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agen van intense spanning
liggen achter ons. Onuitwisbaar
zijn in onze memorie gegrift
de datums van 10 tot 14 Mei,
in welke korte, maar hevig doorleefde
periode over het 'lot van ons mooie,
kleine land beslist werd.
Hoeveel doden Nederland zal hebben
te betreuren, staat nog niet vast. Maar
wel weten wij, dat talrijke families
door het wrede oorlogsgeweld in diepe
rouw gedompeld zijn, met wier leed
wij begaan zijn.
Doch ook gaat ons gevoel van deernis
uit naar de vele, vele slachtoffers uit
de burgerbevolking in tal van steden
en dorpen, welke de rampspoed van
de krijg van zo nabij hebben leren
kennen.
Brengen wij enerzijds een eresaluut
aan hen, die ons ontvielen, tot hen,
die bleven leven, wensen wij woorden
van sympathie en bemoediging te
spreken.
Want het leven gaat door en het stelt
aan ons allen zware eisen. Wij mogen
ons daaraan niet onttrekken en wij
willen dat ook niet.

V an dat besef was de dagelijkse
leiding van het N.V.V. vervuld, toen
zij Woensdag 15 Mei, de dag na de
beëindiging der krijgsverrichtingen,
haar werk weer ter hand nam.
Contact moest er gezocht worden met
de te Amsterdam gevestigde Hoofd*
besturen der aangesloten bonden en
van de culturele organisaties, hoe ge*
brekkig het ook ging ten gevolge van
het beperkte telefoonverkeer en van
het bijna geheel ontwrichte postver*
keer.
Vele Hoofdbesturen stelden zich ech*
ter persoonlijk met het N.V.V. in ver*
binding en ook van buiten de hoofd*
stad en zo kon reeds op Vrijdag 17
Mei met vertegenwoordigers van een
20*tal Hoofdbesturen gesproken wor*
den over de wijze, waarop de sociale
en culturele taak van de vakbeweging
in de thans ontstane situatie het aller*
beste zou kunnen worden verricht.
Circulaires aan de Hoofdbesturen en
aan de Bestuurdersbonden volgden,
terwijl door N.V.V. en Hoofdbesturen
beide contact werd gezocht met de
onderscheidene instanties in het land,
ten einde te bereiken, dat met het
werk op de gewone wijze zou worden
doorgegaan.
Dit laatste natuurlijk met inachtneming
van de voorschriften en verordeningen

welke door den Opperbevelhebber der
Duitse legergroep waren uitgevaardigd
en welke met name inhielden, dat
opruiïng tot staking, het moedwillig
nederleggen van de arbeid, werksta*
king en het verhinderen van werkwil*
lige elementen gestraft worden door
het krijgsgerecht.
Verder is verboden de verhoging van prij*
zen en vergoedingen van elke aard, evenals
van lonen, over het peil, op de dag der
bezetting vastgesteld, in zoverre geen uit*
zonderingen uitdrukkelijk toegelaten zijn.
In een andere verordening van den Opper*
bevelhebber der Duitse legergroep is o.a.
bepaald, dat de op het ogenblik der bezet*
ting geldende prijzen en vergoedingen voor
alle noodzakelijke artikelen, voor de ganse
landbouw als voor de nijverheidsvoort*
brengselen, evenzeer voor het goederenver*
keer van elke aard in de door het Duitse
leger bezette gebieden, en in het verkeer
van deze gebieden met het Duitse rijksge*
bied, niet verhoogd mogen worden.
Verdragen, die door de beide verdragslui*
tenden vervuld zijn, vallen niet onder deze
bepaling.
Het is verder verboden, handelingen te ver*
richten, door welke rechtstreeks of niet*
rechtstreeks de vorenbedoelde voorschriften
ontdoken worden, of kunnen ontdoken wor*
den.
Als verhoging van prijs of vergoeding wordt
ook beschouwd elke rechtstreekse of niet*
rechtstreekse vermindering der tegenpresta*
tie, in het bijzonder voor wat betreft de
betalings* of leveringsvoorwaarden, evenals
de ongerechtvaardigde weigering, waren te
fabriceren of te leveren.

Wij mogen ons gelukkig prijzen, dat
de moderne vakbeweging de schokken,
welke zij heeft moeten doorstaan, in
het algemeen gesproken te boven is
gekomen, zonder dat al te grote ver*
liezen daarbij haar deel zijn geworden.
Dat blijkt heel duidelijk uit de inhoud
der vele vakbladen, welke ondanks de
uiterst moeilijke tijdsomstandigheden
zijn uitgekomen, zij het veelal in ver*
kleind formaat.
Natuurlijk brengt het ontwrichte
spoorwegverkeer grote moeilijkheden
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met zich mede. Nog zijn vele delen
van ons land onbereikbaar.
Maar wij weten ook, dat de Hoofd*
besturen niets zullen nalaten, om zo
spoedig, als het slechts mogelijk is, het
contact met al hun afdelingen te her*
stellen en allerwegen de medewerking
van kader en leden te herkrijgen,
welke in het verleden zo veel goeds tot
stand heeft doen komen.
Zorg voor de belangen onzer leden,
zij ook thans het parool onzer bewe*
ging!
ffw

