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het jaar ten volle benut en staat de rest van de tijd vrijwel
renteloos.
De belangen van de vacantiegangers zelve worden echter
evenmin door deze sterke concentratie gediend, integendeel,
sterk geschaad. Zij zouden stellig betere en ook op de duur
goedkopere vacantiegelegenheid kunnen genieten, indien het
mogelijk ware de vacantie over een grotere tijdsruimte te
verdelen.
En dit alles klemt te sterker naarmate steeds grotere, maar
VACANTIE-SPREIDING.
minder koopkrachtige groepen der bevolking aan de vacanDe verspreiding van het vacantie-verkeer over een groter tiegenoegens kunnen deelnemen: om de vacantie van arbeiaantal weken heeft reeds geruime tijd de aandacht van velen. ders en kleinere zelfstandigen behoorlijk tot haar recht te
Thans is deze aangelegenheid weder in de publieke belang- doen komen, is het nodig, dat de kosten van vacantiereis en
stelling door de verschijning van een rapport, ondertekend -verblijf zo sterk mogelijk worden gedrukt en een van de
door een aantal vooraanstaande personen uit de kringen, die voornaamste middelen daartoe is te zorgen voor een zekere
met het vacantieprobleem uit de aard van hun functie nogal vergelijkmatiging in de belasting van de bedrijven, die hierbij
te maken hebben.
te pas komen.
De ondertekenaars van het rapport hebben zich beraden
Een bijzonder accent krijgt deze overweging door de toeover de wenselijkheid om voor het zomerseizoen 1940, even- stand, welke in het zomerseizoen 1940 zal intreden wanneer
tueel ook voor volgende jaren, bepaalde maatregelen te de mobilisatie in Nederland en de oorlogstoestand in Europa
nemen tot verspreiding van het vacantieverkeer over een dan nog zullen voortduren. Als gevolg hiervan zijn belanggroter aantal weken. Dit verkeer wordt in sterke mate beïn- rijke aantallen spoorrijtuigen en autobussen en een belangvloed door de datum, waarop de vacanties der lagere rijk deel van de hotelruimte voor militaire doeleinden gescholen beginnen.
vorderd. Tegelijkertijd mag men verwachten, dat het aanIn het zomerseizoen 1939 ving in 40,7 % van alle lagere zienlijke contingent Nederlanders, dat in normale omstanscholen de zomervacantie aan in de eerste week van Augus- digheden de vacantie buitenslands doorbrengt, thans in het
tus en in 36,8 % in de vierde week van Juli. Het gevaar land zal blijven en dit accres aan binnenlandse vacantiebestaat, dat deze tendens tot concentratie op één of twee gangers is stellig vele malen groter dan het décres, dat zal
tijdstippen in de toekomst nog zal toenemen. Het beginpunt optreden wegens het wegblijven van buitenlandse toeristen.
van de vacantieweek der bouwvakarbeiders bijv. werd in
Op grond van bovenstaande overwegingen zijn de onder1939 over het gehele land gefixeerd op de laatste Zaterdag tekenaars dan ook van oordeel, dat het thans zeer urgent is
in Juli. Het is niet onwaarschijnlijk, dat in de toekomst nog om voor het zomerseizoen 1940 maatregelen te nemen tot
andere landelijke regelingen zullen volgen. Er zal van nature verspreiding van het vacantieverkeer over een groter aantal
een zekere neiging bestaan om de begindata van al deze weken, teneinde dusdoende te vermijden, dat er op bepaalde
vacantieregelingen te doen samenvallen.
tijdstippen en tijdvakken een overgrote drukte ontstaat.
Dit verschijnsel biedt ernstige moeilijkheden voor alle
Het vacantieverkeer gaat volgens het rapport in hoofdzaak
ondernemingen, die zich bezig houden met het vervoer en uit van de grote steden en wordt in deze steden practisch
de huisvesting der vacantiegangers. De vervoerondernemin- bepaald door de datum van aanvang der lagere-schoolgen moeten immers beschikken over een outillage, die in staat vacanties.
De vacanties van middelbaar en hoger onderwijs zijn zois het maximum verkeer, dat slechts één of twee keer in het
jaar voorkomt, te verwerken. Dit wagenpark wordt gedurende veel ruimer, dat de lagere school-vacanties hier gewooonlijk
alle overige dagen van het jaar niet in voldoende mate benut. geheel binnen vallen.
De vacanties der middelbare scholen bedragen ongeveer
De N.S. bijv. vervoeren op normale dagen rond 300.000
reizigers. Het spitsvervoer op de laatste Zaterdag in Juli 7 weken, die van de lagere scholen in de regel 4 weken.
beloopt veelal meer dan 700.000, hetwelk alleen verwerkt Het is dus mogelijk de lagere-school-vacanties op 4 achterkan worden door al het reservemateriaal in bedrijf te stellen. eenvolgende data, telkens met een week tussenruimte, te doen
Een soortgelijke moeilijkheid ontstaat bij het hotel- en beginnen.
Een regeling, waarbij de beginpunten der lagere-schoolpensionbedrijf, in het bijzonder voor zover dit uitsluitend of
hoofdzakelijk op het vacantie-verkeer is georiënteerd, als- vacanties binnen eenzelfde gemeente op verschillende tijdstippen worden vastgesteld, lijkt niet wenselijk, omdat dit
mede bij jeugdherbergen en vacantiehuizen.
Door de concentratie van het vacantieverkeer op enkele leidt tot allerhand bezwaren in de gezinnen. Veel beter is
weken wordt de huisvestingsruimte slechts enkele weken van het om voor eenzelfde gemeente, ja voor een sterk samenINHOUD: Vacantie-spreiding. — His Masters Voice. — Arbeidesverbod
14^15-jarigen. — Vacantie met behoud van loon. — Een iegelijk in zijn
eigen hok. .— Burgerlijke en Militaire beloning. — Bevordering van
Burgerlijk Personeel in militaire dienst. — Salarispositie Rijkspersoneel
en Onderwijzers I en II. — Centraal Overleg. — Bestuurdersbond
Utrecht. — Idem Maastricht. — Opleiding Leerkrachten N.O. — Ledenoverzichten l Jan. '40.
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hangend gebied eenzelfde datum van aanvang der lagereschool-vacanties te kiezen.
Deze regeling behoeft volstrekt niet voor alle gemeenten
te gelden; de gemeenten met overwegend landelijk karakter
leveren weinig vacantiegangers op en kunnen dus buiten beschouwing blijven. De overige gemeenten waren in te delen
in vier groepen met in elke groep een der vier grootste
steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.
De Commissie is van mening, dat een groepsindeling als
door haar aangegeven een bruikbare basis vormt. Bij deze
indeling is er zoveel mogelijk naar gestreefd om gebieden,
welke door forensen- en zakenverkeer onderling sterk samenhangen, bij elkaar te voegen.
Voor het jaar 1940 ware dan de aanvang der zomervacanties der lagere scholen voor de aangegeven groepen te stellen
op onderstaande data:
Groep
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Groep
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(Amsterdam enz.) 13 Juli
(Rotterdam enz.) 20 Juli
(Den Haag, Groningen enz.) 27 Juli
(Utrecht enz.) 3 Augustus,
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HIS MASTERS VOICE!
Nederland in de economische branding.

