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Orgaan van de drie samenwerkende
Vakcentralen te Eindhoven

PLAN
voor socialen opbouw
Zooals wij in ons vorig nummer schreven is de herrijzing
der vakbeweging in bevrijd
gebied maar niet enkel doorgedreven uit zucht om „het
oude" te herstellen.
Neen - als de vakbeweging
herrees, was dat, omdat . de
vakbewegingsmannen er zich
van bewust zijn, dat de vakbeweging bij den heropbouw
van Nederland en bij de schepping - in het raam daarvan van ecu üfeeuvertEuitfe sociaaleconomische organisatie, dit vergeleken bij den toestand
van 1940 - een zeer groote
sprong vooruit zou zijn.
Eén ding staat daarbij echter
vast.
Men kan geen nieuw-Nederland bouwen, geheel los van
het oude. Het zou toch dwaasheid zijn, het goede, dat in
1940 in Nederland bestond, te
verwerpen, omdat men los wil
van „het oude". Dat zou tot
een chaos voeren. De historie
laat zich niet straffeloos verwaarloozen. Er waren in Nederland, sinds omstreeks 1870
de sociale actie zich begon te
ontplooien, bepaalde lijnen van
groei in de richting van een
gezonden sociaal-economischen
opbouw te ontdekken. Het is
nu zaak, die lijnen in het oog
te houden en te zorgen, dat in
een snel tempo de tot 1940
langzaam-groeiende sociaaleconomische ordening wordt
opgebouwd.
In die gedachtengang is het
schema ontworpen, dat hieronder volgt.
Wij zeggen een enkel woord
ter toelichting.
De grondgedachte van dit
schema is, dat in eiken bedrijfstak vakorganisaties voor werk-

gevers en werknemers aanwezig zijn. Die werkgevers- en
werknemersorganisaties vormen met elkaar een publiekrechtelijk orgaan. Dat wil
zeggen: een lichaam, dat bevoegheid heeft, voor den
betrokken bedrijfstak bindende
verordeningen uit te vaardigen. Het is dus zoo, dat deze
patroons- en arbeidersorganisaties - om nu eens een ander
woord te gebruiken - een li chaara benoemen, dat ,il; het
ware het bestuur van den bedrijfstak vormt. De Overheid
heeft aan dit lichaam, overeenkomstig de sinds 1922 bestaande Grondwetsart. 152 e. v. verordenende bevoegdheid gegeven. En door dit publiekrechtelijk orgaan uitgevaardigde
verordening bindt dus allen,
die tot den bedrijfstak behooren, werkgevers zoowel als
werknemers.
Het aldus werkende orgaan
krijgt ook een belangrijke taak
bij het geven van advies aan
de Regeering over wettelijke
regelingen, die den betrokken
bedrijfstak raken en bij de uitvoering van die regelingen.
Uiteraard is er toezicht noodig op deze organen, die in de
verschillende
bedrijfstakken
gevormd worden. Het werk
dezer organen moet gecoördineerd worden. Dat wil zeggen:
er moet op toegezien worden,
dat de ontwikkeling in de verschillende bedrijven in dezelfde
lijn gaat, zoodat er geen tegenstellingen tusschen de bedrijfstakken ontstaan.
En er is meer te doen. De
Regeering heeft de meening
van het bedrijfsleven noodig
over allerlei voorgenomen wettelijke regelingen. Er zijn wet-
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ten, die nader uitgewerkt moeten worden. En bij de uitvoering van allerlei wettelijke
regelingen, sociale wetgeving
verzekeringswetgeving e.d. is
de hulp noodig van een orgaan, dat heel het bedrijfsleven
overziet.
\Velnu, voor dit werk wordt
gevormd een Sociaal-Economische Raad, Daarin hebben
allereerst zitting de vertegenwoordigers van de vakcentralen van patroons en arbeiders.
Voorts wordt een aantal deskundigen benoemd door de Regeering. Men zou hen kunnen
noemen: vertegenwoordigers
van het „algemeen belang".
Deze
Sociaal-Economische
Raad is dus al het ware een
sociaal-ecnomische kamt*-, een
niet politiek lichaam, dat bij de
-, . - . . l
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de, sociaal-economische verhoudingen. Wij - hier in het
Zuiden - hebben het voorrecht,
dat wij daar nu reeds aan kunnen werken. Dat verplicht ons
te meer, om het met volle toewijding te doen. Straks, als het
Noorden bevrijd is, moeten we
onze zwaar-beproefde medearbeiders daar tegemoet kunnen gaan. Wij zullen mee moeten werken, om hen zoo spoedig mogelijk op te heffen uit
hun ellende. En dat niet alleen
voor een oogenblik, door het
brengen van voedsel en dergelijke. Neen, wij moeten hen ook
kunnen helpen, door te zeggen:
Makkers, Nederland moet in
snel tempo weer herbouwd
worden- Daartoe moet er een
goede regeling komen voor het
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van allerlei wettelijke maatregelen een belangrijke rol speelt.
Dit schema omvat dus een
sociaal-economische ordening,
die een groote sprong vooruit
bij den toestand van 1940 beteekent. Komt een regeling in
deze richting tot stand, dan
kan men zeggen, dat Nederland een breede sociaal-economische organisatie heeft, waarin werkgevers en werknemers
met elkaar hecht samenwerken
voor de bevordering van een
goeden, sociaal-economischen
opbouw.
Eén ding is echter zeker.
Wil dit vér-strekkende plan
worden uitgevoerd, dan is noodig, dat er vakorganisaties
zijn. En... dat deze zoo sterk
mogelijk zijn en zoo nauw mogelijk samenwerken.
Wie nu den opbouw van de
vakbeweging in bevrijd gebied,
zooals de saamverbonden vakcentralen die ter hand genomen
hebben, beziet, zal moeten erkennen, dat daardoor de
grondslag voor dezen opbouw,
althans van arbeiderszijde is
gelegd.
Het is arbeidersbelang, daaraan voort te werken. Wij moeten in ons bevrijde Nederland
met grooten spoed naar gezon-

