
een bewijs hebben gegeven van hun gevoel van internationale
solidariteit.

Verscheping reliefsgoederen naar Indonesië
In verband met het feit, dat de Australische havenarbeiders wei*
gerden, schepen met goederen, bestemd voor Indonesië, te laden,
heeft het bestuur van het N.V.V. zich enkele keren telegrafisch
gewend tot het Australische Vakverbond en er op aangedrongen
te bewerkstelligen, dat schepen met relief^goederen voor Indo=
nesië geladen worden.
Uit de op zich zelf verwarde berichtgeving over deze aangelegen*
heid kon niet de indruk verkregen worden, dat aan dit verzoek
ten volle gevolg is gegeven.
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DIVERSE BEMOEIINGEN

Propaganda

De propaganda voor het N.V.V. werd in feite reeds ingezet in de
maand September van het jaar 1944. In deze maand drongen de
geallieerde legers het Zuiden van ons land binnen en in elke stad,
waar zij de vrijheid brachten, begonnen onze mensen onmiddellijk
met het werk, waarover zo vaak in bezettingstijd gesproken werd.
De mogelijkheden in het bevrijde Zuiden waren aanvankelijk zeer
gering. Verkeersmiddelen, postverbindingen en telefoonaanslui;
tingen ontbraken geheel. Toch werd het werk aangepakt en lang;
zaam, maar zeker, kon vanuit één centraal punt het propagandist
tisch werk worden geleid.
Al spoedig werd dan ook overgegaan tot de uitgifte van een letter=
biljet met als tekst: „In bevrijd Nederland is plaats voor een vrije
vakbeweging. Wordt lid van het N.V.V." Bovendien was het
mogelijk gebruik te maken van de radiozender „Herrijzend
Nederland", die aanvankelijk in Eindhoven gevestigd was. Reeds
in de maand November was het C. J. van Lienden, die, als voor=
zitter van het voorlopige N.V.V. in het Zuiden, een propagandist
tisch woord via de radio tot het Nederlandse volk kon richten.
Bij de jaarwisseling van 1944—1945 werden in een grote oplage
zogenaamde nieuwjaarskaartjes huis aan huis verspreid, welke
kaartjes in dichtvorm een opwekking bevatten, om zich in de
gelederen van het N.V.V. te scharen. Teneinde verschillende
bezwaren te kunnen ondervangen, werd besloten om over te gaan
tot aanstelling van een aantal plaatselijke functionarissen, die de
propaganda in hun stad en naaste omgeving ter hand konden
nemen. Dat deze aanstelling slecht een tijdelijk karakter droeg,
behoeft geen nader betoog.
Propagandisten werden aangesteld in Heerlen, Maastricht, Goes,
Breda, Den Bosch, Sas van Gent en Tilburg.
Toen de bevrijding van geheel ons land een feit was, bestond in
de drie zuidelijke provincies het N.V.V. weer. Het functionneerde
behoorlijk en was reeds gekend in allerlei belangrijke vraagstukken
van sociale en economische strekking, die vooral in de periode
direct na de bevrijding zo moeilijk tot een oplossing konden
worden gebracht.
Het is van belang te herinneren aan het feit, dat reeds voor de
oorlog in het Zuiden een assistentsbestuurder van het N.V.V,
geplaatst was, om vanuit zijn standplaats Eindhoven de belangen
van onze vakbeweging te dienen. Bij het uitbreken van de oorlog
in Mei 1940 werd deze functie bekleed door C. Z. de Vries. Hij
was het, die met C. J. van Lienden in hoofdzaak het N.V.V. in
het Zuiden vertegenwoordigde, toen de bevrijding doorzette. Met
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hen werkten nauw samen de navolgende districtsbestuurders, die
eveneens in het Zuiden woonachtig waren:
T. Blog (Sigarenmakers), A. G. M. van Bokhorst (Bouwarbeiders),
A. C. J. Leysen (Metaalbewerkers) en W. Liefaard (Fabrieks*
arbeiders).
Het is van grote betekenis te kunnen vaststellen, dat vanuit het
Zuiden getracht werd onmiddellijk contact te krijgen met de ge*
bieden in het Oosten van ons land, zodra deze eveneens konden
worden bevrijd. Daardoor werd bereikt, dat de vrienden, die daar
met de opbouw moesten beginnen, gebruik konden maken van de
ervaringen, die in het Zuiden werden opgedaan.
Zodra het N.V.V. over het gehele land vanuit Amsterdam kon
gaan functionneren bleek het noodzakelijk, om in nog andere
provincies tijdelijke krachten aan te stellen, die handelend naar de
richtlijnen vanuit Amsterdam gegeven, in hun gebied de weder*
opbouw van onze vakbeweging ter hand konden nemen.
Dergelijke functionarissen werden aangesteld voor de provincies
Groningen, Friesland, Overijsel. Gelderland en Noord=Holland.
Evenmin als in het Zuiden, ging het in het overige deel van het
land met de propaganda van een leien dakje.
De op papier goed uitgewerkte estafette^dienst werkte in de
practijk niet zo als gewenst mocht worden genoemd.
De bedoeling was, dat, terstond nadat de bevrijding een feit zou
zijn geworden, een propagandakrant, getiteld „Mededelingen;
blad", in een grote oplaag het land in zou gaan.
Wij zullen U de misère besparen die wij hadden alvorens de
krant, waarvoor de tekst voor een goed deel reeds half Juni 1944
was geschreven, het land in was.
Door het niet vlot functionneren van de estafettesdienst konden de
bonden ook niet met de gewenste snelheid hun leden bereiken. Dit
alles heeft remmend gewerkt.
Toen de zaak evenwel eenmaal weer enigszins liep, ging ook
alles vrij vlot en kwam, met het verkregen contact, de nodige
werkdrift terug en begonnen de leden zich te melden.
De practijk van het werk maakte het daarop gewenst, dat werd
overgegaan tot het oprichten van een speciale afdeling „Organi*
satie en Propaganda". Tot hoofd van deze afdeling werd benoemd
C. Z. de Vries uit Eindhoven, die daartoe met ingang van l Dec.
1945 vanuit Eindhoven naar Amsterdam werd overgeplaatst.

Overgegaan werd tot de samenstelling van een Centrale Propa*
ganda=Commissie.
In deze commissie hebben de navolgende personen zitting:

A. H. G. Blankensteyn, Grafische Bond
J. Blom, Ned. Bond van Personeel in Overheidsdienst
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H. J. v. d. Born,
H. van Dugteren,
L. Ebeling,
J. Lageveen
C. van der Lende;
H. J. Meyer,
J. G. Suurhoff,
C. Z. de Vries,
B. de Vries,

Metaalbewerkersbond
Penningmeester N.V.V.
Fabrieksarbeidersbond
Landarbeidersbond
Secretaris N.V.V.
„Mercurius"
Bestuurder N.V.V.
Hoofd Afd. Organisatie en Propaganda N.V.V.
Amsterdamse Bestuurdersbond.

Deze commissie vergaderde het eerst op 20 October 1945 en stelde
een algemeen plan op. Als gevolg hiervan werd na het overwinnen
van tal van grote moeilijkheden een grote propaganda*plaat uit*
gegeven in een oplage van 12.000 exemplaren. Deze plaat werd
door een reclame*maatschappij in het gehele land aangeplakt. Van
deze zelfde plaat werden raambiljetten gemaakt in een oplage van
10.000 exemplaren, welke biljetten aan alle Bestuurdersbonden en
Correspondentschappen in Nederland naar behoefte werden
toegezonden.
Vervolgens werd een propagandafolder uitgegeven in een oplage
van 200^000 stuks.
Om ons te kunnen wenden tot de oud*modern*georganiseerden,
die na de oorlog zich nog niet als lid hadden gemeld, werd over*
gegaan tot de uitgifte van de z.g. brief*Kupers, onder de titel:
„Een woord van man tot man". Dit propagandamateriaal werd
via de Hoofdbesturen aan de betrokkenen toegezonden en de
oplage hiervan bedroeg ruim 12.000 exemplaren.
Bij de jaarwisseling werd een advertentie in kleurendruk in de
bladen van de Arbeiderspers geplaatst.
In voorbereiding is thans nog de uitgifte van een aantal brochures.
Eén daarvan getiteld: „Ferme jongens, stoere knapen", werd ge*
schreven door Chris de Vries en richt zich tot de jonge arbeiders
van Nederland.
Een volgende brochure, getiteld: „Grijpt als het rijpt', werd ge*
schreven door H Meyer, den secretaris van de Alg. Ned. Bond van
Handels* en Kantoorbedienden en Handelsreizigers „Mercurius"
en zal verkocht worden onder de hoofdarbeiders van Nederland.
Het lag in het voornemen nog meer brochures te doen verschijnen,
doch de papierschaarste speelt ons parten.
De Propaganda*Commissie besloot ook over te gaan tot het
organiseren van kader*bijeenkomsten. Deze vergaderingen zijn in
het gehele land gehouden. Er vonden er in totaal 31 plaats. De
onderwerpen, die daar behandeld werden, zijn: „40 jaar N.V.V."
en „De Propaganda".
Blijkens de rapporten kan worden geconcludeerd, dat deze bijeen*
komsten in een behoefte hebben voorzien.
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Het is eveneens van betekenis onder het hoofd „Propaganda"
gewag te maken van de serie feestelijke bijeenkomsten, die ge*
organiseerd werden naar aanleiding van het 40*jarig bestaan van
het N.V.V. In Amsterdam vond een dergelijke herdenkings*
bijeenkomst plaats in het Concertgebouw en verder werden soort?
gelijke bijeenkomsten belegd in 15 andere plaatsen van Nederland,
in hoofdzaak in de hoofdsteden van de verschillende provincies.
Aan deze laatste bijeenkomsten werd medegewerkt door het ge*
zelschap van Willem van Cappellen en door Mevrouw Jo Hekkert
—van Eijsden. Deze bijeenkomsten zijn allemaal goed geslaagd.
Ook van de mogelijkheden, die de radio biedt, werd gebruik ge*
maakt. Reeds in het Zuiden was met de leiding van „Herrijzend
Nederland" overeengekomen, dat de vakbeweging elke week
een kwartier in de aether zou zijn. Dit had tot gevolg, dat om
beurten het N.V.V., het R.K.W.V. en het C.N.V. een kwartier
zendtijd verzorgde. Dit vond voortgang, toen weer van de radio*
zenders te Hilversum gebruik kon worden gemaakt. De toestand
verbeterde aanmerkelijk, toen de radio*omroepverenigingen weer
konden gaan functionneren en wij op de medewerking van de
V.A.R.A. konden rekenen, die onmiddellijk bereid bleek, ons een
kwartier zendtijd per week ter beschikking te stellen.
Voor de vulling van deze radioskwartiertjes werden de verschil*
lende Hoofdbesturen zoveel mogelijk ingeschakeld. Er wordt
naar gestreefd, om het „N.V.V.*kwartier" een bijzonder karakter
te geven en we hebben goede hoop, daarin te slagen.
Dit is in grote lijnen, wat werd gedaan op het terrein van de
propaganda. We zijn ons er van bewust, dat vooral in deze tijd op
dit zo belangrijke gebied meer moest worden gedaan. De moeilijk*
heden van allerlei aard blijken echter zo groot, dat we er in moe*
ten berusten, nog wel enige tijd nodig te zullen hebben, voordat
we bevredigend kunnen werken.
Stelselmatig wordt gewerkt aan de grondslag, die daarvoor nodig
zal zijn. Belangrijk daarbij is, dat vooral in de provincies gewerkt
wordt aan de vestiging van provinciale organen, die in staat zullen
zijn, belangrijk werk op propagandistisch gebied te verrichten.
Daartoe zal elke provincie haar N.V.V.*Contact*Commissie krij*
gen, die, bekleed met bepaalde bevoegdheden, beter dan voorheen
in staat zal zijn naar behoefte ook een provinciaal getinte
propaganda te voeren, die past in het raam van de landelijke
propaganda.
Wij willen dit hoofdstuk niet besluiten dan nadat we onze wel*
gemeende dank hebben uitgesproken voor de grote activiteit die
talloze werkers overal in het land hebben getoond.
Samen met hen hebben we onze vakbeweging doen herrijzen en
kan weer veel en goed werk in het belang van het Nederlandse
volk worden verricht.
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Publiciteit
Reeds tijdens de bezetting werd besloten, dat het N. V.V. een blad
zou uitgeven voor alle leden der aangesloten organisaties. Dit lag,
gezien de ontwikkeling in de richting van groter centralisatie, ook
voor de hand. De uit te geven krant zou moeten zijn een familie*
blad in de goede zin des woords.
De weg van wens tot werkelijkheid is echter in het bevrijde
Nederland, zodra er papier aan te pas moet komen, een zeer
lange en moeilijke
Op 16 Mei 1945 verscheen het eerste nummer van een reeds lang
voorbereid Voorlopig Mededelingenblad in een oplaag van 500.000
exemplaren. Het bevatte enkele manifesten en verder organisator
rische mededelingen, die voor de wederopbouw van onze vak*
beweging noodzakelijk in het hele land bekend gemaakt moesten
worden.^De verspreiding van deze eerste krant leverde grote
moeilijkheden op, wegens het ontbreken van vervoergelegenheid
en contactpunten.
Midden Juni verscheen nr. 2 van het Voorlopig Mededelingen*
blad eveneens in een oplaag van 500.000 exemplaren.
Intussen hadden wij ons in verbinding gesteld met het M.G.
teneinde voor ,De Vakbeweging" en voor de vakbladen der aan*
gesloten organisaties papiertoewijzingen te verkrijgen. Na heel
wat moeite waren we eind Juli zo ver, dat de vakbladen tweemaal
per maand mochten verschijnen in een gezamenlijke oplaag van
150.000 exemplaren, terwijl „De Vakbeweging" eenmaal per maand
met dezelfde oplaag kon uitkomen. Sommige bestuurdersbonden,
die zelf een krantje uitgaven, werd toen verzocht, dit stop te
zetten aan welk verzoek gevolg gegeven werd. Nr. 3 van „De
Vakbeweging" hebben wij met een restant papier uit de illegale
periode nog kunnen verspreiden in een oplaag van 400.000 exem*
plaren maar toen was het uit; we moesten verder van onze legale
papiertoewijzing gaan leven. Het werd een eindeloze strijd in de
eerste plaats om de oplage van „De Vafcbewegmg en de vak*
bladen olijke tred te doen houden met het snel groeiende leden*
tal in de tweede plaats om veelvuldiger en in groter formaat te
moöen verschijnen. Legio brieven, telefoontjes, besprekingen en
reizen naar Den Haag zijn nodig geweest om eerst van het M.G.,
later van het bureau Perszuivering en van de Papiertoewijzings*
commissie te krijgen, wat wij nodig hadden. De wijze van werken
dezer instanties kan men moeilijk accuraat en soepel noemen.
Ook kwam er nog al eens verandering in de bevoegdheden en in
de werkwijze dezer instellingen, wat een vlotte afdoening van
zaken eveneens bemoeilijkte.
Wij slaagden erin om met ingang van October 1945 ook „De Vak*
beweging" tweemaal per maand te laten verschijnen.
Door gebrek aan ruimte blijft er vaak meer liggen dan den redac*
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teur lief is. Toch zullen wij er naar streven, in een straks vergrote
krant ook eens wat luchtiger kost te brengen. Bovendien is een
tekenaar geëngageerd, waardoor de krant een wat aantrekkelijker
uiterlijk zal krijgen.

