in fabriek en werkplaats -
buiten alle bestaande vakhondsverdeeld. 
heid om, tot eenheid komen, tot BE~ 
DRIJFSORGANISATIE VAN ON. 
DE:R'OP. 

7. Het ligt dus op de weg van onze orga. 
nisatie om de~e bedrijfsorganisatie ' van 
onder~op krachtig te propageren en 
even krachtig stelling te nemen tegen 
iedere poging om een beèlrijfsorganisatie 
"'ln boven-af in het leven te roepen (bij 
welke laatste de werkers geen recht
streekse medezeggenschap in hun onder
neming of bedrijf verkrijgen). 

8. In verband met h~t onder 5-7 genoem. 
de zijn wij van oordeel, dat het de toe
komstige taak is van dé vakbeweging -

· dus in de eerste plaats van onze organi-
satie - om t.a.v. de bedrijfsorganisatie 
op te treden als het propagerende, het 
raadgevende, het stimulerende, het steu. 
nende en het bindende instrument van 
de werkers. 

9. Daarnaast is het gewenst, dat we ook 
buiten de bedrijfsorganisatie om - in de 
vakbeweging zelve - tot een zo groot 
mogelijke eenheid komen, teneinde in de 
economische strijd der werkers zo sterk 
mogelijk te staan. 

10. Het is dus noodzakelijk, dat alles uit de 
vak-beweging _ wordt geweerd wat bui
ten het terrein ligt van de zuiver econo
mische strijd, dat dus - onder volledige 
eerbiediging van een ieders persoonlijke 
overtuiging - vraagstukken, die op het 
terrein liggen van de partij-politiek of 
van de confessie, niet aan de orde komen 
en wat betreft onze organisatie, niet aan 
de orde zullen komen. 

11. Bij dit álles staat voorop, dat onze orga. 
nisatie niet in het leven is geroepen om 
meerdere verdeeldheid te brengen in de 
vakbeweging, doc:h omdat de bestaande 
vak-centrales· na de oorlog in gebreke 
zijn gebleven om de 'hiervoor genoemde 
doelstellingen na te streven, 
dat we dus bereid zijn om: 

12. a. met.ell{e andere organisatie van wer
kers samen te werken, waar zull<S in 
het belang kan zijn voor de verwe
zenlijking van de hiervoor dool! ons 
genoemde doelstellingen, 

b. geheel op te gaan in iedere grotere 
eenheid van werkers, welke ons vol
doende waarborgen biedt dat zij de 
hiervoor genoemde doelstellingen 
krachtig z_al nastreven. 

Noot: Hèt ,,SOCIALE PLAN'' van onze 
organisatie houdt in: 

het treffen van de nodige sociale VQOr- _ 
zierungen voor hen, die niet kunnen, niet 

mogen of niet (meer) behoeven (te) 
werken, en wel: 

1.. een ouderdomspensioen voor alle 
ouden vàn. dagen-;;.an 80 procent van 
het normaal door hen verdiende loon, 
voorlopig aanvangende op 60-jarige 
leeftijd, 

2. een uitkering van 100 procent van 
het normaal verdiende loon bij ziekte, 

3. een uitkering v~n 1ÓO _procent van 
het normaal verdiende loon bij tijde
lij~e invaliditeit, 

4. een uitkering van 80yrocel!_t van 
het normaal verdiende loon bij blij
V'ende invaliditeit,_ 

5. een wachtgeld van 80 procent van 
het normaal verdiende loon biL on
vrijwillige werkloosheid, · -

6. vrije genees. en heelkundige behan~ 
deling voor alle werkers . 

De .kosten voor het treffen van boven
genoemde sociale voorziening_en zullen 
het bedrag niet overschrijden, dat nu 
door alle betrokken partijen (staat, ge
meente, werkg.evtts en werknemers) 
gezamenlijk wordt bijeengebracht voor 
het instandhouden van een in ieder op. 
zich onvoldoende verzameling van so
ciale voorzieningen - mits de werk
zaamheden worden gecentraliseerd en 
dat wordt overgegaan van het thans ge~ 
bruikelijke ,,fondsenstelsel" Qp het 
OMSLAGSTELSEL. 
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