Daarom hebben wij den ti;d,
dien \.i> eerdci vlij waren, ook
gebruikt, om een plan daarvoor uit te werken. En wij hebben het niet bij EEN PLAN
gelaten! Wij hebben ook de
hand aan DE UITVOERING
gelegd. Wij hebben onze organisaties gevormd. En wij hebben ze zóó gevormd, dat ze
direct passen in de uitvoering
van dit plan.
Hier volgt nu het schema
voor dit plan.
Slechts één woord ga er aan
vooraf: Arbeiders van Eindhoven! Sla de hand aan den
ploeg. Bouwt Uw organisaties.
Als gij het nog niet gedaan
hebt: treedt dan toe. En vooral
ook: weest trouwe, meelevende, meewerkende leden. Zoo
bouwt gij aan Uw toekomst en
aan die van Uw kinderen. Zoo
helpt gij aan den herbouw van
een gezond, geordend, welvarend Nederland, waarin de
arbeider op zijn rechte plaats
staat, waarin hij mee-beslist,
mee-zeggenschap heeft, waarin hij mee de vruchten van het
bedrijfsleven in zijn gerechte
deel ontvangt.
(Zie pag. 2)

Schema inzake
sociaal-economische ordening
I.

Grondgedachten.

a. De sociaal-economische ontwikkeling in de vóór-oorlogsche periode
en de eisch van een goede voorziening in de na-oorlogsche behoeften,
voeren tot de :onclusie, dat publiekrechtelijke organen voor het beroepsen bedrijfsleven noodzakelijk zijn.
Bedoeling daarvan is de rechtsvorming op sociaal-economisch gebied
functioneel te decentraliseeren en de
belanghebbenden en deskundigen uit
• het beroeps- en bedrijfsleven via hia
vrijwillig gevormde organisaties bij
die rechtsvorming in te schakelen
b. Deze organen kunnen gegrond
worden op de art. 152 en v.v. van de
Grondwet 1938, waarin de vorming
van dergelijke „nieuwe organen" is
open gesteld.
c. De Regeering heeft de tot
standkoming van deze organen zoo
krachtig mogelijk te bevorderen. Zoo
noodig moet zij daarenboven zelf initiatief nemen tot instelling van deze
organen, indien belanghebbenden of
een deel daarvan in dit opzicht nalatig blijven en niettemin op grond der
omstandigheden een nuttig effect der
a'.dus ingestelde organen is te verwachten.
II. De opbouw van de publiekrechtelijke organen.
a. De opbouw van de publiekrechtelijke organen dient in het algemeen bedrijfstakgewijze te geschieden.
b. Het aantal deze publiekrechtelijke organen dient beperkt te blijven.
Onderverdeeling in sub-organen is
mogelijk' welke onder de hot-i
. : • ' • rechte-"
lijke orgaan competent zijn voor zaken, welke meer in het bijzonder den
kring dezer sub-organen betreffen.
Eveneens kunnen tusschen de verschillende publiekrechtelijke organen
of ondetdeeien daarvan verbindingen
wordeo tot stand gebracht. De publiekrechtelijke organen kunnen sociale en economische serrios vormen.
c. De publiekrechtelijke organen
dienen te worden samengesteld uit
afgevaardigden van de vrijwillig gevormde organisaties uit het beroepsen
bedrijfsleven;
te
weten
de
organisaties van werkgevers en de
organisaties van werknemers.
III. Samenstelling van
rechtelijke organen.

de publiek-

a. Onder de werkingssfeer van de
publiekrechtelijke organen vallen telkens: allen, die —in welke technische
functie ook - medewerken aan de economische voorziening, waarvoor het
openbare lichaam is ingesteld.
b. De grondregeling van elk publiekrechtelijk orgaan moet aangeven:
1. welke organisaties, die op het
terrein van het publiekrechtelijk orgaan werkzaam zijn, erkend worden
als rechthebbenden op afvaardiging
naar deszelfs bestuursapparaat;
2. hoeveel afgevaardigden iedere
erkende organisatie naar dit bestuursapparaat afvaardigt.
c. De samenstelling van het bestuursapparaat van het publiekrechtelijk orgaan dient op paritaire basis te
geschieden, d.w.z. evenveel werkgevers- als werknemersafgevaardigden,
onder voorzitterschap van een door
deze uit of buiten hun midden, onder