dus volgens onderstaand schema:
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driaan" een aanmerkelijke verbetering betekenen. Bij overleg te voren zou ook kunnen zijn besproken de vraag of het
vacantieverkeer ook niet uitgaat ten dele van het platteland.
Bij overleg met de Vakcentrales had kunnen zijn bezien de
mogelijkheid om in de C.A.O. regionale splitsing der groepen te brengen. Dat lijkt wenselijk, omdat, gelijk de C.A.O's
nu luiden, zij gelden voor het gehele land. Zo is er nog veel
meer. Wij hadden Prof. Goudriaan willen vragen bij het
overleg: „Vallen de jongens van het Spoortje er ook onder,
Professor?"
Het lijkt ons gewenst, dat de aangesloten bonden zich
over dit vraagstuk van de vacantiespreiding beraden. De
zaak is er gewichtig genoeg voor.
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Mr. dr. A. A. van Rhijn, secretaris-generaal van het departement van economische zaken, heeft voor de Statenkring
Goes der Chr. Hist. Unie gesproken over het onderwerp
„Nederland in de economische branding" en daarbij in het
bijzonder drie punten behandeld: de voedselvoorziening, de
distributie en de prijspolitiek.
Natuurlijk klom de inleider in de bekende spiraal. Voor
ons is alleen van belang, hetgeen de spreker zeide met betrekking tot de vraag welke practische loon- en prijspolitiek
moet worden gevolgd.
Aan het verslag van de lezing in „De Maasbode" van 17
Februari 1.1., avondblad, derde blad, ontlenen wij het navolgende:
Welke practische politiek?
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Het tijdvak van 13/7 tot einde Augustus valt practisch
nog geheel binnen het kader van de vacanties der middelbare scholen, zoodat uit dien hoofde geen moeilijkheden zijn
te vrezen.
Wat de wijze van uitvoering betreft heeft de Commissie
zich de vraag voorgelegd op welke wijze een schema als
bovenbedoeld het beste kan worden verwezenlijkt.
De Wethouders van Onderwijs van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Groningen verklaarden zich bereid elk voor hun gemeente het tot stand komen van een
vacantieregeling als bovenbedoeld te willen bevorderen.
Evenzo verklaarden de vertegenwoordigers van de landelijke organisaties van het Bijzonder Onderwijs zich bereid
om bij hun hoofdbestuur er op aan te dringen alle bij hun
organisaties aangesloten schoolbesturen te willen aanbevelen
zich bij het schema aan te sluiten.
De Commissie vertrouwt, dat een bevredigende regeling
kan worden verkregen, indien Z.E. de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen aan de inspecteurs van het
Lager Onderwijs en van het Nijverheidsonderwijs zou willen
verzoeken hun medewerking te verlenen, opdat een vacantieregeling volgens bijgevoegd schema tot stand kome.
Tenslotte doet de Commissie voor het bedrijfsleven een
beroep op de organisaties van werkgevers en werknemers
om zich eveneens zoveel mogelijk naar het aangegeven
schema te willen richten.
Wij aanvaarden dit beroep, doch maken alleen de opmerking, dat het aanbeveling had verdiend, te voren overleg te
plegen met het vrije bedrijf. Nu kan men alleen achteraf,
gelijk het Verbond van Werkgevers deed, zijn instemming
met de plannen betuigen. Want al is dit rapport in hoofdzaak van onderwijsstandpunt bekeken, bij de bestaande toestand vergeleken zal doorvoering van het z.g. „plan Gou-