Contact met de pers.
Kort na de bevrijding belegden wij een persconferentie, waarvoor
een groot aantal bladen werd uitgenodigd. Het resultaat was niet
bemoedigend, slechts enkele bladen hadden een vertegenwoor*
diger gezonden. Wat deze van het medegedeelde in hun krant
plaatsten was zo weinig, dat wij de persconferentie als verloren
moeite kunnen beschouwen. Ook in ander opzicht zijn onze
ervaringen met de dagbladpers zeer teleurstellend. Herhaaldelijk
geven wij perscommuniqué's uit, die echter zelden of nooit
worden gepubliceerd. „Het Vrije Volk" maakt op deze regel een
loffelijke uitzondering. „Het Parool" nam bij meer dan één
gelegenheid een vijandige houding tegenover onze vakbeweging
aan. Pogingen om door ingezonden stukken of besprekingen
onjuiste beweringen gerectificeerd te krijgen, slaagden slechts ten •
dele. Niettemin hebben wij de indruk, dat onze pogingen de
„Parool" f redactie toch wel een beter inzicht hebben bijgebracht
aangaande de problemen, welke op sociaal=economisch en organi*
satorisch terrein liggen.

Manifesten.
Naar aanleiding van de staking in de Rotterdamse havens werd in
een oplaag van 1.000.000 exemplaren, tezamen met R.K. Arbeiders*
beweging en Chr. Nat. Vakverbond een manifest uitgegeven,
getiteld „De les van Rotterdam".
Met betrekking tot de actie van de E.V.C, stelden wij een mani=
fest samen, getiteld „Eenheid", dat in Amsterdam in 50.000 exerm
plaren verspreid werd. In verband met het papiergebrek zonden
wij aan alle Bestuurdersbonden een exemplaar toe, met de opwek*
king om dit manifest zo nodig en mogelijk ter plaatse te laten
nadrukken. In verscheidene plaatsen is dit geschied.
Naar aanleiding van de totstandkoming van de Partij van de
Arbeid werd in een manifest aan de werknemers de vraag voor;
gelegd, of het niet goed zou zijn, ook één sociaal=economische
organisatie van de arbeid te stichten. De oplaag van dit manifest
was ruim 500.000. Het werd ook in de pers gepubliceerd en voor
de radio voorgelezen.

Brochures.
In een oplaag van 2000 exemplaren werd een brochure van de
hand van Van der Lende uitgegeven over de totstandkoming van
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het Wereldverbond van Vakverenigingen. Door de Propaganda*
commissie zijn ook enkele brochures uitgegeven, waarvan in het
verslag dezer commissie melding wordt gemaakt.

Documentatiemateriaal.
Het bleek door papiergebrek en de hoge kosten voorlopig
onmogelijk om ons documentatiemateriaal weer in de oude vorm
uit te geven. Daarom wordt voorlopig gestencild materiaal aan
de hoofdbesturen en de bestuurdersbonden verstrekt.

Mededelingenblad voor Hoofdbesturen en Bestuurdersbonden.
Teneinde de stroom van circulaires wat in te dammen werd op
onregelmatige tijden een gestencild mededelingenblad aan hoofd*
besturen en bestuurdersbonden toegezonden, waarin de verschil*
lende mededelingen werden samengevat.

N.V. „De Arbeiderspers"
Reeds in de eerste bezettingsjaren waren voorbereidende maat.
regelen besproken om op de dag van de bevrijding van ons land,
deze onderneming weer onder het beheer van de rechtmatige
eigenaren te brengen. Die maatregelen zijn volledig doorgevoerd,
waardoor het bedrijf thans weer geheel ter beschikking is ge,
komen.
Het gebouw te Arnhem is grotendeels vermeld. Het gebouw te
Rotterdam is aanzienlijk beschadigd, terwijl dat m Groningen
geheel verwoest is. Het bedrijf wordt daar evenwel voortgezet.
In de schade aan gebouwen en machines zal ten dele door de
schadevergoedingen, ten dele door financiering uit het eigen
bedrijf dienen te worden voorzien.
De oplagen van de dagbladen zijn aanzienlijk hoger dan voor
1940, terwijl ook het handelsdrukwerk een belangrijke inkomsten*
post vormt. De financiële toestand van het bedrijf kan onder de
gegeven omstandigheden bevredigend worden genoemd.
De zuivering onder het personeel heeft haar beslag gekregen.
Als commissarissen van het N.V.V. zijn aangewezen: E. Kupers,
voorzitter van de Raad van Commissarissen, H. van Dugteren,
gedelegeerd commissaris, J. G. Suurhoff, H. J. v. d. Bom, Th.
Smeding en G. Klein.

Bemoeiingen met de organen, belast met de uitvoering van de
Ziektewet

Terstond na de bevrijding en nadat men in het Zuiden des lands
reeds voortreffelijk opbouwend werk had gedaan, werden over het
gehele land de besturen der bedrijfsverenigingen, welke belast
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waren met de uitvoering van de Ziektewet, weer samengesteld
uit de vertrouwde en geschikte krachten.
Het Bestuur van de Federatie van Bedrijfsverenigingen werd
onzerzijds in de opengevallen plaatsen aangevuld met Van Dugte*
ren en Oosterhuis. In het Dagelijks Bestuur nam Kupers weer zijn
vroegere plaats in.
In de besturen der bedrijfsverenigingen voltrok zich na de zuive*
ring een gelijk proces.
De Commissie van Overleg, een contactorgaan van de Federatie
ver Bedrijfsverenigingen en de Raden van Arbeid, werd opnieuw
samengesteld.
In de zogenaamde Contactcommissie uit de Federatie is Oosters
huis opgenomen. Deze commissie is belast met de behandeling van
geschillen of moeilijkheden met betrekking tot de uitvoering van
de Ziekteket.
Het N.V.V. en de bonden hebben in de besturen der volgende
bedrijfsverenigingen één of meer vertegenwoordigers:
Federatie van Bedrijfsverenigingen, Nederlandse Algemene Be*
drijfsvereniging voor Ziekteverzekering, Algemene Bedrijfsver*
eniging Vakgroep Aardappelmeelindustrie, Algemene Bedrijfs*
vereniging Groep Stroocartonindustrie, Algemene Bedrijfsvereni*
ging voor Ziekengeldverzekering, Bedrijfsvereniging voor Zieken*
geldverzekering voor het bedrijf van Beetwortelsuikerfabricage en
Suikerraffinaderij, Bedrijfsvereniging voor Ziekengeldverzekering
en Kinderbijslagverzekering van de Nederlandse Klei*Industrie en
aanverwante vakken, Bedrijfsvereniging voor Ziekengeldverzeke*
ring voor het Houtbedrijf en aanverwante bedrijven, Bedrijfsver*
eniging voor Ziekengeldverzekering in de Nederlandse Steenindu*
srrie, Bedrijfsvereniging voor Ziekengeldverzekering in de Neder*
landse Schoenindustrie, Bedrijfsvereniging voor Ziekengeldver*
zekering voor het Brouwerijbedrijf en aanverwante bedrijven,
Bedrijfsvereniging voor Ziekengeldverzekering van Nederlandse
Gemeenten, Algemene Bedrijfsverenigging voor de Bouwbedrij*
ven, Centrale Bedrijfsvereniging voor de Bouwbedrijven, Alge*
mene Bedrijfsvereniging voor de Middenstand, Ziekte*Onderlinge,
Onderlinge Omslagvereniging voor de Bouwbedrijven en aanver*
wante vakken, Bedrijfsvereniging voor Ziekengeldverzekering voor
het Bakkersbedrijf, Bedrijfsvereniging voor Ziekengeldverzekering
voor de Verbruikscoöperaties, Bedrijfsvereniging voor Ziekengeld*
verzekering voor het Grafisch Bedrijf en aanverwante bedrijven.
Gemengde Bedrijfsvereniging voor Ziekengeldverzekering, Cen*
trale Landbouw Onderlinge II, Tuinbouw Onderlinge II, Stichtse
Ziekteverzekering (Afd. Nat. Boeren Onderl.) „De Samenwer*
king", Bedrijfszièkenkas voor Land* en Tuinbouw, De Onderlinge
Ziekteverzekering, Bedrijfsvereniging voor Ziekengeldverzekering
voor de Metaalindustrie, Metaalbedrijfsvereniging voor Zieken^
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geldverzekering, Bedrijfsvereniging voor Ziekengeldverzekering
voor de Centrale Verwarmingsindustrie en aanverwante bedrij*
ven, Centrale Onderlinge, Bedrijfsvereniging voor Ziekengeld*
verzekering voor de Meubileringsindustrie, Nederlandse Bedrijfs*
vereniging voor Ziekengeld en Kinderbijslagverzekering voor het
Si?arenmakersbedrijf en aanverwante bedrijven, Ziekte*risico*ver*
enlging „De Samenwerking", Bedrijfsvereniging voor ziekengeld*
verzekering en Kinderbijslagverzekering voor het Twentse textiel*
bedrijf en aanverwante bedrijven, Bedrijfsvereniging voor Zieken*
geld * en Kinderbijslagverzekering in de Textielnijverheid, Be*
drijfsvereniging voor het Kledingbedrijf, Bedrijfsvereniging voor
Ziekengeldverzekering voor de Vervoer* en Havenbedrijven, Be*
drijfsverzekering voor Ziekengeld en Kinderbijslag m de Haven*
en Vervoerbedrijven, Bedrijfsvereniging voor Ziekengedverzeke*
ring voor het Groot*Baggerbedrijf en aanverwante bedrijven,
Algemene Bedrijfsvereniging voor Ziekengeldverzekering Groep
Beurtvaartbedrijf, Nederlandse Bedrijfsvereniging voor de Mid*
denstand, Bedrijfsvereniging Noord*Nederland, Bedrijfsveren *
ging voor de Kledingindustrie, Bedrijfsvereniging voor het Schil*
dersbedrijf. , 0 ,,
Ons Bestuur is voorts nog vertegenwoordigd m het College van
Toezicht op de Uitvoering van de Ziektewet.

