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EEN EERVOLLE STAAT VAN DIENST

O p de laatste dag van het afge-
lopen jaar heeft onze bestuurder
F. van de Walle de dienst van

het N.V.V. verlaten. Gedurende twintig
jaren heeft hij zijn beste krachten ge-
geven, om het N.V.V. sterk en groot te
maken.
Een gemakkelijk leven heeft Van de
Walle niet gehad. Zijn weg is niet over
rozen gegaan.
Toen hij 11 jaar was, werd hij van school
genomen en bij een bakker in de leer
gedaan, ten einde de karige gezinsin-
komsten wat te vergroten.
Lang heeft hij het in dat vak niet uit-
gehouden. Na 1g jaar moest hij wegens
zijn zwakke gezondheid op dokters ad-
vies een ander beroep kiezen. Toen
werd hij meubelmaker, later stoffeerder.
Na zijn militaire diensttijd volbracht te
hebben, vestigde Van de Walle zich te
Arnhem, waar hij aanstonds een actief lid
werd van de, ouderen in onze beweging
welbekende, Behangers- en Stoffeerders-
bond. Een paar jaar later vertrok Van
de Walle naar Den Haag. Middelerwijl
was de fusie tussen de Meubelmakers-
bond en de Behangers- en Stoffeerders-
bond tot stand gekomen.
In deze gefuseerde bond is Van de
Walle snel op de voorgrond getreden.
In 1909 werd hij lid van de Haagse af-
deling, een jaar later was hij reeds voor-
zitter van deze afdeling en tevens on-
bezoldigd lid van het Hoofdbestuur. Op
1 Juli 1912 trad hij in bezoldigde dienst
van de organisatie als bondsvoorzitter
en redacteur van het vakblad. Zeven jaar
lang heeft hij in deze functie de bond
gediend. Het waren jaren, gedurende

welke de organisatie vaak met grote
moeilijkheden had te kampen. Dat was
vooral het geval tijdens de oorlogsjaren.
Maar dank zij de bekwame leiding van
Van de Walle is het gelukt, aan deze
moeilijkheden het hoofd te bieden.
En toen de oorlog tot het verleden be-
hoorde, was de bond sterker dan hij ooit
tevoren geweest was, had de bond zich
in het bedrijfsleven een plaats veroverd,
was zijn gezag, zowel bij de arbeiders
als bij de werkgevers, gevestigd.

In dienst van het N.V.V.

Op dit werk heeft Van de Walle in die
periode zijn stempel gedrukt. Met vol-
komen gerustheid kon hij, toen hij in
Mei 1919 als tweede secretaris bij het
N.V.V. in dienst trad, de leiding van de
bond aan zijn opvolgers overgeven. Hij
had — natuurlijk met medewerking van
zijn kameraden — wat tot stand ge-
bracht, waarop hij met recht trots
kon zijn.
In 1920 werd Van de Walle benoemd
tot secretaris van het N.V.V., welke
functie hij in 1928 voor die van tweeden
voorzitter verwisselde.
Groot werk heeft hij in deze twintig
jaren tot stand gebracht, vooral op het
gebied van de steunverlening, werkver-
schaffing en werkverruiming. Toen in de
na-oorlogsjaren de werkloosheid in ons
land maar niet wilde wijken, werd de
vraag steeds klemmender, op welke
wijze voor de tienduizenden werkloze
arbeiders geschikte arbeid kon worden
gevonden. Andere en betere arbeid dan
keienkloppen en vlasbraken, welke tot
dan toe vrijwel de enige vormen van

werkverschaffing in ons land waren.
Veel en belangrijk werk heeft het
N.V.V. op dit gebied verricht en Van de
Walle is daarbij de stuwende kracht ge-
weest. Jarenlang is hij belast geweest
met de afdeling werklozenzorg, welke
aan het N.V.V. is verbonden.

Talloos zijn de vergaderingen geweest,
waarop hij als spreker is opgetreden, om
de noodzakelijkheid van een krachtiger
bestrijding van de werkloosheid te beto-
gen. Steeds heeft het N.V.V. het stand-
punt ingenomen en overal verdedigd,
dat werken verre de voorkeur verdient
boven het ontvangen van steun.
In woord en geschrift is vooral Van de
Walle als de verdediger van dit stand-
punt opgetreden. En wanneer wij thans
het gelukkige feit kunnen constateren,
dat er op het gebied van de steunver-
lening, de werkverschaffing en de werk-
verruiming in steeds breder kringen van
het Nederlandse volk betere begrippen
zijn doorgedrongen, dan kan zonder
overdrijving gezegd worden, dat dit voor
een niet gering deel aan het stoere wer-
ken van Van de Walle is te danken.
Groot gezag heeft hij, dank zij de be-
kwame wijze, waarop hij dit werk heeft
verricht, veroverd bij de autoriteiten, van
hoog tot laag. Van veel commissies en
colleges, waar deze vraagstukken behan-
deld werden, is hij lid geweest. Ik noem,
om slechts hier en daar een greep te
doen: de Rijkscommissie voor de Werk-
verruiming, de Rijkscommissie van Ad-
vies voor de Werkloosheidsverzekering,
de Commissie van Bijstand voor de
Arbeidsbemiddeling, de Commissie in-
zake de Economische Politiek, de Neder-
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landse Werkloosheidsraad. Daarnaast was
hij lid van de Hoge Raad van Arbeid
en van de Postraad.
Van een in October 1924 door de be-
sturen van N.V.V, en S.D.A.P. ingestelde
commissie, aan welke werd opgedragen,
een onderzoek in te stellen naar de
maatregeien, welke genomen zouden
kunnen worden, ten einde de werk-
gelegenheid in ons land blijvend te ver-
ruimen, was Van de Walle secretaris. In
October 1925 bracht deze commissie een
gedegen rapport uit. In 1930 verscheen
van een andere commissie, waarvan Van
de Walle ook deel uitmaakte, een rap-
port onder de titel: „Bedrijfsleven en
verruiming van de arbeidsmarkt in
Nederland".

Troelstra-Oord

Maar het is niet alleen op dit gebied,
dat Van de Walle baanbrekend werk
heeft verricht. Wat hij heeft gedaan voor
het Troelstra-oord, ligt ons allen nog
vers in het geheugen. Hij is geweest,
zoals het zo kernachtig staat uitgedrukt
in het schone gebouw te Beekbergen:
,,De man, die er zijn schouders onder
zette".
Dag en nacht is hij in de weer geweest,
om het Troelstra-oord, dat nog altijd zijn
oogappel is, tot stand te brengen, dit
stuk culturele arbeid, waarop onze ge-
hele moderne arbeidersbeweging zo te-
recht trots is.
Met nooit aflatende zorg heeft hij als
secretaris-penningmeester deze Stichting
beheerd en dank zij zijn taaie volharding
is het hem gelukt, vooral in de bonden,
aangesloten bij het N.V.V., een steeds
grotere belangstelling voor dit, ons
eerste vacantie-oord te wekken. Een be-
langstelling, welke tot uitdrukking werd
gebracht in het verlenen van belangrijke
financiële steun.
Daarna is gekomen ons tweede vacantie-
oord te Egmond aan Zee, gevolgd door
het derde, „Avegoor", dat voor een be-
paald aantal jaren aan de Stichting Troel-
stra-oord door de Bond van Personeel
in Overheidsdienst in bruikleen is afge-
staan.
In September 1936 werd Van de Walle
van zijn andere functies in het N.V.V.
ontheven en kon hij zich geheel wijden

aan het beheer van onze vacantie- en
studie-oorden.
Duizenden arbeiders en arbeidersvrou-
wen hebben in de loop der jaren in deze
vacantie-oorden een prettige vacantie
doorgebracht, hebben voor een korte
spanne tijds de zorgen van hun bestaan
in de vrije natuur van zich af kunnen
schudden.
Beste Freek, twintig jaren van hard wer-
ken in dienst van het N.V.V. liggen
achter je. Al die tijd heb je naast mij
gestaan, hebben wij samen gewerkt, om
de invloed van het N.V.V. te vergroten
en te versterken, ten einde daardoor
beter in staat te zijn, het leven van de
arbeidersklasse wat zonniger te maken.
Nu je als bestuurder van het N.V.V. heen-
gaat, wil ik je ook op deze plaats —

en ik weet daarbij te spreken namens
alle leden van ons Verbond — hartelijk
dank zeggen voor al datgene dat jij in
het bijzonder in deze twintig jaren voor
de Nederlandse arbeidersklasse hebt ge-
daan.
Multatuli heeft eens geschreven: De
vreugde zit niet in het snijden van de
padi, maar in het snijden van de padi,
die men zelf geplant heeft.
Welnu, jij hebt de jonge padi geplant
en daardoor heb je ook de vreugde van
het snijden gekend. Met rechtmatige vol-
doening kun je terugzien op je werk in
het N.V.V., dat je hebt gediend met alle
kracht, die in je was.
En is dat niet in wezen het schoonste
geschenk, dat je meekrijgt, nu je ons
gaat verlaten? E. KUPERS.