hoogere goedkeuring, daartoe benoemde.
Gezien de instelling van een Sociaal-economischen Raad, waarin de
Centrale Overheid is vertegenwoordigd, is opname van vertegenwoordigers van de Centrale Overheid in
publiekrechtelijke organen onnoodig.
d. Het bestuursapparaat van het
publiekrechtelijk orgaan bestaat uit:
den Algemeenen Raad en het Dagelijksch Bestuur.
Tot de taak van den Algemeenen
Raad kan o.a. behooren: het vaststellen van alle, tot het terrein van
het publiekrechtelijke orgaan behoorende verordeningen, het houden van
toezicht op de uitvoeringshandelingen
van het Dagelijksch Bestuur en het
vaststellen van de begrooting. Tot de
taak van het Dagelijksch Bestuur kan
o.a. behooren: de uitvoering van alle
verordeningen, hetzij van hoogere instanties gekomen, hetzij door het
publiekrechtelijk orgaan zelf vastgesteld en de voorbereiding van de
vergaderingen van den Algemeenen
Raad. De leden van het bestuursapparaat stemmen zonder last of
ruggespraak.
IV. Taak en competentie van de publiekrechtelijke organen.
a. De publiekrechtelijke organen
bezitten verordenende bevoegdheid
binnen de grens van hun grondregeling. Binnen deze grenzen wordt hun
de regeling en het bestuur hunner
huishouding overgelaten. Hun verordeningen en eventueele andere besluiten behoeven, ter voorkoming van
strijd met hoogere rechtsregeling en
hooger welzijn, voorafgaande goedkeuring van den Sociaal-economischen
Raad, den Wetgever en eventueel
den Minister, onder wiens departeó.yciau
ressorteert.
Ingeval de verordeningen de belangen van andere publiekrechtelijke organen raken, moeten deze in de
voorbereiding daarvan erkend worden.
b. De publiekrechtelijke organen
voeren de wetten en verordeningen
uit. welke door de hoogere instanties (Wetgever en Sociaal-economische Raad) zijn vastgesteld en
waarvan de uitvoering aan hen is
opgedragen, alsmede de door hun
Algemeenen Raad vastgestelde verordeningen.
c. De publiekrechtelijke organen
hebben een adviseerende taak inzake
maatregelen, welke de Regeering op
sociaal-economisch gebied binnen hun
werkingssfeer voornemens is te treffen. Ook eigener beweging kunnen
zij adviezen verstrekken. In beide gevallen moet de Sociaal-economische
Raad worden ingeschakeld.
V.

De Sociaal-economische Raad.
a. Als bestuursapparaat, voor het
publiekrechtelijke orgaan, dat het geheele sociaal-economische leven omvat, wordt gesticht een Sociaal-economische Raad.
b. De Sociaal-economische Raad
wordt samengesteld uit:
1. afgevaardigden van de in de
grondregeling erkende centrale organisaties van werkgevers en de erkende
centrale organisaties van werknemers
op paritaire basis.
2. door de Kroon aan te wijzen
deskundigen op sociaal-economisch
terrein, die onafhankelijk staan van
de in den Raad
vertegenwoordigde
organisaties.
3. een door de sub. l en 2 genoemde uit of buiten hun midden

NIEUWE BANEN
Nieuwe banen, dat is de roep die
in herrijzend Nederland weerklinkt.
Met kwistige hand worden de recepten hiervoor verstrekt, het een nog
doeltreffender dan het ander.
Het spreekt vanzelf, dat ook in de
kringen van de vakbeweging naar
nieuwe grondslagen voor haar toekomst werd en wordt gezocht. Daarbij staat één ding voorop: wat was,
moet voor een belangrijk deel worden herzien, is voor de toekomst niet
meer bruikbaar.
Zoo werd begrepen, dat het bestaan van ettelijke afzonderlijke vakhonden en vakcentralen voor de werknemers eer een verzwakking dan een
versteviging betekenden.
Er mag nu worden vastgesteld, dat
er een belangrijke centralisatie tot.
stand gebracht werd met uiteindelijk
resultaat dat nog drie vakcentrales,
de drie voornaamste stroomingen in
ons volk vertegenwoordigend, bestaansrecht zullen hebben.
Hoe belangrijk dit besluit ook was,
voldoende is het niet.
Verstaan we de vernieuwingsnoodzaak voor de toekomst, dan moet
begrepen worden, dat hechte en eerlijke samenwerking, met een als eenheid naar buiten treden, als het gaat
om de behartiging der arbeidersbelangen, op zijn minst noodzakelijk is.
Gelukkig is dit begrepen en wordt
thans een goed gereglementeerde
samenwerking in de praktijk toegepast. De Raad van Vakcentralen uit
R.K.W.V., N.V.V. en C.N.V. behartigt als de vertegenwoordiger van
de vakbeweging in bevrijd gebied de
algemeene belangen. De bedrijfs- en

afdeelingsuniesdoen dit op haar beurt
als de speciale instellingen, die werkzaam zijn voor de bepaalde beroepen.
Het is goed, dit nog eens duidelijk
vast te stellen, omdat over de nood. zaak tot samenwerking zoo veel
wordt geschreven en gesproken, zonder dat er op dit terrein schijnbaar
veel wordt bereikt. In de vakbewegingskringen wordt hierover niet meer
alleen geschreven en gesproken, er
wordt samengewerkt. In feite is dit
de eerste stap van de vakbeweging
op den weg van haar positieve wil
tot medewerking aan den opbouw
van een nieuw en rechtvaardig Nederland.
De vraag is gewettigd, of allen nu
over de verkregen resultaten tevreden
zijn, zoodat er niets meer te wenschen over blijft. Natuurlijk is dat
niet het geval. Er zijn in de drie
samenwerkende kringen inderdaad
nog wenschen, die de aandacht vragen en waarover vroeger of later gesproken zal moeten worden. Voornamelijk zijn dit echter vraagstukken,
die niet ons hier in het Zuiden alleen
raken, maar die voor geheel ons volk
van groot belang zijn. Daarom moet
ieder goed begrijpen, dat deze zaken
dan eerst aan de orde zullen komen,
als ons land geheel bevrijd is. Daarover moeten ook zij kunnen meespreken, die thans nog onder een
wreede verdrukking zuchten. Tot
hen, die graag anders zouden willen,
zeggen we zeer duidelijk, dat de vakbeweging van dat standpuuL beslist
niet is af te brengen.
Desondanks doet de vakbeweging
alles wat mogelijk is om de directe