O ok de samenwerking met de an*
dere vakcentralen en met de werk*
geverscentralen kon worden voort'
gezet. Besprekingen op 18 en 21 Mei
leidden er toe, dat contact werd ge*
zocht met enkele hoofdambtenaren
van het Departement van Sociale
Zaken, met wie op Vrijdag 23 Mei
een 7*tal vertegenwoordigers der werk*
gevers, van de middenstand en van
de arbeidersvakcentralen kon cont'e*
reren ter bespreking van de uitvoering
van de sociale verzekeringswetten en
van verdere voornemens te dezer zake,
van het werkloosheidsvraagstuk, van
de te verwachten demobilisatie onzer
weermacht en dergelijke.
Het zal bij deze ene bespreking niet
blijven, hetgeen ten zeerste bevorderd
wordt door de omstandigheid, dat
slechts met zeven personen behoeft te
worden gesproken, die geacht kunnen
worden, het gehele sociale leven te
vertegenwoordigen. Dat brengt natuur*
lijk met zich mede, dat er gelegenheid
moet zijn voor ieder dezer zeven per*
sonen, om met eigen bestuursinstanties
overleg te plegen, zonder dat daar*
mede te veel tijd verloren zou gaan.
Welnu, ook in dit opzicht is het
N.V.V. paraat. Het Dagelijks Bestuur
vergadert in de dagen, welke wij thans
beleven, enige keren per week, terwijl
het Verbondsbestuur zijn 14*daagse
vergaderingen in wekelijkse bijeen*
komsten heeft omgezet.
Wij kunnen ons daarover slechts ver*
heugen, omdat daardoor het nemen
van snelle beslissingen in de hand
gewerkt wordt.
Nederland moet de wonden helen,
welke in vele steden en dorpen zijn
geslagen. Daarbij heeft ook de vak*
beweging een taak. Wat ons verdeeld
hield, spele thans geen rol. Wat ons
vereent, sta op het voorste plan!
In die geest willen wij medehelpen aan
herstel van wat teloor ging!
Bij de pakken neer willen zitten, zij
verre van ons!
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De Werkverruiming
JL/ c vermindering van de omvang der
werkloosheid, die in de laatste jaren
plaatsvond, zette zich tot aan het uit*
breiden van de oorlog, waarin ook ons
land betrokken werd, voort.
Zo goed als zonder onderbreking
daalde het aantal werklozen. Vooral
op het platteland was dit het geval.
De werkloosheid werd meer en meer
een probleem voor de grote stedelijke
centra.
Einde Maart van het jaar 1936 bedroeg
het aantal bij de Arbeidsbeurzen inge*
schreven werklozen 428.647. Dit aantal
was op het einde van Maart 1940
teruggelopen tot 249.068, dus met niet
minder dan 179.579, zijnde 42 pet. En
het zag er naar uit, dat deze terug*
gang, zoals trouwens elk jaar het geval
is, zich ook in de volgende maanden
zou voortzetten.
Natuurlijk dienen wij bij het beoor*
delen van deze cijfers rekening te
houden met het feit, dat zeer vele
valide werkkrachten gemobiliseerd
waren. Dit veroorzaakte evenwel een
stoornis in de gunstige ontwikkeling
van het economisch leven, waardoor in
sommige bedrijfstakken nieuwe werk*
loosheid ontstond, terwijl dit eveneens
het geval was met die takken van
economisch leven, die van de export
en het internationale verkeer moeten
bestaan.
Maar ondanks deze gunstige en on*
gunstige factoren, die van invloed zijn
op de omvang der werkloosheid, bleef
de dalende lijn zich voortzetten. Thans
dringt zich opnieuw de vraag naar
voren, hoe de nieuwe toestand, waarin
ons land is komen te verkeren, /ich
ten opzichte van de werkloosheid zal
ontwikkelen.
Een antwoord daarop is o.i. thans nog
niet te geven.
Wel mag worden aangenomen, dat een
groot aantal arbeiders in het vrije be*
drijfsleven geen emplooi zal kunnen
vinden.
Daarom zal het zeer noodzakelijk zijn,
dat de werkverruiming weer krachtig
wordt aangepakt en daaraan nog
grotere uitbreiding dan voor de oorlog
het geval was, wordt gegeven.
De mogelijkheid daartoe is aanwezig.
Het rapport* Westhoff gaf, voor de
eerstvolgende jaren, het aantal werk*
objecten aan, waardoor pi.m. 100.000
arbeiders te werk konden worden ge*
steld. En het lag in de bedoeling der
regering, zo ver mogelijk in deze rich*
ting te gaan.
Einde Maart van dit jaar bedroeg het
aantal arbeiders, dat bij de werkver*
ruiming te werk was gesteld, 57.058.
Een belangrijk aantal, maar dat onge*
twijfeld nog sterk kan worden opge*
voerd. Het zal er daarbij echter vooral

om gaan, de werklozen uit de steden
te werk te stellen, en daarom zullen
zoveel als mogelijk is, werkobjecten in
en in de directe omgeving van de ste*
den aangepakt dienen te worden. In
het, niet gepubliceerde, rapport van ir.
Hidde Nijland werden zeer vele
objecten, die in de stedelijke centra
liggen, genoemd. Die zullen thans ook
vooral tot uitvoering moeten komen.
Ook in kringen, die vroeger niet veel
voor uitvoering van openbare werken
in werkverruiming gevoelden, is men
thans van de noodzakelijkheid daarvan
overtuigd. En ook de Duitse autori*
teiten hebben reeds te kennen gegeven
dat deze kant van Nederlands sociale
leven hun volle belangstelling heeft.
Wij mogen dus verwachten, dat in
deze krachtiger dan ooit zal worden
aangepakt. Onnodig te zeggen, dat dit
onze volle instemming zal hebben.
Inmiddels is de Rijksdienst voor de
Werkverruiming er reeds weer toe
overgegaan, de werkverruiming op
gang te brengen, met als resultaat, dat
vrijwel over het gehele land door
duizenden en duizenden werklozen
weer gewerkt wordt. In enkele provin*
cies is het aantal tewerkgestelden zelfs
al hoger dan voor het uitbreken van
de oorlog.
Het gaat dus de goede kant uit.
H. LINDEMAN.

Gedemobiliseerden
JL) e Vakcentralen hebben er voortdu*
rend met grote kracht op aangedron*
gen, bij de Overheid en bij de werk*
gevers, om bij demobilisatie de tot het
burgerleven terugkerende militairen
weer op hun oude plaatsen te werk te
stellen.
Door de Overheid en de werkgevers
zijn in deze gunstige toezeggingen
gedaan.
Nu een groot deel der gemobiliseerden
huiswaarts is gekeerd, dient aan deze
aangelegenheid volle aandacht te wor*
den geschonken, vooral naar aanleiding
van het verbod tot het geven van
ontslag.
Niets zou ons natuurlijk liever zijn dan
dat naast de tijdelijk aangestelde
werkkracht, die de plaats van een ge*
mobiliseerde is gaan innemen, de ge*
demobiliseerde weer te werk wordt
gesteld, maar in gevallen, waarin dit
niet mogelijk is, dient het belang van
den gemobiliseerde op de voorgrond te
staan.
De landgenoot, die als militair het
belang van land en volk heeft gediend,
mag onder geen omstandigheid bij an*
deren worden ten achter gesteld.
Wij mogen verwachten, dat daarmede
ernstig rekening zal worden gehouden.
H. L.

Stopzetten enz.
van ondernemingen.
J_J e Opperbevelhebber van Land? en
Zeemacht heeft de volgende verordes
ning afgekondigd:
Artikel 1.
Het is na 27 Mei verboden:
a. de arbeid in een onderneming blij*
vend of tijdelijk stop te zetten,
of de arbeidsduur te verminderen tot
minder dan 36 uur, of:
b. gedurende een tijdvak van dertig
dagen 25 of meer arbeiders in een
onderneming, al of niet tegelijkertijd,
te ontslaan, zonder hiertoe vooraf
schriftelijke vergunning te hebben ver*
kregen van of namens den directeur*
generaal van de arbeid.
Aan deze vergunning kunnen voor*
waarden worden verbonden.
Artikel 2.
1. Het verzoek om vergunning moet
worden gericht aan het districtshoofd
der arbeidsinspectie en bevat de rede*
nen voor het verzoek en vermeldt het
aantal en de soort van arbeiders, die
door voldoening aan het verzoek ge*
heel of gedeeltelijk buiten werk zullen
komen.
2. Op het verzoek wordt zo spoedig
mogelijk beslist.
Artikel 3.
Het hoofd of de bestuurder van de
onderneming, die in het tijdvak van
10 tot 28 Mei 1940,
hetzij de arbeid in de onderneming
heeft doen stopzetten, hetzij 25 of
meer arbeidskrachten in zijn onder*
neming al of niet tegelijkertijd heeft
ontslagen,
geeft daarvan kennis aan het districts*
hoofd van de Arbeidsinspectie vóór
3 Juni 1940, schriftelijk. Hij vermeldt
daarbij de redenen van het gedane ont*
slag of van het stopzetten van de
arbeid, en het aantal en .de soort van
arbeiders, die als gevolg van het stop*
zetten van de arbeid of het ontslag
buiten werk zijn gekomen.
Artikel 4.
Deze verordening treedt in werking
met ingang van 28 Mei 1940.

