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Stichting van de Arbeid
Naar medezeggrngschap der
werknemers op econonomisch gebied

W AT is de Stichting van de
Arbeid, het orgaan waar-

over, sedert de bevrijding, een en
ander maal in de pers geschreven
wordt? De stichting, in oorlogstijd
geboren, is de organisatie van
Werkgevers en Werknemers, wel-
ke tot taak heeft: duurzame goede
sociale verhoudingen in het be-
drijfsleven te verzekeren. Zij wil
de totstandkoming bevorderen
van:

regelingen inzake lonen en
andere arbeidsvoorwaarden,

regelingen tot beslechting van
geschillen op het stuk van de
arbeid,

regelingen inzake de aanneming
en het ontslag van personeel,

regelingen met betrekking tot
werktijdverlenging en inzake
overwerkgeld,

regelingen met betrekking tot
werktijdverkorting en inzake
wachtgelden,

regelingen inzake arbeidersva-
cantie,

regelingen betrekking hebben-
de op de vakopleiding,

voorzieningen met betrekking
tot de sociale verzekering, waar-
onder gerekend worden arbeiders-
pensioen, ongevallenverzekering,
invaliditeitsverzekering, weduwe-
en wezenpensioen, ziekengeld-
verzekering, ziekenfondsverzeke-
ring, kinderbijslagverzekering,
werkloosheidsverzekering;

zij wil bevorderen, dat de over-
heid aan de Stichting, aan bij
haar aangesloten organisaties van
werkgevers en werknemers voor
speciale doeleinden, en aan de bij
haar aangesloten vakraden veror-
denende bevoegdheid verleent,
teneinde op grond daarvan de vo-
renbedoelde regelingen bindend
voor een ieder voor te schrijven
en wel wat betreft de organisa-
ties ieder op haar eigen gebied;

Men ziet, de Stichting bestrijkt
het gehele sociale gebied. Het is.
vooralsnog, een privaat-rechtelijke

organisatie, een organisatie dus
welke zelfstandig, zonder inmen-
ging van de Overheid, wil regelen
verhoudingen tussen burgers. Zij
wil zo spoedig mogelijk publiek-
rechtelijk worden, d.w.z. dat zij
bevoegdheden krijgt welke thans
de Overheid ter beschikking staan
(verordeningen uitvaardigen).

Er is een organisatorische ver-
houding geschapen tussen de
stichting en de organisaties van

met 't sociale; dat kon; op dat ge-
bied waren en zijn de organisaties
van Werkgevers en Werknemers
„volleerd". Op economisch gebied
liggen de verhoudingen anders;
dat gebied moet door de arbeiders
nog betreden worden, voor dat ge-
bied is zeker nog scholing nodig,
wil men met succes verantwoor-
delijkheid kunnen aanvaarden. Er
is niets funester dan verantwoor-
delijkheid te moeten dragen voor

Sluit de gelederen!
Slaat op de trommelen!
Meester en knecht
Sluit de geled'ren voor
Waarheid en recht:
Nieuw zij de aarde en
Nieuw zij het nul
Durvers en dapperen —•
God zij met U!

Groot in Uw willen en
Groot in het gaan:
Mannen en vrouwen en
jeugd sluit U aan,
Draagt naar de wallen der
Wereld het kruis,
Slaat met dat wapen den
Satan tot gruisl

Schoon zij dit leven en
Nieuw als de dag
Treedt de gemeenschap voor
God uit de slagl
Durvers en dapperen
Klimt in Uw trots,
Sluit de gelederen
Kinderen Gods.

PAULA DE REVERBERGHE

werkgevers en werknemers; er
dienen vakraden (bedtijfsraden)
te komen éh ondernemingsraden.
Over taak en bevoegdheden han-
delt de stichtingenacte.

Dat overal de pariteit de rechts-
gelijkheid tussen werkgevers en
werknemers wordt betracht,
spreekt vanzelf.

De Stichting heeft, momenteel,
een sociale taak. Dat betekent
niet, dat de taak niet zou kunnen
worden uitgebreid tot het econo-
misch gebied. Men is begonnen

zaken die men onvoldoende of
niet kent.

Over het beginsel: medezeggen-
schap der werknemers in econo-
misch opzicht bestaat in het be-
stuur van de stichting, zien we het
wel, overeenstemming; het gaat
slechts om de vorm en de mate
waarin; daarmede is de kwestie
er een geworden van doelmatig-
heid, dat betekent, dat ze spoedi-
ger tot een bevredigende oplos-
sing kan worden gebracht.

Het statuut van de stichting

heeft slechts een voorlopig karak-
ter. De organisaties welke er bij
betrokken zijn, hebben, nu /ij
weer functiouneren, alle gelegen-
heid wijzigingen voor te stellen,
terwijl, omdat het de bedoeling
is, dat de stichting een publiek-
rechtelijk orgaan wordt, waarbij
dus de overheid direct betrokken
wordt, óók met de regering over-
leg gepleegd zal worden over aan
te brengen wijzigingen.

De stichting, zij is in den Haag
gevestigd, functionneert reeds vol-
op; het contact met de regering,
de departementen, de werkgevers
en werknemersorganisaties js zeer
levendig. Natuurlijk wordt zij
thans regelmatig in beslag geno-
men door de dringende actuele
dingen van elke dag; zij slaat zich
er goed door en doet voortreffe-
lijk werk.

Zien wij het wel, en ontwikke-
len de dingen zich normaal, dan
wordt de stichting van de Arbeid
het toonaangevende orgaan van
werkgevers en werknemers; in
ieder geval hopen en vertrouwen
wij dat zulks zo zal zijn.