Bureaux voor Arbeidsrecht
Reeds in -de zomer van 1944 werd op initiatief van mevr. mr.
Chr. A. de Ruyter-De Zeeuw een begin gemaakt met de voor*
bereiding van het werk der Bureaux voor Arbeidsrecht na de
oorlog. Het Bestuur van het N.V.V. aanvaardde m principe een
schema voor een rechtskundige dienst, dat voorzag m een gecen*
traliseerde organisatie voor het ge-hele land.
Er zouden komen Regionale Bureaux, m de regel onder leiding
van een meester in de rechten, die van deze taak volledig zijn
beroep zou maken.
De ontwikkeling van het arbeidsrecht was namelijk reeds vóór
de oorlog zo ver voortgeschreden, dat het eigenlijk alleen naar
de eis beoefend kan worden door juristen, die zich, op dat gebied
hebben gespecialiseerd of daarmee gelijk te stellen personen.
De Regionale Bureaux zouden worden samengevat tot een
rechtskundige dienst voor het gehele land en door middel van
correspondentschappen vertegenwoordigd zijn m alle plaatsen,
waar de vakbeweging leden telt. Daardoor kon worden bereikt,
dat de leden der plattelandsafdelingen evenzeer van de rechts*
bijstand der vakbeweging gebruik konden maken als die m de
^rote steden
Natuurlijk zou de opbouw van dit gehele apparaat tijd vorderen.
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Aangezien te verwachten was, dat onmiddellijk na de bevrijding
een grote behoefte aan rechtskundig advies zou ontstaan, tenge?
volge van het door en naast elkaar bestaan van allerlei nieuwe
en oude voorschriften, was het nodig, dat de Bureaux dadelijk
hun werkzaamheden hervatten.
Bij deze vooruit verwachte moeilijkheden kwamen talrijke
andere, tengevolge van het verbreken van alle verbindingen en
de algemene verarming en uitplundering in de laatste maanden
van de oorlog. In sommige plaatsen slechts kon de arbeid ter=
stond worden aangevat en daar is ook onder dikwijls moeilijke
omstandigheden een eerbiedwaardige hoeveelheid werk verzet.
In andere plaatsen evenwel, waar de vroegere functionarissen
weg waren of niets van zich lieten horen, geschiedde niets. Van
uitbreiding van het werk tot het platteland kon in het begin geen
sprake zijn.
Door al deze omstandigheden duurde het tot begin 1946, voordat
de rechtskundige dienst in zijn nieuwe, gecentraliseerde vorm
kon gaan functionnereh. Zelfs nu nog gaat de arbeid der
Bureaux, vooral van die, welke een groot stuk platteland omvat*
ten, met abnormale moeilijkheden gepaard. Moeilijke verbindin*
gen, ontbreken van schrijfmachines en kantoormeubelen, gebrek*
kige huisvesting, duur en schaars -drukwerk en andere gevolgen
van de oorlogstoestand dragen daartoe bij. Bovendien wordt de
rechtskundige bijstand in hoge mate bemoeilijkt, doordat vele
overheidsorganen een sterke neiging vertonen om terug te keren
tot de „geheime bureaucratie", zodat het dikwijls zeer moeilijk
is de beschikking te krijgen over de voorschriften, waarover men
advies moet geven.
Er zijn thans acht Regionale Bureaux voor Arbeidsrecht, te
weten:

1. Regionaal Bureau voor Arbeidsrecht te Amsterdam, Dr. Henri
Polaklaan 9. Adviseur: L. de Vries, Ressort: Amsterdam met
naaste omgeving en de Zaanstreek.
2. Regionaal Bureau voor Arbeidsrecht te Rotterdam, Van Vol*
lenhovenstraat 35. Adviseur: mr. Chr. A. de Ruyter—De Zeeuw.
Ressort: Rotterdam en naaste omgeving, Dordrecht en omgeving,
alsmede de Zuidhollandse Eilanden.
3. Regionaal Bureau voor Arbeidsrecht te Den Haag, Prinse*
gracht 73. Adviseur: J. J. van Langen. Ressort: Den Haag en
Delft met naaste omgeving.
4. Regionaal Bureau voor Arbeidsrecht te Utrecht. Oudegracht
245. Adviseur: mej. mr. C. de Boer. Ressort: de provincie
Utrecht, het Gooi, een deel van de Veluwe, de NedersBetuwe en
een gedeelte van ZuidsHolland (Gouda en Alph,en aan de Rijn
met omgeving).
5. Regionaal Bureau voor Arbeidsrecht te Haarlem, Kruisweg 74.
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Adviseur: mr. J. Verlooy. Ressort: het overige deel van Noords
Holland, alsmede Leiden en omgeving.
6. Regionaal Bureau voor Arbeidsrecht te Zutphen, Albert Cuyp*
straat 15. Adviseur: F. C. Gies. Ressort: de provincies Overijssel
en Gelderland, met uitzondering van een deel van de Veluwe en
van de NedersBetuwe.
7. Regionaal Bureau voor Arbeidsrecht te Eindhoven, Heezerweg
194. Adviseur: H. Smit. Ressort: de provincies Noor&Brabant,
Limburg en Zeeland.
8. Regionaal Bureau voor Arbeidsrecht te Groningen, Turfsingel
75. Adviseur: mr. C. M. M. Brouerius van Nidek. Ressort: de
provincies Groningen en Drente. Voor het ressort Friesland
treedt als adviseur^ op mr. A. A. M. van der Meulen, Zaailand
88 te Leeuwarden.

Voor elk dezer Regionale Bureaux is een bestuur gevormd, dat
toezicht houdt op de gang van zaken en het contact met de vak.
beweging in het rayon levendig houdt.
De adviseurs der Bureaux houden spreekuren in de standplaats
van het Bureau en bovendien in de voornaamste plaatsen van
hun ressort. Verder zijn correspondenten aangesteld, zoveel
mogelijk in elke plaats, waar de vakbeweging leden telt. Op dn
ogenblik bedraagt het aantal correspondenten 140. Zij houden
ter plaatse spreekuren en geven de zaken, die hun worden voor,
gelegd, door aan den adviseur van het Regionale Bureau voor
Arbeidsrecht, waaronder zij ressorteren.
Om het werk der correspondenten te vereenvoudigen, heelt het
N.V.V formulieren laten vervaardigen, waarop voor bepaalde
soorten zaken, b.v. ontslag, Ziektewet, Ongevallenwet alle vra*
gen vermeld zijn, welke in de regel gesteld moeten worden. Door
het gebruik van deze formulieren wordt bevorderd, dat de advi*
seur dadelijk over alle noodzakelijke gegevens kan beschikken.
Bovendien geeft het N.V.V. ten behoeve van de correspondenten
sedert l April 1946 weer een gestencild orgaan, „Arbeidsrecht ,
uit, dat onder redactie staat van mr. J. Mannoury. Dit orgaan
bevat een cursus in de beginselen van het arbeidsrecht, alsmede
een vragenbus.
In tegenstelling tot hetgeen vóór de oorlog gebruikelijk was,
staan de Bureaux tegenwoordig alléén ter beschikking van de
leden der algemene vakbeweging en hun inwonende gezinsleden.
NieUeden worden alleen dan geholpen, wanneer zij zich bij
gelegenheid van hun bezoek aan het Bureau als lid wensen aan te
melden Bovendien wordt in uitzonderingsgevallen bijstand ver,
leend in zaken van arbeidsrecht aan personen, die met voor het
lidmaatschap ener vakorganisatie in aanmerking komen en die
redelijkerwijze elders geen hulp kunnen krijgen, b.v. invaliden.

109



Tenslotte bestaat de mogelijkheid, dat bepaalde gemeenten of
provinciën door het verlenen van een subsidie ten behoeve van
de Bureaux voor Arbeidsrecht bewerken, dat deze Bureaux ook
ter beschikking staan van anderen dan de leden der algemene
vakbeweging.
De hulp der Bureaux is thans voor de leden kosteloos. Het bet
stuur van het N.V.V. heeft besloten de vroegere regeling af te
schaffen, volgens welke van de geïnde bedragen 10 % werd afge=
houden. Deze bedragen kunnen dus thans onverkort ter beschik*
king van de leden worden gesteld. Wel moeten natuurlijk proces*
kosten e.d., die ten- behoeve van een bepaald lid zijn gemaakt,
vergoed worden.
Evenals dat vóór de oorlog het geval was, worden ook thans de
zaken, waarin krachtens de sociale verzekeringswetgeving hoger
beroep wordt ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep te
Utrecht, voor alle Bureaux centraal behandeld vanwege het
N.V.V. Met deze behandeling is belast mr. J. Mannoury.