onder goedkeuring van de Kroon,
respectievelijk den betreffenden Minister, te benoemen voorzitter.
Het bestuur van den Sociaal-economischen Raad kan voor bepaalde
onderwerpen deskundigen uitnoodigen,
als adviseerend lid in den Raad of secties daarvan zitting te nemen.
c. De Sociaal-economische Raad
kan onder goedkeuring van de Kroon,
respectievelijk van den betreffenden
Minister, economische en sociale secties, vormen.
d. De verhouding tusschen Wetgever, Regeering en Sociaal-economische Raad kan als volgt geregeld
worden:
1. Het uitvaardigen van regelen
ter aanvulling en uitwerking van wetten op sociaal-economisch gebied
dient in het algemeen bij de grondregeling van den Sociaal-economischen Raad aan dezen Raad opgedragen of overgelaten te worden.
Deze maakt daartoe de noodige verordeningen.
2. Bij de uitvoering van wetten
op sociaal-economisch gebied kunnen
aan den Sociaal-economischen Raad
taken worden toevertrouwd: bijvoorbeeld bij de uitvoering van de sociale verzekering.
3. De Sociaal-economischen Raad
oefent toezicht uit op de lagere publiekrechtelijke organen. Alle verordeningen van deze organen behoeven
voorafgaande goedkeuring van den
Sociaal-economischen Raad; hun overige besluiten kunnen door den Raad
vernietigd worden.
4. De belangrijkste verordeningen
van den Sociaal-economische Raad
behoeven voorafgaande goedkeuring
van de Kroon; de overige kunnen

door de Kroon vernietigd worden wegens striju met de wet of het algemeen belang.
e. De Sociaal-economische Raad
bestaat uit: den Algemeenen Raad en
een Dagelijksch Bestuur.
Tot de taak van den Algemeenen
Raad kan o.a. behooren:
1. de vaststelling van de onder
d l . genoemde regelen ter aanvulling
en uitbreiding van wetten op sociaaleconomisch gebied.
2. het uitbrengen van adviezen
aan den Wetgever, inzake voorgenomen of gewenschte wettelijke maatregelen, het geheele sociaal-economische leven betreffende.
3. de uitvoering van de taak als
onder d 2. genoemd.
4. het vaststellen van de begrooting.
5. het houden van toezicht op de
handelingen van het Dagelijksch
Bestuur van den Raad.
Tot de taak van het Dagelijksch
Bestuur kan o.a. behooren.
1. de voorbereiding en uitvoering
van regelingen van den Raad zelf en
de wetten en verordeningen van hooger hand.
2. de uitoefening van controle op
de uitvoering van de verordeningen
van de publiekrechtelijke organen.
3. de voorbereiding van de vergadering van den Algemeenen Raad.
De leden van het bestuursapparaat
stemmen zonder last of ruggespraak
f. De gelden, benoodigd voor de
instandhouding van de publiekrechtelijke organen en den Sociaal-economischen Raad zullen door de werkgevers
en werknemers worden opgebracht al
dan niet aangevuld met staatssubsidie.

belangen van de tienduizenden werknemers in het bevrijde gebied te behartigen. Dat is haar plicht en bovendien al de moeite rijkelijk waard.
Honderden wisten voor allerlei moeilijkheden de weg tot hun organisatie
reeds te vinden, en zij kunnen over
de directe waarde van de vakbeweging, vooral in dezen tijd, getuigen.
We spreken dan nog niet eens over
de algemeene belangen, die, mede
door de samenwerking, reeds met
succes konden worden gediend.
Zoo hebben we dus de verschillende kanten van de samenwerking
even belicht, waarmee we tevens
konden aantoonen, dat de samenwerking geen maaksel is zonder aspecten, doch veeleer een gezindheid kan
worden, die, al groeiende, kan gaan
wortelen in de hoofden en harten van
die honderdduizenden, die straks het
georganiseerde leger van den arbeid
zullen gaan vormen. Zij zullen dan
met recht het enthousiasme vinden,
om hun schouders te zetten onder
den massalen arbeid, die geleverd zal
moeten worden, om de verlangens
van de vakbeweging met betrekking
tot den sociaal-economisch en opbouw
van ons land te helpen verwezenlijken.
Onze krant wil trachten, daarvoor
nu reeds een baken te zijn, ondanks
de moeilijkheden die, b.v. voor het
regelmatig verschijnen, blijkbaar haast
niet te overwinnen zijn. Desondanks
moeten we wel met dit werk voortgaan, want „Herrijzing" is tevens een
goede graadmeter, dien we in het
huidig groeiproces niet graag zouden
willen missen. Het is de redactiecommissie bekend, dat haar krant niet
altijd met evenveel waardeering ontvangen wordt. Weliswaar hebben
wij brieven genoeg, die het tegendeel
bewijzen door a! den lof, die ons
daarin wordt toegezwaaid, doch het
staat vast, dat de man, die wel leest,
maar niet schrijft, zijn critiek desondanks niet onder stoelen of banken
steekt.
Natuurlijk, we behoeven dit niet te
betreuren. Integendeel, de redactie
stelt in deze critiek buitengeveel belang. Vandaar, dat zij haar
oor steeds goed te luisteren legt.
Daarbij is er dan slechts plaats voor
één conclusie, namelijk deze, dat de
veelheid der meeningen duidelijk demonstreert, dat de geestelijke basis
voor eenheid, zooals sommigen die
propageeren, ten eene male ontbreekt.
Éénheid veronderstelt op zijn minst
gelijke gezindheid, gelijke opvattingen
dus. En laat ons toch de werkelijkheid zien: deze is er niet.
Voor nu en voor de toekomst zullen we daarom moeten streven naar
eerlijke en blijvende waardeering
voor elkanders levensopvattingen.
Dan alleen groeit er een onderling
vertrouwen, die als vanzelf nieuwe
en wellicht betere grondslagen doet
ontstaan en die de komst van een
meer menschelijke samenleving zullen
verhaasten.
Het zijn deze eenvoudige gedachten, die de redactie van onze krant
tot richtsnoer koos. Zij hoopt er
steeds beter in te zullen slagen, dit
ernstig willen tot uitdrukking te
brengen.
Bezien we de zaken zoo, dan weten
we maar al te goed, dat ons aller
vernieuwingswil geen experimenten
mag inhouden, maar dat de nieuwe
banen alleen door ernstig gezamenlijk
zoeken en tasten kunnen worden gevonden en ook inderdaad gevonden
zullen worden.
Wie met de vakbeweging wil gaan