„Tenslotte rijst de vraag, welke practische loon- en prijspolitiek uit de vermelde gegevens volgt.
Een systeem van prijstoeslagen, d.w.z. subsidies van het
rijk voor den producent of handelaar, kan prijsverhoging
voor den consument geheel of gedeeltelijk voorkomen. Aan
deze prijstoeslagen zijn evenwel ernstige bezwaren verbonden. Vooreerst zijn de onkosten enorm. Gedurende en na
de wereldoorlog 1914—1918 hebben de toeslagen op de
levensmiddelen bijna een half milliard bedragen. Bovendien
brengt dit systeem het bedrijfsleven sterk onder controle van
de overheid, terwijl het moeilijk kan worden geliquideerd,
omdat het prijspeil voor den consument dan in eens zulk een
grote sprong naar boven moet maken. Spreker zou daarom prijstoeslagen alleen willen doorvoeren, indien dit in het
belang der volkskracht onvermijdelijk is.
De onvermijdelijke welvaartsvermindering zal over de
verschillende groepen der bevolking zo rechtvaardig mogelijk moeten worden verdeeld. Daarom zal stijging in de
kosten van het levensonderhoud voor hen, die de geringste
economische draagkracht hebben, de werklozen, indien dit
financieel enigszins mogelijk is, tot steunverhoging moeten
leiden.
Voor de werkende arbeiders zullen de loonsverhogingen
bij een stijging van de kosten van het levensonderhoud moeten achterblijven. Sterker nog geldt dit voor de ambtenaren,
die een meer verzekerde positie hebben dan de arbeiders.
De zwaarste offers zullen moeten worden gebracht door
de welgestelden, met name in de vorm van belastingen.
De economische vrede zou er mede gebaat zijn, indien
vraagstukken van prijs- en loonpolitiek door vertegenwoordigers der regering, de leiders van de werkgevers en van de
werknemers gezamenlijk zouden worden besproken".
Met het laatste zijn wij het eens. Bij de lezing der opmerkingen gemaakt ten aanzien van de arbeiders en ambtenaren ontsnapte ons de verzuchting, die wij als titel hierboven plaatsten.
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ARBEIDSVERBOD 14-15 JARIGEN.
In zijn 51ste vergadering heeft de Hoge Raad van Arbeid
zijn advies vastgesteld met betrekking tot een voorontwerp
tot wijziging van de Arbeidswet 1919, inhoudende een
arbeidsverbod voor 14- en 15-jarige meisjes.
De raad heeft zich daarbij met grote meerderheid (29-7
stemmen) uitgesproken vóór een arbeidsverbod van 14jarige meisjes; wat de 15-jarige meisjes betreft, verklaarde
zich een meerderheid tegen een arbeidsverbod. In de onderstelling echter, dat er een verplichting tot het volgen van
onderwijs, resp. opleiding zou bestaan, sprak zich de raad
ten aanzien van beide categorieën meisjes vóór een arbeidsverbod uit.
De raad heeft zich verder, wat betreft een eventueel arbeidsverbod van 14-jarige meisjes, in overeenstemming met
het voorontwerp, uitgesproken tegen het toestaan van uitzonderingen, behalve voor wat betreft degenen, die onder
een leerovereenkomst werken, als bedoeld in de Nijverheidsonderwijswet.
De raad heeft voorts uitgesproken, dat bij eventuele
invoering van een dergelijk arbeidsverbod rekening zou
dienen te worden gehouden met de tegenwoordige buitengewone omstandigheden.
Gezien het standpunt van Zijne Excellentie den Minister
van Sociale Zaken mag worden verwacht, dat dit advies
niet zal worden opgevolgd. Wij vestigen er de aandacht op,
dat dit tot de uitzonderingen behoort. Blijkens het jaarverslag van de Hoge Raad van Arbeid zijn van de 105 adviezen
tot einde 1939 door de Hoge Raad van Arbeid uitgebracht
of in behandeling genomen, 80 adviezen geheel of gedeeltelijk opgevolgd, terwijl over een 11-tal nog geen beslissing
werd genomen. Slechts 14 adviezen werden derhalve niet of
in hoofdzaak niet opgevolgd.
VACANTIE MET BEHOUD VAN LOON.
Bij het Voorontwerp van Wet inzake vacantie met behoud
van loon is gevoegd een Overzicht van de wettelijke bepalingen inzake vacantie met behoud van loon in verschillende Europese Staten, dat wij hier laten volgen. Aan het
voorontwerp zelf hopen wij in het volgend nummer van het
orgaan een nadere beschouwing te wijden.
BELGIË.
Een regeling aangaande betaalde vacantie geeft de wet op
het verlof met behoud van loon van 8 Juli 1936, gewijzigd
door een wet van 20 Augustus 1938.
Het personeel van een groot aantal in de wet opgesomde
soorten van ondernemingen en inrichtingen heeft na één jaar
dienst recht op een vacantie van 6 dagen.
De arbeider ontvangt over de tijd van zijn verlof zijn gewone bezoldiging en wel door tussenkomst van de particuliere kassen of van de bij de bovengenoemde wijzigingswet
ingestelde Nationale Hulpkas voor betaalde verlofdagen.
Hiertoe moeten bij elke uitbetaling van het loon of ten
minste éénmaal per maand vacantiezegels worden aangebracht op een vacantiekaart. De waarde der aan te brengen
zegels bedraagt 2 pet. van het loon.
De bepalingen aangaande zegels zijn niet van toepassing
ten aanzien van arbeiders, wier salaris per maand wordt uitbetaald. De wijze, waarop het verlof van die arbeiders wordt
bezoldigd, wordt bij Koninklijk besluit vastgesteld.
Bedingen, waarbij afstand wordt gedaan van het recht op
vacantie, zijn nietig.
De werkgevers, die aan de arbeiders de verschuldigde verlofdagen niet toestaan of de verschuldigde bijdragen niet
betalen, worden gestraft met geldboete van 100 tot 300 franc
of gevangenisstraf van 8 dagen tot l maand.
Dezelfde straffen belopen de arbeiders, die tijdens hun
verlof buiten hun gezin of voor derden arbeid verrichten.
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LUXEMBURG.
Voorschriften aangaande betaalde vacantie zijn vervat in
de wet op het arbeidscontract van hoofdarbeiders van 31 October 1919, gewijzigd door een wet van 7 Juni 1937, en in
de wet op de vacantie van handarbeiders van 6 Dec. 1926.
Ingevolge artikel 10 van de eerstgenoemde wet ontvangt
een hoofdarbeider jaarlijks na een diensttijd van één tot drie
jaar 8 dagen, na een diensttijd van drie tot vijf jaar 12 dagen
en na een diensttijd van vijf jaar of langer 20 dagen vacantie
met behoud van loon.
De andere wet verleent aan de arbeiders, die bij haar in
werking treden nog geen wettelijke vacantie genoten, na een
diensttijd van één jaar bij eenzelfden patroon een jaarlijks
verlof van 4 dagen. Dit verlof wordt na een diensttijd van
vijf jaar 5 dagen, na een diensttijd van tien jaar 7 dagen en
na een diensttijd van twintig jaar 12 dagen.
De arbeider ontvangt over de tijd van zijn vacantie het
loon, dat hij verdiende bij het begin dier vacantie. In geval
van stukloon wordt de schadeloosstelling berekend naar het
gemiddelde loon over de laatste 3 maanden vóór het verlof.
Een beding, dat er toe strekt de rechtspositie van een arbeider minder gunstig te doen zijn dan die, welke een der
beide genoemde wetten vaststelt, is nietig.
De werkgever, die de vacantie niet verleent, wordt gestraft
met geldboete van 51 tot 3000 franc.
FRANKRIJK.
Bepalingen betreffende betaalde vacantie werden vastgesteld door een wet van 20 Juni 1936, welke in het tweede
boek van de Code du travail de artikelen 54/ tot en met 54/
invoegde.
Ieder werknemer in de industrie, de handel en de vrije beroepen heeft, na één jaar te hebben gewerkt bij denzelfden
patroon, recht op een vacantie van 15 dagen, waarvan minstens 12 werkdagen. Indien een werknemer in de periode,
waarin de vacanties plegen te vallen, een half jaar bij denzelfden patroon heeft gewerkt, geniet hij een vacantie van
een week.
De arbeider ontvangt in verband met zijn vacantie een
schadeloosstelling. Deze bedraagt, indien zijn loon naar tijdruimte is vastgesteld, zoveel als hij gedurende zijn verlof zou
hebben verdiend. Indien zijn loon op andere wijze is vastgesteld, is zijn vacantiegeld gelijk aan het gemiddelde van
wat hij in het afgelopen jaar over een tijd, gelijk aan die van
zijn verlof, heeft verdiend.
Een besluit van de Ministerraad stelt de wijze vast, waarop
deze bepalingen worden toegepast op de bedrijven, waarin
de werknemers in het algemeen niet gedurende een jaar onafgebroken bij eenzelfden werkgever in dienst zijn. Hierbij
worden vacantiekassen ingesteld.
Een beding, waarbij afstand wordt gedaan van het recht
op vacantie, zelfs wanneer dit geschiedt tegen vergoeding,
is nietig.
ENGELAND.
De Holidays with Pay Act, 1938 van 29 Juli 1938 geeft
aan bepaalde lichamen, nl. de Trade Boards, de Agricultural
Wages Committees en de Road Haulage Central Wages
Board, onderscheidenlijk ingesteld voor de handel, de landbouw en het transportbedrijf, de bevoegdheid om ten aanzien
van arbeiders, wier minimum-loon zij vaststellen, verordeninqen te maken aangaande vacantie.
De beide eerstgenoemde lichamen kunnen echter geen
langere vacantie voorschrijven dan van een week per jaar,
terwijl het verlof verband moet houden met de tijd, gedurende welke een arbeider bij denzelfden werkgever in
dienst is geweest.
De drie lichamen moeten bepalen, dat de arbeiders, ten
aanzien van wie zij vacantie voorschrijven, een uitkering ontvangen over de periode van die vacantie. Zij kunnen daarbij
vaststellen, hoe hoog het bedrag van die uitkering moet zijn.
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Werkgevers, die de vastgestelde vacantie niet geven,
worden gestraft met een geldboete van ten hoogste 20 pond.

IERLAND.
Regelen aangaande betaalde vacantie zijn vervat in de
Shops (Conditions of Employment) Act, 1938, welke betrekking heeft op de winkelbedienden, en in de Holidays
(Employees) Act, 1939, welke van toepassing is op alle
overige arbeiders, met uitzondering van enkele categorieën.
Een winkelbediende, die gedurende één jaar minstens
1800 uren in dienst van denzelfden werkgever arbeid heeft
verricht, heeft recht op een vacantie van 6 dagen. De arbeiders, die vallen onder de tweede wet, ontvangen in dat geval
in het algemeen een verlof van 7 dagen.
Aan een werknemer, die binnen het jaar de dienst van
zijn werkgever verlaat en in dat jaar nog geen vacantie heeft
genoten, moet voor de eerste maand, waarin hij minstens
150 uren arbeid heeft verricht, l dag loon en voor elke volgende twee maanden, waarin hij minstens 300 uren heeft
gewerkt, eveneens l dag loon worden gegeven.
De arbeider ontvangt over de tijd van zijn verlof zijn gewone bezoldiging. Is deze niet naar tijdruimte vastgesteld,
dan wordt het vacantiegeld berekend naar het gemiddelde
loon over de onmiddellijk aan het verlof voorafgegane
6 maanden.