F. VAN DE WALLE ONDERSCHEIDEN

28 December vond in het gebouw van
het N.V.V. te Amsterdam een korte en
eenvoudige plechtigheid plaats. In de
bestuurskamer waren behalve de bestuur-
ders ook aanwezig de heer Meyer de
Vries, directeur van het Rijksbureau voor
Werkverruiming, die ditmaal als afgezant
van den minister van Sociale Zaken,
J. van den Tempel, met den scheidenden
bestuurder van het N.V.V., F. van de
Walle, „iets te bespreken" had.
De heer Meyer de Vries verklaarde, dat,
nu Van de Walle als bestuurder-van het
N.V.V. weggaat, de minister van Sociale
Zaken, die uit hoofde van zijn vroegere
werkzaamheden zo uitstekend op de
hoogte was van het grote sociale werk,
dat Van de Walle op het gebied van de
werkloosheidsbestrijding en werklozen-
zorg in velerlei commissies en functies en
als bestuurder van het N.V.V. heeft ver-
richt, gemeend had, dat dit werk officiële
erkenning waard was.
Op zijn voorstel heeft het de Koningin
behaagd, den scheidenden bestuurder
van het N.V.V., F. van de Walle, te be-
noemen tot ridder in de Orde van Oranje
Nassau.
De mededeling daarvan geschiedde in

een brief, die minister Van den Tempel
aan Van de Walle richtte, en zou nog
nader officieel aan hem ter kennis wor-
den gebracht.
De heer Meyer de Vries hechtte daarop
versierselen van deze orde op de jas
van Van de Walle en sprak daarbij zijn
grote vreugde uit over het feit, dat hij
deze orde mocht overbrengen.

Van de Walle antwoordde kort en krach-
tig. Hij verklaarde gaarne de orde te wil-
len aannemen, omdat hij er in ziet de
erkenning van het feit, dat wat hij voor
de arbeiders deed, goed was. Wat ik
gedaan heb, zeide hij, gebeurde uitslui-
tend om de arbeidersklasse van dienst
te zijn, zoals mijn hele leven in dienst
van de arbeidersklasse heeft gestaan. En
dat het de socialistische minister van
Sociale Zaken, J. van den Tempel is, oud-
hoofdbestuurder van het N.V.V., op
wiens voordracht ik deze onderscheiding
heb gekregen, maakt haar voor mij nog
meer van waarde.

Na deze korte woorden begaf Van de
Walle zich naar de trein, teneinde zijn
werk, dat hij pas op 1 Januari definitief
neerlegde, voort te zetten.

_L



Troelstra-oord. Gebouwen te Beekbergen, Egmond aan Zee en Ellecom

F. van de Walle

en burcht gelijk, rijst gij ten hemel op

En strekt Uw toren naar de pure wolken,

Rondom uw sterke voet ligt stil de hei,

Omkranst aan verre kim door bomenvolken.

Door d' open vensters speelt het klare licht,

Stroomt reine geur de makkerfwoonstee binnen

En 't vlaggedoek, dat wappert van Uw tinnen,

Zegt over 't al een wonderschoon gedicht.

C. van der Lende bij de opening van
het TroelstrasOord te Beekbergen.



Nadat de Rij kscommissie voor Werkverruiming
enige tijd had gewerkt, zijn door F. van der Walle
in 1922 de volgende voorstellen ingediend:

1. De secretaris der commissie stelle een onder-
zoek in naar de mogelijkheid van uitvoering
der werkzaamheden, waarvoor indertijd reeds
het Kanalen-comité „De Drie Provinciën" is
gesticht.
Dit comité stelt zich ten doel:
,,de verbetering van kanalen in het Zuidelijk
Westerkwartier van iGroningen en de aan-
sluitende delen van Friesland en Drente. Het
betreft meer in het bijzonder de hoofdver-
bindingen:
1. Leeksterhoofddiep, Jonkersvaart, Wilpster-

vaart;
2. de Dragster Compagnonsvaart tot de Drentse

grens bij Veenhuizen.
Als 'verbindingen van zeer grote betekenis
komen voorts in aanmerking:
3. de Haspelwijk langs Meeuwmeerswijk in

verbinding met de onder 1. en 2. genoemde
kanalen;

4. het Koningsdiep vanaf de Dragster-Compag-
nonsvaart bij Bakkeveen tot voorbij de
Olterterper brug en tot aan het gedeelte,
waar de rivier reeds goed bevaarbaar is;

5. het Oude Diep van Trimunt naar het Hoen-
diep".

2. het instellen van een onderzoek omtrent de
oorzaken, waarom nog niet begonnen is met
het droogleggen van de Friese Wadden.

i

ÊÈi

Uit het n/et verschijnt een dorp.
Van de Walle voerde een krachtige
strijd voor uitvoering van werkver-
schaffing en werkverruiming.
Door uitvoering van werkverschaffing
ontstond de laatste jaren in de
zuid-oost-hoek van Drente het dorp
W/tteveen.

3. De commissie dringe er bij de autoriteiten op
aan, maatregelen te treffen, waardoor het in
cultuur brengen van woeste gronden, het aan-
leggen van wegen, kanalen, spoorwegverbin-
dingen enz. in de z.g. Peel in Oost-Brabant-
Lrimburg wordt uitgevoerd.

4. De commissie dringe er bij de autoriteiten op
aan, een aanvang te maken met de ontwatering
van Boven-Overijsel.

5. Maatregelen worden getroffen, opdat het Opper-
bestuur van Waterstaat de uitvoering van ö.e,

inpoldering der Vechtplassen ter hand neme.

6. Voortzetting der werkzaamheden, nodig ter
verbetering van de straatweg Haarlem-Amster-
dam.

7. Het instellen van een onderzoek omtrent de
uitvoering der kanalisatie van het noordelijk
deel van Noord-Hqlland.

g.. Pen secretaris worde opgedragen, een onder-
£Qek in te stellen naar een mogelijke indijkir.g
van de Dollard (N. Groningen).



F. S. Noordhoff

Schadeloosstellingen

H et Verslag omtrent de staat
der Rijksverzekeringsbank en
haar werkzaamheden in het
jaar 1937 bevat uit de aard der

zaak ook zeer uitvoerige gegevens be*
treffende de uitgekeerde schadeloos*
stellingen.
Zo kunnen wij daarin lezen, dat het
bij de Industriële Ongevallenwet hier*
bij gaat om een totaalbedrag van
bijna ƒ14 millioen en voor de Land* en
Tuinbouwongevallenwet van ƒ 172.000.
Het bedrag van ƒ 14 millioen bestaat
uit een kleine ƒ 2 millioen voor genees*
kundige schadeloosstelling, meer dan
ƒ4 millioen voor tijdelijke uitkeringen
en voorlopige rente, meer dan ƒ 5
millioen voor blijvende rente aan ge*
troffenen, ƒ 2,5 millioen voor rente aan
nagelaten betrekkingen en een kleine
ton voor andere schadeloosstellingen,
terwijl voor administratiekosten onge*
veer \ van het totale bedrag moest
worden besteed.
Tijdelijke uitkeringen zijn de uitkerin*
gen voor de eerste 42 dagen van het
ongeval. Over 1937 is gebleken, dat,
uitgedrukt in het totaal aantal onge*
vallen, voorgekomen in ondernemingen
zonder erkende geneeskundige dienst,
het aantal ongevallen zonder invalidi*
teit en met een invaliditeit, welke vóór
de 43ste dag na het ongeval eindigde,
tezamen heeft bedragen 95.05 procent,
zijnde de over*overgrote meerderheid.
Het aantal ernstige ongevallen maakt
derhalve ongeveer 1/!iü deel van alle on*
gevallen uit, waarvan aangifte wordt
gedaan.

Het dagloon

Wij krijgen nu de zeer moeilijke kwestie
van de berekening van het dagloon,
eerst bij de berekening van de tijdelijke

dagloon

uitkering en daarna bij die van de toe*
gekende rente.
Bij de tijdelijke uitkering dient als clag*
loon te worden genomen dat, hetwelk
in de kalenderweek, voorafgaande aan
de dag van het ongeval, door de groep
gelijksoortige arbeiders gemiddeld per
dag is verdiend in het zelfde of een
soortgelijk bedrijf in dezelfde of een
naburige gemeente. Hierbij is uitgegaan
van de gedachte, zoveel mogelijk het
loon te benaderen, dat de getroffene de
eerste tijd na het ongeval zal derven.
Vandaar, dat niet wordt genomen het
loon, door getroffene zelf over die week
verdiend, hetwelk door bijzondere om*
standigheden abnormaal hoog of abnor*
maal laag kan zijn geweest.
In normale omstandigheden beantwoor*
den deze bepalingen aan de gedachte,
welke hieromtrent bij den wetgever
heeft voorgezeten. Anders is dit echter
in tijden van grote werkloosheid, zoals
wij thans sedert vele jaren kennen. Het
komt n.l. niet zelden voor, dat zowel
de getroffene als de groep gelijksoortige
arbeiders in de aan het ongeval voor*
afgaande kalenderweek slechts één dag
of enkele dag£n gewerkt heeft.

Herleidt men nu het loon, op die ene dag
of in enkele dagen verdiend, tot het loon,
dat over die week gemiddeld per dag werd
verdiend, en berekent men naar het aldus
verkregen dagloon de uitkering, dan is het
duidelijk, dat deze uitkering vaak in geen
enkele verhouding staat tot datgene, waar*
op de getroffene aanspraak zou hebben,
indien hij niet door crisisomstandigheden,
dus buiten zijn schuld, tot werkloosheid
gedoemd was geweest. De onhoudbaarheid
van deze toestand springt te meer in het
oog, wanneer men in aanmerking neemt,
dat de arbeider, die ten gevolge van een
ongeval arbeidsongeschikt is, geen aan;
spraak kan maken op werkloosheidsuitke*
ring, en niet weinige zijn dan ook de ge*
vallen, dat krachtens=de*ongevallenwetïver*
zekerden zich bij het plaatselijk Maatschap*

pelijk Hulpbetoon moesten melden. Het be*
hoeft geen betoog, dat een dergelijke toe=
stand een zwarte schaduw wierp op de
ongevallenverzekering!