Werkgevers en werknemer?
hebben geleerd in deze oorlogs-
tijd, dat zij bij elkaar behoren, dat
zij op elkaar zijn aangewezen, rl;>*
zij samen naar één doel streven
en één belang dienen.

Het resultaat van die lering i»
de stichting.

Het is een volksbelang van dr
eerste orde, dat de stichting slaaui

Moge ook het pas aangetreden
kabinet daarvan overtuigd zijn

(d. B l

De sociale omwen-
teling zal van zede-
lijken aard zijn,
of ze komt niet tot
stand,

Péqui
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/n Memoriam J. A Schutte
* Zijn naam stond daar zo maar in

het eerste nummer van Herstel, na de
bevrijding.

Bovenaan op het lijstje van be-
stuurders, die tijdens het schrikbe-
wind door de dood zijn opgeëist.

Namens het Verbondsbestuur, be-
last met de redactionele verzorging
van Herstel, is het ons een sterke be-
hoefte en gevoelen wij het als een
plicht van piëteit tevens om, nu een
voorlopig contact via ons blad met
vele duizenden getrouwen is hersteld,
gezamenlijk bij dit verscheiden nog
even stil te staan.

Ingewijden waren er in de herfst
van het voorbije jaar reeds mee op
de hoogte, dat zijn kwaal niet meer
te genezen was en waarschijnlijk
heeft hij dat zelf ook geruime tijd
voorvoeld.

Ik hoop dat Onze Lieve Heer mij
nog één jaar zal geven om aan de op-
bouw van de beweging mee te wer-
ken, zo horen wij hem nog zeggen
bij ons laatste bezoek op het einde
van het vorige jaar.

Het heeft niet zo mogen zijn.
Op 24 Maart gaf hij in het Sana-

torium Berg en Bosch zijn ziel aan
God terug. Het was omstreeks Pasen,
toen aller gedachten door de felle
oorlogsgebeurtenissen in beslag ge-
nomen waren, toen de hoop van de
bevrijding van Nederland-boven-de-
rivieren opnieuw werd aangewak-
kerd, toen de weeropstanding van het
Verbond en de aangesloten organisa-
ties aanstaande scheen. Tr midden
daarvan is hij uit onze kring voor-
goed vertrokken.

De beweging verloor een harer
beste krachten.

Een grote kinderschaar een zorg-
zamen en toegewijden vader.

Ken moedige vrouw haar trouwen
levenskameraad....

Geboren op 6 Augustus 1882 te
Breda, werkte Schutte eerst op het
Spoorwegbouwbureau, doch al vroeg
voelde hij zich tot het organisatie-
leven aangetrokken. In 1911 zien wij
hem als eerste vrijgestelde van St.
Raphaël. waarvan hij in 1914 secre-
taris werd.

In die dagen kenden wij .nog geen
perpntraliseerde en ongedeelde Ka-
tholieke Arbeidersbeweging.

P>e Federatjp der diocesane R. K.
Volks- en Werklie denbonden be-
hartigde als standsorganisatie de
godsdienstig-zedelijke, algemeen-
maatschappelijke en culturele be-
langen, het Bureau voor de R. K.
Vakorganisatie daarentegen ver-
zorgde als Vakcentrale enkel de
materiële, de vakbelangen, zoals de
regeling der arbeidsvoorwaarden en
zo meer. En ofschoon er een we-
derzijds verplicht lidmaatschap be-
stond, ofschoon Federatie en Vak-
bureau in ledental toenemen (tij-
dens het Secretariaat van Schutte
vanaf 1918 zag de Federatie haar
ledental bijna verdubbeld) de or-
ganisatorische moeilijkheden waren
vele.

Er bestond tussen beide centrales
somtijds een zekere rivaliteit en
de onderlinge strijd om de voor-
rang is niet altijd even verheffend
geweest.

Voor Schutte, die de problemen
altijd goed zag, die de kunst ver-
stond om deze klaar en scherp te
formuleren en die ook de weg tot de
oplo?sing daarvan duidelijk wist uit
te stippelen, voor hem is de totstand-
koming van het Werkliedenverbond
.'' • ' • • '">or stands- en vak-
organisatie beide, ongetwijfeld de
bekroning geweest van veel studie,
veel overleg, veel tact, veel tijd, veel
werkkracht. Want achter de schermen

NOOD LEERT BIDDEN
„Als zorgen mijn herte verslinden

als moeheid van 's werelds getier,

dan zoek ik weerom den beminden

dan grijpe ik den ouden Brevier!'

G. GEZELLE. \

heeft Schutte van dat alles altijd in
ruime mate gegeven, heeft hij in alles
altijd een groot aandeel gehad.

Tijdens zijn secretariaat is het Ver-
bond in omvang en betekenis sterk
toegenomen. In de harten van hon-
derdduizenden mannen en vrouwen
is de naam van het Werkliedenver-
bond voor altijd verankerd, in de
kringen van de Overheid, van offi-
ciële en semi-officiële lichamen is

i met de opvattingen en verlan-
gens van ons Verbond steeds meer re-
kening gaan houden. Een en ander
beschouwe men als gevolg van de
rusteloze activiteit welke door het
Verbond — met de verwezenlijking
van een kloek en veelomvattend be-
ginselprogram als doelwit — in al die
jaren is ontplooid. En daarin heeft
de Verbondssecretaris een groot aan-
deel gehad, wie achter de rchermen
kon kijken, die kon zich slechts ver-
bazen over de omvang van het wei-k,
dat hij dagelijks met een welversne-
den pen voor zijn rekening nam. Hem
trof daarbij tegelijkertijd en steeds
weer opnieuw de logisch opgebouwde
betoogtrant, waarin hij vraagstukken,
moeilijkheden en oplossingen op het
papier behandelde.
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Smcts de sticnting van het Verbond
is de omvang en de betekenis van tal
van instellingen mee omhoog gegaan,
hebben andere instellingen, beant-
woordende aan de eisen van de nieu-
we tijd het daglicht gezien, doch er
was er bijna geen of Schutte had in
de oprichting resp. verdere ontwik-
keling een vruchtbaar aandeel.