DUITSLAND.

Krachtens § 32, tweede lid, der wet tot regeling van de
nationale arbeid van 20 Januari 1934, kunnen de Treuhander
der Arbeit (ambtenaren, aangesteld voor bepaalde economische gebieden) voor groepen van bedrijven binnen hun
gebied bij Tarifordnung minimum-arbeidsvoorwaarden vaststellen, welke ook de vacantie kunnen betreffen.
In ongeveer 90 % der Tarifordnungen is een betaalde
vacantie voorgeschreven van 6 tot 18 dagen per jaar. De
duur dier vacanties is vaak afhankelijk gesteld van de diensttijd bij eenzelfden werkgever en ook niet zelden van de leeftijd van den arbeider en van de tijd, gedurende welke hij
in zijn vak werkzaam is.
De seizoen-arbeiders ontvangen hun vacantiegeld door
middel van zegels.
Bepalingen in bedrijfsreglementen, welke in strijd zijn met
hetgeen in Tarifordnungen is voorgeschreven, zijn nietig.
Herhaaldelijke opzettelijke overtreding van Tarifordnungen
wordt gestraft met geldboete. In zeer ernstige gevallen kan
gevangenisstraf en gevangenisstraf met geldboete worden
opgelegd.
DENEMARKEN.
Een regeling aangaande betaalde vacantie is vervat in de
wet op het verlof met behoud van loon van 13 April 1938.
Alle arbeiders, met uitzondering van enkele groepen,
hebben recht op l dag vacantie voor elke maand, gedurende
welke zij in een onderneming werkzaam zijn geweest.
De werknemer ontvangt bij zijn vacantie een bedrag van
4 % van het loon, dat hij heeft genoten gedurende de
periode, waarover de duur van zijn verlof is berekend. De
betaling van dit vacantiegeld mag, met inachtneming van
daaromtrent door den Minister van Sociale Zaken te stellen
regels, geschieden door middel van vacantiezegels, welke bij
een vacantiekas kunnen worden verzilverd.
Ten aanzien van arbeiders, die vaak van werkgever verwisselen, kan de Minister van Sociale Zaken een bijzondere
vacantieregeling vaststellen.
Een beding, waarbij afstand wordt gedaan van het recht
op betaalde vacantie, is nietig, terwijl de werkgever een boete
beloopt.
Indien de werknemer gedurende zijn verlof betaalde arbeid
verricht, verliest hij zijn recht op het vacantiegeld.

ZWEDEN.
Een regeling omtrent betaalde vacantie is neergelegd in
de wet op de verlofdagen van 17 Juni 1938,

Een werknemer, die minstens 180 dagen bij denzelfden
werkgever in dienst is geweest, heeft recht op l dag vacantie
voor elke maand, gedurende welke hij bij dezen heeft gewerkt.
Over de tijd van dit verlof ontvangt de arbeider zijn gewone loon. Is dit naar kortere perioden dan een week of
in het geheel niet naar tijdruimte vastgesteld, dan geldt voor
de berekening van dit vacantiegeld hetgeen hij gemiddeld
heeft verdiend in de maanden, waarover vacantie moet
worden gegeven.
Een beding, waarbij afstand wordt gedaan van het recht
op vacantie, en een overeengekomen regeling, welke voor
den arbeider minder gunstig is dan de wettelijke, zijn nietig.
De werkgever, die de vacantie niet geeft, moet den arbeider
behalve het vacantiegeld een schadevergoeding uitkeren. Bij
de vaststelling van het bedrag daarvan wordt rekening gehouden met het belang van den werknemer bij de vacantie
en met de omstandigheden.
Indien de werknemer gedurende zijn verlof betaalde arbeid
verricht in zijn vak, verliest hij zijn recht op het vacantiegeld.
(Wordt

vervolgd)

EEN IEGELIJK IN ZIJN EIGEN HOK!
In „De Gids", orgaan van het Christelijk Nationaal Vakverbond, treffen wij aan het volgend artikeltje:
Verbroken banden.
,,De hoofdbesturenvergadering van het N.V.V. nam op
26 Jan. een resolutie aan, waarin werd bevestigd en uitgebreid hetgeen reeds op 3 November 1933 was besloten, namelijk, dat leden van extremistische partijen geen lid kunnen
zijn van bij het N. V. V. aangesloten organisaties. Met de
uitbreiding, dat personen, uit wier optreden blijkt, dat zij
geestelijk verbonden zijn met de nationaal-socialistische of
communistische partij, eveneens niet in aanmerking komen
voor het lidmaatschap.
Het N. V. V. heeft zich in de latere jaren herhaaldelijk
gekeerd tegen de communisten, ook op internationaal gebied.
Wij kunnen het alleen maar toejuichen, dat het die kant
opgaat. De communisten (tegen wier optreden het hoofdzakelijk gaat) zijn een gevaar voor het land en voor de
arbeiders in het bijzonder. Als de grootste vakcentrale in
ons land zich steeds krachtiger van hen afwendt, dan kan
dat uitsluitend in het belang der arbeiders zijn.
Dat deze uitspraak versterkt wordt, door de verklaring,
dat er een onoverbrugbare kloof is tussen doel en streven
van de communistische partij en de beginselen van de moderne vakbeweging, wijst in de richting van de doorwerkende opvatting in die kring, dat de vakbeweging niet is
een verzameling van tot het lidmaatschap der arbeidersbonden toegetredenen, maar een op beginselen opgebouwde
en door beginselen gedreven en strevende beweging.
Tot deze overtuiging waren de rooms-katholieke en protestants-christelijke arbeiders al veel eerder gekomen."
Ook „Herstel", Algemeen Katholiek Weekblad, uitgave
van het R.K.W.V., wijdt aan het besluit van het N.V.V.
enige beschouwingen onder de titel:
In de goede richting.
S.D.A.P. en extremisten.
Wij ontlenen daaraan:
,,De hoofdbesturen van de bij het N. V. V. aangesloten
vakbonden hebben 26 Januari te Utrecht vergaderd en een
besluit genomen, dat een ruim zes jaar geleden genomen besluit met grote nadruk bevestigt en er een ruimere strekking
aan verbindt.
Een gelijke wetgevende vergadering van 3 November
1933 heeft namelijk een besluit genomen, waarin een klemmend beroep werd gedaan op de aangesloten vakbonden
om het lidmaatschap van de fascistische organisaties, van de
communistische partij Nederland en van haar neven-organi-
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saties onverenigbaar te verklaren met dat der sociaal-democratische vakbeweging.
Aan dit besluit werd nu 26 Januari een uitbreiding gegeven in deze zin, dat ook personen van wie krachtens hun
optreden moet worden aangenomen, dat zij zich geestelijk
verbonden voelen met een fascistische of communistische
partij of een harer nevenorganisaties, geen lid kunnen zijn
van een bij het N.V.V. aangesloten organisatie.
Dat nu ook het N.V.V. met nadruk alle personen als lid
gaat afwijzen, die zich geestelijk verbonden gevoelen met
zijn tegenstanders, is principiële winst voor ons.
Daarmee behoort de versleten legende der eenheidsvakbeweging voorgoed tot het verleden. Feitelijk verklaarde het
N.V.V. j.l. Vrijdag, dat zijn leden de sociaal-democratische
vakverenigingsgedachte moeten aanvaarden.
Dit kan de oprechtheid en de goede verhoudingen in de
Nederlandse vakbeweging slechts ten goede komen."
Ter wille van de documentatie leggen wij dit vast.
BURGERLIJKE EN MILITAIRE BELONING.
D.d. 19 Februari j.l. werd door Z.E. den Minister van
Binnenlandse Zaken onderstaand schrijven tot Heren Gedeputeerde Staten gericht:
Betreffende:
Wijziging rechtspositieregelingen
lagere publiekrechtelijke organen
inzake gelijktijdig genot van burgerlijke en militaire beloning door
gemobiliseerd overheidspersoneel.