Het Bankbestuur vond echter vrijheid,
een regeling toe te passen, waarbij aan
voornoemd bezwaar althans gedeeltelijk
werd tegemoet gekomen. Zo werd in
de gevallen, waarbij ten gevolge van
crisiswerkloosheid in de desbetreffende
periode weinig of niet door den hierbij
betrokken arbeider was gewerkt, de
over die periode ontvangen crisissteun
mede als loon aangemerkt, waardoor in
vele gevallen werd bereikt, dat de rente
werd berekend naar een niet te veel
beneden de redelijkheid liggend dag* -
loon.

* * *

Bij de bepaling van het dagloon voor
de berekening van de eigenlijke rente
komt, anders dan bij de tijdelijke uit-
kering, het loon in aanmerking, dat de
getroffene geacht moet worden in het
jaar, aan de dag van het ongeval voor*
afgaande, gemiddeld per dag te hebben
verdiend.

Werkte hij ten tijde van het ongeval een
vol jaar bij den werkgever, zo wordt ge=
nomen het over dat jaar verdiende loon,
gedeeld door het aantal dagen, waarover
het werd verdiend. Was hij geen vol jaar
bij den werkgever werkzaam, dan dient te
worden genomen het loon van een gelijk*
soortig arbeider, die wel een jaar bij den
werkgever werkzaam was. Is geen gelijk*
soortige arbeider in de onderneming van
den werkgever of een naburige onderne*
ming een vol jaar werkzaam, hetgeen vaak
ten aanzien van losse arbeiders het geval
is, dan wordt het dagloon geacht te bedra=
gen een 300ste deel van hetgeen door een
gelijksoortig arbeider in het aan het onge*
val voorafgaande jaar werd verdiend.

Ook hier kwam ten gevolge van de
crisiswerkloosheid de redelijkheid zeer
in het gedrang. Door deze werkloos*
heid kwam het namelijk in een groot
aantal gevallen voor, dat noch de ge*
troffene, noch een gelijksoortig arbei*
der, een vol jaar in de onderneming
van den werkgever of een naburige on*
derneming werkzaam was.
In enige daartoe door een risicodragend
orgaan uitgelokte uitspraken bleek de
Centrale Raad van Beroep zich met het
standpunt, dat alleen hij gelijksoortig
was, die niet alleen hetzelfde beroep
uitoefende en in dezelfde loonklasse
was ingedeeld, maar die ongeveer even
lang in het afgelopen jaar had ge*
werkt als getroffene, te verenigen.
Dit heeft destijds niet alleen onder de
arbeiders, doch ook in kringen van
werkgevers niet geringe beroering ge*
wekt. Immers komt het in deze crisis*

h



tijd herhaaldelijk voor, dat arbeiders,
die bij normale werkgelegenheid regel*
matig werk hebben, slechts een klein
deel van het jaar in loondienst werk»
zaam zijn; treft zo'n arbeider nu een
ongeval, dan zal zijn dagloon geacht
moeten worden te bedragen een drie*
honderdste deel van het bedrag, dat hij
over die enkele weken verdiende, en
daarnaar zal dan zijn rente worden bc*
rekend.
Het zal wel geen nadere verklaring be*
hoeven, dat op deze wijze uitkeringen
moesten worden verleend, welke de
aanduiding „geldelijke schadeloosstel*
ling" niet verdienden; zelfs is het voor*
gekomen, dat het bestuur der Rijksver*
zekeringsbank, indien het zich aan de
opvatting van het hoogste rechtscollege
had gehouden, een zo laag dagloon had
moeten vaststellen, dat het niet toeliet,
uitkering aan den getroffene toe te
kennen.
De zaak heeft er toe geleid, dat een
wetswijziging werd voorbereid, welke
inmiddels reeds door de Staten*Gene*
raal is aanvaard. Het wachten is nu
nog slechts op de afkondiging van de
datum, waarop ze in werking zal treden.
In het wetsontwerp zijn tevens de
overige bezwaren inzake de dagloonbe*
rekening, welke als gevolg van de
crisisomstandigheden waren ontstaan,
weggenomen.

Opleiding

Krachtens artikel 25 der Ongevallenwet
1921 is het Bankbestuur bevoegd, per*
sonen, die tengevolge van een ongeval
een verminking hebben opgedaan, voor
rekening van de Bank een opleiding te
doen geven in een nieuw beroep, indien
hiervan verhoging van arbeidsgeschikt*
heid is te verwachten. Van deze be*

voegdheid werd in de loop der jaren
vele malen gebruik gemaakt en niet
weinigen, onder wie zelfs zeer ernstig
verminkten, zijn hierdoor in staat ge*
steld, weer in het arbeidsproces te wor*
den opgenomen en in het nieuwe be*
roep het volle loon te verdienen; zelfs
zijn er verscheidene gevallen, waarbij
dit loon hoger was, dan dat, hetwelk in
het oorspronkelijk beroep zou zijn ver*
diend. Als voorbeelden worden ge*
noemd: een getroffene, die de rechter*
arm verloor en, dank zij een met veel
energie gevolgde opleiding, thans reeds
\tfle jaren als onderwijzer werkzaam is;
een electricien, die een onderbeen mist
en eveneens reeds vele jaren werkzaam
is als leraar op een ambachtsschool in
een der grote steden.
Voorts treft men onder de opgeleiden
aan: kantoorbedienden, bouwkundig* en
werktuigbouwkundig«tekenaars, bouw*
kundig* en waterbouwkundig*opzichters,
kleermakers, schoenmakers, horlogema*
kers, costuumnaaisters, enz.

Herziening der rente

Wat de herziening der rente betreft,
hebben wij rekening te houden met de
feitelijke onmogelijkheid om een blij*
vend toegekende rente te herzien, ten*
zij er sinds de toekenning nieuwe fei*
ten of omstandigheden bekend zijn ge*
worden, of de toestand met betrekking
tot het letsel sinds de toekenning ver*
andering heeft ondergaan.
Dit is wel een sterk remmende bepa*
ling, doch zij geldt ook ten opzichte
van eventuele verlagingen.
Het zou wellicht niet in het belang van
de arbeiders zijn, indien de bepalingen
toelieten, spoediger dan thans het geval
is, tot een herziening der rente te kun*
nen overgaan.

Nieuwe Veiligheidsplafen (Platencommissie Rijksverzekeringsbank)

•>,

Hitler feliciteert Staün
21 December vierde de chef van de bolsjewis-
tsiche wereldrevolutie, Stalin, zijn zestigste ver-
jaardag. De chef van het nationaal-socialistische
„bolwerk tegen de bolsjewistische wereld-
revolutie" heeft hem telegrafisch zijn „oprechte
gelukwensen" gezonden.
Aldus spreekt men elkaar thans foe en zo kan
een Saulus tot een Paulus worden. Hoe was het
vroeger echter?
In Die Wahrfieif (de Nederlandse nationaal-
socialisten hebben dit motto blijkbaar als hun
telegram-adres overgenomen), bijlage van het
tijdschrift Seefahrf ist nofl, officieel partij-orgaan
van de buitenlandse organisatie der N.S.D.A.P.
voor de Duitse zeevaart, nr. 6 van Januari 1938
lezen wij: „In December werden in Sowjet-
Rusland de belachelijkste verkiezingen van de
wereldgeschiedenis gehouden. Het volk van
Rusland sprak vrijwillig en openlijk zijn toestem-
ming uit. Echter: de kiezer moest zijn handteke-
ning onder het stembiljet plaatsen. Voor anal-
phabeten werden plaatsvervangers aangewezen,
die natuurlijk communisten waren. De kies-
districten werden voor het geval van een on-
gunstige verkiezingsuitslag, bedreigd, dat zij ter
verantwoording zouden worden geroepen. 30
van de 100 kiezers werden wegens geestes-
ziekte afgevoerd. Maar wat maakt dit uit naast
de grote gebeurtenis, dat het Russische volk
zich voor Stalin uitsprak!". . . . „Kort voor de
verkiezing sprak vadertje Stalin in de Moscouse
opera (de Kroll-opera is voor Hitler gereser-
veerd. Red.) voor een aantal geselecteerde bols-
jewisten. Hij sprak niet, zoals in Duitsland de
gewoonte is, voor millioenen, maar slechts voor
een klein groepje paradijs-bewakers". „Het
werpt een helder licht op de werkelijke ziels-
aandoeningen van den bolsjewistenhoofdman
en bloedzuiger Stalin, als hij omtrent de can-
didaten verklaart: „Neen, onder de candidaten,
de toekomstige leden van de Opperste Raad,
zijn velen, van wie men niet met zekerheid
zeggen kan, of zij voor het communisme, dan
wel volksvijanden zijn. Men kan zeggen, dat
vele candidaten gelijken op den mens, van wien
Gogol eens geschreven heeft, dat zij vlees noch
vis, noch kaarsen voor God, noch bezems voor
den duivel zijn." Na zijn rede werd Stalin tot
het „geniaalste kind der mensheid" uitgeroepen.
Is 't een walvis, is 't een vos? Is 't een bever
of een los (lynx)? Reuzenwalrus of een kater?
Woestijntijger of rund? Neen, Stalin, de goede
vader, Ruslands „geniaalste kind".
Tot zover het officiële nazi-fi jdschrift Die Wahr-
heif.
Wij veroorloven ons de vraag, of het nazi-blad
er werkelijk geen notie van heeft, hoe juist het
met zijn critiek ook de Duitse Hitlerverkiezingen
en de Duitse toestanden karakteriseerde. Stalin
en Hitler hebben elkaar werkelijk niets te ver-
wijten. Wien echter heeft Hitler gefeliciteerd:
den vos, den reuzenwalrus, den woestijntijger —
of „Ruslands geniaalste kind"?