De taak der Rijksbemiddelaars
t.a.v. loonsverlagingen
J_) e Opperbevelhebber van Land* en
Zeemacht heeft op voordracht van
den secretaris*generaal, waarnemend
hoofd van het departement van Sociale
Zaken, besloten:
Artikel 1. Indien een der partijen bij
een collectieve arbeidsovereenkomst
van oordeel is, dat de overeenkomst
gewijzigd dient te worden, en de
andere partij haar medewerking daar*
toe niet wil verlenen, kan eerstbe*
doelde partij zich dienaangaande tot
het College van Rijksbemiddelaars
wenden.
Artikel 2. Een werknemer in een
onderneming, wiens loon na 9 Mei 1940
in onredelijke mate verlaagd is, of
wiens arbeidsvoorwaarden overigens
na die datum belangrijk ongunstiger
zijn geworden, kan zich dienaangaande
tot het College van Rijksbemiddelaars
wenden.
Artikel 3. Het College van Rijksbemicl*
delaars zal mondeling of schriftelijk

zijn medewerking verlenen aan het tot
stand komen van een partijen bevre*
digende regeling.
Artikel 4. Blijkt het tot stand komen
van een regeling, als in het vorige
artikel bedoeld, niet mogelijk, dan zal
het College van Rijksbemiddelaars zelf
een regeling vaststellen, die voor par*
tijen bindend is.
Artikel 5. Het College van Rijksbemid*
delaars kan zich van tussenkomst ont*
houden, indien het een zaak niet van
voldoende gewicht acht. Het geeft
daarvan kennis aan dengene, die de
zaak aanhangig heeft gemaakt.
Artikel 6. Deze regeling treedt in wer*
king terstond na haar bekendmaking
in het Staatsblad.
(De afkondiging is geschied in Staats*
blad No. O. 800, uitgegeven 27 Mei
1940).

Bevoegdheden van den Regeringscommissaris voor de wederopbouw
De Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht
heeft besloten (Staatsblad O 552):
Artikel 1. De Regeringscommissaris voor de
wederopbouw stelt, waar zulks hem nodig voorkomt, plannen vast. Deze vaststelling kan geschieden door goedkeuring van door anderen
opgemaakte plannen.
Artikel 2. Een ieder is verplicht de uitvoering
van deze plannen te gedogen.
Deze verplichting geldt met name ook voor de
eigenaren van de onroerende en roerende
zaken bij zodanige plannen betrokken, en voor
de overige rechthebbenden op die zaken.
De uitvoering wordt zo nodig met de sterke
arm mogelijk gemaakt.
Artikel 3. Indien voor eigenaren of rechthebbenden aanmerkelijke schade ontstaat, kan hun,
volgens nader te stellen regelen, door de daartoe aan te wijzen instantie een tegemoetkoming
toegekend worden. Met de rechten van hypotheekhouders en andere rechthebbenden wordt
bij de toekenning zoveel mogelijk rekening
gehouden.
Artikel 4. Indien voor eigenaren of rechthebbenden aanmerkelijk voordeel ontstaat, kan,
volgens nader te stellen regelen, door de daartoe aan te wijzen instantie een bedrag worden
vastgesteld, hetwelk zij aan het Rijk moeten
betalen.
De vordering van de Overheid, voortvloeiend

uit het voorgaande lid, is op de betrokken
zaken bevoorrecht boven alle andere voorrechten en zelfs boven hypotheek en pand. Het
voorrecht blijft op de zaak gevestigd, in welke
handen zij zich ook bevindt.
Artikel 5. De Regeringscommissaris kan tot onteigening van onroerende of roerende zaken
overgaan.
De onteigening vindt plaats door aanzegging
door den Regeringscommissaris, gericht tot den
burgemeester.
De eigendom gaat over, vrij van alle lasten en
rechten.
Volgens nader te stellen regelen wordt door de
daartoe aan te wijzen instantie een redelijke
vergoeding toegekend. Met de rechten van
hypotheekhouders en andere rechthebbenden
wordt bij de toekenning zoveel mogelijk rekening gehouden.
Artikel 6. In alle moeilijkheden, welke zich bij
de uitvoering van dit besluit mochten voordoen,
wordt voorzien door den Regeringscommissaris.
Rechtsvorderingen tegen deze voorzieningen
worden niet toegelaten.
De Secretarissen-Generaal, waarnemende hoofden van de departementen van Justitie en van
Waterstaat, zijn belast met de uitvoering van
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden
geplaatst en waarvan afschrift zal worden
gezonden aan de Algemene Rekenkamer.
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VOLKSGEZONDHEID
(J nder de druk der moeilijke tij ds*
omstandigheden, welke ons deel zijn
geworden, wint ook in sociaal*hygië*
nische kringen het besef aan kracht,
dat coördinatie behoort te worden na*
gestreefd van thans naast elkaar wer*
kende krachten en organisaties en ver*
der, dat er daardoor op meer efficiënte
wijze gewerkt zal kunnen worden.
Zeer duidelijk kwam dit streven tot
uitdrukking in de inleiding, welke de
Directeur*Generaal voor de Volksge*
zondheid in Juni van het vorige jaar
heeft gehouden voor de jaarvergade*
ring van de Vereniging van Nederland*
se Gemeenten.
Het zijn niet in de laatste plaats de
gemeenten, die door de ongunst der
tijden in uiterst moeilijke finantiële
omstandigheden zijn komen te ver*
keren. Dat de eerste conclusie van den
door ons genoemden inleider daaraan
aansluit, behoeft ons dus allerminst te
verwonderen.
De conclusie luidde n.l., dat verlaging
van de gemeentelijke uitgaven voor ge*
neeskundige verzorging van on* en
minvermogenden verkregen kan wor*
den, behalve door bevordering van een
doelmatige organisatie van de met deze
verzorging belaste diensten en instel*
lingen, door:
a. bevordering van de prophylaxe;
b. bevordering van op het terrein der
geneeskundige verzorging werkzame
verzekeringsinstellingen;
c. bevordering van de controle op de
opname en het verblijf in de zie*
kenhuizen.
Raadplegen wij de Armenzorgstatistiek
over het jaar 1937, dan zien wij, dat
de gemeentebesturen in dat jaar niet
minder dan ƒ4.237.406 hebben besteed
voor het verlenen van genees* en ver*
loskundige hulp aan behoeftigen bui*
ten ziekenhuizen.
Voor de verpleging in ziekenhuizen
komt er nog een bedrag van ƒ 3.725.547
bij, zodat er in totaal ƒ 8 millioen door
de gemeenten alleen voor dit doel moet
worden opgebracht.
Het ligt dan ook wel enigszins voor
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de hand, dat in de boezem van de
Vereniging van Nederlandse Gemeen*
ten gedachten in deze geest opkomen
en dat men reikhalzend uitziet naar
andere financieringsmogelijkheden op
dit terrein.
In de tweede conclusie is dan nog ge*
/egd, dat de bevordering der prophy*
laxe slechts ten dele en niet in de
eerste plaats op de weg der gemeen*
ten ligt. Er zijn echter gebieden, waar*
op de medewerking der gemeenten
voor de bevordering der prophylaxe
vrijwel onmisbaar is, zoals de school*
artsendienst en de schooltandverzor*
ging. Daarnaast zijn er gebieden, waar*
op de bevordering der prophylaxe niet
in de eerste plaats een gemeentelijke
taak is, doch waarop de gemeenten
belangrijke medewerking kunnen ver*
lenen, zoals de bevordering van een
doelmatige voeding en de bestrijding
van de tuberculose door de z.g. massa*
doorlichtingen.
J. er gelegenheid van de herdenking
van het 10*jarig bestaan van de Fede*
ratie van Bedrijfsverenigingen heeft
bovengenoemde inleider een rede ge*
houden over Preventie, Volksgezond;
heid en Sociale Verzekering,, bij welke
gelegenheid -- het was op 27 October
1939 —• hij o.m. het navolgende heeft
aangevoerd:
„Bij de vraag naar de sociale betekenis van
de preventie van een bepaalde ziekte moet
men vooral niet alleen zien naar de sterfte*
cijfers, maar in de eerste plaats naar de
ziektecijfers. Er zijn ziekten met een be*
trekkelijk geringe moraliteit, die echter tot
een zeer groot aantal ziektedagen aan*
leiding geven. Rheuma is daarvan wel het
klassieke voorbeeld. En verder moet daarbij
niet alleen gezien worden naar de actuele
frequentie van de ziekten, maar ook naaide latente dreiging, die bepaalde thans niet
of weinig voorkomende ziekten opleveren.
Dit geldt vooral voor de infectieziekten.
Ik behoef hier slechts te herinneren aan de
jaren 1914—1918, die een geweldige stijging
te zien gaven niet alleen van verschillende
in de Besmettelijke»Ziekten*Wet genoemde
ziekten, maar ook van de tuberculose.
Voorts moet men nog bedenken, dat het