N.V.V.st.b.c.sfonds
De Stichting N.V.V.=t.b.c.=fonds heeft op l Augustus 1945 haar
werkzaamheden hervat.
Door het Verbondsbestuur van het N.V.V. is besloten de be=
stuurssamenstelling niet dezelfde te doen zijn als voor de oorlog
het geval was. Het aantal leden van het Dagelijks Bestuur van
het Fonds is teruggebracht van vijf tot drie, het aantal leden van
de Raad van Beheer tot 9 (vroeger wees elke bij het Fonds aan-
gesloten organisatie l lid in de Raad van Beheer aan). De defini*
tieve beslissing hierover berust bij de Stichting zelf, zodat het
hier slechts om voorlopige maatregelen gaat.
Door het bestuur van het N.V.V. zijn H. van Dugteren en A. W.
Rengelink resp. als voorzitter en secretarisspenningmeester van
het Fonds aangewezen.
De op 8 en 9 Januari 1946 gehouden Hoofdbesturenvergadering
van het N.V.V. heeft de contributie aan het t.b.c.fonds vastge*
steld op l? cent per lid en per week.
Voor wat de te verstrekken steun uit het fonds betreft, worden
dezelfde richtlijnen gevolgd als die, welke vóór de oorlog werden
toegepast. Op 31 December 1945 vonden de volgende verstrekkin*
gen plaats:
Bijdrage in de verplegingskosten aan 15 leden, 12 echtgenoten van
leden en 13 kinderen;
Huishoudelijke hulp voor 29 echtgenoten van leden;
Bijdrage voor kleding aan 28 leden, 3 echtgenoten en 5 kinderen
van leden;
Reisgeld voor bezoek l maal per maand voor 19 leden, 6 echtge*
noten en 5 kinderen van leden;
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Geneeskundige behandeling voor l lid.
In totaal had het fonds aan het einde van het verslagjaar 199
patiënten ingeschreven aan wie in enigerlei vorm hulp werd ge*
boden.
Het fonds heeft enige gevoelige verliezen geleden. De vroegere
voorzitter van het Fonds, F. S. Noordhoff, heeft na de oorlog
bedankt voor zijn functie van bestuurder van het N.V.V., als
gevolg waarvan hij ook geen voorzitter van het Fonds kon blijven.
De medische adviseur Dr. J. Goudsmit en de administratrice
mej. M. Léon zijn beide op grond van hun Jood=zijn naar Duits;
land gesleept en niet teruggekeerd. In het afzonderlijk verschij*
nende jaarverslag van het N.V.V.*t.b.c.*fonds wordt over deze
verliezen uitvoeriger geschreven, doch ook op deze plaats moge
er van worden getuigd, dat het Fonds aan hen drieën veel te
danken heeft en hun niet weer terugkeren als een zeer ernstig
verlies moet worden beschouwd.

Ned. Ver. tot bevordering van de arbeid
van onvolwaardige arbeidskrachten
In 1940 zag Van der Lende zich genoopt te bedanken als lid van
het bestuur dezer Vereniging. Na de oorlog is hij in zijn vroegere
functie hersteld.

Vakbondsjeugdwerk
Hiervan valt nog weinig mede te delen. Het ligt in de aard van
dit werk, dat binnen betrekkelijk weinige jaren zowel het kader als
het leden*materiaal zich volkomen vernieuwt. Staat het werk
een aantal jaren stil, gelijk in de bezettingstijd het geval is ge*
weest, dan zijn nadien zowel de leiders als de leden op een leeftijd
gekomen, die hen voor jeugdwerk niet meer m aanmerking doen
komen. Met andere woorden, wij hebben voor het weer m gang
brengen van het jeugdwerk vrijwel geen aanknopingspunten
meer, alles moet opnieuw uit de grond gestampt worden.
Men kan niet zeggen, dat er voor de oorlog in onze vakbeweging
algemeen tevredenheid heerste over de resultaten, die met het
jeugdwerk waren bereikt. Het lag dus voor de hand eerst eens te
overwegen, of geheel op dezelfde wijze als voor 1940 geschiedde,
met het jeugdwerk moest worden voortgegaan.
Een eerste bespreking hiefover vond plaats op 17 November
1945 met vertegenwoordigers van bondsbesturen en enkele be*
stuurdersbonden, die vroeger jeugdwerk hadden gedaan.
Men was het er spoedig over eens, dat speciale bemoeiingen voor
de jeugd noodzakelijk waren. Over de resultaten van het voor*
oorlogse vakbondsjeugdwerk heerste een optimistischer stem*
ming dan voor de oorlog wel eens het geval was geweest. Men
had namelijk na de bevrijding gezien, dat tal van jongeren uit
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de vroegere jeugdgroepen thans in de afdelingsbesturen der
bonden hun plaats hebben gevonden. Op nog andere punten
werd overeenstemming bereikt. De Jeugdraad moest, zo vond
men, zo spoedig mogelijk weer in het leven worden geroepen.
Meer aandacht zou moeten worden geschonken aan de sociale
positie der jeugd, al zou men het algemene jeugdwerk (zang,
dans, muziek, toneel, wandelen, kamperen etc.) niet kunnen
missen. De vraag centralisatie of decentralisatie werd algemeen
gezien als een doelmatigheidsvraag, niet als een van principiële
aard.
Overeenkomstig de aanbevelingen van deze bijeenkomst heeft het
Verbondsbestuur weer een Jeugdraad ingesteld, welke als volgt is
samengesteld:
J. G.Suurhoff (N.V.V.), M. Eissing (N.V.V.), K. v. d. Berg (Meubel*
makers), J. Landman (Metaalbewerkers), V. v. d. Berg (Fabrieks*
arbeiders), J. v. d. Aar Jr. (Bakkersgezellen), H. W. Koppens
(Transportarbeiders), C. W. Jacobsen (Mercurius), W. J. Fijlstra
(Textielarbeiders), J. Engels (B.W.T.O.), J. v. d. Bunt (Diamant,
bewerkers), A. Coumans (Mijnwerkers), H. Kaper (Bouwarbei*
ders), A. de Ruyter (Landarbeiders).
De Jeugdraad verzocht aan het Verbondsbestuur een oproep tot
alle aangesloten organisaties te richten, waarin op de weder*
oprichting van jeugdgroepen wordt aangedrongen en waarin
enkele algemene richtlijnen voor deze groepen worden gegeven.
Het Verbondsbestuur voldeed aan dit verzoek en voegde aan de
oproep de opmerking toe, dat het gewenst zou zijn, als de in aan*
merking komende bondsbesturen een specialen man voor het werk
onder de jeugdige werknemers zouden vrij maken.

Ontwikkelingswerk
De mogelijkheden om reeds in de winter 1945='46 iets aan ont;
wikkelingswerk te doen, waren uiterst beperkt. De reisgelegen*
heid was slecht, verwarmde zalen waren moeilijk te krijgen en
bovendien ontbrak ook een corps van geschoolde inleiders. Toch
besloot het Verbondsbestuur, een poging te doen.
In de eerste plaats werd de bestuurdersbonden geadviseerd, zo
mogelijk tot wederoprichting van arbeidersavondscholen en
arbeiderskaderscholen over te gaan, gelijk deze vroeger door het
Instituut voor Arbeidersontwikkeling werden georganiseerd. Op
een enkele uitzondering na, is deze poging zonder resultaat ge=
bleven. Een van de moeilijkheden was, dat er bij leidende figuren
uit het vroegere Instiuut een tamelijk sterke neiging was om in
één of andere vorm dit Instituut weer in het leven te roepen en
dat men er daarom weinig voor voelde, zich te verbinden aan een
arbeidersavonds en kaderschool, uitsluitend van en voor de vak*
beweging. Niettemin zijn wij ernstig van plan, om de komende
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zomermaanden te benutten voor het treffen van voorbereidingen,
opdat dit hoogst nuttige werk in de aanstaande winter door onze
vakbeweging weer kan worden aangepakt.
Voor het houden van een zevental inleidingen voor de afdelings*
bestuurders in de verschillende plaatsen vroegen wij inleiders
aan de hoofdbesturen. Verscheidene hoofdbestuurders hebben
zich voor dit werk niet beschikbaar kunnen stellen, omdat de
wederopbouw van de eigen organisatie al hun tijd opeiste. Wel
stelde zich een aantal bezoldigde districtsbestuurders voor het
houden van inleidingen beschikbaar, wat met het oog op de
slechte verkeersmogelijkheden zeker voordelen had. Een nadeel
was echter, dat er zich onder deze districtsbestuurders een aantal
bevonden, 'die eerst na de oorlog waren aangesteld en die wij niet
of nauwelijks kenden, zodat van het N.V.V. uit ook niet te be*
oordelen viel, of zij allen wel voor hun taak berekend zouden
zijn. In enkele gevallen heeft dat wel teleurstelling opgeleverd.
Ten behoeve van deze kadercursussen werden zeven syllabi
samengesteld en wel over:

I. De gang van zaken in onze vakbeweging tijdens de oorlog;
II. De internationale vakbeweging;

III. De loon* en prijspolitiek;
IV. Totstandkoming, doel en werkwijze van de Stichting van

de Arbeid;
V. Eenheid, samenwerking of strijd?;

VI. Het nieuwe beginselprogram van het N.V.V.;
VII. Internationale sociale politiek.

De bestuurdersbonden konden uit deze serie een keuze maken,
dan wel alle zeven onderwerpen laten behandelen. Het N.V.V.
zorgde voor den spreker en betaalde diens reiskosten, de bestuur,
dersbonden zorgden voor de zaal.
Over de verschillende hierboven genoemde onderwerpen werden
nu de volgende aantallen cursusvergaderingen gehouden:
Onderwerp: I II UI IV V VI VII
Aantal cursussen 20 18 36 42 6
Hiervan reeds een
verslag ontvangen
omtrent 16 10 34 25 19 15 5
Bezoekers van laatst
genoemd aantal
cursussen 589 810 1501 1234 561 503 216
De organisatie van dit werk heeft niet op rolletjes gelopen. Her»
haaldelijk waren er onoverkomelijke verkeersmoeilijkheden,
lieten sprekers verstek gaan, bleken zalen onverwarmd te zijn.
Deze moeilijkheden in aanmerking nemende, mag gezegd worden,
dat het resultaat tenslotte niet onbevredigend geweest is.
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Vakopleiding

Commissie inzake leerlingstelsel, bedoeld in Titel 11 der Nijver;
heidsonderwijswet

Eind 1939 werd door een Commissie, samengesteld uit vertegen*
woordigers van werkgevers* en werknemerscentralen, een rapport
samengesteld over het leerlingwezen.
C. v. d. Lende maakte voor het Ned. Verbond van Vakvereniging
gen deel uit van deze Commissie.
Op grond van de gehouden besprekingen werd het volgende
vastgesteld:
Ie. Aangezien het, mede met het oog op de daaraan verbonden
kosten, niet waarschijnlijk moet worden geacht, dat binnen
afzienbare tijd op grote schaal uitbreiding van ambachtsschool*
onderricht zal plaats vinden, zal in bepaalde omstandigheden uit*
breiding van het Nijverheidsonderwijs door toepassing van Titel
II van de N.O.*wet, of een ander niet op deze wet gebaseerd
stelsel, verbetering kunnen brengen.
2e. Gelet op de steeds bestaande behoefte aan goed geschoolde
arbeiders, zou een mogelijke toepassing van enig leerlingstelsel of
uitbreiding daarvan nader kunnen worden beproefd voor de
volgende bedrijfstakken:
a. Bouwbedrijf (opleiding voor schilders, steenhouwers en hout*

granieters, betonwerkers, metselaars en stucadoors).
b. Meubelmakerij (opleiding voor meubelmakers, behangers en

stoffeerders).
c. Kledingindustrie (o.m. het engros*confectiebedrijf,'het lingerie*

en het dameskledingbedrijf en het herenkledingbedrijf).
d. Sigarenmakers* en tabakbewerkersbedrijf.
e. Metaalindustrie (verschillende branches in scheepsbouw, ma*

chine*industrie en constructiewerkplaatsen).
f. Textielindustrie (opleiding o.m. voor wevers en breiers in de

tricotrf en kousenindustrie).
g. Voedings* en genotmiddelenbedrijven (o.a. voor brood*, koek*

en banketbakkers, chocolade* en suikerbewerkers, slagers).
3e. Hoewel geen bezwaar makende tegen de verschillende vormen
van opleiding, is de Commissie van gevoelen, dat op de duur de
vakopleiding toch meer bedrijfsgewijze zal moeten worden be*
keken.
4e. Indien voor beroeps* of bedrijfsgroepen de opleiding over het
gehele land of voor bepaalde landsdelen, waar deze beroepen
worden uitgeoefend, krachtens Titel II wordt ter hand genomen,
is het nodig, dat een rechtspersoonlijkheid bezittende instelling
of vereniging wordt gevormd (Art. 39 der N.O.*wet), omdat deze
voor subsidie van Rijk en Gemeente in aanmerking komen.
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Voor sommige bedrijven zal de stichtingsvorm, voor andere de
verenigingsvorm het meest aangewezen zijn.
De Commissie legde uitdrukkelijk vast dat naar haar mening
het leerlingstelsel krachtens Titel II der N.O.,wet of een daaraan
gelijkwaardige opleiding in de eerste plaats kan worden gezien
als aanvulling op het ambachtsschoolonderwijs, doch dat het ook
als op zich zelf staande opleiding niet kan worden gemist, b.v.
omdat een bepaald vak op de ambachtsschool met wordt onder*
wezen of in een bepaalde plaats geen ambachtsschool gevestigd is.