Leo P/?. Stor/c

Een nieuwe minister;
een nieuw

H et Nederlandse onderwijs is
het nieuwe jaar ingegaan onder
een minister, van wien men
zonder overdrijving zeggen

kan, dat hij op zijn terrein een der
kundigste en deskundigste mannen is.
Op zichzelf is dat reeds een vooruit*
gang. Want — wij hebben daar ook in
De Vakbeweging meer dan eens op ge*
wezen professor Slotemaker de
Bruine beheerste de aangelegenheden
van zijn departement in genen dele, al
verstond hij voortreffelijk de kunst,
dit gemis aan kennis van het onderwijs
zélf te verbergen achter een rookgor*
dijn van welsprekendheid. Een beste
man met een gevoelig hart, ongetwij*
feld, maar volmaakt ongeschikt voor
de taak, die hem eerst bij Sociale Za*
ken en vervolgens bij Onderwijs was
opgedragen.
Wij nemen derhalve afscheid van pro*
fessor Slotemaker de Bruïne met het
uitspreken van de wens, dat hem nog
vele gelukkige jaren beschoren zullen
zijn. . . . als ambteloos burger!
Er was nog een tweede factor, waarom
zijn opvolger met blijdschap is inge*
haald. De heer Bolkestein immers is
aanhanger van de vrijzinnig*democra*
tische beginselen en daardoor is dan
eindelijk — want mr. Marchant moeten
wij in dit verband buiten beschouwing
laten - - een man van de linkerzijde
aan het hoofd van het departement
van Onderwijs komen te staan. Wij
verheugen ons daar niet alleen uit
practische, maar in de eerste plaats uit
principiële overwegingen om. Want de
financiële gelijkstelling (en dit is een
belangrijke kant van de kwestie, waar
men veel te weinig aan denkt) wil
geenszins zeggen, dat de overheid nu
ook op elk gebied ten aanzien van
openbaar én bijzonder onderwijs pre*
cies de zelfde plichten heeft. Integen*
deel: in zaken van beheer is zij (dient
zij ten minste te zijn) dé aangewezen
behoedster van de belangen der open*
bare school. Wil zij de bloei daarvan
werkelijk bevorderen, dan dient zij er
o.i. zelfs zo goed mogelijk propaganda
voor te maken. Daarmede wordt in
geen enkel opzicht geraakt aan de be*
ginselen der financiële gelijkstelling . . .
al poogt men dat ter rechterzijde -
waar men de grondslagen van de paci*

ficatie overigens al sinds jaren, en
steeds brutaler, met voeten treedt —•
natuurlijk te ontkennen.
Nu staan de zaken wel zo, dat in
eerste instantie de plaatselijke en ver*
volgens de provinciale overheden met
deze zaken te maken hebben, doch men
weet, hoe groot de zeggenschap en
vooral de invloed van het rijksgezag is.
De openbare school kan niet gediend
worden door een minister, die er
krachtens zijn overtuiging tegenstander
van is. En daarom kan het slechts juist
zijn, dat een man van de parlementaire
linkerzijde de scepter zwaait op het
departement van Onderwijs.

Utrechtse rede
De eerste maal evenwel, dat de heer
Bolkestein van zich deed spreken, is
hij, merkwaardig genoeg, juist in con*
flict gekomen met de voorstanders van
het openbaar onderwijs. Op het partij*
congres der vrijzinnigsdemocraten hield
hij namelijk een rede, waarin hij o.a.
betoogde, dat de openbare school niet
langer de pretentie moest hebben, een
„overkoepeling" te zijn, maar dat zij
zich moest beschouwen als te hebben
een „eigen richting" — en die richting
zou dan christelijk*humanistisch moe*
ten zijn.
De minister nam hier vrijwel letterlijk
de formule over, onlangs door den
Amsterdamsen onderwijzer dr. Nieu*
wenhuis in de stellingen bij zijn disser*
tatie neergelegd. Dat dr. Nieuwenhuis
er zo over dacht, was hem te vergeven:
hij komt uit de school van professor
Kohnstamm. Dat de sociaal*democra*
tische onderwijsmedewerker van het
liberale Handelsblad, Van Veen, het er
roerend en luidruchtig mee eens was,
baart evenmin verwondering, want
men kent dezen hoffelijken publicist al
sinds jaren als professioneel strijder
voor alle mogelijke standpunten, die
steevast slechts door zeer geringe min*
derheden worden gedeeld. Vreemder
evenwel was het, dat een knap en des*
kundig man als de heer Bolkestein der*
gelijke uitlatingen deed, die — het spijt
ons, dit te moeten zeggen — een
directe aanval waren op de grondsla*
gen en het wezen van de „school voor
allen": de nationale school.
In de Tweede Kamer is de critiek op

Minister Bo/kes£ein Ex-min. Slotemaker de Bruine

deze rede dan ook niet zuinig geweest.
De heer Bolkestein heeft de verstan*
digste partij gekozen en — na te heb*
ben verzucht, dat er blijkbaar nogal
enig verschil in is, of een minister dan
wel een doodgewoon burger iets
zegt . . . tja, zo gaat dat nu eenmaal! —
hij verklaarde, dat hij er niet aan
dacht, de openbare school „de nek om
te draaien"; aan haar grondslagen zal
hij niet gaan morrelen. Zo bezien, was
alles dus eigenlijk een klassiek mis*
verstand....

Wij twijfelen geen ogenblik aan de oprecht*
heid van den heer Bolkestein en aan zijn
eerlijke bedoelingen. Maar toch geldt voor
de voorstanders van het openbaar onder*
wijs: blijft op uw hoede! Het Landelijk
Comité voor de Openbare School, waar
ook het N.V.V. deel van uitmaakt, heeft
onmiddellijk in woord en in geschrift ge=
waarschuwd tegen de uiterst gevaarlijke
consequenties, die het streven naar een
„richtingsschool" kan hebben. Tegen elke
poging, om het die weg uit te sturen, zal
energiek verzet geboden zijn en wij zullen
daarbij niet aan de kant blijven staan.
De moderne arbeidersbeweging aanvaardt
weliswaar de financiële gelijkstelling (zij 't
niet de kostbare en dwaze uitwassen daar*
van), maar zij was, is en blijft immers in
hart en nieren voorstandster van en strijd*
ster voor de openbare school, welker karak*
ter zij niet veranderd wenst te zien, omdat
die openbare school bestemd moet blijven
voor alle kinderen van ons volk!

De leerlingenschalen
Een andere kwestie is de misère, waar*
in ons schoolwezen is komen te ver*
keren ten gevolge van de hoge leer*
lingenschalen. En in dit verband dient
meteen herinnerd te worden aan het
voortdurend en van vele kanten zo fel
bestreden instituut der z.g. kwekelin*
gen*met=acte (tussen haakjes: het mis*
leidendste euphemisme uit onze hele
Nederlandse taalschat!).
Het is een publiek geheim, dat de heer
Bolkestein bij de aanvaarding van zijn
hoge ambt de stellige verwachting
heeft gehad, dat hij deze excessen uit
de wereld zou kunnen helpen. Wie b.v.
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ooit, gelijk schrijver dezes, in de ge*
legenheid is geweest, enige tijd met
hem te praten over het euvel der grote
klassen, weet, dat deze hem een gru*
wel waren. En zijn! Ongetwijfeld. De
mobilisatie, die ons land elke dag tegen
de twee millioen kost, is echter tussen*
beide gekomen en de heer Bolkestein
moest verklaren, dat hij er op dit ogen*
blik geen geld voor los kan krijgen.
Misschien volgend jaar . . . .
Het ware overdreven te zeggen, dat
de minister met dit argument iemand
heeft overtuigd. Het is dan ook onaan*
nemelijk. Wanneer het mogelijk is, elke
week méér dan twaalf millioen harde
guldens uit te geven voor de materiële
defensie van ons vaderland, zouden
dan die enkele tonnen, die voor een
heel jaar nodig zijn ter versterking van
de morele defensie, niet te vinden
zi jn . . . .? Deze financiële argumen*
tering weerlegt zichzelf geheel=en*al.
Wij schromen dan ook niet, te her*
halen, wat wij reeds eerder onder
andere omstandigheden in De Vakbe=
weging hebben geschreven: de tegen*
woordige toestand is onhoudbaar en
een beschaafde staat onwaardig. Het is
bovendien niet alleen dom, maar ook
gevaarlijk, om die situatie te handha*
ven. In de huidige grote klassen, waar
het onderwijs natuurlijk niet kan zijn
wat het zou moeten wezen en waar
aan de werkelijke opvoeding meestal
nog maar een bitter schijntje kan wor*
den gedaan, waar onderbetaalde en
overbelaste leerkrachten hun werk
onder de ongunstigste omstandigheden
moeten doen en waar de leerlingen
slechts een part krijgen van de aan*
dacht, waar zij toch recht op hebben ...
in die grote klassen groeit een gene*
ratie op, die de burgerij*van*morgen
zal zijn. De staat blijft in gebreke,
wanneer hij niet zorgt voor een zo goed
mogelijke opvoeding van deze toekom*
stige burgers.
En de volwaardige onderwijzers, die
volwaardig werk doen, maar die men
kwekelingen*met*acte noemt om hen
zodoende of met niets, of met een fooi
af te kunnen schepen? Men wekt in
hun kring steeds meer verbittering en
die verbittering groeit mét de ellende
en mét het wachten. Wij mogen deze
jonge mensen niet in de steek laten
en het zal voor de moderne arbeiders*
beweging, gelijk Van der Sluijs het de
vorige week uitdrukte op het congres
van de Bond van Nederlandse Onder*
wijzers, een ere*taak zijn, al het moge*
lijke te doen, om hier een rechtvaar*
dige oplossing te vinden; wij zullen op
dit punt niet aflaten, aleer volledig
succes is bereikt.
Het doet ons innig leed, dat in deze

zaken de nieuwe minister geen nieuw
geluid heeft (kunnen) laten horen. Wij
zijn derhalve verplicht, de strijd voor
verlaging van de leerlingenschaal en
voor liquidering van den kwekeling*
met*acte voort te zetten met dezelfde
energie, waarmede wij hem de laatste
jaren onafgebroken hebben gevoerd.