arbeidsterrein der preventie zich voort*
durend uitbreidt, omdat steeds weer blijkt,
dat het mogelijk is, door bepaalde vroeger
niet bekende prophylactische maatregelen
de strijd tegen de ziekte te strijden.
Als men zich van dit alles goed reken*
schap geeft, dan wordt het duidelijk, dat
het in het belang zowel van de volksge*
zondheid als van de economische positie
van ons land geboden is, de actie voor de
preventieve geneeskunde daar waar dit nog
niet geschiedt, met kracht ter hand te
nemen.
Wat is hiervoor nodig?
Zie ik het goed, dan is daarvoor nodig dat:
1. het wetenschappelijk onderzoek op het
gebied der preventieve geneeskunde be*
hoorlijk wordt georganiseerd;
2. die sociale organisaties worden tot stand
gebracht, welke de maatregelen, die
nodig zijn om bepaalde ziekten te voor*
komen, in de maatschappij kunnen ver*
wezenlijken."

Wij gaan hier hu niet verder op in,
doch vragen wel de zeer bijzondere
belangstelling onzer lezers voor het*
geen de Directeur*Generaal voor de
Volksgezondheid ten deze in alle dui*
delijkheid heeft uitgesproken over de
taak en de betekenis van de sociale
organisaties op sociaal*hygiënisch ge*
bied.
JL hans kunnen wij gemakkelijk over*
stappen naar een ander chapiter, n.l.
het rapport van de Commissie ter be*
studering van de organisatie der Ge*
zondheidszorg, welke commissie inder*
tijd is ingesteld door de Nederl,
Maatsch. tot bevordering der Genees*
kunst, de Algem. Nederl. Vereniging
voor Sociale Geneeskunde, de Algem.
Ned. Vereniging „Het Groene Kruis"
en de Nationale Federatie „Het Wit*
Gele Kruis".
Het is typerend voor de geest, welke
in de kringen dezer verenigingen leeft,
dat het rapport geen volkomen instem*
ming verkregen heeft van de besturen
dezer organisaties, doch niet minder
merkwaardig is het, dat de commissie
desalniettemin het rapport onder haar
eigen verantwoordelijkheid aan den
minister van Sociale Zaken als studie*
materiaal heeft aangeboden.
De commissie oppert de gedachte, dat
bij de wet wordt ingesteld: één een*
trale raad voor de volksgezondheid en
districtsraden voor de volksgezondheid
in iedere provincie en in cle grootste
drie gemeenten elk één. Deze raden
zullen rechtspersoonlijkheid bezittende
lichamen zijn; zij zullen een advise*
rende en besturende taak dienen te
verkrijgen. De besturende taak wordt
uitgeoefend door medewerking aan de
uitvoering van wetten of algemene

maatregelen van bestuur, het bevorde*
ren van wat tot uitvoering van het alge*
mene doel kan strekken, ook het zelf*
standig nemen van initiatief tot verzor*
ging van een tak der volksgezondheid
en het zelf ter hand nemen van voor*
zieningen.
De commissie heeft voorts een ont*
werp van wet samengesteld inzake de
bevordering der volksgezondheid. Daar*
onder zouden dan gerekend moeten
worden: de wijkverpleging, de tuber*
culosebestrijding, hygiëne van moeder
en kind, de geslachtsziektenbestrijding,
de zorg voor de geestelijke volks*
gezondheid en de zorg voor gebrek*
kigen. Het ziekenfonds* en het zieken*
huiswezen vallen buiten het bestek van
dit wetsontwerp.
De redactie van Zonnestraal tekende
hier indertijd bij aan, dat de aangege*
ven groepen voor de versterking van
de volkskracht zeker aangevuld zouden
mogen worden met die van de kanker.
Want, gezien de uitgebreidheid dezer

De sociale verzekeringswetten

l

.Besprekingen met bevoegde instan*
ties en met hoge Departements*ambte*
naren hebben buiten twijfel gesteld,
dat in de uitvoering der sociale ver*
zekeringswetten (ziektewet, ongevallen*
wetten en dergelijke) geen wijziging is
gekomen ten gevolge van de sterk*
veranderde omstandigheden.
Dat betekent derhalve, dat bij ziekte
ziekengeld op de gewone wijze zal
worden uitgekeerd, wat verder weer
betekent, dat de premiebetalingen niet
mogen stagneren.
Op 18 Mei is te dezer zake een kort
persbericht verschenen, waarvan ge*
wag gemaakt wordt in een circulaire,
welke de Federatie van Bedrijfsvereni*
gingen op 24 Mei heeft laten uitgaan.
Deze circulaire, gericht tot de bij de
Federatie aangesloten Bedrijfsvereni*
gingen, hebben wij hieronder laten
afdrukken:
„Uiteraard heeft de Federatie van Bedrijfs*
verenigingen zich onmiddellijk na het sta*
ken der vijandelijkheden in verbinding ge*
steld met de daarvoor in aanmerking ko*
mende Nederlandse instanties. Ook bij de
daarop gevolgde besprekingen is gebleken,
dat de wens blijft voorzitten, de uitvoering
van de sociale verzekering, dus ook van de
ziekteverzekering, zo ongestoord mogelijk
voortgang te doen vinden.
Het dagelijks bestuur van de Federatie ver*
trouwt, dat ook uwerzijds daartoe de no*
dige medewerking wordt verleend. Wij
brengen u in herinnering, dat d.d. 18 Mei jl.