Centrale voor de Vakopleiding
C van der Lende vervulde voor de oorlog de functie van pen*

^"noZ tde^l o p B Juli ,«0 deze functie nee, De
Centrale is tijdens de oorlogsperiode ter z.ele gegaan en daarna
niet weder opgericht.

Commissie voor de vakopleiding uit de Stichting van de Arbeid
Bij besluit daartoe genomen door de Stichting van de Arbeid,
werd op b Jul 1945 een commissie voor de vakopleiding mg*
steld bestaande uit de volgende personen: Ir. W Maasheeste,
anu , Ir. J. J. van der Wal, J. J- Willemsen voor de werkgevers;

T A T <^hinr>er en J Veldman voor de werknemers.
^^^^AS^^. h- Maas,Geesteranus.
Secretaris werd de heer G. C. M. Hardebeck
De commissie heeft een eerste rapport uitgebracht, betrekking
helbendT op de hel en omscholing. Daaraan ontlenen wij, dat
de commissfe de mening is toegedaan dat de leiding van de
her en omscholing zal moeten uitgaan van een daartoe m het

oenen Centrale Commissie voor de her, en omscholing.
Deze Centrale Commissie zal moeten zijn een orgaan van het
S5jWe^%«S naast de vertegenwoordigers van de twee
constituerende elementen daarvan, n.L de werkgevers en de arbei,
ders de Ministeries van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
en van Soda e Zaken zullen moeten zijn vertegenwoordigd Het
Ministerie van Sociale Zaken moet hierbij worden betrokken,
gezien de bemiddelende functie van zijn organen welke functie
niet alleen vóór de her, en omscholing, maar wellicht ook daarna,
zal moeten worden uitgeoefend.
De taak van deze Centrale Commissie gifatet geven van
algemene richtlijnen voor de her, en omscholing, het contact met
de overheid en de landelijke opleidingsorganen e.d.
De organisatie der her, en omscholing zelf moet de taak zijn van
daartoe op te richten Plaatselijke Commissies, die haar algemene
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richtlijnen zullen ontvangen van de Centrale Commissie. In deze
Plaatselijke Commissies zullen zitting moeten hebben vertegen*
woordigers van werkgevers en arbeiders, tezamen representeren*
de het bedrijfsleven, van het Nijverheidsonderwijs en van de
gemeentelijke organen van Sociale zorg.
De Commissie verwacht goede resultaten van een nauwe samen*
werking van de Plaatselijke Commissies met de Arbeidsreserve.
Zij adviseert dan ook met de grootste nadruk er naar te
streven, dat ook in gemeenten, waar geen Arbeidsreserve of een
daarmede overeenkomende instelling bestaat, deze in het leven
wordt geroepen.
De Plaatselijke Commissie heeft tot taak te zorgen, dat in de
betrokken gemeente voldoende gelegenheid ontstaat om de her*
en omscholing te doen plaats vinden. Zij zal met de betrokken
instanties moeten onderhandelen over de terbeschikkingstelling
van school* en scholingsruimte. Zij zal een geregeld contact met
het Arbeidsbureau moeten onderhouden, terwijl haar tenslotte
bij de her* en omscholing zelf een belangrijke taak zal zijn toe*
bedeeld.
De Commissie is van oordeel, dat het Ministerie van Sociale
Zaken niet bevoegd moet worden geacht te beoordelen of een
onderneming geschikt is om de her* en omscholing te verzorgen.
Zij adviseert een beslissing dienaangaande te doen nemen m over*
leg met de Centrale Commissie voor Her* en Omscholing.

De door de Commissie nodig geachte Centrale Commissie voor
de Her* en Omscholing is reeds door den Minister van Sociale
Zaken in het leven geroepen. Voor het N.V.V. maakt C. van der
Lende er deel van uit.

Stichting Troelstra=Oord

Ook de Stichting is niet aan de druk van de bezetting ontkomen.
De roerende en onroerende have heeft zodanige schade geleden,
dat het geruime tijd zal vorderen, eer de vacantieoorden weer
bruikbaar zijn. Over de toestand van de vacantieoorden volgen
onderstaand nog enige afzonderlijke gegevens.
Nadat Woudenberg door de Duitsers als Commissaris van het
N.V.V. was aangewezen, besloten het bestuur van de Stichting
en de bedrijfsleiders op h,un post te blijven, teneinde het aan
hun zorg toevertrouwde zo lang mogelijk te beheren. Aanvanke*
lijk konden de gewone vacantiegangers gebruik blijven maken
van de vacantiegelegenheden, doch spoedig wijzigde zich de toe*
stand en werden allerlei nationaal*socialistische organisaties op
de vacantieoorden losgelaten.
Na het overlijden van v. d. Walle in het voorjaar van 1941 en
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na het ontslaan van de bedrijfsleiders is het snel bergafwaarts
gegaan
Van een verantwoord böheer en een behoorlijke verzorging van
de roerende en de onroerende goederen was daarna geen sprake
meer.
Er is in de gebouwen geroofd en vernield op een wijze, die geen
weerga vindt De administratie is geheel verloren gegaan. Aan te
nemen is, dat deze de laatste jaren zelfs niet meer is gevoerd.
Het herstel van de gebouwen en de inrichting tot weer bruikbare
vacantieoorden zullen zeer grote financiële offers vorderen.
Ten dele zullen deze kosten uit schadevergoedingen, ten dele uit
opnieuw bijeen te brengen middelen verkregen dienen te worden.
Maar de vacantieoorden zullen opnieuw worden hersteld en m,
gericht en opnieuw aan de leden van onze vakbeweging ten
goede komen. Dit dient de onverzettelijke wil van ons allen,
leiding en leden, te zijn.

Beekbergen.
Het gebouwencomplex te Beekbergen is achtereenvolgens ge,
bruikt door de nationaal,socialistische vrouwenbeweging door
de Hitlerjeugd, door de Bond van Duitse meisjes, voor de op,
leiding van sociale voormannen en tenslotte door een afdeling
van het N.S.K.K. ' ,,
Deze laatste bende, representanten van de Duitse Kultur ge,
bruikte de bibliotheekzaal van de rechtervleugel als
reparatiewerkplaats! De inventaris is op enkele stukken na ver,
dwenen, de logeerkamers zijn geheel uitgewoond, leeggeroofd en
sterk beschadigd. Hetgeen niet kon worden meegenomen, werd
beschadigd of vernield. £ .. ,
Ramen, kozijnen, deuren, sloten, kasten, wastafels zijn beschadigd
of vernield. , Jr .
De wanden zijn beschadigd en vervuild. Uit de glas, en loodfnes
rond de grote benedenzaal zijn delen uitgebroken. De keuken,
inrichting is geheel geroofd, evenals al het glas, en aardewerk,
de bestekken, enz.
De gebouwen zelf hebben geen onherstelbare schade geleden, wel
is lekkage ontstaan in goten en afwateringsbuizen, vermoedelijk
door het laten wegvloeien van bijtende zuren door de wastafels.
Het terrein is zeer verwaarloosd en op vele plaatsen omgewoeld;
aan de beplantingen is op veel plaatsen schade toegebracht
Na de bevrijding is het complex in gebruik geweest bij de Cana,
dese strijdmacht. Dit heeft geduurd tot einde November 1945;
vervolgens is het in gebruik genomen door een afdeling van het
Amerikaanse leger tot einde Februari 1946. Het is daarna vrij.
gegeven.
Het herstel is thans ter hand genomen.
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Na de bevrijding 'heeft het echtpaar Janssen voor het toezicht
weder intrek in het gebouw genomen.

Egmond aan Zee.
Dit gebouw werd in 1941 gevorderd door de Duitse Arbeids*
dienst. Kort daarna werd de gehele zeekust verboden gebied in
verband met de aanleg van de Atlantikwal. Het gebouw is van
binnen geheel uitgebroken; alleen de buitenmuren, h,et dak en
de toren zijn nog intact. De vraag of dit gebouw nog te herstel*
len is, maakt een punt van nader onderzoek en bespreking uit.
De inventaris, voor zover niet gestolen, werd opgeslagen in pak*
huizen te Amsterdam, tezamen met delen van de afbraak van het
gebouw. In Februari 1945 nam de Duitse Weermacht al wat daar*
van bruikbaar was, in beslag.
Daaronder bevonden zich de ledikanten, dekens, kussens, lakens,
slopen en overig textielgoed, glas* en aardewerk, bestekken, enz.
Slechts een klein deel van het aardewerk en delen van de afbraak
zijn in de pakhuizen achtergebleven.

Avegoor.
Dit gebouw, in exploitatie bij de Stichting Troelstraoord, doch
bezit van de Nederlandse Bond van Overheidspersoneel, is reeds
in Augustus 1940 door de Duitse Weermacht in beslag genomen,
die er een opleidingsschool voor de Hollandse S.S. in vestigde.
In 1944 werd het gebouw tot aan de capitulatie gebruikt als
lazaret. Na de capitulatie is het gebouw in beslag genomen door
de Binnenlandse Strijdkrachten, die het nu nog in gebruik heb=
ben als kazerne voor de bewakingstroepen van het aangrenzende
interneringskamp.
Van de inventaris van dit gebouw is niets bekend.
Zeer vermoedelijk is deze eveneens in de loop der jaren geroofd
en verdwenen.

Popularis
Ter bevordering van het internationale arbeiderstoerisme werd in
Zwitserland een internationale organisatie in het leven geroepen,
die de naam draagt van „Popularis". Het Verbondsbestuur besloot
lid van deze organisatie te worden. J. G. Suurhoff werd in het
bestuur van de „Popularis" benoemd. Door gebrek aan deviezen
enerzijds en door het ontbreken van accomodatie in ons land
anderzijds, kon er deze zomer van uitwisseling van arbeiders*
toeristen nog niets komen.