Desondanks: er is iets veranderd....
Tot dusverre stonden wij tegenover een
minister (men kan ook zeggen: tegen*
over een regering), die zeer beslist on*
willig was, de gevraagde verbeteringen
door te voeren. De versoberaars van
het genre=Colijn, waarvan professor
Slotemaker de Bruine een weliswaar
„ethisch", maar daarom toch niet min*
der klassiek voorbeeld was, huldigde
het standpunt, dat men aan de aanpas*
sing al jong moest wennen, namelijk
op de schoolbanken.... En daarom
stond het vast: onder Colijn*Slotemaker
kon van onderwijsverbeteringen geen
sprake zijn.
De tegenwoordige regering is door een
andere geest bezield. Voor haar is het
geldpotje niet de enige en hoogste
wijsheid en zij heeft reeds in menig

opzicht (wij denken slechts aan Sociale
Zaken en aan Waterstaat) metterdaad
het bewijs geleverd, dat zij niet alle
sociale wenselijkheden wenst op te of*
feren aan de ongunst der tijden. Met
andere woorden: de zo noodzakelijke
verbetering van de toestand van het
onderwijs, die tot dusverre beslist on*
mogelijk was, is nu althans mogelijk
geworden.

Strijd wordt voortgezet

Er zal nu, door actie in zowel als buiten
het parlement, voor gezorgd moeten wor=
den, dat die eisen, van welker nut en rede*
lijkheid ook minister Bolkestein blijkens
zijn verklaringen principieel overtuigd is,
zo spoedig mogelijk worden ingewilligd.
Onze sympathie voor het tegenwoordige
kabinet is er niet minder om, ook al heeft
deze nieuwe minister het van hem ver*
wachte nieuwe geluid nog niet laten horen.
De actie gaat voort, en zij zal resultaat
hebben, wat tot heil van de jeugd zal strek*
ken en het kabinet nog in aanzien zal doen
stijgen.
Er behoeft in onze tijd geen Carthago meer
verwoest te worden.. . Men houde zich
dus aan het vreedzamer parool: op de bres
voor beter volksonderwijs!

Minister Bolkestein en
de openbare school

l\l aar aanleiding van de rede van minister
Bolkestein, gehouden op de jongste jaarver*
gadering van de Vrijzinnig Democratische
Bond, schrijft het Landelijk Comité voor de
Openbare School ons o.a.:
Wanneer we het standpunt van den heer
Bolkestein tegenover de openbare school
kort zouden willen aangeven, dan mogen
we concluderen, dat de heer Bolkestein:

Ie. de openbare school niet langer in de
eerste plaats wil zien als de school voor
„geheel de natie", als de school van de
overheid, zoals uitdrukkelijk nog is
vastgesteld in de jaren 1917 en 1920
toen de z.g. pacificatie*wetgeving bij het
onderwijs onder zo goed als algemene
instemming tot stand kwam;

2e. de openbare school wenst te maken tot
een school van een bepaalde richting,
die niet langer kan zijn de school van
art. 19 der L.O.»wet, „welke voor alle
kinderen zonder onderscheid van gods*
dienstige gezindheid toegankelijk" is,
doch slechts voor een deel der kinde*
ren, evenals elke bijzondere school;

3e. „de aanhoudende zorg voor het onder*
wijs" speciaal voor wat betreft het
financiële deel niet langer geheel en al
wil toevertrouwd zien aan de overheid,
doch voor een deel wil afwentelen op
de schouders van „de belanghebben*
den", dat zijn in de eerste plaats de
ouders der schoolgaande kinderen.

Hoewel tot dusver slechts krantenverslagen

van deze rede zijn verschenen, moge toch
reeds het volgende worden opgemerkt:
De openbare school houdt op overheids*
school te zijn, zodra zij is een richtings*
school, al zij dan die richting de christelijk*
humanistische;
de openbare school houdt op openbare
school te zijn in de zin van overheidsschool,
wanneer zij op één lijn geplaatst wordt met
de prot. christelijke en de r.k. school;
de wettelijke positie van de openbare
school, zoals die historisch is gegroeid en
bij de grondwetsherziening van 1917 en de
daarop steunende onderwijswetgeving van
1920 en latere jaren nogmaals nadrukkelijk
is vastgelegd, hetwelk voorwaarde was voor
de totstandkoming van de pacificatie, zou
worden losgelaten en de financiële gelijk»
stelling tussen openbaar en bijzonder onder»
wijs omgezet in een absolute gelijkstelling,
die feitelijk zou inhouden een opheffing van
het openbaar onderwijs;
terwijl daarenboven het afwentelen van een
deel der lasten, die onderwijs en opvoeding
met zich meebrengen, van de overheid op
de schouders der ouders van de school*
gaande kinderen, ten gevolge moet hebben
een achteruitgang van het onderwijs in zijn
geheel, en in zeer sterke mate voor dat deel
van onze bevolking, dat de minste finan»
ciële draagkracht heeft: een verarming van
het onderwijs, juist voor de meest behoefti*
oen-
En dat juist in deze tijd, nu in alle andere
landen gevoeld wordt, dat het meest nodige
in de toekomst zal zijn een goed onderlegd
volk, in alle rangen en standen geschikt, om
de wederopbouw van al het verwordene ter
hand te nemen!



C. Oosterhoorn

Oosterhoorn en
Thijssen afgetreden

IDehalve F. van de Walle hebben de
vorige week nog twee andere bestuur*
ders de dienst der moderne vakbewe*
ging met pensioen verlaten.
Op het de vorige week gehouden con*
gres van de Bond van Nederlandse
Onderwijzers was het de bondsbestuur*
der Th. J. Thijssen, die afscheid van
zijn organisatie nam. Veel heeft Thijs*
sen in het belang van het onderwijs en
van de onderwijzers verricht. In ruime
kring vond zijn werk waardering.
Voorts werd op een receptie, belegd
door de Algemene Nederlandse Me*
taalbewerkersbond, afscheid genomen
van den bondssecretaris C. Ooster*
hoorn, die eveneens de pensioengerech*
tigde leeftijd bereikt heeft, na een
groot aantal jaren zijn beste krachten
voor de metaalbewerkers te hebben
gegeven. Het zal hem een grote vreug*
de zijn geweest, nog in het laatste jaar
van zijn ambtsperiode de belangrijke
groei van de Metaalbewerkersbond -
tot meer dan 50.000 leden — te hebben
mogen meemaken.
Aan beide afgetreden functionarissen
onze beste wensen!

Th. j. Tbijssen

Maakt het werk mogelijk!

IY1 eer en meer groeit onze Beweging
uit tot méér dan een Vakbeweging en
Partij --alléén. Ze wordt: een volksgroep
met intens eigen leven. Een volksgroep,
die aaneengesloten staat en zich sa*
mengebonden voelt door méér dan een
politieke overtuiging, méér dan een
sociaal inzicht, méér dan een streven
naar beter geordende economische vor*
men.
Onze Beweging is geworden tot een
gemeenschap van mensen, die teza*
men hebben geleerd, iets van hun leven
te maken. In de mate van het moge*
lijke. Dat wil dus zeggen: in veel te ge*
ringe mate, want de maatschappij be*
perkt ons ieder ogenblik in onze levens*
wil: werkloosheid, oorlogsdreiging en
onzekerheid remmen het streven naar
hoger plan.
Maar toch is het socialisme op weg!
Omdat wij mensen hebben gevormd,
die in staat en bereid zijn om verant*
woordelijk werk te doen. Omdat wij
getoond hebben, als kameraden te kun*
nen samenzijn, bij muziek, zang, leken*
spel, bij uitvoeringen en culturele bij*
eenkomsten, cursussen en studieclub*
werk, in de jongerenbeweging en de
organisaties der volwassenen, op sport*
terreinen en in huiskamers, schoolloka*
len en jeugdgebouwen. Wie wil zien,
hoe de nieuwe tijd doorbreekt dwars
door de sluiptrekkingen der oude
wereld heen - - die werpe zich eens
midden in het culturele werk der Be*
weging.
Dat werk moet doorgaan: het werk der
kadervorming en dat der goede vrije*
tijdsbesteding. Het heeft het moeilijk,
in deze tijden. Geestelijk en moreel is
het levenskrachtig genoeg, maar het
mist de stoffelijke middelen.
Daartoe doen wij thans een beroep op
u, kameraden! Voor de geestelijke
weerbaarheid van de democratische
moderne arbeidersbeweging! Voor de

Uitkeringen Invaliditeitswet

De Invaliditeitswet bestaat 20
jaren. In die jaren werd uitge;
keerd aan de verzekerden en hun
nagelaten betrekkingen voor:

Ouderdomsrente.. ƒ 225.000.000
Invaliditeitsrente..
Weduwen^ en we*
zenrente
Kosten van behan*
deling in sanato-
rium, herstellings;
oord en ziekenhuis

80.000.000

90.000.000

30.000.000

De rentekaart is voor den arbei-
der dus wel een kostbaar bezit!
De hoogte der renten houdt in
het algemeen verband met de
waarde der geplakte zegels. Zorgt
er dus voor, dat uw rentekaart
geregeld beplakt wordt!
Als ge niet meer in loondienst
zijt, plakt dan door, als gij het
kunt doen; Draagt over het zelf
plakken inlichtingen bij de Raad
van Arbeid.