De Positie der

Handels-, Kantoor- en Winkelbedienden
Sociale achterstand in te halen
\
Er is, sedert de bevrijding van het
Zuidelijk gedeelte van ons land, al
veel gesproken en geschreven over de
plaats en beteekenis der vakorganisatie in de toekomstige maatschappelijke
verhoudingen.
Het is voor geen tegenspraak vatbaar, dat nu reeds, maar vooral
straks, na de algeheele bevrijding van
ons land, enorme problemen op allerlei gebied om een oplossing zullen
vragen.
Niet in het minst op sociaal en economisch terrein.
Ons land zal straks een beeld te
zien geven, zooals het tot dusverre
nog niet heeft vertoond. Onze industrie is kapot, fabrieken verwoest,
machinerieën gestolen door de bezetters. Er is gebrek aan grondstoffen,
ontwrichting van het verkeer door
vernielingen en weggevoerde verkeersmiddelen en er zijn nog zoovele
andere factoren, die - het kan niet
anders - van ernstigen invloed zullen
zijn op het economisch leven van ons
land.
Het is duidelijk, dat de positie der
werknemers ten nauwste verband
houdt met de economische mogelijkheden in de bedrijven.
Deze positie vooral zal in de toekomst alle aandacht vragen van hen,
die geroepen zijn, haar in het belang
van de werknemers te verbeteren.
Hoe was die positie en hoe zal
deze straks zijn voor de groep werk... uie doorgaans wordt aangeduid als die der hoofdarbeiders en die
de kantoor- en winkelbedienden en
de handelsreizigers omvat?
Tot 1941 was de toestand zóó, dat
ten aanzien van de hoofdarbeiders gesproken kon worden van een socialen
achterstand, vergeleken met de andere
groepen van arbeiders.
De salarieering was in de bediendenwereld het teere punt; veel te lage
aanvangssalarissen, het ontbreken van
periodieke vcrhoogingen, met het gevolg, dat vele collega's, op den huwbaren leeftijd gekomen, niet in staat
waren, aan gezinsvorming te denken,
al ware het ook op nog zoo bescheiden wijze.
Tegenover het beginsel van behoorlijk gepresteerden arbeid stond lang
niet altijd de practijk van een behoorlijk salaris; de kantoor- en handelsbedienden vormden niet zelden ten
aanzien van hun salarieering een stuk
der exploitatie-rekening, waarop door
de werkgevers naar willekeur werd
bezuinigd.
Ook de overige arbeidsvoorwaarden, zooals vacantieregeling, pensioneering, ontslagrecht, arbeidstijden,
lieten veelal te wenschen over.
Vele beroepsgenooten kenden de
14-daagsche vacantieregeling, doch
experimenteeren, vergrijpt zich aan
het volksbestaan, dat moet men zich
duidelijk voor oogen stellen. Bovendien, het verleden van de Nederlandsche vakbeweging staat er borg
voor, dat zij zelf in staat is, haar
nieuwe wegen en vormen te vinden.
Laat ons beginnen, hierin vertrouwen
te stellen en de behulpzame hand te
bieden waar dit noodig mocht blijken.
Waarlijk lezer, dat is altijd verstandiger en beter, dan aan den kant
te blijven staan met slechts een mond
vol critiek.

het behoorde, zelfs bij grootere bedrijven, lang niet tot de uitzonderingen, dat het kantoorpersoneel een
week, zelfs nog minder, vacantie had.
Het vraagstuk van het pensioen
was voor de meeste collega's onopgelost; betrekkelijk weinig ondernemingen hadden een afdoende regeling hiervóór getroffen; andere, die ter
zake wél iets hadden gedaan, bleken
de voorziening voor den ouden dag
niet op soliede basis te hebben opgebouwd, waardoor er voor het personeel niet voldoende rechtszekerheid
bestond.
Resumeerende, kan men zeggen dat
de arbeidsvoorwaarden voor de bedienden te weinig houvast, te weinig
bestaanszekerheid boden.
Dit minder optimistische beeld van
de sociale positie der bedienden zou
terecht de vraag kunnen doen rijzen,
of de vakorganisaties der bedienden
in het verleden te. weinig hebben
gedaan, om in dit alles verbetering
te brengen. Immers, in de kringen der
handarbeiders was het instituut der
collectieve arbeidsovereenkomst veel
meer ingeburgerd dan bij de bedienden.
Zeker, ook de bediendenorganisaties waren in dezen actief; ook zij
hadden "erschillende contracten af-'
gesloten; ook zij kenden het overleg
met de werkgever.-; en bereikten in
dit opzicht ook behoorlijke >esultaten. Doch over de gehceit- 1-nn 'nomen, beantwoordden de '"lultate,
aan het redeiijk-noodzak. '• ' .
Doch hoe moeten i.v J r ••; citatie
bezien en beoordeelen?
Vóór - of liever - tot 1941 vu.
de verhoudingen nog min of meer gekenmerkt door de mate van invloed,
dien men op bepaald terrein kon uitoefenen. Het overleg met de werkgevers was in de laatste jaren merkbaar gegroeid; steeds meer rijpte het
inzicht, dat beide groepen - werkgevers en werknemers - elkander
moesten vinden in een onderlinge
samenwerking, in een onderling begrijpen van elkanders omstandigheden.
Maar... het geheel is een rijpingsproces, een naar elkander toegroeien,
waarmede eenige tijd is gemoeid.
En het behoorde nog lang niet tot
de uitzonderingen, dat de werkgevers
alleen dan bereid waren, tot een
regeling der arbeidsvoorwaarden te
geraken, wanneer zij de overtuiging
hadden, dat de organisaties der werknemers inderdaad de meerderheid
der werknemers achter zich hadden.
En daar wrong hem nu juist de
schoen.
De vakorganisaties der bedienden
deden hun best; zij bereikten voor de
kantoorbedienden een wettelijke regeling van den arbeidstijd; de handelsreiziger en handelsagenten kregen na
veel moeite een afzonderlijke regeling hunner rechtspositie, waarin met
name het reizen-op-provisiebasis beter
en meer in het belang der reizigers
werd geregeld; de winkelbedienden
kenden hun Werktijdenbesluit op de
winkels; door toedoen der vakorganisaties der bedienden vooral was het,
dat aanhangig was gemaakt een voorontwerp van wet, regelende de particuliere pensioenfondsen; voegen we
hieraan toe de belangrijke activiteit,
die de bediendenorganisaties ontplooi-