Volksgebouwen
Het N.V.V. is door het Fonds voor Volksgebouwen geïnteres*
seerd bij een aantal vergadergebouwen. De gebouwen zijn in bezit
van daartoe expres gestichte plaatselijke verenigingen, terwijl het
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belan^ van het N.V.V. zich bepaalt tot het verstrekken van een
hypothecaire lening. Toen op last van den Duitsen bezetter deze
verenigingen moesten worden geliquideerd, vielen zij daardoor
onder het Commissariaat voor mefecommerciele Verenigingen.
Dit Commissariaat liquideerde de plaatselijke verenigingen van
Eigen Gebouwen, onteigende de gebouwen en inventarissen en
verkocht deze. Het is slechts enkele verenigingen door toevallige
omstandigheden gelukt, zich aan de roof van haar bezingen te

Begfn JulM945 werd het contact met de plaatselijke verenigingen

e eenvoudig, omdat ons ten eerste elk administratief
e en otbrl zodafg^ddeels op het geheugen moest worden

.afgegaan en ten tweede vele bestuurders van Eigen Gebouweer,
enlgmgen geen contact meer met elkander hadden
Toch Plukte het met in totaal 64 verenigingen het contact weer
op te nemen. Aan de verenigingen die ontbonden waren werden
formulieren ter invulling gezonden voor het verkrijgen van
rechtsherstel Door onze 'bemiddeling werden deze formulieren

utt Nederlandse Beheersinstituut, het vroe,doorgezonden naar het IN eaeriaims<
gere Commissariaat voor het Rechtsherstel.
Thans is van 27 verenigingen de liquidatie ongedaan gemaakt,
van 11 verenigingen is deze zaak nog m behandeling voor l ver,
eniging is door een notaris rechtsherstel aangevraagd, terwijl 4
verenigingen niet ontbonden bleken te :
De moeilijkheid bij deze zaken is, dat het met altijd mogelijk
bliikt de vele nodige gegevens te verzamelen en op te zenden,
door 'het gebrek aan administratieve gegevens bij de plaatselijke
besturen De behandeling van deze zaken vordert dan ook veel

Sa" ̂ tTSen van het rechtsherstel dient de teruggave van
het gebouw en van de inventaris ter hand te worden genomen.
De moeilijkheden zijn hier nog groter en tot nog toe zyn er geen
gebouwen en inventarissen teruggeven.
Voor een aantal verenigingen zijn door onze bemiddeling vorde,
ringen tot teruggave ingediend bij het Nederlandse Beheersmsü,

Enkele verenigingen deden dit zelf. Voor andere verenigingen
worden vorderingen ingediend br, den Regeringscommissaris
voor de Liquidatie van het N.A.F, m de gevallen, dat de bezit,
tingen door het N.A.F, zijn ontvreemd
Wat de inventarissen betreft, kunnen alleen vorderingen bij het
Nederlandse Beheersinstituut worden ingediend, indien de kopers
van de goederen bekend zijn, of wanneer men met de verblijf,
plaats der goederen 'bekend is. Indien niet uit te maken is, wie
de goederen heeft gekocht of waar deze zijn, worden vorderingen

119



bij de Schade=Enquête:=Commissies ingediend. Het aantal dezer
vorderingen bedraagt thans 35.
Volgens de laatste mededelingen kunnen vorderingen aangaande
bezittingen van verenigingen, die op last van den Commissaris
voor nietscommerciële Verenigingen werden geroofd, ook worden
ingediend bij de Beheerders over voornoemden Commissaris.
Nog dient te worden vermeld, dat voor .de teruggave van gebou*
wen en inventarissen op 16 November 1945 door het Neder-
landse Beheersinstituut een besluit is genomen, hetwelk partijen
opdraagt, eerst te trachten door een minnelijke schikking tot een
oplossing te komen. Gelukt dit niet, dan kan een gerechtelijke
procedure worden opgezet.
Uit de gegevens, die tot dusverre werden ontvangen, blijkt, dat
in de meeste gevallen de inventarissen zijn verdwenen, terwijl
aan tal van gebouwen grote schade is toegebracht.
Met het herstel van het een en ander zullen belangrijke bedragen
gemoeid zijn.

De Herstelbank
Bij Besluit van 3 September 1945 is in het leven geroepen de
Maatschappij tot Financiering van het Nationaal Herstel N.V.,
in de wandeling genoemd „De Herstelbank".
Het kapitaal der Herstelbank bedraagt ƒ 300.000.000. Indien nodig
kan de Bank door geldleningen uit 's Rijks kas beschikken over
een half milliard. De Staat der Nederlanden is eerste aandeel*
houder en bezitter van ƒ 150.000.000 aandelen A en van een reeks
preferente aandelen B. Een groot deel van de aandelen B is bij
de medeoprichters van de Herstelbank, namelijk de grote parti;
culiere banken en verzekeringsmaatschappijen ondergebracht.
De Herstelbank is dus een semisoverheidsonderneming en heeft
in de eerste plaats tot taak de regeling van de credietverlening
aan ondernemingen, die materiële oorlogsschade hebben geleden,
alsmede aan levensvatbare nieuwe ondernemingen en aan uit te
breiden bestaande. Bepaalde financieringen geschieden daarom
renteloos of tegen een zeer lage rente. In het algemeen wordt een
bedrijfseconomisch verantwoord beleid gevoerd.
Met de Ministers van Financiën en van Handel en Nijverheid,
alsmede met het Centrale Planbureau van de Regering, wordt bij
het verstrekken van credieten uiteraard nauw samengewerkt.
Nieuw op te richten ondernemingen en zeer zwaar door oorlogs;
geweld getroffen ondernemingen, die voor, de economische ont*
wikkeling van ons land van betekenis kunnen zijn, kunnen ge*
steund worden door bijzondere credieten, waarbij eventueel risico
door de Staat wordt gedragen.
In het algemeen kan de Herstelbank bij de herstelplanning goede
diensten bewijzen. Na enige maanden waren reeds 250 aanvragen
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om credieten in behandeling. Veertig millioen gulden aan man,
ciering was reeds toegezegd. Hierbij zijn projecten, veelal finan*
cieringen op lange termijn, tot een bedrag van meerdere mill

D? tweede8 voorzitter van het N.V.V. is lid van de Raad van
Toezicht op de Herstelbank.

Centrale Zuiveringsraad
Bii Besluit van 3 September 1945 zijn ingesteld organen tot zui*
verng van het bedrijfsleven, namelijk de Zuivermgsraden en een

H. Oosterhuis als lid opgenomen^
e n d heeft i n h e t algemeen tot taak d e

vonnissen van de speciaal voor de bedrijfstakken ingestelde

zijn eveneens bestuurders van Bedrijf,

bonden opgenomen k deze weg za] ongetwijfeld
De berechting van collaborateur.
nog geruime tijd in beslag nemen.
Commissie van Advies voor Verenigingsaangelegenheden

17 Mnvpmber 1945 door den Minister van
Deze Commissie is op 17 November ̂  Buitengewoon Be,Sociale Zaken, overeenkomstig art. o *
sluit Ver. van Werkgevers en Werknemers (E. 71, l

he ichte vereni,
Commissie zitting de

deze Commissie is, om

trokken, adviezen uit te brengen.
Die adviezen betreffen het verstrekken

• • u0-,rnrrlprinö van huna a n verenigingen t e r b e n n a n
en adviezen inzak e r

gingen. Voor het N.V.V.
penningmeester H. van Dugteren.

Nederlands Volksherstel
Reeds tijdens de bezetting voerden wij besprekingen me .den door

de Regering in Londen •y^^ff^^^^
herstel. Na eindeloos geschrijf en gepiaa we N v yBestuur geforrneerd waarin JeGbSuurhot omst ^
yittinö Vrppö Deze Raad DieeK DIJ uc ^^*

•j\m dat OP de gang van zaken geen

aen verenigingen ter bevoraermg v- r
,e™e h'ebbln, die ,och eerlang verdwijnen za,
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FINANCIËLE AANGELEGENHEDEN

Contributieregeling N.V.V.
Tijdens de bezetting zijn o.m. uitvoerige besprekingen met de
vertegenwoordigers van de Hoofdbesturen der aangesloten or*
ganisaties gevoerd over de contributie, welke na de bevrijding
door de bij het N.V.V. aangesloten organisaties aan ons Verbond
zou dienen te worden betaald.
Aanvankelijk werd een basis van 4 cent per lid en per week over*
eengekomen. Na de bevrijding bleek echter, dat de eisen die aan
het N.V.V.*apparaat werden gesteld, een herziening van de aan*
vankelijk overeengekomen contributie noodzakelijk maakten.
In de Hoofdbesturenvergadering van Januari 1946 is het voorstel
van het Verbondsbestuur om de contributie N.V.V. op 5 cent pei*
lid en per week te bepalen, algemeen aanvaard.
Daarbij is toegezegd dat op het einde van 1946 deze aangelegen*
heid mede in verband met de overige heffingen, als die voor het
T.B.C.*fonds, het Huwelijks* en Overlij densfonds en de contri*
butieheffing voor de Bestuurdersbonden, opnieuw in de Hoofd*
besturenvergadering aan de orde zal worden gesteld.
De totale heffing bedraagt thans:
Contributie N.V.V 5 cent
Contributie Bestuurdersbonden ."• lè „
Bijdrage T.B.C.*fonds IJ „
Bijdrage Huwelijks* en Overlijdensfonds l ,,
Afronding reserve T.B.C.*fonds J „

Totaal per lid en per week 9 cent

Contributieregeling Bestuurdersbonden
De contributieheffing door de Bestuurdersbonden van de aange*
sloten vakbondsafdelingen was vóór 1940 zeer variabel.
De heffing liep van 52 tot 78 cent per lid en per jaar.
De heffing betrof alleen de leden, die via hun vakbondsafde*
ling bij een Bestuurdersbond waren aangesloten. De Bestuurders*
bonden deden uit deze contributie o.m. uitgaven voor werkzaam*
heden, verbonden aan de Bureaux voor Arbeidsrecht. Daarnaast
verstrekte het N.V.V. aan verschillende Bestuurdersbonden sub*
sidies ten behoeve van de Bureaux voor Arbeidsrecht. Door het
N.V.V. is vanaf l Januari 1946 de dienst van de Bureaux voor
Arbeidsrecht centraal geregeld, waarvan de kosten geheel ten
laste van het N.V.V. zijn genomen.
Teneinde nu mede met het oog op deze wijziging de financiering
van de Bestuurdersbonden meer algemeen te regelen, is in
overleg met de Hoofdbesturen der aangesloten organisaties bes
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sloten vanaf l Januari 1946 de contributieheffing van de Be*
s uurdersbonden over alle leden om te slaan, dus ook over hen,
wLrvaTde afdeling nog geen deel uitmaakt var, , een B est uur tórs-
bond. De contributie wordt voor alle leden ge ̂  op 78 een
per lid en per jaar en de bedragen worden aan het N-V.V. over,
gemaakt Het N V V verdeelt de beschikbaar komende bedragen
fv" de BÏtuurdersbonden op de gr ondslag van ,de „gedamde
en door het N V.V.*bestuur goedgekeurde begroting.

gen worden en ,
contributieheffmg

bedrag, da, voor !940 werd

geheven, pl.m. 25 pet- hoger. Bestuurdersbonden tegenover,
p^^hotfewu^aven^A»^^ die de BestuurderS;terwijl anderzijds enige vroegere u, g , omva Q{ ^ het

bonden m de regel hadden thans m g * ^ zal bUjken

de Huurdersbonden te voorzien,

dat alle vakbondsafdelmgen zonder
ter plaatse - indien die er is - zijn aanges

Overlijdens. en huwelijksuitkering

aan de vakcentrales te verbinden als eentrab

a) Een uitkering bij overlijden voor alle leden der bij de vak,
centrale aangesloten b >n; aanmerking

b ) Een uitkering ^ J d e vakcentrale aangesloten
komende vrouwel er
bonden.

leden

Toen in October 1945
centralen deze zaak ter ̂ ° ^ { f e vakcentrales over de
er een meningsverschil met de beicU
hoogte der uitkeringsbedragen te b^taaB. ^ ̂  ̂
In de bezettingsperiode waren < DI •ons minimum tot
genoemd onder a), bedragen voorgest^ W vanj ^ ̂
ƒ 100.- maximum. De beide ande WK minimum tot
evenwel niet verder te kunnen gaan
ƒ 50 - maximum akcentrales de door ons gewenste

geen resu,«aat opge.everd,
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ondanks het feit, dat bij verschillende bonden, ook bij die der
R.K.* en Prot. Christelijke Vakcentrales, reeds uitkeringen golden,
die uitgingen boven datgene, waartoe de besturen der R.K.* en
Prot. Christelijke Vakcentrales bereid waren.