Kalender Ver. Raden
van Arbeid.

redding van het stuk arbeiderscultuur
en arbeiders*geluk, dat wij uit eigen
krachten hebben opgebouwd!
Helpt ons deze tijd door! Laat het aan
u niet liggen!

H. BRUGMANS,
Voorzitter Instituut voor
Arbeidersontwikkcling.
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Ook in 1940 zetten wij de propaganda-actie voort onder de oude en goede leuze:

N A A R H O G E R L E V E N S P L A N .
De on- en niet modern georganiseerden wensen wij het goede inzicht, dat

hun plaats is in de moderne vakbeweging. / De huisbezoekers en verspreiders

SUCCES RIJ HET WERK. / Alle kameraden GELUK EN VOORSPOED.

Het Bestuur van het N.V.V.
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Congres P.N.S. Ocfober 1939. 1. O. Sanoesi, voorzitter; 2. R. E. Hardjasoetisna, secretaris; 3. D. Soeriasapoefra, 2e secretaris; 4. I. Karnasoedirdja,

penningmeester; 5. /. Wirasoepena, 2e penningmeester.

Indonesische onderwijzers en hun vakorganisaties

•
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V an de Indonesische vakorganisatie P.N.S. ontvingen wij
een foto van het hoofdbestuur, welke foto wij hierboven
afdrukken. De P.N.S. (Perserikatan Normaalschool =
Normaalschoolboncl) is de vakvereniging van onderwijs
zers, afkomstig van de normaalschool voor Indonesische
hulponderwijzers.
In de Indonesische vakbeweging behoort deze P.N.S. tot
de sterkste stuwers naar een goed contact en een ge*
regelde samenwerking met het N.V.V. Door de bouw van
de Indonesische onderwijzersvakbeweging geniet de P.N.S
voornamelijk slechts bekendheid in vakkringen. Naar bui=
ten treedt zij immers gewoonlijk alleen op als onderdeel
van een grotere organisatie, namelijk die van de Alge=
meiie Indonesische Onderwijzersvereniging, Perserikatan
Goeroe Indonesia, bij verkorting P.G.I. De P.N.S. vormt
namelijk met nog vier andere onderwijzersbonden een
federatie, en wel de zoeven genoemde P.G.I.
Deze aangesloten organisaties worden de „Groepsbonden"
genoemd. Zij verenigen Indonesische onderwijzers naar
diploma's, dus naar de bevoegdheid die zij bezitten. Orga*
nisatie naar de godsdienst bestaat in de Indonesische
onderwijzerswereld niet, in tegenstelling tot de Europese
onderwijzers in Indonesië, die zich gedeeltelijk ook heb*
ben georganiseerd in katholieke en protestantse vakver*
enigingen.

Zo staan naast de P.N.S. de Hogere Kweekschoolbond
van abituriënten van hogere kweekscholen, de Oud=
Kweekscholierenbond en de Volksonderwijzersbond welke
namen voor zich zelf spreken, en de Perserikatan Goeroe
Ambachtsschool, de Ambachtsschoolonderwijzersboiid.
Deze groepsbonden hebben hun eigen hoofdbestuur en
eigen afdelingen, maar treden steeds gezamenlijk op in
één verband, de reeds eerder genoemde P.G.I. Deze P.G.I.
is een van de belangrijkste vakorganisaties en zeker de
grootste vakvereniging, aangesloten bij de P.V.P.N., de
Indonesische Vakcentrale van Overheidswerknemers. Men
weet, dat de P.V.P.N. in contact staat met het N.V.V.,
dat bijvoorbeeld de Indonesische technische adviseur bij de
Nederlandse delegatie op de laatste Internationale Ar*
beidsconferentie te Genève op verzoek van het N.V.V.
door de P.V.P.N. werd aangewezen.
De P.G.I. werd in 1912 opgericht en is dus al 27 jaar oud.
De koloniale constellatie van de Indonesische maat*
schappij is voor haar groei en kracht niet bevorderlijk
geweest. Desondanks heeft zij thans ruim 15.000 leden (in
1933 zelfs 20.000), dus ongeveer een derde van de 45.000
vakgenoten die in aanmerking komen voor het lidmaat*
schap. Zij staat onder leiding van den heer Atik Soeardi,
die ook in de Indonesische politieke beweging een zeer
geziene figuur is.
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Samuel Gompers (geb. 1850) was van (886 fof aan zijn dood in 1924 voorziffer van de American
Federation of Labor. (Tekening Marie de Roode—Heijermans.)

I n verband met de ontwikkelingsbij*
eenkomsten, welke het N.V.V. in

samenwerking met de bestuurders*
bonden in 25 plaatsen belegt en

waar o.a. een inleiding over de Ameri*
kaanse vakbeweging zal worden gehou*
den, lijkt het ons niet ondienstig, op
deze plaats een en ander te vertellen
uit de tijd, toen het Amerikaanse Vak*
verbond werd opgericht. Wij raadple*
gen daarbij het Internationale Hand*
wörterbuch des Gewerkschaftswesens,
uitgave 1932.
Wegens de vervolgingen, waaraan in
het midden van de vorige eeuw de pio*
niers van de vakbeweging in Amerika
blootstonden, was men gedwongen, ge*
heime organisaties tot verbetering van
de arbeidstoestanden in het leven te
roepen. Van deze geheime organisaties
bestonden er reeds verschillende, toen
op 26 December 1869 „The Noble Order
of the Knights of Labor" werd opge*

richt. Alhoewel ook deze een geheime
organisatie was, verdedigde zij toch
niet, zoals andere geheime organisaties,
een geweldpolitiek. Een krachtige actie
op vakverenigingsgebied heeft zij niet
ontplooid. Zij zag haar taak meer op
het gebied van de coöperatieve bewe*
ging. Het was een algemene arbeiders*
organisatie (One=Big*Union), maar was
niet in staat, het verlangen naar de
beroepsorganisatie te onderdrukken.
Reeds daar dus zien wij de strijd tussen
de beroeps* en de algemene organisa*
ties. Als van zelf waren in 1884
verschillende beroepsorganisaties ont*
staan, o.a. van vensterglasarbeiders, van
telegrafisten, enz. Dit bracht Powder*
by, den grootmeester van de Knights of
Labor, op de algemene vergadering van
1885 tot de uitspraak: „Ik beschouw
de oprichting van nieuwe beroepsorga*
nisaties als onjuist, zij zijn een terug*
val tot de oude vorm der beroepsorga*

nisaties." De oude vorm van de be*
roepsorganisaties kreeg echter toch de
overhand en blies de vakbeweging
nieuw leven in.
De Knights of Labor hadden het begin*
sel van de gemengde beroepen inge*
voerd, ten einde ook de ongeschoolde
arbeiders te kunnen omvatten, die zich
niet bij de beroepsorganisaties konden
aansluiten. Daardoor gingen de ge*
schoolde arbeiders zich in de gemengde
bonden achteruitgezet gevoelen en
ontstond in het verband van deze
organisaties een strijd tussen beide
groepen. In 1887 ontstond opnieuw
een beweging om te komen tot het
oprichten van beroepsorganisaties. In
die tijd bestonden reeds in het verband
van de Knights of Labor 23 afzonder*
lijke beroepsgroepen, beroepen, welker
beoefenaren zich in de gemengde vak*
verenigingen niet op hun plaats gevoel*
den en op aaneensluiting volgens het
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beroep aanstuurden. Niet ten onrechte
schreef daarom P. J. Mc. Guire in het
vakblad der meubelmakers van Octo*
ber 1887:

„De Knights of Labor volgen thans het
voorbeeld van de vakverenigingen en slui*
ten zich in nationale beroepsgroepen aan»
een, welke echter niets anders zijn dan be=
roepsorganisaties in embryonale toestand."

Het duurde niet lang of de nationale
beroepsgroepen verlieten de Knights of
Labor, om ten slotte in de American
Federation of Labor terecht te komen,
welke de beroepsorganisatie tot hoogste
beginsel had verheven.
In de jaren van 1850 tot 1883 werden
24 nationale vakbonden opgericht, wel*
ke enigermate een schakel vormden
tussen de oude en de nieuwe vakvereni-
gingsgedachte.

Vakverbond opgericht
De American Federation of Labor had
bij haar oprichting geen gemakkelijke
taak. Voor de geest, waardoor Samuel
Gompers, de drijvende kracht van deze
beweging, bezield was, is de op het
oprichtingscongres van 15 November
1881 te Pittsburgh aangenomen resolutie
van betekenis, welke luidde: „Naar de
mening van het oprichtingscomité mag
geen lid van het comité de beginselen
of eisen (van de nieuwe organisatie)
in een politieke partij openlijk verde*
digen. Dit beginsel mag echter niet be*
letten, iemand in een functie te benoe*
men, die zich verplicht, voor wettelijke
maatregelen ten bate van de arbeiders
op te komen."
Over de betekenis van deze beslissing
schreef Samuel Gompers in zijn auto*
biografie:

„De beslissing was een getrouwe afspiege»
ling van de inzichten, welke onze No. 10
Stanton Street*groep (d.i. de groep welke
de weg voor de Federatie effende) bezielde.
Wij geloven allen aan de noodzakelijkheid,
om onze energie voor de verovering van de
economische macht aan te wenden. Poli*
tieke discussies zouden voor ons onnodige
krachtsverspilling zijn."
„De geschiedenis van de eerste helft der
negentiende eeuw is vervuld van de op*
richting van arbeidersorganisaties, welke
aan de partijpolitieke haarkloverijen van de
elkaar bestrijdende groepen te gronde gin*
gen, dan wel aan de baantjesjagerij der
leiders."
„Ik voor mij was er van overtuigd, dat de
vooruitgang slechts op economisch gebied
bereikt kon worden."
„Voor mij was het duidelijk, dat de vakbe*
weging alle fazen van de arbeidersstrijd

kon omvatten. Andere organisaties waren
niet slechts onnodig, maar zij leidden tot
verzwakking van de macht der arbeiders."