Zo was hij voorzitter van Her-
wonnen Levenskracht met haar
onvolprezen Sanatorium, pe-ning-
meester van ons Kanunnik-van
Schaikfonds, lid van de Raad van
Commissarissen der Centr, Volks-
bank. idem van de Volkscrediet-
bank en secretaris van de Raad van
Commissarissen 'der N. V. Drukkerij
en Uitgeverij Lumax. Zijn finan-
ciële Kwaliteiten bezorgden hem
ook nog het penningmeesterschap
van het Verbond en daarnaast was
hij bestuurslid van de Centrale
heiskas en van de Bond van R. K.

Ziekenfondsen. In de Actie Naar
de Nieuwe Gemeenschap was hij
een sterke stuwkracht en bekleed-
de daarin de functie van voorzitter
van het Werk-Comité; de Centrale
Propaganda-dienst zag Schutte als
haar voorzitter aangewezen en zo
hebben nog tal van andere instel-
lingen van zijn gaven en werklust

volop geprofiteerd. Voorts was hij
sinds de oprichting in 1919 lid van
de Hoge Raad van Arbeid, secre-
taris van de in 1924 tot stand ge-
komen Katholieke Arbeiders-Inter-
nationale, lid van talrijke Staats-

. commissies, welke met een der
aspecten van het Sociale vraagstuk
venfoand hielden.
En zijn naaste medewerkers weten

hoe groot zijn aandeel is geweest in
de totstandkoming van het Huis van
den arbeid, waar nu opnieuw met haat
der beweging klopt, en evenzo in de
bouw en voltooiing van het gemeen-
schaps-oord Drakenburg.

Een opsomming van functies, die
men bekleed heeft, zegt op zich zelf
nog niets. Van betekenis is alleen de
wijze waarop men zich in die functies
van zijn taak gekweten heeft.

Welnu, Schutte heeft zijn taak op-
gevat als een roeping, in de volle zin
van het woord. Rusteloos en met veel
vrucht heeft hij zijn leven in dienst
der beweging gesteld.

Persoonlijk hebben wij het voor-
recht gehad lange jaren met hem
samen te werken en wij hebben altijd
veel respect gehad voor zijn werk-
dadig, door geen tegenkanting of
ongunst der omstandigheden te bre-
ken of te fnuiken idealisme, en voor
zijn grote werkkracht en veelzijdige
kennis en rijke ervaring.

De vele verdiensten van Schutte
werden door Z.H. Paus Pius XII ge-
ëerd met de benoeming tot Ridder in
de Orde van Sint Sylvester, door H.M.
de Koningin door zijn Ridderschap in
de Oranje-Nassau-orde.

In dit stadium van wederopbouw,
van herstel en vernieuwing der katho-
lieke arbeidersbeweging, be > *
zijn afwezigheid een groot gemis, is
er een leemte die vooralsnog niet zo
gemakkelijk zal worden aangevuld.

Laten we daarom in het jachtende
tempo van dit woelige tijdsgewricht
aan dezen onvermoeiden strijder van
formaat, in onze beste ogenblikken
nog eens een ogenblik denken en dan
als leden van de beweging, waarvoor
hij gewerkt heeft zolang het dag was,
voor hem een gebed storten opdat hij
moge ontvangen het loon, dat aan den
goeden en getrouwen dienstknecht is
toegezegd.

Zijn ziel ruste in vrede.
BETJMER.

Wij hebben reeds eerder mede-

gedeeld: het gaat, in het alge-

meen, met de wederopbouw der

beweging zeer naar tvens. Dat

blijkt uit tal van mededelingen.

In het Zuiden des lands had men

reeds gunstige resultaten, vóór het

Westen bevrijd werd. Nu gaat het

ook daar crescendo. Uit E n-

schede wordt ons bericht:

„De beweging staat in alle

plaatsen van Twente en tevens in

het noordelijk deel van de Gel-

derse Achterhoek, weer overeind,

met, speciaal in de kleinere plaat-

sen, beduidend meer leden, dan

vóór 1941".

En uit Zaandam komt het

bericht:

„Met de beiveging gaat het uit-

stekend; het ledental is reefis

vijftig procent hoger dan in Mei

1940, terwijl het aantal abonne-

menten op „De Volkskrant" is toe-

genomen van 100 tot bijna 750/"

Zó gaat het goed! Zó herneemt

de beweging haar plaats in het

Nederlandse publieke leven.

De grotere plaatsen? Onze man-

nen daar konden activer zijn. Daar

kijkt men, naar het schijnt, de kat

uit de boom; daar gaat het, hoe-

wel er geen reden is tot ontevre"

dcnheid, minder snel.

Wat de reden van die traagheid

is? Dat is moeilijk met zekerheid

te zeggen. Doet zich daar het re-

volutionnaire ecnheids-sentimcnt

gelden; is men daar, geestelijk nog

ui c t in evenwicht?