den op het terrein van het handels- en
vakonderwijs.
De drie bediendenorganisaties kenden reeds vóór 1941 een zeer nauwe
samenwerking in hun z.g. contactbureau, waarin de drie hoofdbesturen
de groote acties gezamenlijk bespraken en een uniforme gedragslijn vaststelden. In dit verband dienen genoemd te worden de onderhandelingen, die werden geopend met de
werkgevers in verschillende bedrijfstakken, het Bank- en Verzekeringsbedrijf enz.
Doch - méér dan bij andere groepen van werknemers - wreekte zich
bij de bedienden het gemis aan sociaal
inzicht.
Men becritiseerde de activiteit der
organisaties, doch men verzuimde zelf
mede aan te pakken. Men liet de
zaken aan anderen over; vakorganisatie werd in de bediendenkringen
niet zelden als een minderwaardigheidsbegrip aangemerkt. Men kon
toch bezwaarlijk, aldus sommiger opvatting, als procuratiehouder lid zijn
van een vakorganisatie? Men was
toch immers het verlengstuk der directie? Tot op een onverwacht oogenblik men de nuchtere werkelijkheid
ontwaarde, wanneer uit bezuinigingsoverwegingen der directie de veilig
gewaande positie als een kaartenhuis
in elkander stortte. Dan kwam de ontnuchtering.

Zóó was het beeld tot 1941.
En hoe wordt het straks?
Wij schreven reeds, dat het bedrijfsleven dan met groote moeilijkheden zal te kampen krijgen, die
ongetwijfeld hun invloed zullen laten
gelden op de sociale positie der werkn
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:v>,-;nyen van het bedrijf, zoolang er
dus nog geen medezeggenschap is,
zoolang zal het, vóóra) voor de
hoofdarbeiders, noodzakelijk zijn dat
zij zich nauw aaneensluiten en voor
hun belangen op de bres staan.
Men weet het: ook de bediendenorganisaties hebben elkander gevonder in een nauwe samenwerking;
ook in Eindhoven kennen we reeds
de vakunie der handels- en kantoorbedienden, waarin dus de drie organisaties ten nauwste met elkander
samenwerken.
Deze vakunie is haar werk reeds
begonnen en zij zal straks, in de landelijke unie, haar werk op breede
basis voortzetten. Dan ook - in afwachting en ter voorbereiding van
de nieuwe organen, die ongetwijfeld
zullen moeten komen - is het van belang, dat de bedienden van hoog tot
laag een woord meespreken, ten einde
te bevorderen, dat bij de maatschappelijke reconstructie met hun redelijke
wenschen en verlangens rekening
wordt gehouden.
De hoofdarbeiders hebben de toekomst op sociaal terrein - voor zoover mogelijk is - in eigen hand.
Het hangt er maar van af, of zij
voldoende begrip zullen toonen voor
de feiten en zich in het sociale gebeuren actief zullen doen gelden.
Het maatschappelijk gebeuren voltrekt zich tóch.
Laat het dan zóó zijn, dat dit niet
gebeurt zonder, doch mét den rechtmatigen invloed der handels-, kantoor- en winkelbedienden.
Vandaar het advies aan alle hoofdarbeiders: reeds NU is Uw plaats in
de voor U passende vakorganisatie.

Bedrijfs-Unie Spoorwegpersoneel
Sinds de oprichting in November j.l.
heeft de Bedrijfsunie, waarbij zijn aangesloten de drie organisaties van personeel der Spoorwegen en aanverwante bedrijven veel en nuttig werk
verricht.
Het onderwerp
loonsverhooging
was reeds spoedig aan de orde. Er
is met de directie der N.S. langdurig
over beraadslaagd. Er zijn thans voor
de spoormannen voorstellen geformuleerd, die aan de regeering^zijn voorgelegd. Het personeel wacht in spanning af, wat een en ander zal
uitwerken.
Inmiddels werd reeds een Kerstgratificatie ontvangen, ook door de
werknemers van de aanverwante bedrijven (A.T.O., v. G. 6 L., L.T.M.,
Vitesse enz.).
Een vrij geregeld contact is gelegd
met de nieuwe afdeling „Sociale Verzorging", welke de N.S. in het leven
heeft geroepen en door welker bemiddeling veel zaken in „natura" (o.a.
schoeisel, kleeding, verlichtingsartikelen, zeep, fietsbanden zijn verkregen.
In het bijzonder is aandacht besteed aan het punt: voedselvoorziening voor zwaren en langdurigen
arbeid. De normale bevorderingen in
rang voor het spoorwegpersoneel
gaan gewoon door. Daarnaast zijn
nog nieuwe problemen op dit gebied
aangesneden, waardoor tal van aangelegenheden van persoonlijken aard
op de rol zijn geplaatst.
Evenzoo is het punt „Luchtbescher-