ernstige ziekte, is de hulp, die geboden
kan worden, stellig te gering. En dit,
terwijl begaafde en befaamde medische
krachten in ons land voortreffelijk
werk verrichten.
Wij voor ons kunnen er geen verkla*
ring voor vinden, dat men de rheuma*
tiekbestrijding eenvoudig over het
hoofd gezien heeft, ondanks het feit,
dat de Directeur=Generaal voor de
Volksgezondheid er in zijn op 27 Octo*
ber 1939 gehouden inleiding zeer in
het bijzonder de aandacht op heeft ge*
vestigd, zoals wij zoeven gezien
hebben.
Er valt over het onderwerp, dat wij
thans aangesneden hebben en dat door
de bijzondere omstandigheden, waar*
voor ons volk zo onverwacht is ge*
plaatst, een dubbele actualiteit heeft
verkregen, nog heel wat meer te
zeggen.
Dat zal echter tot een volgend num*
mer van De Vakbeweging
moeten
worden uitgesteld.

ter zake onderstaand communiqué aan de
dagbladen werd verstrekt:
„Rijksverzekeringsbank, Raden van Arbeid,
Centraal Beheer en Federatie van Bedrijfs*
verenigingen maken bekend, dat uitvoering
van Ongevallenwetten, Ziektewet, Invalidi*
tcitswet en Vrijwillige Ouderdomsverzeke*
ring zoveel mogelijk gewoon wordt voort*
gezet. Dringend wordt verzocht, zoveel mo*
gelijk premievcrplichtingen na te komen,
opdat deze organen hunnerzijds hun taak
kunnen vervullen."
Voor het geval u bij het volvoeren van uw
taak op moeilijkheden mocht stuiten, staat,
zoals gebruikelijk, het Federatiebestuur
gaarne ter beschikking, om gerezen moei»
lijkheden zoveel mogelijk tot een oplossing
te brengen.
Voor het geval zich nieuwe gezichtspunten
mochten voordoen, zal het Federatiebestuur
niet nalaten, u hiervan onmiddellijk in ken*
nis te stellen."
Betekenis der
sociale verzekeringen

In totaal wordt per jaar 88J millioen gul*

den betaald aan uitkeringen voor ouder*
domsrente, aan arbeiders die in industrie,
landbouw of tuinbouw een ongeluk hebben
gehad, aan weduwen en wezen, aan gene*
zing van zieken, alles uitsluitend als gevolg
van het wekelijks plakken van het zegel
voor de Raad van Arbeid. Naar de mening
van onnozelen is dat zegelt j esplakken een
nodeloze rompslomp, maar uit de cijfers
blijkt, van hoe grote betekenis dit zegeltjes*
plakken is voor arbeiders in moeilijke da*
gen. Dan treedt duidelijk aan de dag, hoe
ieder arbeider de zegen der sociale wetge*
ving persoonlijk ondervindt.

Wij schrijven dit — aldus Het Volk —
naar aanleiding van een aardig, fris vouw*
blaadje, dat de Raad van Arbeid te Am*
sterdam ons toestuurde en dat de moeite
waard is, er nog enige gegevens uit over
te nemen.
Over 1938 beliep het uitgekeerde bedrag,
zoals gezegd, 88J millioen gulden. Er heb*
ben in dat jaar niet minder dan 204.000
bedrijfsongevallen plaats gehad. Dit bete*
kent, dat — bij een werktijd van acht uur
per dag — er in het Nederlandse bedrijfs*
leven geen minuut voorbijgaat, zonder dat
er een of meer min of meer ernstige ongc*
vallen, waaraan de Ongevallenwet te pas
komt, plaats grijpen, met een bedrag van
bijna 13 millioen gulden voor schadeloos*
stellingen. Daarnaast komt dan de Ziekte»
wet met ruim 13 millioen gulden aan uit*
keringen.
Als vrucht van het plakken van rentezegels
werden in 1938 uitbetaald: aan ouderdoms»
rente 18J millioen gulden, aan invaliditeits*
rente meer dan 8 millioen gulden, aan wc*
duwen* en wezenrente eveneens meer dan
8 millioen gulden, terwijl de kosten voor
verpleging in sanatoria, herstellingsoorden
of ziekenhuizen ruim 1.200.000 gulden be*
dragen. Aan ouderdomsrente krachtens de
Vrijwillige Ouderdomsverzekering werd 211
millioen gulden uitgekeerd.
Het bedrag, dat de verzekerden ten goede
komt, stijgt nog van jaar tot jaar.
Ziekenfondswezen
\J e Centrale Bond van Ziekenfondsen
drukt in zijn in verkleind formaat ver*
schenen orgaan een circulaire af, welke
hij in de zware dagen, welke achter
ons liggen, aan de aangesloten zieken*
fondsen heeft gericht.
Wij ontlenen daaraan het volgende:
„Ons doel is steeds geweest, de hulpverlc*
ning tijdens ziekte zo doeltreffend mogelijk
te maken en daarnaast maatregelen te hel*
pen bevorderen, welke het peil der volksge*
zondheid verhoogden, en dit doel willen wij
met alle kracht blijven nastreven.
Onder de tegenwoordige omstandigheden
zal men ons temeer bereid vinden, maat*
regelen in overweging te nemen, waardoor
onderlinge geschillen op het terrein van het
ziekenfondswezen voorkomen kunnen wor*
den. Opnieuw geven wij uiting aan het in
onze kring levende verlangen om in goede
harmonie met hen, die de hulp aan de ver*
zekerden van onze fondsen geven, het zie*
kenfondswezen tot grotere ontwikkeling te
brengen en in dienst te stellen van de be*
vordering van de volksgezondheid.
Door deze gedragslijn, zowel landelijk als
plaatselijk, te volgen, zullen wij op waardige
wijze de belangen van onze ziekenfondsvcr*
zekerden kunnen behartigen, 't Behoeft geen
betoog, dat wij goed doen de schakel, welke
ons als onderlinge fondsen verbonden houdt,
hecht en sterk te bewaren.
Wij doen een beroep op de besturen van de
ziekenfondsen om het werk krachtig voort
te zetten en daarbij alle aandacht te richten
op ons mooie doel,"
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edurende de spannende dagen,
welke thans achter ons liggen,
waren de besturen van het
N.V.V. en van de aangesloten
organisaties trouw op hun post. De
werkzaamheden, welke in het belang
van de leden verricht konden worden,
zijn verricht. Ten gevolge van het feit,
dat trein, post en telefoon enige tijd
niet of slechts ten dele functionneer*
den, was het echter niet mogelijk, het
contact met de bestuurdersbonden,
afdelingen en leden volledig te onder*
houden. Hierin is inmiddels verbete*
ring gekomen, zodat de organisaties
haar werkzaamheden, zij het op enigs*
zins beperkte wijze, hebben hervat.
Dit blijkt zowel uit de gesprekken,
welke de redactie van de Arbeiders*
pers met bestuurders van een aantal
van onze bonden heeft gevoerd, als uit
de weder*verschijning van een groot
aantal vakbladen. Aan de hand daar*
van kan het volgende worden vast*
gesteld:
Uit de gevoerde gesprekken bleek, dat
het organisatieapparaat weer naar be*
horen functionneert. Alle betalingen
zijn steeds geschied, alle uitkeringen
verstrekt. De moeilijkheden ten ge*
volge van de stagnatie in treinenloop
en post* en telefoonverkeer werden zo
goed mogelijk ondervangen.
Van de belangrijkste maatregelen, in
de verschillende bonden getroffen, kan
het volgende worden vermeld.