De grote plaatsen moeten, in

deze critieke tijd, maar eens naar

de kleine kijken.



Aan de Werkgevers en Werknemers
in Nederland!

H ET uur der bevrijding is aange-
broken.

Wij dragen weer eigen verantwoor-
delijkheid.

Ons Vaderland is verarmd en leeg-
geplunderd.

Maar de weg tot opbouw en herstel
is vrij .

Werkgevers en werknemers, beseft
hierbij Uw taak, dat is de taak om in
eendrachtige samenwerking te arbei-
den aan de opbouw van ons land.

De regering heeft ter zake ongetwij-
feld haar vastomlijnde plannen; steunt
hierbij onze eigen wettige overheid.

Geeft U niet over aan persoonlijke
wraakgevoelens of willekeur.

Ontvangt de slachtoffers van de Duit-
se terreur- en deportatie-methoden met
open armen; herstelt hen in hun oude
functie.

Gedurende de bezettingsjaren is re-
gelmatig overleg gepleegd tussen verte-
genwoordigers van werkgevers- en
werknemerscentralen, die formeel wei-
den opgeheven, doch in het geheim
haar arbeid hebben voortgezet. Aan dit
overleg werd deelgenomen door dr.
ir. A. H, W. Hacke, directeur-generaal
van de Arbeid. In dit overleg werd
Volledige overeenstemming bereikt
over een gemeenschappelijke organisa-

tie van de arbeid. De principiële grond-
slagen werden neergelegd in een

STICHTING VAN DE ARBEID,

tot bevordering van de sociale vrede,
orde en rechtvaardigheid. Voorzien is
in een gemeenschappelijk overleg op so-
ciaal gebied, zowel bedrijfstaksgewijze
als landelijk en centraal. De Stichting
stelt zich voorts ten dienste van de
overheid ter vervuling van opdrachten
ten bate van het algemeen belang.

Daarnaast is diepgaand overleg in
een vergevorderd stadium over de
wijze van behandeling van economische
vraagstukken in organisatorisch ver-
band, met deelneming van de vakbewe-
ging der werknemers aan het dragen
van verantwoordelijkheid.

Er van uitgaande, dat medezeggen-
schap van de arbeiders in het beheer
van de onderneming niet gevraagd
wordt, werd eenheid van inzicht ver-
kregen over de wenselijkheid van een
ruime vertegenwoordiging van de ar-
beidersvakbeweging in het hoogste eco-
nomische college dat de regering ter
zijde zal staan; daarnaast over de
noodzakelijkheid, dat op dit terrein pok
een aantal lagere publiekrechtelijke
organen moet worden gesticht. Er werd
besloten voor te stellen, de uitwerking

De Bisschoppen en

de Katholieke Organisaties
Het behoeft niet te verwonderen,

dat in deze tijd van verwarring, nu
velen het spoor bijster zijn, sommige
trachten oude en verouderde „idea-
len" te verwezenlijken. Zo ook op het
gefcied van de staatkundige, sociaal-
economische en culturele organisaties.
In werkelijkheid is er ten aanzien
van de vraag: hoe dient het Neder-
landse Volk zich te organiseren, wei-
nig veranderd. Zijn de mensen nu,
vergeleken bij voor de oorlog, anders,
beter geworden? Zijn de feitelijke
verhoudingen tussen groepen van de
bevolking zodanig beter geworden,
dat daarin een reden tot verandering
zou kunnen worden gevonden? Is er
in de doelstelling van de mens ver-
andering gekomen? Wie zal deze vra-
gen, redelijkerwijze bevestigend kun-
nen beantwoorden? Is er, in tegen-
deel, geen reden tot ernstige bezorgd-
heid ten aanzien van opvattingen en
verhoudingen? Wordt er overdreven
indien wordt beweerd, dat op schier
elk gebied een chaos bestaat? Juist
daarom eist het belang van het Volk,
dat, zodra mogelijk, weer naar vaste
beginselen wordt geregeerd en gehan-
deld. Daarom ook is het bestaan van
de naar de katholieke beginselen wer-
kende organisaties eis van deze tijd.

Hier en daar wordt naar de mening
van de Hoogwaardige bisschoppen ge-
ïnformeerd.

Daar behoeft niet de minste twijfel
over te bestaan.

31 December van het vorig jaar
deelde de Bisschoppen van de toen-
maals bevrijde gebieden van de kan-
sels mede:

„Er dreigt betreffende de orga-
nisaties groote verwarring te ont-
staan. Ten einde die te voorko-
men, achten ivij ons verplicht onze
Katholieken er op te ^v^jzen, dat
het noodzakelijk is, dat de vroe-
gere organisaties na den oorlog
weer onmiddellijk haar onderbro-
ken werk voortzetten en in onze
bevryde. gebieden reeds nu zonder
uitstel."

Indien men dus niet voldoende
heeft aan eigen, wel overwogen oor-
deel, doch wenst te weten, hoe de
Bisschoppen denken over het streven
van allerlei eenheids-strevers, dan
weet men, waar men zich aan kan
houden.

Geheel ten overvloede drukken wij
dan ook nog af hetgeen de Bisschop-
pen 25 Juli 1941, ten aanzien van de
gewelddadige ondergang der Katho-
lieke Arbeidersbeweging den Z.E.H..
Pastoors zonden en in de kerken
deden verklaren:

Wij kunnen U niet zeggen, hoe
diep Wij de ondergang van het
R.K. Werkliedenverbond betreu-
ren. Het ivas Ons bijzonder dier-
baar, omdat het met zijn bijna
twee honderd duizend leden een
groot deel van ons goede en trou-
we katholieke volk omvatte; om-
dat sedert een halve eeuw onze
voortreffelijke mannen, priesters
en leeken, te beginnen met
Schaepman en Ariëns; er hun bes-
te krachten aan hebben gegeven;
omdat het R-K. Werkliedenver-
bond op maatschappelijk en gods-
dienstig gebied zoo ontzaglijk veel
goeds heeft gedaan.

