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In het vorige nummer van De
beweging hebben wij de verordening
van den Opperbevelhebber van
Land* en Zeemacht kunnen laten

afdrukken, waarbij werd bepaald, dat
het na 27 Mei verboden zou zijn, de
arbeid in een onderneming blijvend of
tijdelijk stop te zetten of de arbeids*
duur te verminderen tot minder dan
36 uur. (27 Mei 1940. No. O -- 801.)
Bovendien werd bepaald, dat het ge*
durende een tijdvak van dertig dagen
verboden zou zijn, 25 of meer arbei*
ders in een onderneming, al of niet
tegelijkertijd, te ontslaan, zonder hier*
toe vooraf schriftelijke vergunning te
hebben gekregen van of namens den
Directeur*Generaal van de Arbeid.
Deze verordening heeft ingevolge be*
sluit van den Rijkscommissaris van 11
Juni 1940 een niet onbelangrijke aan*
vulling ondergaan in deze zin, dat ook
de reeds eerder, d.w.z. na 9 Mei, ver*
leende ontslagen onder de regeling
werden gebracht.
Ze moesten terstond weer worden in*
getrokken, tenzij de Directeur*Gene*
raal van de Arbeid er zijn goedkeuring
aan had gehecht of alsnog zou hechten.
Eerstbedoelde verordening nu heeft de
Bedrijfsraad voor het Bouwbedrijf er*
toe gebracht, contact met den heer
Hacke te zoeken, hetgeen er op zijn
beurt toe heeft geleid, dat deze het
bureau van de Bedrijfsraad heeft ver*
zocht, twee personen te willen aan*
wijzen om hem inzake alle aangevraag*
de vergunningen, op het bouwbedrijf
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in de meest uitgebreide zin betrekking
hebbende, te adviseren.
Als zodanig zijn door het bureau van
de Bedrijfsraad aangewezen de heer
H. J. L. Klein Schiphorst en onze
vriend G. Klein, respectievelijk voor*
zitter en secretaris van de Bedrijfsraad.
Met den Directeur*Generaal is over*
eengekomen, dat aanvragen inzake ver*
gunningen, als in bovengenoemde ver*
ordening bedoeld, in duplo kunnen
worden ingediend bij het bureau van
de Bedrijfsraad. Deze aanvragen zullen
vervolgens, voorzien van een advies,
ten spoedigste worden doorgezonden
naar de autoriteiten, bevoegd tot het
nemen ener beslissing.
Deze gang van zaken zal een vlotte en
redelijke behandeling der aangevraagde
vergunningen ten zeerste bevorderen.

W ij juichen het toe, dat deze regeling
tot stand gekomen is.
Inschakeling van vertegenwoordigers
van het georganiseerde bedrijfsleven is
een eis des tijds en is thans meer dan
ooit een zaak van nationaal belang.
De ondernemer is niet meer vrij in zijn
doen en laten bij het zoeken van afzet*
gebieden voor zijn artikelen, noch in
de regeling der productie zelve, omdat
er krapte is aan grondstoffen, kolen,
transportmiddelen en wat niet al.
Onder zulke omstandigheden, welke
zeer lang zullen kunnen blijven gelden,
wordt de staat tot fors ingrijpen op

velerlei gebied genoopt. Het belang
van ons allen eist dat nu eenmaal
onverbiddelijk. Ondernemers en arbei*
ders beiden ondervinden daarvan in de
vervulling van hun wederzijdse taak de
gevolgen. Ze worden steeds meer op
elkaar aangewezen.
Van dat besef bleken de vertegen*
woordigers van patroons en arbeiders
in de grafische bedrijven zó zeer door*
drongen, dat zij — zoals wij de vorige
maal gezien hebben — zelfs een ge*
meenschappelijk bureau gevormd heb*
ben, dat optreedt als vertegenwoor*
diger van alle patroons* en arbeiders*
organisaties en alle voorkomende
zaken, zowel wat betreft patroons als
arbeiders, namens de organisaties be*
handelt.
Ook in de land* en tuinbouwwereld
hebben de organisaties van patroons
en arbeiders elkaar gevonden en heeft
zich zulk een hechte samenwerking
ontwikkeld, dat besloten kon worden,
Ing. Heijmeijer voor de patroons en
onzen vriend Hilgenga voor de drie
arbeidersorganisaties aan te wijzen als
de vertegenwoordiging van het agra*
risch element bij de besprekingen,
welke tussen de werkgevers=centralen
en de werknemers*vakcentralen tegen*
woordig elke week minstens eenmaal
worden gehouden.
Wij aarzelen niet, om dit openlijk toe
te juichen.
In Ons Vakblad van 25 Juni doet de
redacteur C. Lammers mededelingen
van besprekingen tussen werkgevers*
organisaties en werknemersorganisaties
in het meubelbedrijf, om te komen tot
nauwere samenwerking. Hadden de
organisaties van liberale patroons in
dit bedrijf zes jaren geleden zich nog
verzet tegen de stichting van een Be*
drijfsraad, thans schijnt men er niet
meer zo scherp tegen gekant te zijn.
Lammers besluit n.l. zijn uiteenzet*"
tingen als volgt:

„Wij hopen, da* de huidige bijzondere tijds*
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omstan3igheden aan alle werkgeversorgani*
saties de overtuiging zullen hebben ge*
schonken, dat het thans in het belang is
van de werkgevers, zowel als van de werk»
nemers, dat op korte termijn een zo vol»
ledig mogelijke samenwerking tot stand
komt. In elk geval mag worden geconsta*
teerd, dat de eerste bespreking, die thans
door de drie samenwerkende gezellenorga»
nisaties met twee der werkgeversvereni*
gingen is gevoerd, een bemoedigend resul*
taat heeft opgeleverd. Moge dit ook zo
gaan met de andere besprekingen, die nog
moeten volgen."

Wij maken deze wens tot de onze.

•Tiet kon ook anders zijn in ons land,
waar men zich, door de moeilijke om*
standigheden, waarin de wereld en ook
wij ons thans bevinden, genoopt heeft
gezien, de arbeiders te verbieden, sta*
kingen te proclameren. Daarmede wei'
den de werknemers van een zeer sterk
wapen in de economische strijd be*
roofd, wat voor de overheid aanleiding
had behoren te zijn, er iets anders voor
in de plaats te stellen.
Heeft men daarvan afgezien, omdat
men de verwachting meende te mogen
koesteren, dat de werkgevers van be=
reidheid, om met de arbeiders*organi*
saties op loyale wijze overleg te plegen,
zouden blijk geven?
Er hapert op dit gebied nog wel het
een en ander.
Van het plegen van loyaal overleg met
de organisaties is in de bankwereld en
bij het verzekeringswezen bijv. nog
altijd geen sprake.
Zijn bankbedienden en verzekerings*