In zijn vergadering van 10 December 1945 besloot het Verbonds*
bestuur, ondanks het onbevredigende resultaat, dat met het over*
leg met de beide andere Vakcentrales was bereikt, de uitkerings*
regelingen toch vanaf l Januari 1946 te doen ingaan.

Een reglement op deze uitkeringen is ontworpen en zal ter beslis*
sing aan het congres worden voorgelegd.

Liquidatie van het N.A.F.
Einde Juli 1945 is door den minister van Sociale Zaken overeen*
komstig het 'bepaalde in art. l van het K.B. E 71 tot Regerings*
commissaris voor de Liquidatie van het N.A.F, benoemd: Dr. Ir.
A. H. W. Hacke, Directeur=Generaal van de Arbeid.
In de periode na de bevrijding tot Juli 1945 dienden evenwel
maatregelen te worden genomen voor de beveiliging van de in de
grootste verwarring achtergelaten boedel van het N.A.F.
Het was immers te voorzien, dat indien op de dag der bevrijding
niet afdoende werd ingegrepen, er allerlei moeilijkheden met de
bezittingen van de werknemersorganisaties zouden kunnen ont*
staan. Daarom was het N.V.V.=bestuur reeds in de laatste maan*
den van de bezetting in contact getreden met den heer De Boer,
die door de regering in Londen was aangezocht, om vanaf het
tijdstip der bevrijding als waarnemend burgemeester van Amster=
dam op te treden.
Dank zij diens medewerking konden in Amsterdam totaal 18
kantoorpanden voor 14 organisaties op de dag van de bevrijding
in het westen, onder verantwoordelijkheid van het N.V.V.=be*
stuur, ter beschikking van de betreffende organisaties worden
gesteld, terwijl daarenboven het gehele complex panden in de
P. C. Hooftstraat door het N.V.V.*bestuur in beheer werd ge=
nomen.
Bij de overneming van de gebouwen in de P. C. Hooftstraat wer=
den ongeveer 30 N.S.B.^ers, waaronder enige gewapende land=
wachters, die zich in het gebouwencomplex hadden verscholen,
gearresteerd.
Administratieve gegevens, die enig licht op de gang van zaken
bij het N.A.F, konden werpen, werden niet aangetroffen.
De in de gebouwen aanwezige kantoorinventarissen zijn gebruikt
om de organisaties, die of een geheel leeg kantoor aantroffen, of
geheel zonder onderdak waren, van het allernodigste te voorzien,
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zo nodig met beschikbaarstelling van kantoorruimte, teneinde
het haar mogelijk te maken, de werkzaamheden weer te beginnen.
Een en ander geschiedde in de vorm van ingebruikneming met
nadere verantwoording aan den te benoemen liquidateur. Onder
de organisaties, die aldus werden geholpen, waren er ook, aan*
gesloten bij het Rooms*Katholiek Werkliedenverbond en het
Christelijk Nationaal Vakverbond.
Voorts is van de aanvang af gepoogd, ook de kantoren van
het N.A.F, in de provincies in de inbeslagneming te betrekken.
Dat is door onze Bestuurdersbonden in een aantal plaatsen met
succes gedaan. Daardoor konden gebouwen, inventarissen en de
aanwezige geldmiddelen in veiligheid worden gebracht. In ver*
schillende andere plaatsen daarentegen werd dit optreden door*
kruist of verhinderd door officiële instanties, die na de bevrijding
gebouwen en inventarissen in beslag namen voor allerlei doel*
einden, zonder er zich om te bekommeren, wiens feitelijke bezit*
tingen het betrof. In de regel geschiedde dit onder het motief,
dat het vijandelijk bezit zou zijn, hetgeen wel zeer pertinent on=
juist was.
De instructies van de inbeslagnemende instanties waren alles*
behalve duidelijk op dit punt. Gevreesd moet dan ook worden,
dat menig inventarisstuk uit het bezit der organisaties in die ver*
warring der eerste weken en maanden is verdwenen. De verschil:
lende tijdstippen, waarop delen van ons land werden bevri
ontbrekende post* en reisverbindingen werkten de,, verwarring m
de hand.
In een inmiddels verschenen rapport van den Regeringscommis*
saris voor de Liquidatie van het N.A.F, wordt hierover nog het
volgende medegedeeld:
....„moeten telkenmale buiten Amsterdam inventarisgoederen
worden verzameld, die door verschillende overheidsdiensten
waren gebruikt en nu weer worden vrijgegeven.
In vele gevallen moet hierover eindeloos gecorrespondeerd
onderhandeld worden, doch gezegd kan worden, dat de success'
hier aanzienlijk zijn."

Naast de kantoren in Amsterdam, bleek eveneens een aantal pak*
huizen door het N.A.F, te zijn gehuurd voor de opslag van aller*
lei goederen, o.a. uit de Troelstra*oorden afkomstig en mventar
goederen van een groot aantal organisaties.
Ook op deze pakhuizen is aanstonds beslag gelegd, waarbij de
hulp van het Militair Gezag is ingeroepen, teneinde een goede
bewaking te verzekeren tot aan het tijdstip, waarop deze pak*
huizen aan den liquidateur konden worden overgedragen Hierb'
dient vermeld, dat de Duitse Weermacht m Februari l
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voorraden uit deze pakhuizen heeft weggevoerd, w.o. schrijf^
machines, bestekken, glas- en aardewerk, ledikanten, dekens,
linnengoed, vloerkleden, vloerzeil, enz.
De door de Duitsers getekende verklaringen van deze inbeslag*
nemingen zijn door ons achterhaald en aan den Regeringscoms
missaris ter hand gesteld. Van ons optreden in deze is mede*
deling gedaan aan de besturen van het R.K.W.V. en het C.N.V.
Voorts is getracht de administratie van het N.A.F, te achter?
halen. Het was bekend, dat de leiding van het N.A.F, na Dolle
Dinsdag de zetel achtereenvolgens had verplaatst naar Almelo,
Nijmegen en Assen.
Zodra de reismogelijkheid er was, is er een onderzoek te Assen
ingesteld. Het bleek toen, dat bij de bevrijding van Assen de
geallieerde strijdkrachten het kantoor van het N.A.F, hadden
bezet en de aanwezige administratieve bescheiden deels in een
vertrek hadden opgestapeld, deels hadden vernietigd. De over*
gebleven bescheiden waren in kisten verpakt naar een of ander
bureau in Den Haag verzonden; zij zijn later aan den Regerings?
commissaris overgedragen. Op de aanwezige geldmiddelen en
andere waarden, waaronder een groot banksaldo en vele coupon*
bladen van effecten, was door de P.O.D. te Assen beslag gelegd.
De overdracht hiervan aan den Regeringscommissaris heeft in*
middels plaats gehad.
Intussen heeft de chaos in de administratie van het N.A.F, er toe
geleid, dat het bijeenbrengen en beschrijven van de boedel zeer
werd bemoeilijkt.
In overleg met de instanties van het Militair Gezag vonden be*
sprekingen plaats met H. J. Woudenberg, „leider" van het N.A.F.
en Alofs, „leider" van de afdeling geldzaken van het N.A.F., de
eerste gedetineerd in het Huis van Bewaring te Amsterdam, de
tweede gedetineerd in Veenhuizen. De grote „leider", nu van zijn
branie en bluf ontdaan, kon slechts stamelen, dat hij niets van
de gang van zaken bij het N.A.F, afwist en alles aan zijn onder=
geschikten had overgelaten.
Het was een zielige vertoning. Alofs deelde o.m. mede, dat de
effecten onder het beheer van het N.A.F, op last van de Duitsers
naar Berlijn en Stendal waren vervoerd en aldaar bij banken
waren ondergebracht. De couponbladen evenwel had hij in Assen
bij een bank in bewaring gegeven. Voorts deelde hij mede, dat na
Dolle Dinsdag grote bedragen onder de provinciale en plaatselijke
kantoorhouders van het N.A.F, waren uitgedeeld, maar dat daar*
van sindsdien practisch geen verrekening had plaats gevonden.
Bij de inbeslagneming van de provinciale en plaatselijke kantoren
van het N.A.F, bleek dit inderdaad het geval te zijn en konden
toen en ook later door den Regeringscommissaris grote bedragen
worden achterhaald. Zo beschikte, om slechts een enkel voor*
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beeld te noemen, de provinciale vertegenwoordiger van het
N.A.F, in N.sHolland, over een 'banksaldo van ƒ 50.000.
Uit gegevens reeds tijdens de bezetting verkregen, kon worden
afgeleid, dat het N.A.F, einde 1943 een vermogen beheerde, af*
komstig van alle in het N.A.F, bijeengevoegde werknemersorga*
nisaties, van pl.m. 35 millioen gulden. Door het N.A.F, werd
jaarlijks met grote tekorten gewerkt. Over 1943 bedroeg het
tekort 11 millioen gulden. De uitgaven van de landelijke leiding
bedroegen dat jaar ruim 2ï millioen gulden, de uitgaven van de
provinciale en plaatselijke kantoren ruim 21 millioen gulden.
De tekorten van de overige jaren waren niet geringer.
Op grond van deze cijfers is dezerzijds aangenomen, dat van de
vroegere vermogens der organisaties ongeveer i deel terug zou
komen.
Het kon iets meer, het kon iets minder zijn. Uit voorlopige cijfers,
die de Regeringscommissaris onlangs mededeelde, kan worden
afgeleid, dat de verhouding iets gunstiger zal zijn. Tot dusverre
kon in de boedel van het N.A.F, aan bezittingen worden geno*
teerd ruim 31 millioen gulden, aan schulden pl.m. 2.5 millioen
gulden, blijft netto vermogen pl.m. 29 millioen gulden.
organisaties die in het N.A.F, waren bijeengebracht — en dat zijn
er ongeveer 1200 — zijn op dit vermogensbedrag vorderingen i
gediend tot een bedrag van 36i millioen gulden. Enkele wijzigm*
gen in deze bedragen zijn nog mogelijk. Doch de gegeven enter
laten de onderstelling toe, dat het gemiddelde verdehngscijte
liggen tussen de 75 en 80 pet.
De verdeling van de boedel van het N.A.F, zal een nadere beslis,
sing van den minister van Sociale Zaken nodig maken. J
K.B. E. 71 is feitelijk niets meer bepaald dan dat de
commissaris de boedel bijeen te brengen heeft en eerst op v
aanwijzing van den Minister tot de verdeling over, c.q.
gave aan de rechthebbende organisaties kan overgaan. U
paalt K.B. E. 100, dat enkele dagen na E. 71 is uitgevaardigd, l
rechtsherstel van natuurlijke en rechtspersonen, <
gave van aan dezen behorende bezittingen.
De vraag is nu, welk K.B. voor de verdeling van de i
het N.A.F. geldt. E. 100 schrijft voor, dat aanwijsbare bez
weer naar den rechtmatigen eigenaar dienen terug t
E. 71, speciaal ontworpen voor het N.A.F., geeft geen wijze van
teruggave of verdelen aan.
Intussen moet wel worden bedacht, dat toepassing van I
de boedel van het N.A.F., dus alle aanwijsbare bezittingen terug
naar den oorspronkelijken eigenaar, tot grote onbillijkheden kan
leiden. Een voorbeeld kan dit verduidelijken^ De grote jaarlijkse
tekorten bij het N.A.F, zullen ertoe geleid hebben, dat meermalen
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door de leiding van het N.A.F., om de tekorten te dekken, een
greep is gedaan in de beleggingen der organisaties, in dit geval
de effecten.
Indien nu als gevolg hiervan de effecten van organisatie A zijn
verkocht, dan zal die organisatie bij de teruggave van de aanwijs*
bare bezittingen een belangrijk verlies hebben te dragen. Een
ander voorbeeld is, dat wanneer organisaties bij de gedwongen
inbreng harer bezittingen in het N.A.F, hoofdzakelijk of uit*
sluitend kasmiddelen hebben ingebracht of leningen, die geduren*
de de bezetting zijn afgelost — en dat zullen er stellig vele zijn —,
deze organisaties dat verlies alleen zouden moeten dragen.
Het is duidelijk, dat teruggave van de aanwijsbare bezittingen
zonder meer, onbillijkheden veroorzaakt. De drie Vakcentralen,
die voor het grootste deel bij de boedel van het N.A.F, zijn be*
trokken, hebben dan ook na overleg met den Regeringscommis*
saris aanvankelijk als gemeenschappelijke mening uitgesproken,
dat bij de verdeling van de boedel het beginsel van de ponds*
pondsgewijze verdeling van het verlies dient te worden toegepast.
Daarbij was zelfs als consequentie de mogelijkheid onder het
oog gezien om, indien onverhoopt organisaties, buiten het ver*
band der drie Vakcentralen staande, niet met de ponds*pondss
gewijze verdeling accoord zouden gaan en de minister zou bet
slissen, dat de regeling van E. 100 moet worden toegepast, de be*
zittingen die aan de drie Vakcentralen en de bij haar aangesloten
organisaties zouden worden toegewezen, afzonderlijk in een
„pool" bijeen te brengen en daarop ponds=pondsgewijze het
verlies te verdelen. Zo zeer bleek men van de juistheid van het
solidariteitsbeginsel overtuigd. De ponds=pondsgewijze verdeling
vond algemene instemming bij de Hoofdbesturen.
Het bestuur van het R.K.W.V. is op het aanvankelijke standpunt
inzake de ponds*pondsgewijze verdeling teruggekomen. Men wil
nog wel aan de ponds=pondsgewijze verdeling vasthouden, maar
dan met uitsluiting van het vermogensbestanddeel: onroerende
goederen.
Naar onze mening wordt hierdoor het solidariteitsbeginsel, dat
bij ponds*pondsgewijze verdeling tot uitdrukking komt, losge*
laten. Er is dan geen reden meer om met de uitsluiting van de
onroerende goederen te volstaan; men kan dan ook verlangen,
dat hypotheken en leningen worden uitgesloten.
Intussen worden er besprekingen gevoerd door den Regerings*
commissaris, die het ponds=pondsgewijze systeem voorstaat, met
de Departementen, van Sociale Zaken en Justitie, teneinde tot
een beslissing in dit belangrijke vraagstuk te komen.
Op het tijdstip, waarop dit verslag werd geschreven, was nog
geen beslissing genomen.