Openlijk en luide verheffen Wij
Onze stem tegen het onrecht, dat
deze tienduizenden menschen
wordt aangedaan door hen te be-
rooven van hun sociale instellin-
gen.

Een en ander zal wel voldoende
zijn om vast te stellen hoe de Bis-
schoppen staan tegenover „eenheids-
organisaties".

Onze mannen brengen deze Bis-
schoppelijke woorden ter kennis van
allen die het aangaan.

Inmiddels bouwen -vij de Beweging
stevig op.

Zij rnoet en zal, met de krachtige
hulp „van ons goede en trouwe katho-
lieke volk", sterker en invloedrijker
worden als ooit te voren !

hiervan, alsmede de vraag, hoe dé ver-
dere samenwerking op economisch ge-
bied kan worden bevorderd, onverwijld
door de overheid, de ondernemers en
werkgevers in studie te doen nemen.

Door het gezamenlijk gedragen leed
zullen, naar wij vertrouwen, vroegere
tegenstellingen z i j n - weggevallen,
scheidsmuren geslecht.

Versterkt de eendracht van ons volk.
Beseft, dat aller gezamenlijke krachts-

inspanning vereist wordt tot leniging
van de nood en herstel van wat ver-
loren ging.

URGENTIEPROGRAM
der gezamenlijke
werkgevers- en
werknem vrs-centralen

Werkgevers: Houdt de poorten open.
Werknemers: Vervult Uw plicht.
Het Vaderland heeft allen nodig.
Een nieuwe toekomst ligt voor ons.
Aan de arbeid!
Door de gezamenlijke werkgevers-

en werknemerscentralen is als verder
resultaat van gemeenschappelijk over-
leg reeds enige maanden geleden het
volgende urgentieprogramma aan de
regering toegezonden:

l.Van regeringswege worden, in over-
leg met het georganiseerde bedrijfs-

. leven, onverwijld maatregelen ge-
troffen, dat:
a. de werknemers, die in het buiten-

land gedwongen werken,
b. de krijgsgevangenen,
c. de door den vijand als gijzelaar

geïnterneerden of om andere re-
denen door den bezetter van hun
vrijhfden beroofde personen.

d. de onderduikers,
in hun oude functies te werk wor-
den gesteld. Als dit om bijzondere
redenen niet aanstonds mogelijk is,
geldt voor hen een wachtgeldrege-
ling, die onverwijld van overheids-
wege wordt ingesteld of bevorderd.
Tevens wordt voor hen, die voor die
die tijd werkloos waren, een finan-
ciële regeling getroffen.

2. Onmiddellijke rehabilitatie en her-
stel in oude functie onder continue-
ring van rechten van allen, zowel in
overheids- als in particuliere dienst
die tijdens de bezetting door poli-
tieke terreur, dan wel omdat zij
weigerden onvaderlandse handelin-
gen te verrichten, werden ontslagen
of genoodzaakt werden ontslag te
nemen, resp. werden gedegradeerd.

3. Handhaving van het ontslagverbod,
uitzonderingen toe te staan door de
overheid, met behulp van organen
uit kringen van werkgevers en
werknemers.

4. Weder-invoering van normale werk-
en rusttijden.

5. Krachtige bevordering van de werk-
gelegenheid door het treffen van
maatregelen tot onmiddellijke we-
deropbouw van de verwoeste gebie-
den, uitvoering van openbare en cul-
tuurtechnische werken, bouw van
goede en ruime arbeiderswoningen
en van middenstandswoningen en
andere utiliteitsgebouwen.

6. Verhoging van de rantsoenen van de
voornaamste levensbenodigdheden,
in het bijzonder van voeding,
schoeisel, dekking en kleding.
Krachtige bestrijding van de zwarte
handel.

7. Prijszetting door de Overheid. Loon-
regeling onder toezicht van de Over-
heid. Herziening der lonen en prij-
zen ter verbetering van het levens-
peil. Handhaving van de be§cher-
mende maatregelen, welke voor
huurders van woningen zijn getrof-
fen.

8. Directe verbetering van de uitke-
ringen aan ouden van dagen.

9. Krachtige bevordering van de volks-
gezondheid, in het bijzonder door
de bestrijding van de tuberculose.

10. Het treffen van financiële voorzienin-

KLEM!

„Hap-" zegt het kamrad van m'n
fiets. M'n broek zit onverbiddelijk
klem. Wie thans nog een rijwiel be-
zit voelt onmiddellijk mijn situatie
aan Keitingkasten of broekveren zijn
er niet meer. Maar kleren bezitten we
ook niet te veel. Uus probeer ik voor-
zichtig mijn broek los te wringen uit
de knellende greep. Ik doe dat zoo
onopvallend mogelijk maar deson-
danks trekt mijn hopeloos gemier de
aandacht.

Er is een hulpvaardige mijnheer die
mij met achterwiel en al optilt. He-
laas, de trapper zit onwrikbaar.

Zielig zit ik daar in de drukte aan
m'n karretje geklonken.