No. 44268, afd. A.Z.

's-Gravenhage, 19 Februari 1940.
1. Ik heb de eer, de aandacht van Uw College te verzoeken voor het volgende:
A. Ambtenarenreglementen. Gelijktijdig genot van burger-lijke en militaire beloning voor gemobiliseerd Overheidspersoneel.
2. In overeenstemming met het gevoelen van de Raad
van Ministers en na verkregen instemmend advies van de
Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken, is aan de Kroon voorgesteld, artikel 19 van het
Algemeen Rijksambtenarenreglement (Staatsblad 1931, no.
248), met ingang van l Maart 1940 te doen luiden als volgt:
Artikel 19.
1. De ambtenaar, die in verband met oorlog, oorlogs' gevaar of andere buitengewone omstandigheden verplichte werkelijke dienst verricht, geniet, zo hij gehuwd
is, gedurende 30 dagen de volle aan zijn ambt verbonden
bezoldiging en daarna hetgeen deze meer bedraagt dan
zijn militaire beloning. Is hij ongehuwd, dan geniet hij
gedurende 30 dagen de volle aan zijn ambt verbonden
bezoldiging en daarna hetgeen 70 ten honderd van die
bezoldiging meer bedraagt dan zijn militaire beloning.
2. Ongehuwde enige kostwinners worden voor de
toepassing van het eerste lid gelijkgesteld met gehuwden. Onze Minister, Hoofd van het betrokken Departement van Algemeen Bestuur, beslist, of een ongehuwde
als enig kostwinner beschouwd wordt.
3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid is eerst
van toepassing, nadat de militair, hetzij voor, hetzij gedurende de buitengewone omstandigheden, een werkelijke dienst van 11 maanden, of, indien hij een eerste
oefening van kortere duur te vervullen had, deze oefening heeft volbracht.
4. Het bepaalde in het derde lid geldt niet:
a. ten aanzien van de buitengewone dienstplichtigen,
die eerst in werkelijke dienst behoeven te komen na het
jaar der lichting, waartoe zij behoren of naar hun leeftijd gerekend kunnen worden te behoren;
b. voor de vrijwilligers van de landstorm, die hetzij
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een rang bekleden, hetzij het bewijs van voorgeoefendheid hebben verworven.
3. Voorts is daarbij voorgesteld, bij wijze van overgangsmaatregel te bepalen, dat ten aanzien van den ongehuwden
ambtenaar, als bedoeld in de tweede volzin van het eerste
lid van het gewijzigde artikel 19, die vóór l Maart 1940
verplichte werkelijke dienst verricht, gedurende de tijdvakken l Maart 1940 tot l Mei 1940 en l Mei 1940 tot l Juli
1940 voor ,,70 ten honderd" onderscheidenlijk moet worden
gelezen: „90 ten honderd" en „80 ten honderd".
4. Aan dit voorstel ligt de volgende overweging ten
grondslag.
5. De strekking van de regeling in artikel 19 van het
Algemeen Rijksambtenarenreglement is, den gemobiliseerden
ambtenaar in de bestrijding van zijn bijzondere onkosten,
voortvloeiende uit de plotseling overgang van zijn burgerlijke dienst naar de verplichte militaire dienst, tegemoet te
komen en hem overigens te behoeden voor achteruitgang in
inkomsten, door hem boven zijn militaire beloning uit te
betalen hetgeen deze eventueel minder bedraagt dan het
aan zijn burgerlijke betrekking verbonden salaris of loon,
zodat hij in elk geval in het genot blijft van een bedrag,
gelijk aan dat salaris of loon.
6. Deze maatregel, die voor de gehuwden en de enige
kostwinners volkomen redelijk en billijk is, geldt echter ook
voor de ongehuwden — niet enige kostwinners.
7. Hierdoor wordt het doel van de maatregel, n.l. een
billijke voorziening in de behoeften van den gemobiliseerden
ambtenaar, voorbij gestreefd.
8. Tegenover de ongehuwden •— niet enige kostwinners —zal de redelijkheid voldoende worden betracht door hun,
boven hun militaire beloning, gedurende 30 dagen het volle
aan de burgerlijke betrekking verbonden salaris of loon toe
te kennen en daarna hetgeen 70 ten honderd van dat salaris
of loon meer bedraagt dan de militaire beloning.
9. Aangezien meergenoemd artikel 19 behoort tot die
artikelen, welke ingevolge de aanschrijving van mijn ambtsvoorganger van 20 December 1933, no. 166011, afd. Ambtenarenzaken, juncto de circulaire van 15 November 1938, no.
37946, afd. Ambtenarenzaken, in de rechtspositieregelingen
van het ambtelijk personeel der lagere publiekrechtelijke
lichamen dienden te worden overgenomen, moge ik Uw College verzoeken in overweging te nemen te bevorderen, dat
na het tot stand komen van de vorenomschreven wijziging
van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, deze wijziging
eveneens wordt aangebracht in de rechtspositieregelingen,
vastgesteld voor het ambtelijk personeel van Uw gewest,
zomede in de overeenkomstige regelingen, geldende voor het
ambtelijk personeel van de tot Uw gewest behorende gemeenten enz.; uiteraard nadat de betreffende overleginstanties voor zoveel nodig zullen zijn gehoord.
10. Daarbij zou de beantwoording van de vraag, of een
ongehuwde als enig kostwinner kan worden beschouwd ten
aanzien van een provinciaal ambtenaar door Uw College en
ten aanzien ,van een gemeente-ambtenaar door het College
van Burgemeester en Wethouders kunnen plaats vinden.
11. Ik vestig in het bijzonder de aandacht op het feit,
dat in het nieuwe lid 3 (thans nog lid 2) van art. 19, de
termijn van werkelijke dienst, vroeger gesteld op 5j/2 maand,
en bij Koninklijk besluit van 27 October 1938, Staatsblad
no. 352, gewijzigd in 11 maanden, op 11 maanden is gehandhaafd.
12. Weliswaar is door de jongste wijziging van de Dienstplichtwet de mogelijkheid geopend, om de duur der eerste
oefening tot 24 maanden op te voeren, doch deze omstandigheid behoort naar het oordeel der Regering geen invloed
uit te oefenen op de evenbedoelde termijn van 11 maanden
werkelijke dienst.
13. Belanghebbenden zouden anders te lang buiten enig
genot van burgerlijke bezoldiging blijven en derhalve ernstig
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gedupeerd worden, mede ook in vergelijking met degenen,
die vroeger een eerste oefening van slechts 5% maand hebben volbracht. De Regering acht het dan ook voorshands
ongewenst de onderwerpelijke regeling op dit punt thans een
tweede versobering te doen ondergaan. Mocht ooit tot verlenging van de eerste oefeningstijd tot langer dan 11 maanden worden besloten, dan zal dit vraagpunt opnieuw onder
de ogen kunnen worden gezien.
14. Ik zou het wel op prijs stellen van Uw College voor
l Juli e.k. te vernemen, welke gemeenten enz. tot conformering van hun ambtenarenreglementen aan de artikelen 17
tot en met 20 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement
in het algemeen en tot het aanbrengen van de in lid 2 hiervoren omschreven wijziging in het bijzonder, zijn overgegaan.
B. Arbeidsovereenkomstenbesluit.