Het hoofdbestuur van de Bond van
Arbeiders(sters) in het Bakkers*, Cho*
colade*
en
Suikerbewerkingbedrijf
heeft samen met de hoofdbesturen van
de Christelijke en de Rooms*Katho*
lieke bonden een bespreking gehouden
over de wijze, waarop de belangen*
behartiging in het vervolg het beste
kan geschieden.
Het besluit werd genomen, dat de
hoofdbesturen zich met de werkgevers*
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organisaties zouden verstaan, ten einde
een permanent contact tussen werk*
gevers en arbeiders tot stand te bren*
gen. Dit zou dan afzonderlijk geschie*
den voor het bakkersbedrij f, de cacao*
verwerking, het banketbakkersbedrijf
en de fabriekmatige koekbereiding.
In elk dezer takken van bedrijf zou
dan een voortdurende samenwerking
kunnen zijn tussen alle er bij betrokken
groepen, ter behandeling van economi*
sche en sociale aangelegenheden.
In het orgaan van onze Bouwarbeiderss
bond wordt er op gewezen, dat de
werkgevers, die zijn aangesloten bij
een gecontracteerde patroonsbond of
individueel de collectieve arbeidsover*
eenkomsten hebben aanvaard, gehou*
den zijn, deze contracten na te leven.
Er zal naar worden gestreefd, om door
middel van de verbindendverklaring
de C.A.O. ook door niet*gecontrac*
teerde werkgevers te doen naleven.
De Ned. Ver van Fabrieksarbeiders
deelde mede, dat vóór de oorlog in
Nederland onderhandelingen beëindigd
waren over enige nieuwe collectieve
arbeidsovereenkomsten, voornamelijk
in de steenindustrie. Slechts moesten
de overeenkomsten nog door de werk*
gevers getekend worden. In het ont*
staan van de nieuwe toestand hebben
de werkgevers geen aanleiding gevon*
den, zich aan de eenmaal aangegane
verplichtingen te onttrekken. Zij heb*
ben de overeenkomsten alsnog ge*
tekend en aan de vakorganisaties der
arbeiders toegezonden.
De samenwerkende bonden in de
kledingindustrie hebben een vaste
commissie gevormd, die tot taak heeft,
de vakbelangen der arbeiders in dit
bedrijf te behartigen. Voor de Bond in
de Kledingindustrie heeft in deze com*

missie zitting J. C. Faber, Reguliers*
gracht 80, Amsterdam.
De hoofdbesturen der bonden hebben
ook tot de werkgevers het verzoek
gericht, een vertegenwoordiging in
deze commissie aan te wijzen, opdat de
bedrijfsbelangen zo goed en zo vlot
mogelijk behartigd kunnen worden.
De commissie ontving bericht, dat
enkele werkgevers verlaging der lonen
wensten toe te passen. Zij zal zich nu
met deze werkgevers hierover ver*
staan.
Ook zijn bij deze commissie gevallen
van ontslagverlening aanhangig ge*
maakt. De commissie doet in derge*
lijke gevallen wat mogelijk is, om, des*
noods door inkrimping van de werk*
tijd met een aantal uren, deze ont*
slagen ongedaan te maken. Reeds heeft
optreden in deze geest goed resultaat
gehad.
De Metaalbewerkersbond had reeds op
24 Mei met 89 van de 112 afdelingen
het contact hersteld. In deze 89 afde*
lingen wonen ongeveer 90 % van de
bondsleden.
De Meubelmakersbond had op 22 Mei
weer contact met de afdelingen, waarin
90 % van zijn leden wonen.
In de mijns+reek

In het orgaan van de Mijnwerkersbond
wordt herinnerd aan de woorden van
den commandant van het bezettings*
leger, dat niemand, die zich ordelijk
gedraagt, iets behoeft te vrezen. Het
hoofdbestuur acht het daarom ge*
boden, de discipline in de organisatie
te handhaven, opdat de leden niets
doen wat in strijd is met de voor*
schriften, welke de militaire en burger*
lijke overheid geven.
De Bond van Nederl. Onderwijzers
wijst er in De Bode op, dat de Neder*
landse wet nog steeds geldig is. Dat
betekent, dat salarissen zowel als pen*
sioenen verzekerd zijn; alle examens
gaan normaal door. Het onderwijs
moet zo spoedig mogelijk normaal
voortgang hebben.
Het hoofdbestuur van de bond besloot
in zijn vergadering van 18 Mei o.a.,
zich tot de hoofdbesturen der vijf
andere onderwijzersorganisaties te
wenden met het verzoek, met elkaar
te vergaderen op 22 Mei, om daar alle
onderlinge geschillen buiten discussie
te stellen en tevens te bespreken, op
welke wijze met vereende krachten het
onderwijs in de komende dagen het
best kan worden gediend.

Het gevolg hiervan was, dat de zes
organisaties bij het openbaar en bij*
zonder onderwijs, vertegenwoordigd in
de commissie voor georganiseerd over*
leg in onderwijszaken, besloten hebben
met terzijdestelling van hetgeen ver*
deelt, zich ter beschikking te stellen
van de regering met de bedoeling, het
onderwijs zo goed mogelijk voortgang
te doen vinden.
Zij sloten zich daarbij aan bij de rege*
ringspublicatie, volgens welke op de
voorgrond moet staan, dat het onderwijs gegeven worde in waardige, natio*
nale geest.
De secretaris*generaal, waarnemend
hoofd van het departement van onder*
wijs, heeft op haar verzoek een depu*
tatie uit deze organisaties ontvangen,
welke mededeling deed van het besluit
der organisaties en dit toelichtte.
De secretaris*generaal gaf de verzeke*
ring, dat hierbij alle medewerking ver*
leend zal worden, die onder de gegeven
omstandigheden mogelijk zal zijn.
Het orgaan van de Bond van Personeel
in Overheidsdienst haalt de woorden
aan: „Het leven herneme zijn loop",
met welke woorden de Nieuwe Rotter*
damse Courant haar artikel in het
eerste nummer na de wapenstilstand
aanving. Zij sloegen in de eerste plaats
op Rotterdam, dat zo zwaar is geteis*
terd, doch waarvan de bevolking de
slag, die haar heeft getroffen, met be*
wonderenswaardige kalmte draagt. Zo
ook hopen wij, aldus het vakblad, ver*
der te arbeiden zoals in het verleden
binnen de grenzen, door het gezag
gesteld.
Het hoofdbestuur van de Nederl. Ver*
eniging van Spoor: en Tramwegpersoneel deelt in het Weekblad mede, dat
de hoofdbesturen der organisaties in
het spoorwegbedrijf de kwesties,
welke zij te behandelen hebben, zoveel
mogelijk aan de Personeelraad ter ken*
nis zullen brengen en niet zelfstandig
bij de Spoorwegen, aangezien de spoor*
wegdirectie thans uiteraard vele andere
moeilijkheden heeft op te lossen. Dit
betekent niet, dat de afdelings*, dis*
tricts* of hoofdbestuurders, die plaat*
selijk niet*algemene moeilijkheden ont*
moeten, deze ter plaatse niet zouden
moeten helpen oplossen. Het betekent,
dat men omtrent de zakelijke en meer
op Hoofdgebouw of Lijndienst te rege*
len zaken de Personeelraad inschakelt,
die dus iets meer dan tevoren de uit*
drukking zal zijn van de zakelijke ver*
tegenwoordiging van het personeel.
Voorts wijst het hoofdbestuur er op,