Mensen blijven staan kijken. Er
wordt met mijn geval gelachen, doch. ,
ik weiger halstarrig het komische van
de situatie in te zien Ik heb haast,
Ik ben op weg voor „Herstel". Om
met den redactie-secretaris even te
gaan praten over een nieuwe rubriek,
die wij gaan openen in ons vakblad
onder de naam „In den halven ko-
lom". Daarin gaan we, ter afwisse-
ling over de doodgewone dingen-van-
den-dag wekelijks een krabbeltje
schrijven. Mijn eerste impuls is, m'n
broek aan m'n fiets te laten zitten,
zoals een reptiel zijn afgedankte vel
achter laat. Betamelijkheidsgevoel
weerhoudt mij. Hulpeloos kijk ik
rond.

ken vriendelijke juffrouw zal een
tang vragen in een winkel. De ket-
king moet er af dan ben ik gered.

Daar komt een collectrice aan ram-
melen met een rode bus. „Volksher-
stel!" Ze komt ook op mij af. Ik vind
het niet fijngevoelig om iemand op
wie aller aandacht gevestigd is, ie-
mand die weerloos is en zich niet
verplaatsen kan, een collectebus on-
der z'n neus te duwen Bovendien wil
ik mijn bijdrage langs aesthetischer
wegen offeren. Deze dame is beslist
onknap.

Ik negeer straal.
Up mijn aanwijzingen wordt bene-

den mij aan de ketting gemorreld.
Ec:-. jongen prutst met een schoeven-
draaier. Het lukt niet.

•••'

Ik besluit de knoop door te hak-
ken. Met een forse trap zet ik af.
Mijn broek maakt de halve ronde
tussen het tandvenijn en de ketting
mee, maar . . . ik ben bevrijd!

Vluchtig bekijk ik dt. pand van
mijn zuinig gedragen zomerpantalon.
Een vettig-zwarte perforatie wijst de
sporen van mijn zelfbevrijdende
daad. Haastig dank ik mijn helpers
en baan me bellend een weg.

Nog juist zie ik de juffrouw een
winkel uitkomen, een tang in haar
wuivend-triompherende hand..

ken goed ding zit er intussen aan
deze geschiedenis: ze gaf meteen de
eerste stof voor deze rubriek.

gen voor oorlogsinvaliden, waaron-
der ook begrepen die Nederlanders,
die slachtoffer werden van bombar-
dementen, zowel hier als in het bui-
tenland.
Het voor zover nodig boven én be-
halve reeds bestaande wettelijke
voorschriften voorzien in de behoef-
ten van zeevarenden, die in de oor-
log ter beschikking stonden en staan
der geallieerden en gedurende deza
tijd geheel of gedeeltelijk invalide
zijn geworden, zowel in die van
hun nagelaten betrekkingen.



Frisse lucht
in de bedompte sfeer van
werkverschaffing en werklozenzorg

De vooroorlogse Rijksdienst klasse Vakl- Geoel Onsesch

-voor de werkverruiming
wordt gereorganiseerd in een
dienst Uitvoering Werken,
l'an de zijde der Arbeiders-
centralen werd krachtig ge-
pleit voor een consuquerii los-
laten van de sfeer van werk-
verschaffing en werklozen-
zorg en voor toepassing van
de loonpolitiek uit het vorige
bedrijf. Lonen en arbeidsvoor-
waarden voor de Water-
Spoor- en Wegenbouw a/s
maatstaf en grondslag. Vak-
werk met vakloon betaald!
'l oepassing van diverse So-
ciale verzekeringswetten voor
de werknemers bij de Dienst
Uitvoering Werken.

Met de directie van de D.U.W. is
nu overleg gepleegd over de „Rege-
ling van de lonen en verdere arbeids-
voorwaarden" zoals die op de werken
van de D.U.W. zullen gaan gelden.

Van de kant der Arbeiderscentra-
len is in dat overleg krachtig gepleit
voor een consequent loslaten van de
gehele sfeer van werkverschaffing en
werklozenzorg, zoals wij die vóór de
oorlog hebben gekend. Niet alleen de
lonen en arbeidsvoorwaarden van het
vrije bedrijf moeten worden overge-
nomen, maar ook de in het vrije be-
drijf geldende gebruiken en metho-
den van werken.

De gehele sfeer en wijze van doen
zoals die in het algemeen in het vrije
bedrijf is waar te nemen, moeten ook
door de D.U.W. worden bevordert en
toegepast.

Dit betekent o.a. dat de tarieven
waarvoor in accoordloon zal moeten
worden gewerkt niet eenzijdig door
de directie of haar uitvoerders mo-
gen worden vastgesteld, maar dat die
tarieven in overleg met de arbeiders,
resp. de door hun organisaties aan-
gewezen en de k u ' T r l i ' r . ,..>rtr"ii"">"=-
mannen moeten worden vastgesteld.
Dat betekent verder dat bij h-et wer-
ken in accoordloon, het minimum-
uurloon moet worden gegarandeerd
en dat daarbü de z.g. vrije ploegvor-
ming moet worden tepenop<?aan. Het
is onsociaal als de arbeiders onder
elkaar de allerbeste werkers uitzoe-
ken en bij elkaar voegen tot een
ploeg die dan hoge, soms zelfs zeer
hoge, prestaties kan leveren, terwijl
een minder sterke man van de ploeg
wordt uitgesloten. Onze arbeiders
zullen ook hier — voor zover nodig

- enige solidariteit en kameraad-
schap moeten leren. Alhoewel de
prestatie de grondslag zal moeten
blijven voor het arbeidcloon moeten
zowel de directie als de arbeiders
onderling, vooral in de huidige om-
standigheden, in bijzondere mate re-
kening houden met de goede wil en
de plichtsbetrachting van hen die
aan het werken in de D.U.W. nog
niet volledig gewend zijn. Dat moet
in het vrije bedrijf ook Dus dat kan
ook hier.