128



Vorderingen op boedel N.A.F.
Door het N.V.V. zijn de volgende bedragen als vorderingen op
de boedel van het N.A.F, bij den Regeringscommissaris i
diend:
Stakingsfonds (na aftrek buitenl. beleggingen) .
N.V.V. (eigen vermogen en diverse fondsen) ,
Pensioenfonds bestuurders »
Pensioenfonds personeel (pro resto) »
Stichting Troelstra^Oord • '

ƒ 1.635.648.50
„ 385.122.96
„ 231.079.01

37.300.35
196.201.82

ƒ 2.485.352.64
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Accountantsverklaring.

Mr. J. J. VAN DER VELDE
Accountantskantoor

AMSTERDAM*Z., 13 Mei 1946.
De Lairessestraat 99.
Telefoon 27065.

Aan het Bestuur van het
Nederlands Verbond van Vakverenigingen,
Amstel 224*226,
Amsterdamse.

Mijne Heren,

Wij verklaren door deze, dat wij over het boekingstijdvak \an
5 Mei tot en met 31 December 1945 de boekhouding van het
Nederlands Verbond van Vakverenigingen, alsmede de Verlies*
en Winstrekening over dit tijdvak en de Balans per 31 December
1945, hebben gecontroleerd. In dit boekingstijdvak zijn tevens
verantwoord de uitgaven tijdens de illegaliteit gedaan.
Bij de opstelling van bovenstaande Balans en Verlies* en Winst*
rekening kon in verband met de bijzondere omstandigheden niet
worden uitgegaan van een vorige Balans van het Nederlands
Verbond van Vakverenigingen. Immers op 17 Juli 1940 is het
gehele vermogen van het Nederlands Verbond van Vakvereni*
gingen, zowel als van de afzonderlijk beheerde fondsen (t.w. het
Pensioenfonds Bestuur, het Pensioenfonds Personeel, het Sta*
kingsfonds en het Fonds Volksgebouwen), voor zover in Neder*
land aanwezig, overgenomen door den toenmaligen Commissaris
van het N.V.V., die door den bezetter werd aangesteld. Op l Mei
1942 is het Nederlands Verbond van Vakverenigingen met zijn
gehele vermogen overgenomen door het toenmalige Nederlandse
Arbeids Front. Bij den Regeringscommissaris voor de liquidatie
van het Nederlandse Arbeids Front is een vordering ingediend
tot teruggave van alle vermogensbestanddelen, waarop het N.V. V.
aanspraak kon maken. Aangezien echter op dit ogenblik nog niet
vaststaat, welke uitkering uit de liquidatie van het Nederlandse
Arbeids Front zal worden verkregen, is deze vordering in de
Balans per 31 December 1945 slechts pro memorie opgenomen.
Een deel van het vermogen van het Stakingsfonds is voor het
uitbreken van de oorlog via de Coöperatieve Beleggings Bank in
het buitenland belegd. In verband met blokkerings* en deviezen*
bepalingen kan de huidige toestand en waarde van dit in het
buitenland aanwezige vermogen niet worden vastgesteld. Eerst
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wanneer al deze gegevens bekend zijn, kan de vermogenspositie
van het N.V.V. op juiste wijze worden vastgesteld.
Met inachtneming van het bovenstaande geeft de in dit rapport
opgenomen Ontwerp Balans de juiste toestand op 31 December
1945 en de ontwerp Verlies- en Winstrekening de resultaten van
het op genoemde datum geëindigde boekingstijdvak behoorlijk
weer, weshalve wij U adviseren de Balans en de Verlies* en
Winstrekening overeenkomstig deze ontwerpen vast te stellen en
den Penningmeester van het N.V.V. voor zijn financieel beheer
over genoemd tijdvak décharge te verlenen.

Hoogachtend,
Accountantskantoor

Mr. J. J. van der Velde
(w.g.) VAN DER VELDE.

Rapport 1023/6.
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BIJLAGEN
Bijlage l
KAS
Kassaldo op 31 December 1945 overeenkomstig het kasboek ...... ƒ 2.47i).05

Bijlage 2
POSTCHEQUE* EN GIRODIENST
Saldo tegoed op 31 December 1945, in overeenstemming met saldo=

biljet ƒ 125.28

Bijlage 3
INVENTARIS EN AUTOMOBIELEN
Boekwaarde per 31 December 1945 ƒ l.—

Bijlage 4
VOORSCHOTTEN EN LENINGEN U/G
Per 31 December 1945 bleek per saldo te vorderen een bedrag van ƒ120.911.71

Bijlage 5
CENTRAAL BEHEER
Zekerheidsstelling bij Centraal Beheer, in verband met het dragen

van eigen risico Ziektewet ƒ 1.000,—

Bijlage 6
STICHTING TROELSTRA=OORD
Ten behoeve van deze Stichting gedane betalingen . . . . ƒ 1.464,79
Ten behoeve van de Stichting ontvangen huur „ 204,—

ƒ 1.260,79

Bijlage 7
PENSIOENFONDS BESTUUR
Ten laste van dit fonds werden Pensioengelden en premiën betaald

tot een bedrag van ƒ 4.314,14

Bijlage 8
VOORUITBETAALDE EN NOG TE VORDEREN DIVERSEN
Per ultimo 1945 was per saldo te vorderen wegens vooruitbetaalde

kosten ƒ 16.109,71

Bijlage 9
LIQUIDATIE NEDERLANDS ARBEIDSFRONT
De bij den Regeringscommissaris voor de liquidatie van het Neder*

landse Arbeidsfront ingediende vordering bedraagt ƒ 2.289.150,82.
Aangezien de grootte der te verwachten uitkering niet bekend is,
wordt deze vordering opgenomen: P.M.
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Bijlage 10 f

LENINGEN OJG ƒ77564772
Per saldo verschuldigd per 31 December 1945

Bijlage 11
VOORUITONTVANGEN EN NOG TE BETALEN DIVERSEN
Per ultimo December 1945 nog te betalen _

Bijlage 12
KOSTEN TIJDENS DE BEZETTING (ILLEGALITEITSFOND

/ jUö.l
Tijdens de bezetting werd uitgegeven

Bijlage 13

KOSTEN OVERGANGSTIJD BUREAU EINDHOVEN
Nadelig saldo over de periode 19444945, heroprichting van het

N.V.V. in het bevrijde zuidelijk deel van het land • _

Bijlage 14
KOSTEN 5 MEI T/M 31 DECEMBER 1945 ALGEMENE ZAKEN

Salarissen / 25-732,07
Centrale Expeditiedienst, reis* en autokosten „49.130,40
Kosten overname gebouwen 4.885,02
Versiering gebouwen e.d. na de bevrijding „ 1.350,
Diverse onkosten ^26 f ̂ ^^

20.123,30
Lidmaatschappen _ , . -„
.-, , /TTT»AÖ

Ereraad O 847 06
Exploitatie kantoorgebouwen ' a 221 II
Algemene bureaukosten ; ' offfl'sQ
Sociale verzekeringen en Pensioenen " j^_

T
Subsidie " 6 80238

Intrest ' ^ ƒ141.377,38

Bijlage 15

ORGANISATIE EN PROPAGANDA
Salarissen en verzekeringspremies •> g'gxi'og
Propagandavergaderingen, zaalhuur enz ' CQ-'SK
Documentatie " " - - '
Diverse acties, manifesten enz " ,i'
De Vakbeweging - • •
Kosten buitenlandse vertegenwoordigingen . jQg 538^2

Bijlage 16

FINANCIEEL BEHEER
ƒ 9 ?84 14Salarissen en verzekeringspremies 336*57

Diverse onkosten J f 9.620,71
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Bijlage 17
SOCIAAL=ECONOMISCHE AFDELING
Salarissen en verzekeringspremies ƒ 7.112,66
Zaalhuur en kosten congressen e.d „ 1.075,45

ƒ 8.188,11

Bijlage 18
SOCIAALsHYGIENISCHE AFDELING T.B.CUFONDS
Salarissen ƒ 1.055,73
Verpleeggelden , 6.250.—•
Diverse onkosten „ 152,34

ƒ 7.458,07

Bijlage 19
BUREAUX VOOR ARBEIDSRECHT
Voor deze bureaux werd in 1945 in totaal besteed een bedrag van ƒ 11.669,94

Bijlage 20
BESTUURDERSBONDEN
Kosten van de Bestuurdersbonden ƒ 82.449,70

Bijlage 21

NADELIG SALDO
Het totaalbedrag der lasten bedraagt ƒ 713.350.75
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