15. Aan de Kroon is tevens voorgesteld, artikel 17 van
het voor het Rijkspersoneel geldende Arbeidsovereenkomstenbesluit (Staatsblad 1931, no. 354), hetwelk overeenkomt
met artikel 19 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement,
een overeenkomstige wijziging te doen ondergaan, als in
lid 2 hiervoren aangegeven.
16. Met verwijzing naar het vermelde in lid 5 van de
dezerzijdse circulaire van 28 September 1939, no. 42159",
afd. Ambtenarenzaken, moge ik Uw College tevens verzoeken in overweging te nemen te bevorderen, dat deze gewijzigde regeling eveneens tot uiting wordt gebracht in de
vastgestelde of nog vast te stellen verordeningen, geldende
voor het personeel, dat bij Uwe provincie en in de gemeenten
enz. van Uw gewest op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht werkzaam is.
Overeenkomstig de door
den Minister van Binnenlandse Zaken
geparafeerde minuut,
De Secretaris-Generaal,
(w.g.) FREDERIKS.
Aan Heren Gedeputeerde Staten
der onderscheidene provinciën.

doorlopen, dan kan hij, onder de wapenen zijnde, aan die
voorwaarde uiteraard niet voldoen. Indien mag worden aangenomen, dat belanghebbende naar alle waarschijnlijkheid
zijn nieuwe taak goed zal verrichten, kan hij, zonder het
doorlopen van een proeftijd, in de vacante functie worden
benoemd. Bestaat dienaangaande twijfel, dan wordt hij voorlopig voor benoeming voorbijgegaan, totdat na afloop van
de militaire dienst voor hem gelegenheid bestaat, om zijn
geschiktheid voor de hogere functie te bewijzen.
5. Indien ambtenaren, die zich in militaire dienst bevinden, in hogere functiën worden benoemd, c.q. daarvoor aangewezen, behoren ook die functiën tijdelijk te worden waargenomen, zulks ter voorkoming van dubbele bezetting van
die functiën.
6. Indien ambtenaren, die in enige officiersrang zijn
aangesteld voor bijzondere militaire functiën, zooals b.v.
P.T.T.-ambtenaren, toegevoegd aan de militaire telegraafcommissie of werkzaam bij de Veldpostdienst, voor bevordering c.q. positieverbetering in de burgerlijke dienst in aanmerking komen, zal met den Minister van Defensie overleg
gepleegd kunnen worden, om belanghebbenden in hun militaire functie door anderen te vervangen.
7. Ik heb de eer Uwer Excellentie te verzoeken, te willen
bevorderen, dat bij Haar Departement en de daar onder
ressorterende diensten, bedrijven, instellingen en inrichtingen, overeenkomstig de vorenaangegeven gedragslijn worde
gehandeld.
De Minister van Staat,
Minister van Algemene Zaken a.i.,
Voorzitter van de Raad van Ministers,
Voor den Minister,
De Secretaris,
(w.g.) REIJSEGER.
Aan Heren Ministers.