dat het op het ogenblik vóór alles
nodig is, dat het personeel loyaal
samenwerkt met de directie, om het
bedrijf weer zo spoedig mogelijk zijn
gemeenschapstaak te doen vervullen.
De arbeidersorganisaties hebben op
22 Mei een brief gezonden aan de
directeuren van tram* en autovervoer*
bedrijven, in welke brief verzocht
werd, in geen geval over te gaan tot
het ontslaan van personeel, maar bij
overschot aan personeel met de orga=
nisaties na te gaan, of andere maat*
regelen genomen kunnen worden,
welke beogen, het bedrijf in stand te
houden en die eveneens ten doel heb=
ben te voorkomen, dat een deel van
het personeel brodeloos wordt.
De Bond van Arbeiclers(sters) in de
SIagersbedrijven was vóór het uit*
breken van de oorlog in samenwerking
met het Instituut voor Arbeidersont*
wikkeling bezig met het organiseren
van een spoeclcursus handelskennis. De
voorbereidingen voor deze cursus zijn
opnieuw ter hand genomen en te
Amsterdam zullen de lessen spoedig
beginnen.
De kantoorgebouwen van de Centrale
Bond vari Transportarbeiders te Rot=
terdam zijn geheel intact gebleven.
Aan geen der hoofd* of afdelings*
bestuurders is enig letsel overkomen.
De afdeling Rotterdam heeft haar
werk in de allermoeilijkste omstandig*
heden moeten verrichten. Het hoofd*
bestuur heeft in de moeilijke uren on*
middellijk stappen gedaan, om de
uitkeringen aan de werklozen te ver=
zekeren, hetgeen gelukt is. In het
bondsorgaan wordt opgemerkt, dat aan
de moeilijkheden van het ogenblik
slechts met succes het hoofd kan wor*
den geboden, wanneer wij bij elkander
blijven: tot wederzijdse steun.
Grafische bedrijven

Het hoofdbestuur van de Algemene
Nederl. Typografenbond
besloot in
zijn vergadering van 10 Mei o.a., ver*
binding te zoeken met de besturen der
grafische patroons* en arbeidersvak*
bonden voor het gemeenschappelijk
nemen van maatregelen ten bate der
bedrijfsgenoten. Dit contact kwam,
doordat ook de anderen daarnaar reeds
zochten, nog diezelfde middag tot
stand. Ook onze Lito*, Foto* en Chemi*
grafenbond nam aan dit overleg deel.
Het overleg leidde tot de oprichting
van een Centraal Bureau, dat optreedt
als vertegenwoordiger van alle pa=