W hot is in a name?

Reeds op de oprichtingsvergadering
van de Federatie in 1881 werd een
strijd om haar naam gevoerd. Aan van»
kelijk luidde deze: Federation of Tra*
des and Labor Unions. Gompers stek
de voor, een Federation of Trade
Unions op te richten, volgens Engels
voorbeeld. De aanhangers van de
Knights of Labor wilden echter be*
halve de Trade Unions ook de Labor
Unions in het algemeen omvatten. Zij
verklaarden, dat volgens het voorstel
van Gompers de ongeschoolde arbei*
ders niet zouden kunnen toetreden. Op
dit verwijt antwoordden Gompers en
anderen, dat hun voorstel „geen enke*
len arbeider, die tot de georganiseerde
arbeiders behoorde, wilde uitsluiten".
De moeilijkheid school echter hierin,
dat de nationale bonden geen onges
schoolde arbeiders opnamen, terwijl er
anderzijds geen organisaties van onge*
schoolde arbeiders bestonden. Bij deze
strijd ging het ook om het vraagstuk
van de klassenstrijd. Labor Unions -waf
ren algemene arbeidersorganisaties, die
tegenover het enge beroepsstandpunt,
het standpunt van de klassenstrijd stel*
den. In 1886 werd als naam van de
Federatie haar ook thans nog geldende
naam vastgesteld, namelijk American
Federation of Labor.
De A.F. of L. eiste oorspronkelijk de
wettelijke achturendag en organiseerde
in 1886 de eerste Mei=demonstratie.
Het ledental was, vooral de eerste
jaren na de oprichting, zeer gering.
In 1897 bedroeg het 265.000, eerst in
1902 werd het eerste millioen leden
overschreden, in 1914 het tweede mil*
Hoen. Op l Augustus 1939 was het aan»
tal betalende leden 3.900.000. Er waren
toen 105 nationale bonden, 48 staats*
organisaties en 800 centrale instanties
aangesloten. Sedert 1937 maakt de Fe*
deratie deel uit van het Internationaal
Verbond van Vakverenigingen.
Op tal van congressen van de Federatie
was het vraagstuk van beroeps* of in*
dustrie=organisatie aan de orde. Onder
leiding van John Lewis, den voorzitter
van de Mijnwerkersbond, en Hillman
van de Bond in de Kledingindustrie,
werd in 1935 een Comité voor Indu*
striële Organisatie gesticht, waarbij

zich 12 organisaties, welke ook deel
van de Federatie uitmaakten, aansloten.
Toen deze zich niet hielden aan het
besluit der Federatie, waarbij het lid*
maatschap van de Federatie en dat van
het Comité onverenigbaar met elkaar
werden verklaard, werden deze bonden
in 1936 buiten de Federatie geplaatst.
Het Comité werd in 1938 omgezet in
een Congress of Industrial Organisa*
tions.
Niemand minder dan president Roose*
velt heeft pogingen 'aangewend, om
aan deze verdeeldheid in de Ameri*
kaanse vakbeweging een einde te ma*
ken. Tot dusver zonder resultaat.

Een dubbele
geruststelling!
Vrouw en kind beschermd
als de verzorger te vroeg
mocht heengaan of een
flinkesom gelds voor vaders
en moeders oude dag -
ziedaar wat U tegen een
kleine jaarlijkse premie bij
de Centrale klaarspeelt.
En als U democra-
tisch denkt, hebt U nog
een reden om Uw verze-
kering bij de Centrale af
te sluiten, want De Cen-
trale steunt financieel de
moderne arbeidersbewe-
ging eri vele sociale arbeid.
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H oe komt een jonge bouwvakars
beider aan zijn rechtmatig loon?
Vroeger liep dat van zelf wel;
de een wat eerder, de ander

wat later, maar bij het bereiken van de
mannelijke leeftijd kregen ze het loon,
dat voor een volslagen vakman was
vastgesteld.
ledere leerling kon regelmatig werk
vinden, zodat hij op 22*jarige leeftijd
in de regel reeds tien jaren in de sfeer
van de arbeid had verkeerd. Op het
ene werk leerde hij dit, op een ander
werk weer wat anders, zodat een jong*
mens van middelmatige aanleg bij het
bereiken van de mannelijke leeftijd een
middelmatig vakman kon zijn.
Door de crisis en de ontwikkeling van
de techniek is daarin heel wat verande*

ring gekomen. Duizenden jongemannen
groeiden op, zonder dat zij na het ver;
laten van de ambachtsschool voldoende
gelegenheid vonden, zich in hun vak te
bekwamen.
Een belangrijk aantal jaren ging nutte*
loos heen, of indien er al werd gewerkt,
dan was de opgedragen arbeid in vele
gevallen van die aard, dat er niet veel
van te leren viel. Zo ontstond onder
de jongere generatie van vaklieden een
contingent van mensen, dat krachtens
hun leeftijd wel aanspraak op het volle
loon mocht doen gelden, maar noch*
tans daarvoor niet in aanmerking kon
komen.
Dit heeft geleid tot een euvel, dat
de collectieve overeenkomsten in het
bouwbedrijf ernstig bedreigde.

Sinds jaren werd van de zijde der
werknemers er op aangedrongen, hierin
verbetering te brengen. De werkgevers
toonden tot voor korte tijd weinig lust,
zich met deze moeilijke zaak bezig te
houden, tot eindelijk in September '37
werd besloten, een commissie van werk*
gevers en werknemers in het leven te
roepen, welke zich zou uitspreken over
het vraagstuk van de leerlingregeling
en de vakopleiding. Deze commissie
heeft haar arbeid verricht en het resul*
taat vastgelegd in een rapport, waarin
beide vraagstukken zijn behandeld en
waarin over elk deel afzonderlijk con*
clusies worden getrokken, welke aan*
leiding zijn tot het geven van wenken,
of zelfs voorstellen, welke aan partijen
werden aanbevolen.
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Vakopleiding
en l eer l i ng-
regeling in het

b
Leerlingregeling

Ten opzichte der leerlingregeling wordt
.voorgesteld, dat in de regel op 23=jarige
leeftijd het volle loon zal worden be=
taald aan vaklieden. Aan geoefenden en
ongeschoolden zou dit reeds op 22*
jarige leeftijd moeten worden betaald.
Voor vaklieden wordt als voorwaarde
gesteld, dat zij ten minste zeven jaren
in het vak werkzaam moeten zijn ge*
weest. Als een leerling twee jaren met
goed gevolg de ambachtsschool heeft
doorlopen, worden deze twee jaren met
drie jaren practijk gelijkgesteld; heeft
hij een driejaarscursus doorlopen, dan
gelden deze drie jaren voor vier jaren
practijk.
Het komt in de practijk vaak voor, dat
jonge mensen alleen aan het gewone
massawerk worden geplaatst. Zij wor*
den eenzijdig gevormd. Hoewel deze
mensen van 25 jaren en ouder de be*
kwaamheid missen van den alleszins
gevormden vakman, zo kunnen zij toch
als specialist de arbeid, welke van hen
wordt verwacht, zeer snel en deugde*
lijk verrichten. Het rapport zegt zeer
nadrukkelijk, dat aan deze geroutineer*
de arbeiders het volle loon moet wor*
den uitbetaald-
Toch laat het rapport de mogelijkheid
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open, dat met minder loon kan worden
volstaan, b.v. als zulk een arbeider aan
werk wordt geplaatst, waaraan voor
hem nog wat valt te leren. Het kan
voorkomen, dat een jonge metselaar
aan de binnenmuren uitstekend vol*
doet, maar bij het gevelwerk door on*
bedrevenheid tekort schiet. Wanneer
dat in het belang van den werknemer
gewenst is, kan worden toegestaan, dat
in zulk een geval beneden het loon
wordt betaald, echter nooit beneden
75 % van het contractloon. Deze bepa*
ling dient uitsluitend, om aan gerouti*
neerde eenzijdig*gevormde arbeiders bij
voorkomende gelegenheid een kans te
geven, het ontbrekende in hun vakken*
nis alsnog in te halen. Verder geeft het
rapport een schema voor loonbetaling
aan jeugdige arbeiders voor de jaren,

waarin zij nog niet voor het voile loon
in aanmerking komen.

De zeer jeugdigen

Ten aanzien van zeer jeugdigen — dat
zijn zij die de leeftijd van 19 jaar nog
niet hebben bereikt — wordt aan werk*
nemers en werkgevers vrijgelaten, het
loon door overleg te bepalen. Is even*
wel de jeugdige vakman 19 jaar, dan
moet 50 % van het contractloon worden
beïaald; bij 21 jaren wordt dit 75 % en
op 23*jarige leeftijd zou het volle loon
worden verstrekt, tenzij niet het voor*
geschreven aantal jaren in de practijk
zou zijn gewerkt. Behalve deze loon*
en leef tij dsschaal bevat het rapport ook
verhoudingscijfers voor het toelaatbare
aantal jeugdigen tegenover volwassenen.
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Op bouwwerken en in werkplaatsen zul*
len de aantallen jeugdigen en onvolsla*
gen werkkrachten in elke vakgroep af*
zonderlijk niet méér bedragen dan 20 %
van het totaal aantal tewerkgestelden,
behoudens wanneer de groep minder
den 20 personen omvat. Dit voorbe*
houd dient om voor kleine werkplaat*
sen een andere verhouding mogelijk te
maken. Ook hiervoor is een gedetail-
leerd voorstel, waarbij het zelfs moge*
lijk wordt, dat op één of twee gezellen
een leerling wordt geplaatst.
Het rapport heeft ten doel, zowel het
loon der ouderen te beschermen tegen
concurrentie van jeugdigen, die voor
lager loon tegen ouderen opwerken,
alsook aan de jeugdigen de mogelijk*
heid te verschaffen, aan het werk deel
te nemen en zelfs zó, dat voor hen
gelegenheid zal bestaan, zich in hun
vak verder te bekwamen.