SALARISPOSITIE RIJKSPERSONEEL EN
ONDERWIJZERS.
I.
BEVORDERING VAN BURGERLIJK PERSONEEL
Op Woensdag 24 en Zaterdag 27 Januari j.l. kwamen te
IN MILITAIRE DIENST.
's-Gravenhage bijeen vertegenwoordigers van de zes samenDe Voorzitter van de Raad van Ministers richtte d.d. werkende centrales van bonden van overheidspersoneel.
3 Februari 1940 onderstaand schrijven tot Heren Ministers:
Allereerst vormde op 24 Januari onderwerp van bespreAFD.: II.
king het feit, dat de Voorzitter van één der centrales, n.l.
Nr. 136.
's-Gravenhage, 3 Februari '40. van de Centrale van Verenigingen van personeel in 's rijksOnderwerp:
dienst, de heer F. Perdok Hzn., in een uitvoerig ingezonden
Bevordering van burgerlijk
stuk in de „Nieuwe Rotterdamsche Courant" van die dag
personeel in militaire dienst.
(ochtendblad) het salarisvraagstuk van het overheidsperso1. In de jongste vergadering van de Raad van Ministers neel had behandeld en daarbij verschil maakte tussen de
is de vraag onder de ogen gezien, op welke wijze gehandeld positie van het rijkspersoneel en het personeel der gemeenten.
moet worden ten aanzien van ambtenaren, als gevolg van Door dit eigenmachtig optreden buiten de samenwerking der
de heersende buitengewone omstandigheden in militaire centrales om werd — naar het oordeel in deze vergadering
dienst verblijvende, die krachtens geschiktheid, rang en door de overige centrales uitgesproken — de gezamenlijke
dienstouderdom aan de beurt komen voor aanwijzing in actie doorkruist en benadeeld, nog te meer waar ook de inbijzondere functiën, waaraan voor hen salarisverhoging en houd van het stuk van den heer Perdok als onjuist moest
c.q. bevordering is verbonden.
worden gekwalificeerd.
Tevens constateerden de centrales, dat dit optreden van
2. Vooropstellende, dat betrokkenen van het feit, dat zij
in militaire dienst zijn, daarvan in hunne burgerlijke betrek- den heer Perdok in strijd was met de tot dusver gevoerde
king geen nadeel mogen ondervinden, is de Raad van Minis- besprekingen.
In de vergadering van 27 Januari werd namens het in die
ters van mening, dat de volgende gedragslijn dient te worden
bijeenkomst aanwezige dagelijks bestuur der Centrale van
gevolgd.
3. Wanneer ambtenaren, als vorenbedoeld, in aanmer- verenigingen van personeel in 's rijksdienst verklaard, dat
king komen voor bevordering of voor benoeming in belang- het bestuur dit incident betreurde, ontstaan door het doen
rijker en hoger gesalarieerde functiën, kunnen zij, ongeacht plaatsen door zijn Voorzitter van genoemd ingezonden stuk,
het feit, dat zij zich in militaire dienst bevinden, tot de hogere met welks inhoud het bestuur der Centrale zich niet verrang worden bevorderd of voor de hogere functie bestemd, | enigde. Het bestuur gaf de vergadering de verzekering, dat
doch zij volgen hun nieuwe bestemming eerst, nadat zij uit maatregelen zijn getroffen, welke een richtige naleving der
door de zes centrales met betrekking tot de samenwerking
de militaire dienst terugkeren.
4. Moet belanghebbende, om in een bepaalde functie te gemaakte afspraken waarborgen. Met een publicatie van
worden benoemd, eerst met gunstig gevolg een proeftermijn deze verklaring in de organen der centrales en de daarbij
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aangesloten bonden ging het bestuur der genoemde Centrale
accoord. Ook de heer Perdok had verklaard, met deze toezegging en verklaring in te stemmen.
Vervolgens werd door de vertegenwoordigers der centrales uitvoerig beraadslaagd over de salarispositie van het
rijkspersoneel en de onderwijzers, mede in verband met de
verder stijgende kosten van het levensonderhoud. In aanmerking nemende de elkaar opvolgende algemene kortingen,
welke de salarissen vroeger hebben ondergaan en de na de
depreciatie van de gulden ontstane prijsstijgingen, welke zich
na het uitbreken van de huidige oorlog hebben voortgezet,
constateerde de vergadering, dat voor verschillende groepen
van genoemd personeel de toestand zéér nijpend is geworden.
De vergadering achtte het nemen van maatregelen door de
regering tot verbetering van de salarispositie van rijkspersoneel en onderwijzers hoogst urgent en sprak als haar
stellige mening uit, dat het rijks georganiseerd overleg in
deze thans onverwijld tot een oplossing zal moeten komen.
Met volledige instemming van alle centrales werd dan ook
besloten, zich schriftelijk te wenden tot den Voorzitter van
genoemd overleg met een gemotiveerd schrijven, waarin
dringend zal worden verzocht, te willen bevorderen, dat in
de zeer binnenkort te houden vergadering der Rijks Centrale
Commissie voor Georganiseerd Overleg het salarisvraagstuk
opnieuw aan de orde zal worden gesteld en alsdan het
spoedig nemen ener beslissing door de Regering — naar de
centrales vertrouwen in een voor het personeel gunstige
zin .— daarop zal kunnen volgen.
's-Gravenhage, 29 Januari 1940.
SALARISPOSITIE RIJKSPERSONEEL EN
ONDERWIJZERS.
II.
Op 14 Februari j.l. kwam het „Comité van Twaalf", gevormd door de organisatievertegenwoordigers in het centrale
rijksoverleg voor ambtenaren en onderwijzers, te 's-Gravenhage in vergadering bijeen. De vertegenwoordigers namen
kennis van het opnieuw met 8 dagen opschorten van de vergadering der centrale commissie voor georganiseerd overleg.
Het Comité meende te moeten aannemen, dat de regering
nog steeds niet tot het vormen van een oordeel over het
salarisvraagstuk in verband met de toenemende duurte is
gekomen. De centrales uitten haar ernstige teleurstelling
over deze gang van zaken, aangezien zij een voor het personeel gunstige oplossing ter zake dringend noodzakelijk
oordelen, gezien de zich vormende noodtoestand onder het
personeel.
Het Comité besloot, zich schriftelijk te wenden tot den
voorzitter van de centrale commissie voor georganiseerd
overleg.
's-Gravenhage, 14 Februari 1940.
CENTRAAL OVERLEG.
Op 15 Februari j.l. heeft een vergadering plaats gehad
van het centraal overleg ingevolge de gemeenschappelijke
regeling ter behandeling van gemeentelijke personeelsaangelegenheden. Deze vergadering werd bijgewoond door den
Heer G. P. Hoekman, Administrateur bij het Departement
van Binnenlandse Zaken, Chef der Afdeling Ambtenarenzaken.
In deze vergadering vonden de vertegenwoordigers der
centrales gelegenheid om hun mening te uiten over de hun
kenbaar gemaakte inzichten van de tot de gemeenschappelijke regeling voor personeelsaangelegenheden toegetreden
gemeenten ten opzichte van de salarissen en lonen van het
gemeentepersoneel, in verband met de toenemende duurte
van het levensonderhoud. De vertegenwoordigers der centrales hebben met het oog op het stadium van voorbereiding,
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waarin deze zaak voor wat betreft het rijkspersoneel bij de
Regering verkeert, te kennen gegeven, dat zij in het centraal
overleg nog geen concrete inhoud kunnen geven aan maatregelen, die de algemeen gevoelde bezwaren van de prijsstijging zullen wegnemen, doch dat zij van gevoelen zijn,
dat het nemen van maatregelen een urgent karakter draagt,
vooral voor bepaalde categorieën van personeel.
Het Centraal Orgaan heeft zich bereid verklaard een
schrijven aan den Minister van Binnenlandse Zaken te
richten, waarin mede kenbaar zullen worden gemaakt de
inzichten van de centrales, welke in het centraal overleg tot
uitdrukking zijn gekomen.
In het centraal overleg is voorts nog van gedachten gewisseld omtrent een wijziging, aan te brengen in de bedragen,
welke boven de salarissen door de gemeenten worden uitbetaald aan gemobiliseerd personeel, dat ongehuwd en geen
kostwinner is.
's-Gravenhage, 19 Februari 1940.
BESTUURDERSBOND UTRECHT.
Met Lode van Gent in Indo-China.
Voor de ontwikkelingsavond van de Bestuurdersbond sprak
onlangs de bekende Lode van Gent over „Indo-China", het
sprookjesland uit duizend en één nacht. Aan de hand van
eene prachtige serie gekleurde lichtbeelden, leidde de spreker
zijn gehoor door dit interessante land, waar Frankrijk veel
heeft gedaan om de primitieve toestanden in het land te verbeteren; spoorwegen, enorme irrigatiewerken en nieuwe verkeerswegen werden aangelegd.
Doch niet alleen werden de steden bezocht, ook aan de
binnenlanden werd een bezoek gebracht. Spreker vertelde
veel interessants over de wilde stammen, hun zeden en gebruiken.
Na de pauze behandelde inleider veel belangwekkends
over verband tussen kunst en godsdienst en over AngkorThom, dat 900 tempels telt.
Het was een boeiende avond. Wij kunnen een lezing van
Lode van Gent ten zeerste aanbevelen.
BESTUURDERSBOND MAASTRICHT.
Bij een afscheid. Alle aangesloten organisaties, op een
enkele uitzondering na, hadden spontaan gevolg gegeven
aan onze oproep tot bijwoning der Ledenvergadering op
Woensdag 24 Januari j.l. in de zaal van café „Monopole",
Vrijthof, een vergadering, waarop de voorzitter, de heer
De Kreij, wegens vertrek naar elders afscheid van ons nam.
De openingsrede, waarin hij de gebeurtenissen sinds het
uitbreken der vijandelijkheden de revue liet passeren, en
waarin hij de vele werkzaamheden van het Dag. Bestuur
sindsdien toelichtte, vonden algemene bijval.
Een telegram van den Heer Berghuijs, inhoudende woorden gericht aan den scheidenden voorzitter, viel in zeer
goede aarde.
Het is hier niet de plaats om in détails te treden, doch
geheel onopgemerkt kunnen wij dit afscheid niet laten voorbijgaan. Bij monde van den secretaris werd den scheidenden
voorzitter namens alle aangesloten organisaties, een klein
souvenir in de vorm van een vulpenhouder aangeboden,
voor welke attentie de heer de Kreij, zichtbaar ontroerd,
dankte.
Na dit kleine intermezzo had de verkiezing plaats van
een nieuwen voorzitter. Met een meerderheid van stemmen
werd de heer Jos. J. M. van Pelt, de eminente voorzitter van
de eerst kortelings opgerichte afd. der Ned. Handelsreizigersvereniging, gekozen.
De heer van Pelt, het woord krijgende, dankte de aanwezigen voor het in hem gestelde vertrouwen en sprak de
hoop uit, dat de Bestuurdersbond Maastricht ook onder zijn
leiding moge groeien en bloeien. Hij wijdde voorts enige
woorden van afscheid aan den vertrekkenden functionnaris
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en dankte hem voor alles wat hij in deze functie voor de
Bestuurdersbond deed, er aan toevoegende, dat, mocht collega de Kreij eens in Maastricht vertoeven, hij hem gaarne
als gast op onze vergaderingen zoude welkom heten.
Nadat nog enige leden een woord van afscheid tot den
heer de Kreij gericht hadden, werd deze vergadering te ca.
11 J/2 uur gesloten.
Secretaris.
OPLEIDING LEERKRACHTEN N.O.
Het Ned. Instituut voor de opleiding van leerkrachten bij
het Nijverheidsonderwijs, dat nu reeds gedurende ruim vijf
jaren zijn nuttig werk heeft gedaan, is indertijd mede door
de steun van onze Centrale tot stand gekomen.
Ook thans nog nemen we door ons lidmaatschap deel in
de opbouw van een behoorlijke gesubsidieerde opleiding der
leerkrachten bij het Nijverheidsonderwijs.
Zijn thans reeds gesubsidieerde cursussen van het Instituut gevestigd te Deventer, Eindhoven, 's-Gravenhage en
Utrecht, terwijl op enkele andere plaatsen nieuwe cursussen
worden voorbereid, we zijn nog lang niet waar we heen
moeten: een economisch opgezet net van cursussen over geheel ons land.
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LEDENOVERZICHTEN
per l Januari 1940.
Verbond van Vakorganisaties van Hoofdarbeiders.
Nationale Bond van Handels- en Kantoorbedienden „Mercurius", 's Gravendijkwal 95,
Rotterdam
9120
Vereniging van Scheepswerktuigkundigen, Eendrachtsweg 53, Rotterdam
2278
Ned, Vereniging van Gezagvoerders en Stuurlieden ter Koopvaardij, West Zeedijk 52, Rotterdam
1770
Centrale Bond van Werkmeesters, Opzichthouders en Technici, Tolsteegsingel 12, Utrecht 4210
Nederlandse Bond van Technici, Diezestr. 35hs,
Amsterdam (Z.)
1108')
Ned. Ver. van Gezagvoerders bij de Binnenvaart, Molsteeg 3, Amsterdam (C.)
323
Algem. Apothekers Adsistenten-Bond, Ampèrestraat 43, Den Haag
140
Ned. Vereniging van Vertegenwoordigers van
Handelaren en Industriëlen „Hermes", DenTexstraat 31, Amsterdam (C.)
1235
Nederlandse Handelsreizigersvereniging, Schiekade 185, Rotterdam
1580
Centr. Bond van Coupeurs en Kleermakers,
Vakgroep Coupeurs, Weg naar Warnsveld 93,
Zutphen
60
Alg. Ned. Bond van Uitvoerders en Bazen in
de burg. en waterbouwkunde, Oude Doelenstraat 5, Amsterdam (C.)
73
Totaal
21897"