ambtenaren zulke speciale mensen, dat
elke vergelijking met anderen mank
zou gaan? Ook met de personelen van
Giro*kantoren, Rijkspostspaarbank,
Rijksverzekeringsbank, Departementen
van Algemeen Bestuur, Belastingkan*
toren en dergelijke?
Dat geloven de bankbedienden en
de verzekeringsambtenaren natuurlijk
zelve niet! Maar toch staan wij in deze
sector van het maatschappelijk leven
voor verhoudingen, welke niet meer
passen in het kader van deze tijd.
In dit verband willen wij er verder aan
herinneren, dat de besturen van de
samenwerkende textielarbeidersbonden
„St. Lambertus", „Unitas" en „De
Eendracht" op 12 Juni 1.1. een brief ge*
richt hebben aan de grootste werk*
werkgeversverenigingen in de textiel*
industrie, waarin zij voorstellen, zo
spoedig mogelijk een conferentie te
beleggen.
De besturen der arbeidersorganisaties
achten in de gewijzigde omstandig*
heden een bespreking, welke kan leiden
tot veelvuldiger en beter geregeld over*
leg betreffende aangelegenheden, de
belangen van industrie en arbeiders
rakende, noodzakelijk.
Het behoeft, na hetgeen hierboven is
uiteengezet, geen nader betoog, dat wij
de totstandkoming van goed*geregeld
en loyaal*gevoerd overleg in de tex*
tielindustrie een zaak van groot belang
zouden achten.
Want het is nog altijd zó, dat een col*
lectieve arbeidsovereenkomst, tenmin*
ste in de Twentse textielindustrie, ont*
breekt en dat dus de bemiddeling van
het College van Rijksbemiddelaars in*
gevolge artikel l van de beschikking

van den Opperbevelhebber van 27 Mei
1940, No. O—800 niet kan worden in*
geroepen.
In clat artikel is er n.l. alleen sprake
van, dat men zich tot het College van
Rijksbemiddelaars kan wenden, indien
twee partijen het niet eens kunnen
worden over een voorstel tot wijziging
ener bestaande collectieve arbeidsover*
eenkomst.
In vele gevallen bestaat er echter geen
collectieve arbeidsovereenkomst en kan
er dus ook geen voorstel tot wijziging
ervan aan de orde gesteld worden, noch
bij gebrek aan medewerking van de
andere partij een beroep op de Rijks*
bemiddelaars worden gedaan.
Dat zou wél het geval worden, indien
de bevoegdheden van het College van
Rijksbemiddelaars zouden worden uit*
gebreid in deze zin, dat dit College het
recht zou erlangen, zelf een regeling
betreffende de lonen en arbeidsvoor*
waarden van arbeiders in ondernemin*
gen, zoveel mogelijk bedrijfsgewijze,
vast te stellen, indien dat op andere
wijze niet mogelijk zou blijken.
Speculeren de Nederlandse werkgevers,
die het afsluiten van collectieve ar*
beidsovereenkomsten tot dusverre heb*
ben weten tegen te houden, er op, dat
het zo'n vaart niet zal lopen met het
verlenen van grotere bevoegdheden aan
de Rijksbemiddelaars dan waarover zij
thans beschikken?
Oc willen zij het daarop laten aan*
komen?
Het een noch het ander zou, naar het
ons in alle bescheidenheid wil voor*
komen, van nationale zin getuigen,
welke in deze benarde tijden voor ons
volk nog nodiger is dan brood!

-r/et geld waó et wei!
In het Plan van de Arbeid, dat in 1935
door 'de moderne arbeidersbeweging als
middel tot uitredding uit de zware econo-
mische crisis, welke de Nederlandse wel-
vaart meer en meer bedreigde, aan de
or'de werd gesteld, werd o.m. voorgesteld,
om grote openbare werken ter hand te
nemen en daarvoor drie jaren achtereen
telkens ƒ 200 millioen beschikbaar te doen
stellen.

Welk een hoon is daarvoor ons deel ge-
worden! Fantasterij was het, om het voor
te stellen, alsof ons land zulke geweldige
sommen daarvoor ooit zou kunnen uittrek-
ken. Het Staatscrediet zou worden aange-

tast, de gemeentelijke huishoudingen zou-
den vastlopen en in het ondenkbare ge-
val, dat men er toch aan zou beginnen,
zou men na drie jaren weer even ver zijn
als voorheen.
Thans zijn wij vijf jaren verder en nu ont-
hult het Algemeen Handelsblad opeens
de waarheid. In het nummer van 15 Juni
is nl. een artikel opgenomen over GE-
LEIDE PRODUCTIE, met als ondertitel:
EN GELEIDE CONSUMPTIE, en daarin
lezen wij, nadat is uiteengezet, dat de par-
ticuliere eigendom intact wordt gelaten,
doch dat onder de druk der thans gelden-
de omstandigheden de beschikking over
die .eigendom voor zover hij van belang is

voor de productie, wordt beperkt en ge-
leid door de overheid:

„Het is duidelijk, dat hierdoor de
productie op andere wijze kan wor*
den ingericht dan onder het oude
stelsel. Men verwondert zich er wel
eens over, dat er nu ineens geld bes
schikbaar kan zijn voor nieuwe wer=
ken, anders dan vroeger. Maar zo
stelt men de zaak niet goed. Er
waren vroeger ook wel middelen be=
schikbaar voor een bepaald doel;
maar aangezien de p a r t i c u l i e r e
kapitalisten voor die werken geen be=
langstelling hadden, omdat ze geen
winst opleverden, en de overheid
meende van haar onderdanen geen
gelden te mogen vragen voor dat be=
paalde doel, werden zulke werken
niet ter hand genomen.
In ons land bijv. heerste de laatste
jaren grote werkloosheid. Anderzijds
constateerde men hier tot vóór anders
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DE NIEUWE RECHTSTOESTAND
v^p Woensdag 5 Juni 1940 verscheen
het eerste Verordeningenblad voor het
bezette Nederlandse gebied. Diezelfde
dag gaf, in een persconferentie, de
Duitse jurist dr. Rabl, een min of meer
officiële uiteenzetting van de begin*
selen, waarop het nieuwe Duitse be*
stuur in Nederland gedurende de be*
zetting zal berusten.
Daarmede begint enige tekening te
komen in de nieuwe rechtstoestand.
Grondslag is de strikte toepassing van het
Verdrag betreffende de wetten en gebruiken
van de oorlog te land, dat ter tweede
Vredesconferentie te Den Haag op 10 Oc«
tober 1907 tussen een groot aantal mogend'
heden, waaronder Nederland en het Duitse
Rijk, werd ger-loten. Het Verdrag houdt de
verplichting van partijen in, aan hun krijgs»
machten opdrachten te geven in overeen*
stemming met het aan het Verdrag ge*
hechte Landoorlogreglement. Het Verdrag
en het Reglement zijn voor Nederland
gepubliceerd in het Staatsblad van 1910,
no. 73
Li de artikelen 42 tot en met 56 van het
Landoorlogreglement vinden we de voor=
naairste regels voor het bestuur van bezet
gebied. Hierin zijn dus de richtlijnen voor
hst Duitse bestuur in ons land aangegeven.
In het algemeen schrijft art. 43 voor, de in
het land geldende wetten te eerbiedigen,
behoudens volstrekte verhindering. Aan
deze bepaling is uitvoering gegeven door
§ 5 (1) van het Decreet van den Führer
van 18 Mei 1940, waarin gezegd wordt: „Het
tot nu toe geldende recht blijft van kracht,
voorzover het met de bezetting te verenigen
is."
Wij zien dus, dat het Nederlandse
recht bij voortduring blijft gelden.
Het spreekt van zelf, dat het gemaakte
voorbehoud „voorzover het met de

bezetting te verenigen is", een aantal
afwijkingen en nieuwe regelingen met
zich brengt.
Niemand kan anders verwachten dan
dat de Duitse overheid op grond van
dit voorbehoud en in overeenstemming
met het Landoorlogreglement alle
maatregelen zal nemen, die zij in het
belang van het Duitse Rijk nodig oor'
deelt. Die maatregelen zijn reeds thans
talrijk en zullen in aantal en practische
werking nog toenemen.
Aan de uitvoering daarvan zijn de
Nederlandse autoriteiten gerechtigd en
verplicht mede te werken en ook de
bevolking behoort zich daaraan te
onderwerpen. Het ligt voor de hand,
dat vijandelijk optreden tegen de be=
zettende macht niet kan worden ge=
duld.
Een eed van trouw wordt evenwel
noch van de ambtenaren, noch van
de bevolking gevorderd. Alleen een
beëdigde verklaring, dat zij de uit te
vaardigen verordeningen stipt zullen
nakomen en zich van vijandelijk ops
treden zullen onthouden, zal van de
ambtenaren worden geëist. Ook zonder
deze verklaring zijn zij daartoe uit de
aard der zaak verplicht.
De Rijkscommissaris zal de termijn
voor het afleggen van deze verklaring
bepalen. Uit het feit, dat deze daar*
mede geen bijzondere haast schijnt te
hebben, spreekt o.i. een zeker vertrou=
wen in de Nederlandse ambtenaren.
Inderdaad pleegt de plichtsbetrachting
van Nederlandse ambtenaren, ook on=
der moeilijke omstandigheden, prikke*
ling door middel van verklaringen niet
dringend te behoeven.