Instemming

Dit gedeelte van het rapport is in de
kringen der werknemers met algemene
instemming begroet; de werkgevers
toonden zich nog wat gereserveerd.
Later is echter ook door de werkgevers
het rapport in beginsel aanvaard.
Daarna werden besprekingen gehouden
over de practische toepassing. Daarbij
zijn nog enige wijzigingen aangebracht,
zodat -- althans voor geschoolden -
de leeftijd niet op 23 jaar, maar vrijwel
algemeen op 25 jaar zal worden gesteld.
Ofschoon wij dat geen verbetering vin»
den, nemen wij de wijzigingen gaarne
in de koop mede, omdat de invoering
van wat in het rapport wordt voorge*
staan, daarmede is verzekerd en hier*
mede aan een zeer dringende behoefte
zal worden voldaan.
Ten slotte nog dit: voor de goede toe*
passing van een leerlingregeling wordt
het invoeren van een werkboekje voor
eiken jeugdigen bouwvakarbeider nood*
zakelijk geacht.
Dit zal nog wel heel wat voeten in de
aarde hebben, maar toch zien wij langs
deze weg voor het bouwbedrijf zich
een toestand ontwikkelen, waardoor
een einde zal worden gemaakt aan veel
onrecht en wanorde, welke tot nog toe,
niettegenstaande de collectieve over*
eenkomst, nog bestonden.
Het tweede deel van het rapport be*
handelt de vakopleiding. Daarover ho*
pen wij bij een volgende gelegenheid
iets te zeggen.
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Uit eigen kamp

Centrale Voorlichtingsdienst van
N.V.V. en S.D.A.P.
JTT. et Dagelijks Bestuur van de Algemene
Raad uit N.V.V. en S.D.A.P. nam er in zijn
op 19 December j.l. gehouden vergadering
kennis van, dat in verschillende plaatsen
door de moderne arbeidersbeweging infor»
matiebureaux zijn opgericht, welke in ver»
band met de mobilisatie en de crisis voor*
lichting geven inzake sociale en economische
aangelegenheden.
Besloten werd, ten behoeve van deze
bureaux, Bestuurdersbonden en Partijafde*
lingen een Centrale Voorlichtingsdienst in
te stellen. Tot voorzitter van deze dienst
werd benoemd K. Vorrink, tot secretaris C.
van der Lende, Amstel 224—226, Amster»
dam»C. Verder maken H. van Dugteren en
C. Woudenberg deel uit van deze instelling
De bestaande plaatselijke informatie*
bureaux, alsmede de Bestuurdersbonden en
Partijafdelingen kunnen zich, indien nodig,
tot de Centrale Voorlichtingsdienst wenden
om voorlichting over bovengenoemde onder»
werpen.

Comité Spaanse kinderen
In de vergadering van het Dagelijks Bestuur
van de Algemene Raad uit N.V.V. en
S.D.A.P., gehouden op 19 December 1939,
heeft het door N.V.V. en S.D.A.P. inge»
stelde Comité voor steunverlening aan
Spaanse kinderen rapport uitgebracht van
zijn werkzaamheden.
Uit dit rapport bleek, dat de kinderen thans,
op een enkele na, weer naar hun woonplaat»
sen zijn weergekeerd.
Aangezien er derhalve thans voor rekening
van het Comité vrijwel geen kinderen meer
verzorgd worden, is besloten, genoemd
comité te liquideren. In totaal zijn 232 kin»
deren gedurende de periode September 1937
tot December 1939 voor rekening van de
moderne arbeidersbeweging verpleegd ge*
worden.
Op grond van de overgelegde financiële be»
scheiden verleende het Dagelijks Bestuur
van de Algemene Raad volledige décharge
aan het comité voor het gevoerde beheer.
Het Dagelijks Bestuur van de Algemene
Raad betuigt thans nog eens langs deze
weg zijn hartelijke dank aan de vele goede
gevers, die het door hun bijdragen mogelijk
hebben gemaakt, een zo groot aantal kin»
deren gedurende lange tijd te verzorgen.
Een speciaal woord van dank zij hier toe»
gevoegd aan de leden van het comité zelve
voor het zeer vele en goede werk, dat zij
hebben verricht ten bate van de Spaanse
kinderen.
Dat dit werk ook door instanties buiten de
moderne arbeidersbeweging op prijs is ge»
steld, is nog gebleken uit een dankschrijven,
dat het comité van de Spaanse delegatie

voor de verzorging van geëvacueerde kinde»
ren te Parijs heeft mogen ontvangen.
Nogmaals hartelijk dank aan allen!

Voor het D.B. van de Alg. Raad:
K. VORRINK, Voorzitter.
C. VAN DER LENDE, Secretaris.

Vakcentralen en
arbeiderswoningbouw

vier samenwerkende vakcentrales van
werknemersorganisaties hebben een com»
missie in het leven .geroepen, die beoogt de
arbeiders»woningbouw in mobilisatietijd te
helpen bevorderen. Zij willen het hare
doen, om de moeilijkheden, die zich op dit
gebied in de oorlogsjaren 1914 — 1918 heb»
ben voorgedaan, voorzover dat mogelijk is,
te voorkomen.
In de commissie hebben van elk der vier
richtingen twee personen zitting, n.l. een
afgevaardigde van de centrale en een afge»
vaardigde van de meest geïnteresseerde
vakbond. Voor het N.V.V. zijn lid C. van
der Lende en A. Leusink, voor de katho»
lieke vakbeweging de heren Andriesen (die
voorzitter der commissie is) en De Groot,
voor de christelijke vakbeweging de heren
Schippers (secretaris der commissie) en
Schaafsma, en voor de neutrale vakbewe»
ging de heren De Jager en Palembit.

Duurtetoeslag werklozen

IN DIT NUMMER:• • • .. • •. •>..
E. KUPERS herdenkt den scheidenden
N.V.V.-bestuurder F. van de Walle.
F. S. NOORDHOFF schrijft over de be-
rekening van het dagloon volgens de
Ongevallenwetten.
Onderwijzersorganisaties in Indonesië,
voor Spaanse kinderen.

LEO PH. STORK behandelt de opvattingen
van den nieuwen minister van Onderwijs.
D. RABBIE vertelt van het ontstaan der
Amerikaanse vakbeweging.

E. SINOO wijdt een beschouwing aan
een rapport inzake leerlingregeling in
het bouwbedrijf.

UIT EIGEN KAMP vermeldt o.a. de op-
richting van een Centrale Voorlichtings-
dienst en de liquidatie van het Comité
voor Spaanse kinderen.

o,p 20 October j.l. zonden de arbeiders»
vakcentralen een adres aan den minister
van Sociale Zaken, waarin verzocht werd,
om in verband met de prijsstijging, aan de

gesteunde en de in werkverschaffing ge»
plaatste werklozen een duurtetoeslag toe te
kennen. Hieromtrent had de regering, toen
het vorige nummer van De Vakbeweging
werd samengesteld, nog geen beslissing ge»
nomen, zodat in het bedoelde nummer de
klacht werd geuit, dat de beslissing van de
regering te dezer zake zo lang op zich liet
wachten. Terwijl ons blad evenwel ter perse
\\ as, verscheen een bericht van de regerings»
persdienst, dat de regering besloten had, de
steunuitkering aan de werklozen en de
lonen in de werkverschaffing gedurende de
termijn van 18 December 1939 tot 2 Maart
1940 met 5 pCt. te verhogen.
Dit betekent een belangrijke verbetering
voor de hierbij betrokken werklozen.

Het R.K.W.V. in 1937 en 1938
/\ an het dertiende en veertiende Jaar*
boek van het R.K. Werkliedenverbond
in Nederland over 1937 en 1938 ont=
leent het Documentatiebureau van het
N.V.V. o.a. het volgende:
Ook in 1937 bedroeg het aantal aange»
sloten vakbonden 30, n.l. 25 vakbonden
en 5 diocesane bonden. In 1938 fuseerde
de Steenfabrieksarbeidersbond met de
Fabrieksarbeidersbond, zodat eind 1938
het aantal vakbonden 24 bedroeg. Het
aantal gesalarieerde hoofd», districts»

en plaatselijke bestuurders en propa»
gandisten van het R.K.W.V. en aange*
sloten organisaties steeg van 159 op 31
December 1936 tot 164 op 31 Decem*
ber 1938, van wie 28 bestuurders van
diocesane verenigingen. Het aantal in
dienst van het R.K.W.V. en aangeslo*
ten bonden zijnde kantoorbedienden
daalde van 176 tot 168, van wie 21 in
dienst waren van diocesane vereni*
gingen.
Een overzicht van de ontwikkeling van
het ledental van het R.K.W.V. sedert
de oprichting volgt hieronder:

Tijdstip

1 October 1909
31 December 1915
31 December 1920
31 December 1925
31 December 1930
31 December 1935.
31 December 1936
31 December 1937
31 December 1938

Aantal
vakbonden

10
23
28
25
24
25
25
25
24

Ledental

9.356
42.339

158.052
93.049

152.987
175.908
171.115
173.506
181.786

Daarvan

vrouwelijke
leden

9.411
3.944
5.134
5.494
4.988
4.818
5.010

adspirant»
leden

1.884
12.878
2.405
7.181
3.090
3.675
4.380
5.965
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