IN DEN STRIJD
tegen het communisme
is sociale rechtvaardig-
heid het sterkste wapen

Wat nu de arbeidsvoorwaarden en
de lonen betreft is er besloten de lo-
nen en arbeidsvoorwaarden van de
collectieve arbeidsovereenkomst voor
de Water-, Spoor- en Wegenbouw als
grondslag en maatstaf te nemen voor
de werken van de D.U.W.

Dat wil zeggen dat de lonen van
de ongeschoolden uit dat contract
zullen "plrien als de minimumlonen.

Gelijk reeds is gepubliceerd, zijn
in het jongste overleg tu?sen de or-
ganisaties van werkgevers en werk-
nemers in het Bouwbedrijf deze mi-
nimumuurlonen (voorlopig) als volgt
vastgesteld:

Gemeente
klasse Vakl. Geoef. Ongesch

I 86 cent 80 cent 76 cent
II 82 „ 76 „ 72 „

III 78 „ 72 „ 68 ,.
IV 74 68 64

V 71 „ 65 „ 61 „
VI 68 „ 62 „ 58 „
VII 65 „ 59 „ 55 „

VIII 62 „ 56 „ 52 „

In deze looncijfers zijn de vroegere
duurtetoeslagen inbegrepen. Deze re-
geling zal voor het gehele land gel-
dig worden verklaard, zodat de tot
nu toe in het reeds eerder bevrijde
gebied geldende regelingen zullen ko-
men te vervallen.

Van groot belang hierbij is dat een
goede en juiste indeling van de ge-
meenten in de resp. gemeente-klassen
plaats vindt, waarbij wij opmerken
dat het aantal gemeente-klassen naar

onze mening te groot is. Vooral in de
huidige omstandigheden.

Voorts is het de bedoeling om het
vakwerk, dat in de D.U.W.-werken
zal moeten worden verricht, ook met
het loon der vaklieden te betalen.

De arbeiders zullen in loondienst
zijn bij dengene die het werk uit-
voert, deze gaat met hen een arbeids-
overeenkomst aan voor onbepaalde
tijd, waarop de bepalingen van de tot
stand gekomen regeling van toepas-
sing zijn. De arbeiders zijn dus in
loondienst gelijk als in het vrije be-
drijf zodat ook de diverse sociale ver-
zekeringswetten op hen van toepas-
sing zijn. Wij hopen een volgende
keer over deze regeling nog een en
ander te vertellen.

Actuele dingen

De Beweging draait weer; zij het
nog stroef. De contacten zijn nog te
gering en te onregelmatig. Er zal
nog veel te wensen blijven, zolang
we ontbsren: telefoon, spoor, een
vlugge post enz. enz.

Plaatselijke besturen vragen tal
van inlichtingen.

Wij doen ons best ze zo goed en
snel mogelijk te geven, — doch „goed
en snel" zijn in deze tijd nog betrek-
kelijke begrippen.

Wij geven hieronder enige inlich-
tingen nopens zaken welke men bij
het Verbondsbestuur aanhangig maak-
te en welke voor alle leden van
belang zijn. Daaraan gaat de opmer-
king vooraf, dat verschillende, aan-
vankelijk genomen maatregelen, een
voorlopig karakter dragen. Zodra
onze Verbondsvergadering, onze Wet-
gevende vergadering, bijeen kan ko-
men, zal door haar een aantal beslis-
singen kunnen worden genomen.

Aanmelding leden

Moeten onze mannen en vrouwen,
die tijdens de opheffing der bewe-
ging lid waren, zich opnieuw voor
het lidmaatschap melden? Formeel
redenerende zou men kunnen zeggen:
wij erkennen de rechtmatigheid van
de opheffing niet; die toen lid wa-
ren, zijn dat n°g- Om eventuele
moeilijkheden te voorkomen, schijnt
het intussen gewenst, dat aanmelding
plaats vindt. Het gaat vooral om de
erkenning van oude rechten en aan-
spraken; daar mag geen misverstand
over ontstaan. Oude aanspraken
blijven geldig. Laten de afdelingsbe-
sturen zich ogenblikkelijk door per-
soonlijk contact overtuigen, of da
„oude" vrienden op verlenging van
het lidmaatschap prijs stellen. Dit
persoonlijk contact is trouwens ook
om verschillende andere redenen ge-
wenst. Intussen schrijve men nieuwe
leden in! Voor zover de middelen van

de betrokken bond zulks toelaten wor-
den de financiële consequenties daar-
van aanvaard.

Contributie
In overleg met de andere Werkne-

mers-centralen i« reeds tijdens de
bezetting afgesproken, dat, ter voor-
koming yan oneerlijke concurrentie,
de contributie 2% zal bedragen. De
uitwerking van die regeling is aan
die Bonden overgelaten. De penning-
meesters van de Vakafdelingen dra-
gen 10 cent per week en per lid af
aan Volksbonden en Werkliedenver-
enigingen.

Een en ander bedoelt niet vooruit
te lopen op de aan de orde zijnde
reconstructie der Beweging; daar
beslist t.z.t. de Verbondsvergadering
over.

Gebouwen

Verenigingsgebouwen moeten, zo
mogelijk, aanstonds weer in gebruik
worden genomen. Men kan daarbij
de hulp inroepen van het Militair
Gezag. Een definitieve regeling no-
pens overdracht van door het N.A.F.
van ons gestolen goederen, wacht op
de, door de Regering te benoemen
Regeringscommissaris (Irkwiditeur);
de drie Centrales zullen bij de li-
kwidatie worden ingeschakeld.