In kort bestek

\J e directeur'generaal van de Arbeid ves*
tigt met nadruk de aandacht van werk»
gevers op het gebod, dat arbeiders, die na
9 Mei 1940 zonder toestemming van de
Arbeidsinspectie zijn ontslagen, weder on=
middellijk in dienst moeten worden terugs
genomen. Tegen niet=naleving van dit gebod
zal ten strengste worden opgetreden.

In Duitsland kunnen 12.000 Nederlandse
arbeiders te werk worden gesteld, vooral
landarbeiders, bouwarbeiders, metaalbewer*
kers, havenarbeiders. Reeds zijn 2000 Neder»
landse arbeiders naar Duitsland vertrokken.
De lonen, welke zij in Duitsland kunnen
verdienen, bewegen zich. volgens mede'
delingen van het Nederlandse Departement
van Sociale Zaken, ongeveer tussen 54 en
80 pfennig per uur. Ongehuwden krijger,
in vele gevallen een toeslag van 50 pfennig
per dag, gehuwden M. 1,50. In grotere
steden (van meer dan 100.000 inwoners)
bedraagt de toeslag voor gehuwden M. 2.—
per dag. Sommige firma's geven nog een
kindertoeslag. Logies geniet men meestal
in barakken of woonschepen. Sommige
firma's geven het gratis, bij anderen kost
het M. 3.50 per week. Voor voeding rekent
men M. 1.— of M. 1.20 per dag. Wat men
overhoudt, kan in zijn geheel naar Neder*
land worden overgemaakt.
De gehuwden genieten eenmaal per drie
maanden een vacantie van ongeveer zes
dagen, ongehuwden eenmaal per zes
maanden.
De gehele regeling van plaatsing van
arbeiders in Duitsland geschiedt via de.
arbeidsbeurzen. Men wende zich dus niet
tot het departement, maar tot de arbeids;
beurs in zijn woonplaats.

half jaar een gestadige toeneming van
de liquide middelen bij de banken
en een stijging van de goudvoorraad.
Er waren derhalve hier te lande stel=
lig genoeg middelen aanwezig tot
uitvoering van grote werken tot bes
strijding der werkloosheid, maar de
eigenaren dier middelen zagen geen
kans, deze op een winstgevende
manier te gebruiken."

Hoe geheel anders zou het ons allen ver-
gaan zijn, indien men het Plan van de
Arbeid eens wel tot richtsnoer voor een
krachtige welvaartspolltiek had genomen!
Inmiddels kunnen wij het Algemeen Han-
delsblad er toch dankbaar voor zijn, dat
het openhartig heeft uitgesproken, dat de
particuliere kapitalisten voor openbare
werken, als in het Plan van de Arbeid
werden voorgesteld, geen belangstelling
hadden, omdat ze geen winst opleverden!
Laat er maar liever werkloosheid blijven!

De Centrale Onderlinge
Vjontact-Orgaan no. 5 (Juni 1940), uifgave
van de Centrale Onderlinge Bedrijfsvereniging
voor Ziekengeldverzekering, is verschenen.
De heer Buning wijdt een beschouwing aan
het feit, dat het op 1 Maart j.l. lien jaren ge-
leden was, dat de Ziektewet in werking trad, en
vertelt in dit verband het een en ander over
het wedervaren van de Centrale Onderlinge
zelve gedurende de achter ons liggende jaren.
De wiskundige adviseur Dr. A. Winter, die tot
taak heeft, het financieel beleid der bedrijfsver-
enigingen geregeld na te gaan, geeft financiële
uiteenzettingen ten beste, welke betrekking heb-
ben op de onderscheidene bedrijfsverenigingen,
zoals ze in de jaren 1930—-1940 gereild en
gezeild hebben.
De redactie voorziet de beide artikelen van een
naschrift, dat wij gaarne onder de ogen onzer
lezers wensen te brengen. Hier is het:
,,De beide voorafgaande artikelen behandelen
de uitvoering van de Ziektewet in de afge-
lopen jaren.

'Werd enerzijds iets verteld over het wedervaren
van de C.O., anderzijds werd een beschou-
wing gewijd aan het complex der bedrijfsvereni-
gingen. Vergelijken wij de in beide artikelen
gegeven cijfers, dan blijkt, dat in 1930 bij de
C.O. 17.3%> van het bij Bedrijfsverenigingen
verzekerde loon was aangesloten en in 1938
19.9°/o.
Het gemiddelde uitgekeerde ziekengeld va-
rieerde bij het complex der Bedrijfsverenigin-
gen van 11,2 tot 11.8 promille. Bij de C.O.
daalde dit cijfer nimmer beneden de 12.50 pro-
mille en was meestal aanmerkelijk daarboven.
De gemiddelde ziekteduur liep bij mannen te-
rug van 17.04 dagen tot 15.57 dagen en bij
vrouwen van 14.25 dagen tot 13,48 dagen. Bij
de C.O. was deze daling voor de mannen van
16.75 dagen tot 14.02 dagen, voor de vrou-
wen van 16.28 dagen "tot 12.30 dagen.
Hoewel dergelijke vergelijkingen op zich zelf
weinig zeggen, vonden wij deze gelegenheid
om op enkele vergelijkende cijfers te wijzen,
te zeer voor de hand liggend, om haar onge-
bruikt voorbij te laten gaan."
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WERKLOOSHEID en
WERKVERRUIMING

Zoals in het vorige nummer van
De Vakbeweging wterd opge*
merkt, is van het jaar 1936 af
de omvang der werkloosheid