ming" behandeld. Een bevredigende
oplossing kon door de omstandigheden
niet worden verkregen.
De zorg voor het geëvacueerde
personeel is een vraagstuk op zichzelf geworden. Dit onderwerp heeft
de vertegenwoordigers van de bedrij f sunie veel werk gekost en baart
nog veel zorg.
Voor het spoorwegpersoneel zijn
tal van instanties, die met het „Re glement Dienstvoorwaarden" samenhangen opnieuw in het leven geroepen. Wij noemen: Scheidsgerecht,
Commissie van Advies, Personeelsraad, Zieken- en ondersteuningsfonds,
enz.
De belangen van de werknemers
der aanverwante
bedrijven o.a.
(B.B.A., v. G. 6. L., L.T.M., A.T.O.
enz.) zijn niet vergeten
Tijdens de besprekingen met de
Directie N.S, zijn de huidige en toekomstige verhoudingen van verschillende nevenbedrijven onderling en met
betrekking tot N.S. (en ook van hun
personeelen) ter sprake gekomen.
Zooals men ziet, is er in korten tijd
door de vertegenwoordigers van de
Bedrijfsunie veel werk verzet. Dit
wil echter niet zeggen, dat ze op hun
lauweren gaan rusten. Integendeel: wij
gaan door!
Namens de Bedrijfsunie:
A. G. Mulder, „St. Raphaël".
J. Kok, N.V.
M. v. Wifferen, P.C.B.

Actie voor de BOUWVAKARBEIDERS
L. i- uescuieli der uouwvaKarceiciers
hebben, nadat wij van deu Duitschen
tiran bevrijd waren, onmiddellijk hun
werkzaamheden hervat.
De eers.te vraag was: hoe staat het
met de regeling der arbeidsvoorwaarden? Het antwoord hierop was spoedig gevonden en was met een woord
geteekend: een chaos over het geheele
bedrijf. Bij den eenen werkgever
werd een uurloon betaald volgens de
collectieve arbeidsovereenkomst van
1941-1942, verhoogd met een weekpremie; bij een andere werden een
aantal uren per week meer betaald
dan gewerkt werd om op deze wijze
-de Duitsche Overheid had immers
een loonstop ingevoerd - het weekloon op te voeren. Van de naleving
der sociale bepalingen en het geregeld
verstrekken van vacantiebonnen was
geen sprake meer.',
Zoo vonden de besturen de arbeidsverhoudingen, nadat zij ruim drie
jaar hun werkzaamheden hadden
moeten staken.
Na onderling overleg werd besloten, contact te zoeken met de werkgeversorganisatie, wat zeer spoedig
gelukte.
Na eenige besprekingen met het
Bestuur van de nieuw-opgerichte patroonsvereeniging, ,,De Vereeniging
van Nederlandsche Bouwpatroons
'afdeeling Eindhoven", werden wij heler over eens, de uurlonen voor de
vaklieden te brengen op 70 cent en
van de niet-vaklieden op 65 cent
per uur.
Het streven der bouwvakarbeidersbonden, om het uurloon vaklieden
en niet-vaklieden dichter bijeen te
brengen, was hierdoor bereikt. De
sociale bepalingen van de collectieve

arbeidsovereenkomst 1941-1942 werden weer van kracht verklaart, terwijl de vacantiebonnen overeenkomstig de uurloonen werden vastgesteld.
Op 25 October waren de contracten geteekend en doorgezonden ter
naleving aan alle Rijks, Provincie en
Gemeentelijke instanties.
Ruim een maand, nadat wij onze
vrijheid hadden herkregen, waren wij
er in geslaagd, de arbeidsvoorwaarden weer in een contract vast te
leggen, een resultaat, dat zeker door
de bouwvakarbeiders gewaardeerd
zal worden.
Groot Was onze verwondering,
toen wij, besturen van werkgeversen werknemersorganisaties, werden
opgeroepen voor een bespreking bij
den Rijksbemiddelaar, welke bespreking plaats had op Zaterdag 28 October. ^Vij konden niet begrijpen
waarvoor deze bespreking noodig
was. Er was of dreigde toch geen
geschil tusschen de besturen van
werkgevers- en werknemersorganisaties !
De heer Rijksbemiddelaar deelde
ons mede, dat door de Regeering te
Londen een loonstop was uitgevaardigd, waarin was neergelegd, dat geen
verhooging van loonen boven die van
Mei 1940 zonder toestemming mocht
plaats hebben. De afgesloten overeenkomst was daarmede in strijd, vandaar dat hij ons voor deze bespreking
had uitgenoodigd.
De besturen van werkgevers- en
werknemersorganisaties voerden hiertegen aan, ten eerste, dat het ons niet
bekend was, dat er door de Regeering
een loonstop was uitgevaardigd, dat
onzerzijds tegen een loonstop-theorie
geen bezwaar bestaat, mits dan eerst
gezorgd wordt, dat er evenwicht be-