Formeel blijft alles, voorlopig, zo-
als het was vóór de „opheffing" der
Beweging.

Richtlijnen

Verschillende Besturen vragen
richtlijnen voor het plaatselijke
werk. Deze richtlijnen vrage men aan
zijn Diocesaan- of Hoofdbestuur. In
het algemeen is te zeggen: Besturen
volvoert uw taak zoals ge het eertijds
deed. Vraagt waar men u wacht; er
is geen gebi^ voor u gesloten. Nu
de nood var , .e gezinnen op menig
gebied groot is, moet ge doen wat

Hei nieuwe kabinet

H et Kabinet-Schermerhorn heeft
zich aan het Nederlandse volk

gepresenteerd bij monde van een ra-
dio-rede van zijn Minister-president.
Het spreekt vanzelf, dat ook onze
Beweging zich, om meer dan een
reden, daarvoor interesseert. Afgaande
op toon en inhoud van de rede, het
•merendeel van de ministers niet ken-
nende, mag aanstonds worden gezegd,
dat dit Kabinet met vertrouwen moet
worden tegemoet getreden.

Voor dat standpunt pleiten verschil-'
lende redenen. Allereerst wordt dit
Kabinet voor de oplossing van zóvele
moeilijkheden geplaatst die het le-
ven van ons volk beheersen, dat
reeds daarom medewerking van alle
constructieve elementen dringend
geboden is. Vervolgens geeft dit Ka-
binet blijk een Nederlandse weg te
willen bewandelen. Het waardeert
„alle instellingen die ons geestelijk
klimaat bepaalden." Van geestelijke
gelijkschakeling is het dus afkerig.

Het begeert niet alles te aanvaarden
wat zich als nieuw aandient. Volko-
men kunnen wij ons verenigen met
hetgeen door deze verstandige woor-
den tot uitdrukking is gebracht:

Niet de eenvoudige leuze: het
moet alles anders worden, zal ons
moeten leiden, maar wel een her-
steld en verdiept besef van goed
en kwaad, van hetgeen voor de
samenleving behoort ie volgen uit
het belijden van ieders diepste
levensbeginselen, hoe verschillend
die op zich zelf ook mogen zijn.
Het gaat om het scheppen van
nieuwe vormen, waarin de wezen-
lijke geestelijke waarden, die ons
volksleven door de eeuwen heen
hebben gedragen en beheerst tot
nieuwe uitdrukking en als het kan
tot nieuwe heerlijkheid zullen ko-
men.

Dat het Kabinet als zijn overtuiging
heeft uitgesproken, dat de democratie
haar rechten weer zal moeten laten
gelden en dus, dat het volk weer con-
trole zal kunnen uitoefenen op en
deelnemen aan het bestuur, is van
grote betekenis. Of het beleidvol is in
deze tijd, nu in schier elk opzicht het
niet-normale de boventoon voert, te
spreken van een „noodparlement".
wagen wij te betwijfelen Zó weinig
gelf51 .Ment'1 dat het
zelfs de Regering naar huis kan stu-
ren. Het ware, gegeven deze tijd, o.i.
beleidvoller en meer vertrouwen
wekkend geweest indien de Regering
had verklaard: het Parlement komt,
en wel binnen enkele weken, gezui-
verd en aangevuld, terug!

Uit. hetgeen president Schermer-
horn gezegd heeft ten aanzien waar-
voor wij in het bijzonder belangstel-
ling hebben: het economisch-sociale
gebied, hebben wij de indruk gekre-
gen, dat wij het ten deze wel met het
Kabinet eens zullen kunnen worden.
Wij zullen uiteraard het meest te doen
hebben met Minister Drees, de man
van Sociale Zaken. Wij kennen hem
reeds jaren; hij kent verhoudingen en
opvattingen; hij is politiek en sociaal
geschoold; hij is, wordt aangenomen,
een man van de daad; en is met hem
te praten. Ook hij staat voor een even
moeilijke als omvangrijke taak. Daar-
om moet hij, zolang het maar even
mogelijk is, worden gesteund bij zijn
werk. De Raad van Vakcentralen
zegde reeds medewerking toe; de
Stichting van de Arbeid, zal dat deze
week in een persoonlijk onderhoud
stellig ook doen.

Indien elk Nederlander met zulke
gevoelens dit Kabinet tegemoet treedt,
dan is het mogelijk, dat ons volk zo
spoedig mogelijk uit de chaos komt.

Zeker, het waren maar woorden
welke de Minister-president sprak;
het komt op daden aan. Zo is het
inderdaad; het Nederlandse volk
wacht op daden. Maar om tot daden
te komen moet dit Kabinet op ver-
trouwen kunnen rekenen.

Welnu, ons opbouwende critiek
voorbehoudende, zeggen wij dit Kabi-
net, en in het bijzonder Minister
Drees, ons vertrouwen toe! (d.B.)

uw verantwoorde! kheidsgevoel u
gebiedt; moet ge doen wat uw hand
te doen vindt. Gij doet het alleen, of
in samenwerking met anderen. Zó
bezien hebt ge geene „richtlijnen"
nodig, de omstandigheden dicteren
het werk. Waar noden te lenigen,
belangen te behartigen zijn, daar
moet men onze plaatselijke organisa-
tie aantreffen.

Zijn er vacatures in de Besturen,
— men vuile die aan, — liefst met
jongere krachten. (d.B.)