in ons land steeds geringer geworden.
Einde Maart 1936 bedroeg het aantal
bij de arbeidsbeurzen ingeschreven
werklozen 428.647. Dit aantal daalde
tot het einde van Maart 1940 met
42 pet. en bedroeg zodoende op ge*
noemde datum 249.068. In ons artikel
spraken wij de verwachting uit, dat dit
aantal gedurende de zomermaanden
verder zou blijven teruglopen.
Blijkens de jongste publicatie van den
Directeur van de Rijksdienst der
Werkloosheidsverzekering en Arbeids*
bemiddeling is dat ook inderdaad het
geval geweest, aangezien hij mededeelt,
dat op 27 April j.l. het aantal bij de
arbeidsbeurzen ingeschreven werkzoe*
kenden 208.691 groot was. Door de bui*
tengewone omstandigheden, waarin wij
nadien zijn komen te verkeren, keerde
dit gunstige getij en waren er op l Juni
j.l. 295.517 werkzoekenden ingeschre*
ven. Na deze datum, deelt de Direc*
teur mede, heeft zich echter weer een
gunstige wending voorgedaan.
Het spreekt van zelf, dat wij ons hier*
over ten zeerste verheugen. Ongetwij*
feld wordt dit mede veroorzaakt door
de sterke wil, Welke er alom in het land
bestaat, om de werkloosheid zoveel
mogelijk te beperken en te verkleinen.
Door het verbod om personeel te ont*
slaan, door korter werken en door
wachtgeldregelingen wordt dit in de
hand gewerkt, maar eveneens doordat
veel motorische arbeidskracht thans
weer door handenarbeid is en wordt
vervangen. Het zal echter zeer de
vraag zijn, of deze vermeerderde han*
den*arbeidsgelegenheid zal opwegen
tegen het verlies aan werkgelegenheid
als een gevolg van de blokkade en het
tekort aan benzine en andere grond*
stoffen. Op dit ogenblik is deze ont*
wikkeling nog niet voldoende duidelijk,
zodat op deze vraag nog geen afdoend
antwoord kan worden gegeven.
Maar hoe dan ook, het nu nog aan*
wezige aantal werklozen, dat feitelijk
vermeerderd moet worden met een
zeer groot deel der nog niet gedemobi*
liseerde soldaten, eist een krachtige
voortzetting van de werkverruiming.

Wij wezen er reeds op, dat de Rijks*
dienst voor de Werkverruiming het ook
zo ziet en daarom reeds een paar
weken geleden de werkverschaffingen
op gang gebracht heeft, met als gevolg,
dat op dit ogenblik het aantal op deze
wijze tewerkgestelden groter is dan
vóór 9 Mei j.l. En ongetwijfeld zal dit
aantal nog verder worden opgevoerd.
Door het zo spoedig mogelijk onder*
handen nemen van plannen, welke
reeds gereed zijn, wordt dit in de hand
gewerkt, terwijl de Vorderingswet
1939, welke veel tijd vragende onteige*
ningsproceduren overbodig maakt, de
mogelijkheid schept, om werkobjecten
in korte tijd voor te bereiden en tot
uitvoering te brengen.
Jammer genoeg doen zich bij deze
tewerkstelling toch enkele moeilijk*
heden voor, die wij voordien niet ken*
den. Het betreft het trein*, bus* en rij*
wielvervoer naar en van het werk en
het langere verblijf in de Centrale

Werkkampen. Busvervoer heeft niet
meer plaats.
Voor zover mogelijk is daarvoor trein*
vervoer in de plaats gekomen. In een
groot aantal gevallen moet men dan
nog per fiets naar het werk rijden,
soms over afstanden van 20 en meer
kilometers. Ook moeten afstanden per
fiets afgelegd worden van 25 a 30 kilo*
meters! Dat valt niet mee, ook al
wordt de werktijd daardoor korter dan
normaal. Het is nu volop zomer, maar
in het najaar en de winter zal het niet
mogelijk zijn, dit zo te handhaven. Het
zal daarom nodig zijn, vooral bij de
grotere bevolkingscentra, werkverrui*
mingsobjecten op te sporen en aan te
pakken.
Het verblijf in de Centrale Werkkam*
pen, 4 weken achtereen, inplaats van
2 weken, zoals het tot nu toe is ge*
weest, is eveneens een moeilijkheid.
Aangenomen mag echter worden, dat
hierin, zo spoedig als dit maar mogelijk
is, verandering en verbetering zullen
worden gebracht.
Inmiddels blijft het streven, aan een
zo groot mogelijk aantal werkloze
arbeiders in eigen land arbeid te bezor=
gen.
De werkverruiming kan hierbij van
grote betekenis zijn.

H. LINDEMAN.

weten

M. et departement van Sociale Zaken
heeft op 15 Juni j.l. een circulaire ge*
zonden aan de gemeentebesturen be*
treffende het verstrekken van een
tegemoetkoming van overheidswege
aan arbeiders, wier lonen ten gevolge
van korter werken zijn verlaagd.
Arbeiders, die ten gevolge van de ge*
wijzigde omstandigheden minder dan
het vóór 10 Mei 1.1. als normaal gel*
dende aantal uren werkzaam zijn
(uiteraard voor zoveel nodig met goed*
keuring van den Directeur*Generaal
van de Arbeid) mogen niet als gedeel*
telijk werklozen in de steunregeling
worden opgenomen. Mochten deze ar*
beiders echter overeenkomstig de be*
staande voorschriften in beginsel als
kostwinner of kostganger in de steun*
regeling kunnen worden opgenomen,
dan moet thans worden nagegaan, welk
steunbedrag zij zouden kunnen ont*
vangen -- daarbij steeds aanhoudende
het gebruikelijke maximum bij gehele
werkloosheid zonder rekening te

houden met de inkomsten van anderen
dan den kostwinner of kostganger zelf.
Verdienende kinderen of gezinsleden
tellen bij de opbouw van het theore*
tisch steunbedrag niet mede. Dit steun*
bedrag (eventueel dus maximum bij
gehele werkloosheid) moet dan met
20 pet. worden verhoogd, waarna de
inkomsten van den kostwinner of kost*
ganger zelf geheel van dit bedrag moe*
ten worden afgetrokken.
De werkelijke inkomsten van den kost*
winner of kostganger zelf, vermeerderd
met het bedrag der tegemoetkoming,
mogen samen nimmer meer bedragen
dan het loon, hetwelk werd verdiend,
voordat wijziging in de arbeidsvoor*
waarden met betrekking tot het aantal
werkuren werd aangebracht.
In de kosten van deze tegemoetkoming
kan subsidie worden verstrekt.
Wat betreft de werkloosheidsstatistiek,
moeten de gemeentebesturen er zorg
voor dragen, dat arbeiders, die boven*
bedoelde tegemoetkoming ontvangen,
hierin uiteraard niet worden opge*
nomen. Ten slotte volgen hier een paar
voorbeelden, aan de hand waarvan de
berekening kan worden gemaakt:

11
i

172



II

l

A. Man, vrouw en 4 inwonende kinderen.
Gemeente der eerste klasse. Loon bedraagt
ƒ 30.—. De man is dubbel»uitgetrokken.
Steun voor man en vrouw ƒ 11.—
4 kinderen, 4 x ƒ 1.35 ƒ 5.40
Overgangstoelage ƒ 1.—

Samen ƒ17.40
Dit bedrag wordt vermeerderd met 20 pet.
is ƒ20.88.
Indien nu de werkuren zodanig worden
gewijzigd, dat het loon ƒ 15.— bedraagt,
kan een vergoeding worden toegekend van
ƒ 5.88.
B. Man, vrouw en 10 kinderen. Gemeente»
klasse 7. Loon ƒ 17.—. Man is dubbel»
uitgetrokken.
Man en vrouw ƒ 8.—
10 kinderen ƒ 7.50
Overgangstoelage ƒ 0.50