troons* en arbeidersorganisaties in het
boekdrukkers*, rasterdiepdruk*, boek*
binders*, papierwaren*, enveloppen*,
steendrukkers* en chemigrafisch bedrijf
in Nederland en zijn. instellingen en
alle voorkomende zaken, zowel wat
betreft patroons als arbeiders, namens
genoemde organisaties behandelt.
Reeds op 10 Mei werd een advies aan
de aangesloten leden voorgelegd, be*
trekking hebbende op maatregelen tot
voorkoming van ontslag van arbeiders,
loonbetaling, enz.
Alle belanghebbenden kunnen zich bij
voorkomende moeilijkheden, aanvra*
gen voor korter werken e.d., uitsluitend
tot vorenbedoeld bureau wenden. De
enige uitzondering hierop vormen
eventuele moeilijkheden ten opzichte
van ziekengelduitkering, wijl deze door
de Bedrijfsvereniging op de gewone
wijze worden behandeld.
In het orgaan van de Li'ro*, Foto-- en
Chemigrafenbond
wordt o.a. nog
medegedeeld:
I. De bestaande collectieve arbeids*
overeenkomsten blijven van kracht.
II. De normale werking van de recht*
spraakcommissies wordt voorlopig ge*
schorst. In plaats daarvan worden alle
beslissingen omtrent korter werken
e.d.m. genomen door het „Centraal
Bureau voor de Grafische Bedrijven",
adres: Van Eeghenstraat 70 te Amster*
dam*Zuid. Alle aanvragen, die op onze
bedrijven betrekking hebben en die,
als tot dusver, in de Alberdingk Thijm*
straat 5 binnenkwamen, worden niet
meer daar, maar in de Van Eeghcn*
straat afgedaan. Alle kwesties betref*
fende de ziekteverzekering worden
door de Bedrijfsvereniging afgedaan.
De Arbeidsbeurs voor de Illustratie*
bedrijven werkt gewoon door aan het
adres Alb. Thijmstraat 5, Amsterdam*
West.
III. Alle zaken, de grafische bedrijven
in Nederland betreffende, worden door
't Centraal Bureau afgedaan. De orga*
nisaties van werkgevers en van werk*
nemers verrichten hun werk onder
nadere goedkeuring van en verant*
woording aan het Centraal Bureau.
IV. Het Centraal Bureau houdt iedere
dag zitting aan de Van Eeghenstraat 70
van 10.30 tot circa 12 uur. Ieder, die
wat te vragen heeft, kan daar komen,
of zich schriftelijk tot dit bureau wen*
den en wordt op zijn beurt te woord
gestaan of beantwoord.
Geconstateerd kan derhalve . worden,
dat onze vakbonden ononderbroken
voor de belangen der bedrijfsgenoten
op de bres staan. Wij wensen hun
daarbij van harte succes toe.
D. R.
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Uit eigen kamp
Aan onze medewerkers
Nu De Vakbeweging voorlopig slechts
eenmaal per maand zal verschijnen en
dan nog in verkleind formaat, is ook
daarom de gelegenheid tot het op=
nemen van artikelen of beschouwingen
ten zeerste beperkt, zo niet geheel
vervallen.
Daarmede zal ieder, die zich geroepen
zou gevoelen, om een of andere bij=
drage in te zenden, volledig rekening
moeten houden.
Redactie
DE VAKBEWEGING.
Nieuwe brochure
il et uitbreken van de oorlog in Sep*
tember 1939 stelde de Nederlandse
vakbeweging voor tal van nieuwe pro*
blemen, welke voortvloeiden uit de
gewijzigde verhoudingen in het sociale
en economische leven van ons land.
In een studiesconferentie voor de
hoofdbesturen der bij ons Verbond
aangesloten organisaties, welke op
8 Maart 1940 plaats vond, behandelden
de directeur van het Centraal Bureau
voor de Statistiek, Dr. Ph. J. Idenburg,
en de toenmalige secretaris*generaal
van het Departement van Economische
Zaken, Dr. A. A. van Rhijn, de invloe*
den der oorlogsomstandigheden op ons
economisch leven.
Het verslag dezer inleidingen is thans
— zij het door de oorlogsomstandig*
heden enigszins vertraagd — in druk
verschenen.
Ambtenaren
JL/ e Centrale Nederlandse Ambtenaars»
bond gaf een verslag uit over de jaren
1938 en 1939. In de inleiding worden be*
schouwingen gewijd aan . de salarispositie
der a-rnbtenaren.
Inzake de inwendige organisatie van de
bond wordt herinnerd aan de opheffing
van het organisatieverbod voor ambtenaren
bij Defensie, waardoor aan een onrecht een
einde werd gemaakt. Op l Januari 1939
vierde de bond zijn twintigjarig bestaan.
Sedert het laagtepunt op l Januari 1937
(9954 leden) is het ledental van de bond
regelmatig gestegen en bedroeg het op
l Januari 1940 11.239. In 1938 en 1939 wer»
den 2904 leden ingeschreven, van wie 1471
ongeorganiseerden, 561 oudheden, 541 leden
van andere moderne bonden en 331 leden
van niet*moderne bonden.
Het verslag geeft voorts een uitvoerige be*
schrijving van de talrijke acties, waarbij de
bond in de afgelopen twee jaren betrokken
is geweest
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Landarbeiders
Liet verslag van de Nederlandse Bond
van arbeiders in het Landbouw*, Tuinbouw*
en Zuivelbedrijf over de jaren 1937, 1938 en
1939 vangt aan met de mededeling, dat de
bond in 1940 zijn 40»jarig bestaan zal her»
denken.
Het algemene beeld van de bond onderging
ook in deze verslagperiode weinig wijziging,
ongetwijfeld mede in verband met het blij»
ven voortduren van de toestanden van ver»
warring en onzekerheid op elk terrein,
maatschappelijk en staatkundig, nationaal en
internationaal.
Het ledental bleef met de nodige schomme»
lingen vrijwel op dezelfde hoogte. De ver*
slagperiode 1935—1936 eindigde met 28.943
leden. Een intensieve propaganda kon de
ledenstand in dit tijdvak enige malen op*
voeren tot boven de 30.000, ja op l April
1939 zelfs eventjes boven de 31.000. De vele
afschrijvingen drukten echter het ledental
steeds weer naar beneden, zodat de bond
het jaar 1940 inging met 29.784 leden. Met
het aantal afdelingen ging het iets beter.
Het steeg van 765 op 808. De werkloosheid
onder de arbeiders in de agrarische bedrij*
ven (landbouw en veehouderij) vertoonde
weliswaar enige, maar toch geen grote nei*
ging tot dalen. In deze drie jaren keerde
de bond aan zijn werkloze leden bijna 3
millioen gulden uit, of gemiddeld l mil»
Hoen gulden per jaar. In 1935 en 1936 be»
droeg de gemiddelde uitkering 1.15 millioen
gulden. Van de oprichting in 1919 af tot
31 Dec. 1939 kon de werklozenkas in totaal
ongeveer 12} millioen gulden uitkeren.
Grote loonconflicten grepen niet plaats.
Evenals in de voorafgaande crisisjaren kon*
den in vrijwel alle dorpen en districten drei*
gende loonconflicten, dank zij de tussen»
komst van rijksbemiddelaars en het insti*
tuut van verplicht overleg en arbitrage,
krachtens de crisis*organisatie»beschikking
en een vaak gematigd optreden van weder*
zijdse partijen, zonder staking van de arbeid
worden opgelost. Slechts ƒ 13.000 behoefde
voor stakingen te worden uitgegeven. Het
totaal bedrag, dat de bond van 1912 af voor
stakingen en uitsluitingen uitgaf, steeg tot
ruim ƒ 1.323.000. Uit voormelde cijfers blijkt
wel: in deze verslagperiode grepen voor de
bond geen grote en schokkende gebeurte»
nissen plaats. De arbeid van de bond en
zijn leiding voor een hoger levenspeil van
de leden van het gehele landbouwproleta»
riaat kon daardoor rustig maar gestaag
worden voortgezet. Het gelukte, lonen,
arbeidsvoorwaarden en steunuitkeringen
iets te verhogen en te verbeteren. De mede»
delingen over deze acties beslaan niet min*
der dan 114 van de 178 bladzijden van het
verslag.
Het aantal land» en tuinarbeiders, van wie
de lonen in collectieve arbeidsovereenkom*
sten en arbitrale uitspraken waren vastge*
legd, bedroeg in 1937 en 1938 ongeveer
90.000, tegen 78.000 in 1936 en 43.000 in 1935.
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DE REDACTIE schrijft over de taak der
vakbeweging in deze tijd en doet mededelingen inzake de uitvoering van de
sociale verzekeringswetten.
H. LINDEMAN stelt de betekenis van de
werkverruiming in het licht.
D. R. wijst op de activiteit van orïze vakbonden.

Enige belangrijke

cijfers

LJ.it Mededeling no. 143 van de afdeling
Culturele Statistiek van het Centraal
Bureau voor de Statistiek blijkt, dat tussen haakjes de cijfers van het voor*
gaande jaar — 30,8% (31,3%) van alle leer»
lingen, die gewoon lager onderwijs genoten,
de openbare school bezochten, 26,1%
(26,0%) de protestant*christelijke scholen,
41,4% (41.0%) de rooms»katholieke scholen
en 1,7% (1,7%) de overige bijzondere
scholen. Voor het uitgebreid lager onder»
wijs waren deze cijfers resp.: 38,6% (39,6%);
27,8% (27,5%); 31,2% (30,3%) en 2,6%
(2,6%). Deze cijfers- doen duidelijk zien,
dat de verschuiving van het openbaar on*
derwijs naar het bijzonder onderwijs nog
steeds voortduurt.
Het aantal kwekelingen met akte, aan wie
bij het lager onderwijs de leiding van een
klasse was opgedragen, bedroeg op 31 De*
cember 1938 2.995, d.i. 1.198 minder dan
een jaar tevoren. Ongetwijfeld wordt deze
sterke vermindering voornamelijk veroor*
zaakt door mobilisatie van mannelijke
kwekelingen, resp. door hun aanstelling als
plaatsvervangers voor de gemobiliseerde
hoofden en onderwijzers.
.Tiet Maandschrift van het Centraal
Bureau voor de Statistiek van April 1940
bevat enige gegevens omtrent 647 zieken*
fondsen op l Januari 1940. Hierbij zijn niet
inbegrepen de gegevens van 11 fondsen,
welke geen inlichtingen verstrekten.
De 647 in de statistiek opgenomen zieken*
fondsen kunnen als volgt onderverdeeld
worden: 88 Maatschappijfondsen, 202 On*
derling beheerde fondsen, 52 Directie*
fondsen, 62 Ondernemingsfondsen, 224
Doktersfondsen en 19 overige fondsen.
Onderstaande cijfers geven weer de bij de
verschillende groepen van fondsen aange»
sloten verzekerden op l Januari 1939 en
op l Januari 1940:
l Jan. '39 l Jan. '40
Maatschappijfondsen.. 1.359.595 1.410.450
Onderling
beheerde
fondsen
1.055.226 1.076.058
Directiefondscn
644.912 663.070
Ondernemingsfondsen
365.072
362.163
Doktersfondsen
149.738
153.648
Overige fondsen . . . .
340.724 360.152
Totaal
3,915.267 4.025.541
Het aantal verzekerden per 1.000 inwoners
is gestegen van 449 op l Januari 1939 tot
456 op l Januari 1940.