staat tusschen loon en prijspeil. Dat
laatste nu kan geenzins gezegd worden. Immers, het levenspeil is na Mei
1940 aanmerkelijk gestegen, terwijl het
toch zeker gewenscht, neen noodzakelijk moet worden geacht, om den
achterstand in boven- en onderkleeding, schoeisel, beddengoed enz. enz.,
welke in deze vier jaren is ontstaan,
zoodra er eenige voorraad aanwezig
is, te kunnen aanvullen. Dit kan niet,
indien de arbeider een inkomen heeft,
nog niet voldoende om zich van de
allernoodzakelijkste levensmiddelen te
kunnen voorzien.
In de tweede plaats werd aangevoerd, dat de chaotische toestand, die
er momenteel in het bouwbedrijf ten
aanzien van de uit te betalen weekloonen heerscht, het noodzakelijk
maakt, dat hierin ten spoedigste verandering gebracht wordt.
Ten derde, dat de overeengekomen
uurloonen in feite geen verhooging
van het weekinkomen beteekenen,
maar meer een consolidatie zijn van
de tot nu toe betaalde weekloonen.
De Rijksbemiddelaar, die een open
oog had voor de aangevoerde argumenten, verzocht ons, deze gegevens
in een rapport neer te leggen, waarna
door hem een beslissing zou worden
genomen.
Een uitvoerig rapport werd hem
Maandag 30 October ter hand gesteld.
De goedkeuring liet echter op zich
wachten, wat voor ons aanleiding
was, om ons licht dienaangaande op
te steken.
Intusschen verscheen d.d. 4 December in de pers een „Besluit Arbeidsverhoudingen", waarin werd neergelegd, dat toestemming werd verleend,
voorzooverde loonen minderbedroegen
dan 125% van de op 10 Mei 1940
vastgestelde of gebruikelijke loonen en
toeslagen, deze maximaal tot dat bedrag te verhoogen.
Op 11 December bereikte ons een
brief van den Rijksbemiddelaar, waarin hij berichtte, dat hij ons verzoek
tot goedkeuring van de collectieve ar-

beidsovereenkomst met zijn beslissing
van December j.l. als afgedaan beschouwde. ,
„Uw initiatief," zoo schreef de heer
Mr. P. H. Werner namens den Rijksbemiddelaar, „is van grooten invloed
geweest op de genoemde beslissing."
Intusschen hadden wij ook al reeds
contact gezocht met de schilders- en
stucadoorspatroons. Met de schilderspatroonsvereeniging „De Vereenigde
Eindhovensche
Schilderspatroons",
kwamen wij overeen, dat de uurloonen voor de volslagen gezellen van 23 jaar en ouder - op dezelfde
hoogte, gebracht zouden worden als
die van den timmerman, n.l. 70 cent
per uur; voor de jongeren zou een
overeenkomstige verhooging gegeven
worden, terwijl eveneens de sociale
bepalingen van de C.A.O. 1940-1941
zouden worden nagekomen; de vacantiebonnen zouden dienovereenkomstig
worden verhoogd.
Hierdoor is bereikt, dat het uurloon
van den schilder gelijk is gekomen
aan dat van den timmerman en metselaar, een wensch, die bij de schilders
al jaren heeft geleefd en die telkenjare door de besturen op de conferentie, naar voren werd gebracht, tot
noch toe echter zonder resultaat.
Ook met de stucadoorspatroons had
ccn bespreking plaats gehad. De uurloonen zouden bepaald worden overeenkomstig de tot nu toe betaalde
weekloonen; ook zouden de sociale bepalingen van het laatste contract
worden nagekomen.
Ziehier
bouwvakarbeiders
van
Eindhoven, het resultaat van nog
maar twee maanden werk der vakbeweging. Aan U de taak, te toonen,
dat te waardeeren, door nog in grooter aantal toe te treden tot de bouwvakarbeidersbonden. Alleen daardoor
kan worden bereikt dat de afgesloten
contracte»- ook worden nageleefd, wat
in dezen tijd van het allergrootste
belang moet worden geacht.
De Bedrijfsunie
voor het Bouwbedrijf.

Onmiddellijk na de publicatie van
het besluit van den Rijksbemiddelaar,
waarbij den werkgevers toestemming
wordt verleend, de bestaande loonen
voor zoover deze minder bedragen
dan 125% van de op 10 Mei 1940
vastgestelde of gebruikelijke, maximaal tot 125% te verhoogen, wendden de besturen van de werkliedenorganisaties m.n. de Ned. R.K. Sigarenmakers-en Tabaksbewerkersbond en de
Ned. Tabaksbewerkersbond, zich ter
bespreking en uitvoering van genoemd
besluit tot de werkgevers sigarenfabrikanten.
De Christelijke Bond van Sigarenmakers kon nog geen partij zijn, omdat geen hoofdbestuurder van dezen
bond in het bevrijde deel van Nederland verblijf houdt.
Was er formeel voor de werkgevers-vertegenwoordigers een moeilijkheid, deze sociale aangelegenheid
in behandeling te nemen - de Nederl.
R.K. Vereeniging van Sigarenfabrikanten was tijdens de bezetting ontbonden en nog niet opgericht en de
Vakgrpep Sigarenindustrie wil zich
formeel niet met sociale kwesties
bezig houden. Voor de besprekingen
met de vertegenwoordigers der arbeiders aanvingen, hadden de werkgevers deze formeele moeilijkheid

reeds opgelost en de Kring Zuid van
genoemde Vakgroep, waarin alle
sigarenfabrikanten in het bevrijde
gebied vertegenwoordigd zijn, aangewezen om de sociale belangen van
het bedrijf te behartigen.
Werkgevers- en werknemers-vertegenwoordigers stelden zich wederzijds op het standpunt, dat de mogelijkheden, welke het besluit van den
Rijksbemiddelaar voor de arbeiders
bood, dienden verwezenlijkt te worden.
Een bij de werkende fabrieken
gehouden loonenquête wees uit, dat
voor alle groepen in het sigarenbedrijf sinds 10 Mei 1940 dejoonen, als
bedoeld bij het besluit van den Rijksbemiddelaar, gemiddeld met 15% waren verhoogd. Om het maximum toegestane percentage loonsverhooging
te bereiken, mocht dus nog 10%
verhooging worden gegeven. Daartoe
verklaarden de werkgevers zich bereid
en zo is, ingaande de eerste loonbetaaldag na 15 Jan. 1945, 10% toeslag betaald op de brutoloonen.
Ook voor de wachtgelders is met
ingang van denzelfden datum, het
wachtgeld met 10% verhoogd.
De Bedrijfsunie voor het
Sigaren- en Tabaksbedtijf