Samen ƒ 16.—
Maximum volgens de schaal is ƒ 15.30.
Hierbij wordt gevoegd 20 pet. is ƒ3.06. In
totaal derhalve ƒ18.36.
Indien de werkuren zodanig worden ge»
wijzigd, dat het loon wordt teruggebracht
Op ƒ 12.—, dan bedraagt de tegemoetkoming
ƒ 6.36. Deze tegemoetkoming moet echter
worden beperkt tot ƒ5.—, aangezien het
loon ƒ 17.— bedraagt.
Met de schalen der gedeeltelijke werk*
loosheid, art. 10 onder a der steunrege»
ling, alsmede inkomsten van anderen
dan den kostwinner zelf behoeft in het
geheel geen rekening te worden gehou»
den. Zij, die een tegemoetkoming als
bovenbedoeld ontvangen, kunnen in
beginsel voor de distributie van goed»
kope levensmiddelen in aanmerking
komen.
De 5 pet. duurtebijslag geldt voor hen
niet, terwijl ook de extra=bijslag voor
inwonende kinderen uiteraard niet kan
worden gegeven.
Tot zover de circulaire, door het depar»
tement van Sociale Zaken aan de ge»
meentebesturen gezonden.
Het had wellicht aanbeveling verdiend,
indien in deze circulaire ook gewezen
had kunnen worden op de wachtgeld*
regelingen, welke hier en daar ingang
hebben gevonden en populariteit gaan
krijgen. Bij deze wachtgeldregelingen
is het mogelijk, dat de werkgevers het
dienstverband van hun arbeiders aan*
houden en hiervoor 50 pet. van het
loon blijven betalen, terwijl de overheid
de overige 50 pet. betaalt.
Het is ons bekend, dat in de kringen
van de werkgevers» en arbeidersvak»
centralen over verbetering van wacht»
geldregelingen is gesproken en dat
daarover contact met de Nederlandse
autoriteiten is gezocht. Het is dus mo»
gelijk, dat de bestaande wachtgeldrege»
lingen nog zullen worden verbeterd.
Zodra dit het geval is, zullen wij onze
lezers daarvan op de hoogte stellen.

BOEKBESPREKING
Posttraumatische Neurotische
Reacties bij Verzekerden. Diag;
nostiek, Therapie, Expertise,
door Dr. G. W. Kastein, H.
Grelinger, A. H. Fortanier.
N.V. Uitgeversmaatschappij
„De Tijdstroom", Lochem.
1940. Geb. ƒ3.50. 138 blz.

W |j hebben dit boek reeds enige tijd in
ons bezit, doch wisten er eigenlijk niet goed
weg mede. Zoals uit de titel en uit het feit
dat drie schrijvers tezamen dit werk hebben
opgebouwd, duidelijk blijkt, zouden wij hier
van medische vakliteratuur kunnen spreken.
I.i net \olgend nummer van ons blad hopen
wij c p dit boek nader te kunnen ingaan.
Dr. Sajet was onder gewone omstandig»
heden de man geweest, om er een bespre»
king aan te wijden, maar van hem wisten
wij, dat hij volledig in beslag genomen werd
door do ai beid aan zijn proefschrift ter
ve-kriiging van de graad van doctor in de
geneeskunde aan de Universiteit te Amster»
dam. 24 Mei 1.1. heeft de promotie plaats
gevonden, zodat sinds die dag de medische
adviseur van het N.V.V. het Dr. voor zijn
naam mag dragen.
Wij wensen Sajet met deze wetenschappe»
lijke onderscheiding van harte geluk en
doen dit ook daarom met zoveel overtui»
ging, omdat wij er van nabij mede bekend
zijn, welk een taaie vasthoudendheid en
energie er nodig zijn geweest om het ge»
stelde doel ook inderdaad te kunnen
bereiken.
De dissertatie van Dr. B. H. Sajet draagt
tot titel: Bijdrage tot de Geneeskundige
Beoordeling in de Practijk van de Onge*
vallenwet (520 blz.) en verscheen bij Schel»
tema en Holkema's Boekhandel en Uit»
geversmaatschappij, N.V., Amsterdam.
Sajet vangt zijn zeer uitvoerige uiteenzet»
tingen aan met een weergave van de be»
handeling der wet in de Tweede Kamer, om
er aan te kunnen herinneren, dat de bedoe»
ling van Regering en Tweede Kamer is
geweest, om een omschrijving van het
begrip „bedrijfsongeval" te vinden, welke
zeer ruim is, en alle mogelijke gevallen, die
enigermate als bedrijfsongevallen gerekend
kunnen worden, zou omvatten.
De Regering nu heeft gemeend - - aldus
Minister Lely —, dat bij de uitvoering der
wet alleen dan een ruime opvatting van het
begrip „bedrijfsongeval" zou kunnen ver»
wacht worden, indien geen omschrijving
daarvan in de wet voorkwam, omdat elke
omschrijving, elke definitie van enig begrip
in zich zelve iets limitatiefs heeft.
Eenstemmigheid werd verkregen op de for»
mulering: „in verband met de uitoefening
van het bedrijf."
Dr. Sajet stelt verder vast, dat al de wij»
zigingen, die sinds het totstandkomen van
de Ongevallenwet 1901 met betrekking tot
de begrippen „ongeval" en „in verband met
de uitoefening van het bedrijf" zijn voor»
gesteld en die ten dele ook in de wet zijn

opgenomen, een uitbreiding daarvan be»
oogden.
De auteur behandelt dan verschillende on»
gevalskwesties, waarbij wij hem niet in
bijzonderheden behoeven te volgen.
Wel heeft de wetgever een ruime toepas»
sing gewenst, aldus Sajet, doch er hebben
veranderde medische opvattingen in de
practijk van de Ongevallenwet toepassing
gevonden, welke tot een minder ruime toe»
passing en tot een belangrijke vermindering
van het relatieve aantal rentetoekenningen
hebben geleid.
Daaraan sluit logisch aan, dat Dr. Sajet
suggereert (blz. 500), dat evenals in 1927 is
geschied, thans opnieuw een onderzoek
wordt ingesteld naar de toestand van de
rentetrekkers, dat in dit onderzoek ook een
aantal getroffenen, wien geen blijvende
rente werd toegekend, worden betrokken, in
het bijzonder met het oog op het standpunt
dat tegenover lijders aan neurosen wordt
ingenomen.
Hier uit zich Dr. Sajet op dezelfde wijze
als de schrijvers van het boek Posttrauma*
tische Neurotische Reacties bij Verzekert
den, tegen wier beschouwingen de medi»
cus A. A. Snijder fors stelling neemt in het
Geneeskundig Tijdschrift der Rijksverzeke»
ringsbank.
Ook de dissertatie van Dr. Sajet zal in
genoemd Tijdschrift te zijner tijd wel onder
de loep genomen worden. Maar daarmede
is het Bestuur der Rijksverzekeringsbank
toch —• dunkt ons — niet van de zaak af.
Wil het een tweede onderzoek naar de toe»
stand van de rentetrekkers of acht het de
door Dr. Sajet naar voren gebrachte be»
zwaren niet klemmend genoeg, om tot zulk
een onderzoek te besluiten?
De vraag, of de tijd daarvoor op dit mo»
ment eventueel meer' of minder geschikt
zou zijn, kan daarbij — menen wij — buiten
beschouwing blijven.
Dr. Sajet heeft ook ernstige bedenkingen te
berde gebracht ten aanzien van de wijze,
waarop door de Centrale Raad van Beroep
aangewezen medische deskundigen veelal
hun taak opvatten. Ziektegeschiedenissen
van door een ongeval getroffen personen
interesseren hen blijkbaar niet.
Sajet meent dan ook, dat middelen moeten
worden gezocht, om te bereiken, dat de
rechtsgang meer dan thans bevrediging kan
schenken door maatregelen, welke: a. leiden
tot deskundige medische en juridische bij*
stand aan hen, die daarvan verstoken zijn,
en b. de mogelijkheid scheppen, dat voor
het uitbrengen van medische rapporten
slechts zodanige deskundigen worden aan»
gewezen, die naast het vertrouwen van de
Rijksverzekeringsbank, dat van nader aan
te duiden vertegenwoordigers van getrof»
fenen genieten.
Ook dit is een kwestie, welke niet zonder
meer voor kennisgeving zal kunnen worden
aangenomen. Dr. Sajet is niet alleen een
man, die de wetenschap wil dienen, ook de
getroffenen wil hij helpen!
Daarom mag hij in dubbel opzicht ver»
langen, dat men naar hem luisteren zal. Of
hij gelijk heeft, .zal dan nader moeten
blijken! F. S. N.
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40 jaren Nederlandse
Landarbeidersbond