1) Alleen leden in particuliere dienst. De overigen ressorteren onder
de C. N. O. P.
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Centrale van Nederl. Overheidspersoneel
Centr. Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel,
Stationsstraat 22, Utrecht
Bond van Ambtenaren in dienst bij de Nederlandse Spoorwegen, Weerdsingel W.Z. 10,
Utrecht
Nationaal Verbond van Gemeente-Ambtenaren
Westerstraat 9, Utrecht
Bond van Ambtenaren bij 's Rijksbelastingen,
Suupmarkt 2a, Sneek
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Ook de reeds lopende cursussen verkeren nog in een
stadium van opbouw en eisen voortdurend de zorg van het
Bestuur, de Commissie van Toezicht, Directeuren en Leerkrachten.
Is daarbij, dank zij de subsidie volgens de N.O.wet, het
Bestuur ontheven van allerlei financiële zorgen, toch blijven
ook deze nog niet geheel weg. Meerdere kosten worden niet
door subsidie gedekt en het is dan ook begrijpelijk, dat het
Bestuur nog eens met aandrang te leden der aangesloten
verenigingen (en anderen!) erop wijst, dat de mogelijkheid
bestaat door persoonlijk lidmaatschap het werk te steunen.
De kosten behoeven geen bezwaar te zijn: voor het luttele
bedrag van ƒ 1..— per jaar verschaft men zich de zekerheid
mede zijn aandeel te dragen in de op- en uitbouw van de
opleiding der leerkrachten bij het Nijverheidsonderwijs en
daardoor in de vervolmaking van de Nederlandse Vakopleiding in het algemeen!
We sluiten ons bij de opwekking van het Bestuur gaarne
aan en hopen, dat vele van onze lezers zich zullen opgeven
als lid van het Ned. Instituut voor de opleiding van Leerkrachten bij het Nijverheidsonderwijs, adres: Joh. Eering,
Dintelstraat 30", Amsterdam-Z. (Giro 303051 ten name van
het Instituut).
Overgebracht 10943
5. Bond van Personeel bij de Registratie, de Domeinen enz., Bilderdijkstraat 44, Haarlem
448
6. Ver. van Techn. Ambtenaren van het Kadaster,
v. Tuyll v. Serooskerkenweg 98 II, A'dam (Z.)
159
7. Centrale Bond van Nederl. P. T. T. Personeel,
Beeklaan 417, 's Gravenhage
8267
8. Bond van Beambten van Politie bij 's Rijkswerven, Binnenhaven 151, Den Helder
15
9. Nederlandse Bond van Technici (zie V.V.H.)
584
10. Algemene Bond van Overheidspersoneel in
Nederland, Bilderdijkkade 37 hs, Amsterd.-W. 1239
11. Algemene Nederlandse Politiebond, Langestraat 55, Amersfoort
2940
12. Bond van Administratieve Ambtenaren bij de
Rechterl. Macht in Nederland, Verl. Karel van
Gelderstraat 93, Arnhem
198
Totaal
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Over te brengen 10943

24793

Alg. Verbond van Handarbeidersorganisaties.
Alg. Nederl. Bond van Land-, Tuin- en Veenarbeiders, Ericaschestraat 43, Erica
374
Ned. Bond van Fabrieks- en Transportarbeiders,
Rijnstraat 23, Nijmegen
118
Nederlandse Grafische Bond, Plompetorengracht 14-16, Utrecht
1090
Centrale Bond van Coupeurs en Kleermakers,
Vakgroep Kleermakers, 's Gravesandestraat 8,
Utrecht
35
Politiek Onafhankelijke Textielarbeidersbond,
Ootmarsumschestraat 243. Almelo
400
Neutraal Verbond v. Werknemers in het Bouwbedrijf, 3e Egelantierdwarsstraat 7, Amsterdam (C.)
942
Neutrale Bond van Personeel in de Voedingsbedrijven, Herderstraat 4, 's Gravenhage
749
Centrale van Werknemers in het Mijnbedrij f,
Theresiastraat 46, Bleijerheide-Kerkrade
30
Centrale Bond van Metaalbewerkers, Ger.
Brandtstraat 6a, Amsterdam (W.)
165
Ned. Bond van Winkel- en Magazijnbedienden,
Javastraat 197, Amsterdam (O.)
12
Totaal
3915