174

Op 13 Mei 1940 bestond de
Nederlandse Bond van Arbei*
ders in het Landbouw*, Tuin*
bouw* en Zuivelbedrijf veertig

jaren. Ter gelegenheid hiervan is,
onder de titel 40 jaren Nederlandse
Landarbeidersbond, een gedenkboek
samengesteld, waarin de geschiedenis
van de bond is weergegeven.
Aan de samenstelling en uitvoering van
het boek blijkt grote zorg te zijn be*
steed. Het opent met een korte uit*
eenzetting van de ontwikkeling van het
grondbezit vóór 1800, waarna volgen
hoofdstukken, waarin het leven van
boer en landarbeider in de 19e eeuw
wordt geschetst. Omstreeks 1850 ver*
diende een vaste arbeider op het
Utrechtse platteland 's zomers ƒ 3.50,
's winters ƒ 2.30, niet per dag, maar per
week. In de kleistreken langs de Usel*
oevers verdienden in de zelfde tijd de
gehuw'de „grote" of eerste boeren*
knechts ongeveer ƒ 100.— per jaar, be*
nevens kost en inwoning en een „toe*
baat" van een paar schoenen, twee
hemden en twee linnen broeken.
Hoe omstreeks 1890 in de gemeente
Haskerland de lonen in de veenderijen
tot stand kwamen, wordt in het rap*
port van een Staatscommissie als volgt
omschreven:

„In de veenderijen wordt noch bij aanbe*
steding, noch bij daghuur gewerkt. Daar
bestaat de gewoonte, dat de veenbazen
vóór de aanvang van de veenarbeid zich
verenigen om het loon van de arbeiders te
bepalen. Zodra zij tot overeenstemming zijn
gekomen, wordt het na onderling overleg
vastgestelde loon door iederen veenbaas
aan zijn arbeiders voorgesteld. Het is regel,
dat dit zonder verzet door de laatsten
wordt aanvaard. Het looncontract is daar*
mede tot stand gekomen."

Omtrent de woningtoestanden in de
provincie Groningen in 1860 wordt
medegedeeld, dat de enige kamer van
de arbeiderswoningen zó klein was, dat
men er nauwelijks een tafel, enige stoe*
len en een kist kon zetten; de zolde*
ring was zó laag, dat men niet rechtop
kon staan.
Het duurde vrij lang voordat de arbei*
ders tot organisatie kwamen. De land*
bouwers waren zich reeds in 1835 gaan
organiseren in verenigingen van veler*

Veenarfaeiderswon/ng in
Drente omstreeks 1890

lei aard. Blijkens een onderzoek, door
een Staatscommissie in 1886 in 95 typen
gemeenten ingesteld, bestonden er toen
echter nog nergens arbeidersverenigin*
gen.
Op l Januari 1896 bestonden er in ons
land 13 vakverenigingen van land* en
zuivelarbeiders met tezamen 800 leden.
Vier jaren later waren deze getallen
gestegen tot resp. 21 en 1375. Veel
activiteit kon derhalve van deze orga*
nisaties nog niet uitgaan. Reeds enige
jaren vóór 1900 gistte het onder de
personelen van de Friese coöperatieve
zuivelfabrieken ten gevolge van de on*
matig lange arbeidsdagen, de lage
lonen, enz. Begin Mei 1900 richtte
Marien Kalsbeek een circulaire tot de
Friese zuivelfabrieksarbeiders, hen op*
roepende, zich te doen vertegenwoor*
digen op een bijeenkomst, welke 13
Mei te Leeuwarden zou plaats vinden.
Deze oproep en daarmee de bij*
eenkomst slaagden. Ongeveer zestien
fabriekspersonelen waren vertegen*
woordigd, terwijl van veertien perso*
nelen sympathiebetuigingen waren bin*
nengekomen. Besloten werd tot oprich*
ting van een bond van zuivelfabrieks*
arbeiders. Later zou deze uitgroeien tot
de tegenwoordige Nederlandse Bond
van Arbeiders in het Landbouw*,
Tuinbouw* en Zuivelbedrijf.

Het doel van de zuivelfabrieksarbei*
dersbondwas, langs wettige weg zoveel
mogelijk verbetering te brengen in de
toestand van de zuivelfabrieksarbei*
ders. Negen jaar leidde de bond een
zelfstandig bestaan.
Toen op l Januari 1906 het N.V.V.
zijn werkzaamheden begon, stelde het
bestuur van de Zuivelfabrieksarbei*
dersbond, dat op de oprichtingsver*
gadering van de nieuwe vakcentrale
vertegenwoordigd was geweest, voor,
zich bij het N.V.V. aan te sluiten. Dit
voorstel werd evenwel verworpen.
Eerst in 1908 werd een soortgelijk
voorstel aangenomen en bij referendum
bekrachtigd. Op l April 1908 trad de
bond toe tot het N.V.V., hetgeen er
toe leidde, dat ook naar samenwerking
met de landarbeiders werd gezocht. De
in 1907 opgerichte Nieuwe of Neder*
landse Landarbeidersbond had zich
reeds bij het N/V.V. aangesloten. Op
23 Augustus 1908 werd een bijeen*
komst gehouden van de hoofdbe*
sturen van de Zuivelfabrieksarbeiders*
bond en de Landarbeidersbond, waar
de wenselijkheid van samenvoeging van
beide bonden werd uitgesproken. Op
23 Februari 1909 vond het fusiecongres
plaats. Als naam voor de nieuwe orga*
nisatie werd gekozen: Nederlandse
Bond van Arbeiders in het Landbouw*
en Zuivelbedrijf. Later werd daar nog
Tuinbouwbedrijf aan toegevoegd.
Het gedenkboek geeft uiteraard tal van
bijzonderheden omtrent de inrichting,
werkwijze en acties van de bond,
waarbij ook de zorg voor de werkloze
bondsleden een belangrijke plaats in*
nam. Een en ander toegelicht met vele
foto's. Omtrent de verhouding met het



N.V.V. wordt o.a. het volgende mede*
gedeeld:
Toen op l April 1908 de bond tot het
N.V.V. toetrad, was zijn ledental on*
geveer 700, dat van de vakcentrale
ongeveer 35.000. Naar de grootte van
zijn ledental nam de bond de 12e plaats
in onder de aangesloten bonden. Thans
neemt hij met meer dan 30.000 leden
de 4e plaats in. De bond en zijn leden
voelen zich één met de industriële en
stedelijke kameraden. Het gestook van
agrarische zijde kon daaraan geen af*
breuk doen. Omgekeerd toonden
N.V.V. en niet*agrarische bonden
steeds open ook voor en een klaar be>
grip te hebben van de grote moeilijk*
heden, waarmede de bond in zijn pro*
paganda en zijn loonstrijd bijna aan*
houdend te kampen had. Financiële
steun werd van het N.V.V. ontvangen
voor propaganda onder de land* en
veenarbeiders.
De verbeteringen, welke de bond in
zijn veertigjarige werkzaamheid voor
de landt en zuivelarbeiders heeft weten
te veroveren, kunnen met enkele cijfers
worden aangeduid:

Weeklonen zuivelbewerkers
(niettvakarbeiders).

1901
's*zomers 's*winters 1939

Grouw .. ƒ8.— ƒ7.— ƒ21.—
Koudum ƒ 8.— ƒ 6.50 ƒ 14.— tot ƒ 17.50
Akkrum ƒ 7.50 a ƒ 9.— ƒ 15.—tot ƒ 21.—
In 1901 arbeidsweken van 70 a 90 uren, in
de zomermaanden 80 a 100 uren. In 1939:
het zuivelbedrijf valt onder de Arbeidswet
1919 met een gemiddelde 48*urige werk*
week.

In 1901 geen uitkering bij ziekte of slechts
enkele weken. In 1939: Bij ongeval of ziekte
52 achtereenvolgende weken het volle en
daarna nog gedurende 26 weken het halve
loon.
Lonen landarbeiders. In 1901 te Uithuizer*
meeden, flinke volslagen mannen in de
verschillende seizoenen 10ï cent per uur tot
16 cent per uur. In 1939 collectieve arbeids*
overeenkomst Hoogeland: vaste arbeiders
26 cent, oplopende tot 31 cent per uur.
Lonen tuinarbeiders bloembollenstreek: In
1909 ƒ 8.50 a ƒ 10.—, in 1940 ƒ 19.25 a ƒ 21.25.
Lonen veenarbeiders: in 19C9 ƒ9.90, in
1939 ƒ 16.50 per dagwerk.
Omstreeks 1909 bestond zelfs voor de vaste
arbeiders in de veehouderij en tuinbouw
geen verlof met behoud van loon. Thans
geldt in verschillende districten een jaar*
lijkse betaalde vacantie van 3 tot 7 dagen
per jaar.

Deze resultaten zijn de land* en zuivel*
arbeiders niet in de schoot geworpen.
Er moest hardnekkig voor gestreden
worden. Op welke wijze deze strijd
gevoerd werd, vindt men in het boek
vermeld. De jubilerende organisatie
kan met trots op deze strijd terugzien.

en

Een kwarteeuw kinderbescherming

In De Vakbeweging van 16 Februari 1939
werd het doel geschetst van het nationale
congres voor kinderbescherming, dat van
11 tot en met 14 April 1939 te Amsterdam
zou worden gehouden. Het verslag van dit
congres kwam een dezer dagen in boek»
vorm van de pers. Het bevat een schat van
zeer deskundig materiaal op het gebied van
kinderbescherming, hetgeen moge blijken
uit een opsomming van de op het congres
behandelde onderwerpen:
I. De paedagogiek en de psychologie in
dienst der kinderbescherming door prof.
R. Casimir en prof. dr. J. Waterink.
II. Geneeskundige onderwerpen in verband
met kinderbescherming, door dr. N. Knap*
per Czn., dr. J. H. Tuntler, prof. dr. G. C.
Heringa.
III. Goed kleuteronderwijs, door mej. J. E.
Schaap, inspectrice V.O.
IV. Zorg voor en onderwijs aan zwak»
zinnigen, door dr. I. C. Van Houte en
Frater Egbertus.
V. Maatschappelijke oorzaken van de
jeugdcriminaliteit, door prof. J. M. van
Bemmelen.
VI. Kinderbescherming in de practijk, door
drs. J. Koekebakker, ambtenaar voor de
Kinderwetten.
VII. De psychotechniek als hulpmiddel bij
school» en beroepskeuze, door dr. Lubsen.
VIII. Onderwijsvernieuwing is ook kinder*
bescherming, door P. van Nes.
IX. Omvang, nadelen en bestrijding van de
jeugdwerkloosheid, door A. Borst Pzn., H.
Lindeman, mr. B. C. Slotemaker en Jos.
Veldman.
Ook de bij elk onderwerp gevoerde dis*
cussie is in het verslag opgenomen. Het
verslag is aan verschillende personen en
organisaties toegezonden. Een zeer beperkt
aantal is verkrijgbaar bij het Bureau voor
Kinderbescherming, Herengracht 56, Am*
sterdam*C. De prijs bedraagt: gebonden
exemplaren ƒ 2.50, niet*gebonden exem*
plaren ƒ 1.—.

Weer een Gedenkboek

il et Gedenkboek, dat we thans met een
enkel woord willen aankondigen, is dat van
de Vereniging van Raden van Arbeid. Het
is onder de titel Van Arbeid en Groei
uitgegeven ter gelegenheid van het 20*jarig
bestaan (20 jaren Invaliditeitswet en 10
jaren Ziektewet).
Bij de toezending van een exemplaar van
dit welverzorgde jubileumgeschrift deelde
het bestuur der Vereniging ons mede, dat
het boek reeds gereed was, toen de oorlog
over ons land uitbrak. Toch meende men
er goed aan te doen, de verspreiding van
deze uitgave te laten doorgaan, omdat het
juist in deze tijd nodig is, de belangstelling
voor onze sociale instellingen levendig te
houden.

Het gedenkboek is op verzoek van het
bestuur der Vereniging van Raden van
Arbeid geschreven door den heer P. L.
Gerritse, Administrateur bij de Raad van
Arbeid te Amsterdam, Directeur van het
Bureau der Vereniging.
Wij hopen de volgende maal een eigenlijke
bespreking aan dit belangrijke werk te
kunnen wijden.

Documentatiemateriaal N.V.V.

en gevolge van het uitbreken van de oor*
log en de daarop gevolgde gebeurtenissen
is de toezending van documentatiemateriaal
van het N.V.V. enige weken onderbroken
geweest Aangezien thans vrijwel geen tijd*
schriften op economisch en sociaal gebied
uitkomen en de huidige situatie bovendien
volkomen onzeker en onoverzichtelijk is,
zodat niet te beoordelen valt, welk mate*
riaal voor de abonné's nog van nut kan
zijn, is besloten, voorlopig geen gedrukt
materiaal meer uit te geven.
Intussen zijn aan de abonné's overzichten
van de tot dusver door de Duitse bezet*
tingsoverheid en de bevoegde Nederlandse
autoriteiten getroffen maatregelen vooral op
sociaal en economisch gebied toegezonden,
terwijl van sommige maatregelen de tekst
in extenso is bijgevoegd.
Het ligt in de bedoeling, voorlopig soortge*
lijk materiaal gestencild uit te geven, totdat
beter dan thans de vraag beantwoord kan
worden, of de toezending van gedrukt ma*
teriaal in de vroegere vorm en omvang kan
worden hervat.

Onze pers in deze tijd

et de terugkeer naar meer geregelde
verhoudingen hebben de dagbladen zich
goeddeels kunnen herstellen van de schok*
ken, die het oorlogsgebeuren aan haar regels
matige functionnering toebracht. Zo hebben
wij ook aan de dagbladen van onze Arbei*
derspers kunnen constateren, dat zij weder*
om in omvang hebben gewonnen.
Nederland staat voor de oplossing van
grote problemen. Enkele van de belang*
rijkste er van vormen de energieke bestrij*
ding van de werkloosheid en een juiste
ordening van de economische krachten.
Deze vraagstukken zijn — het behoeft geen
betoog! — voor onze gehele volksgemeen*
schap van het allergrootste belang. En juist
daar ligt voor onze Arbeiderspers die bij*
zondere, die eigen taak, welke zij met
ijver en volharding vervult.
Dit moge den lezer de overtuiging schenken
dat, wat er ook veranderd moge zijn, hij op
onze eigen dagbladpers steeds kan blijven
vertrouwen als steun in zijn streven naar
sociale ordening en vooruitgang.
Abonneert U daarom op het dagblad van
de Arbeiderspers!
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Uit eigen kamp

8. J. van Stapele afgetreden

V-'p l Juli j.l. heeft onze vriend B. J. van
Stapele op advies van zijn dokter zijn
functie van penningmeester van de Cen*
trale Nederlandse Ambtenaarsbond neer»
gelegd. Van Stapele kan op een belangrijke
staat van dienst in de moderne vakbewe*
ging terugzien. In 1908 was hij mede*oprich*
ter van de moderne postbond, waarvan hij
voorzitter en redacteur werd. Bij de fusie
in 1919 tussen de ambtenarenorganisaties
werd Van Stapele voorzitter van de afde*
ling Rotterdam en leider van de postgroep.
In 1923 werd hij bezoldigd hoofdbestuur*
der. Daarnaast was Van Stapele van 1913
tot 1924 lid van de gemeenteraad van Rot*
terdam, gedurende 23 jaren lid van de Pro*
vinciale Staten van Zuid*Holland, vier jaren
lid van de Tweede Kamer, enz. In verschil*
lende commissies, ook staatscommissies had
hij zitting. Voor het N.V.V. vervulde hij
het secretariaat van het pensioenfonds voor
bezoldigde bestuurders.
Ook van deze plaats af zeggen wij Van
Stapele dank voor het vele werk, dat hij
in dienst van de moderne arbeidersbewe*
ging en in het bijzonder voor de ambte*
naren heeft verricht.

PITTIG EN VOL
AROMA

T
VERKRIJGBRRR

IN DE CDÖPERRTIEVE WINKELS

N. de Lieme overleden

V-'p 24 Juni j.l. overleed na een langdurige
ziekte de heer Nehemia de Lieme, direc*
teur van de Centrale Arbeidersverzekerings
en Depositobank. Hoewel er zelf geen deel
van uitmakende, toonde de heer De Lieme
steeds grote belangstelling voor de moderne
arbeidersbeweging. Door zijn medewerking
werden verschillende instellingen in ruime
mate financieel gesteund.
Met grote dankbaarheid blijven wij hem
gedenken.

Bouwarbeiders

An het jaarverslag van de Algem. Ned.
Bouwarbeidersbond over de jaren 1937,
1938 en 1939 wordt o.a. medegedeeld, dat
de collectieve contracten niettegenstaande
de crisis volledig werden in stand gehou*
den en verder uitgebreid. De regeling der
lonen en arbeidsvoorwaarden voor de wer*
ken, met financiële steun van het Werk*
fonds 1934 uitgevoerd, vroeg onophoudelijk
de aandacht der organisatie. De bond heeft
een aantal werk* en leerkampen gehouden,
waaraan jonge leden deelnamen. Eveneens
namen jonge leden deel aan werkkampen,
welke andere organisaties hadden georgani*
seerd.
De werkgevers* en arbeidersorganisaties
in het bouwbedrijf riepen een commissie
in het leven, welke de vraagstukken van
de rechtspositie van jeugdige arbeiders en
de bevordering der vakopleiding in behan*
deling heeft genomen. De .twee rapporten
van deze commissie zijn resp. in 1938 en
1939 verschenen. De hoofdgedachten, welke
aan het rapport over de rechtspositie jeug*
dige arbeiders ten grondslag liggen, zijn
voor de nieuwe contractperiode vastgelegd
en zullen in vervulling gaan.
Het tweede deel van het rapport, betrek*
king hebbende op de vakopleiding, komt
o.a. tot de conclusie, dat de gelegenheid
ten enenmale onvoldoende is, om de oplei*
ding in de practijk te voltooien. Er wordt
op aangedrongen om, koste wat kost, hierin
te voorzien.
De verschillende bedrijfsraden in .de bouw*
bedrijven hebben een commissie van samen*
werking gevormd, welke tot taak kreeg, de
werkgelegenheid in de bouw bedrijven te
bevorderen. Onze vriend G. Klein vervult
het secretariaat van deze commissie.
Het ledental van de bond steeg van 25.711
op l Januari 1937 tot 32.479 op 31 De*
cember 1939.

M etaalbewerkers

D esprekingen, gevoerd tussen de Alge*
mene Nederlandse Metaalbewerkersbond en
een kleine commissie uit de Metaalbond,
leidden er toe, dat een regeling voor de
vacantie voor het jaar 1940 is vastgesteld,
benevens een duurtetoeslag, voorlopig over
de maanden Mei en Juni. De vacantie zal,
evenals in 1939, gelijk zijn aan een volle
werkweek. De duurtetoeslag zal vijfmaal
het uurloon per maand bedragen, over de
maanden Mei en Juni dus tezamen tien*

N D I T N U M M E R :
DE REDACTIE schrijft o.a. over overleg
tussen werkgevers- en werknemersorga-
nisaties, geld voor het Plan van de
Arbeid, de nieuwe rechtstoestand, ge-
denkboek Landarbeidersbond en be-
spreekt enkele andere niejwe boeken
en tijdschriften,
H. LINDEMAN vervolgt zijn beschou-
wingen over werkverruiming.

maal het uurloon.
Aan arbeiders, die 48 uren per week plus
5 of meer uren hebben gewerkt, wordt geen
toeslag gegeven.
In Juli zal opnieuw overleg plaats vinden.

Het A.C.O.P.
U e moderne centrale van bonden van
overheidspersoneel, het A.C.O.P., kwam op
28 Mei en 6 Juni te. Amsterdam in verga.'
dering bijeen.
Onderwerp van bespreking vormde de ar*
beid van het comité, mede in verband met
de gewijzigde omstandigheden.
Het A.C.O.P. constateerde daarbij, dat de
overheidsdiensten en 'bedrijven vrijwel alle
wederom normaal functionneren en dat het
georganiseerd overleg van rijk, provincies,
gemeenten en andere lagere overheden zijn
werkzaamheden voortzet.
Het A.C.O.P. sprak als zijn vertrouwen uit,
dat de leden van de aangesloten bonden in
elk opzicht hun plicht als overheidsdienaar
zullen blijven vervullen en daarnevens hun
medewerking geven aan hun vakorganisa-
tie, opdat deze op doeltreffende wijze haar
arbeid in het belang van de overheidsdienst
en het personeel zal kunnen voortzetten.

De Natuurvriendenhuizen
zijn weer geopend
H<Let bestuur van de Stichting tot Exploi»
tatie van Natuurvriendenhuizen deelt ons
mede, dat de volgende Natuurvriendenhui*
zen weer geopend zijn:
„De Hondsrug" te Noord*Laren
„Het Hunehuis" te Havelte
„Krikkenhaar" bij Almelo
„Den Broam" te Buurse bij Enschede
„Ekkelenkamp" bij Hengelo
„A.B.K.shuis" te Bennekom
Ook het vacantieoord „Morgenrood" te
Oisterwijk is weer in bedrijf.
Al deze huizen zijn geheel onbeschadigd
en ook in de omgevingen is niets, dat
iemand van een bezoek aan deze huizen
behoeft te weerhouden.
De huizen „Over*Holland" te Nieuwersluis,
„Ons Honk" te Lage Vuurse en het nieuwe
Natuurvriendenhuis op Oostvoorne worden
met spoed in gereedheid gebracht.
Het Stichtingsbestuur heeft op normale
wijze het bekende huizenboekje laten ver*
schijnen, waarin alle adressen, tarieven en
verdere gegevens zijn opgenomen. Het
boekje is verkrijgbaar bij het secretariaat,
Weteringschans 106, Amsterdam*C.

176


