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COMMISSARIS WOUDENBERG OVER DE GROOTSCHE TAAK VAN HET N.V.V.

en nieuwe. l&CL& e. otde in een ketlïo-ten

n een Zondag 3 September te Amsterdam gehouden
Congres van het Nederlandsch Verbond van Vak-
vereenigingen, waartoe alle hoofdbesturen van aan-
gesloten vakvereenigingen waren opgeroepen, heeft
Commissaris Woudenberg een uiteenzetting gegeven

van de gebeurtenissen bij het Nederlandsch Verbond van
Vakvereenigingen, over de oorzaken, welke dit ingrijpen
noodzakelijk maakten en de gevolgen, welke uit dit in-
grijpen zijn voortgevloeid. Daarnaast zette Commissaris
Woudenberg uitvoerig uiteen, langs welke wegen gewan-
deld zal moeten worden om tot een nieuwe sociale orde
te komen, welke de hereeniging der Nederlandsche
arbeiders verzekert.
De Commissaris verklaarde, dat de genomen maatregelen
noodzakelijk waren, teneinde de nieuw te scheppen
vormen in de organisatie te kunnen consolideeren. Spreker
heeft de hem opgedragen taak aanvaard in het welbegre-
pen belang der Nederlandsche arbeiders en wil met alle
krachten medewerken aan nieuwe welvaart, aan de ver-
heffing van de werkers in de nieuwe Europeesche orde,
met werkelijkheidszin en inachtneming van de gewijzigde
verhoudingen, gedreven door zijn liefde voor het Volk en
gedragen door de socialistische idealen.
Voor een ieder, die bereid is op deze basis mede te
werken, dient in de eerste plaats echter duidelijk te zijn,
dat op 10 Mei een periode beslissend is afgesloten en wie
ook in de vakbeweging wil medewerken moet zooveel
werkelijkheidszin hebben, dat hij inziet, dat de wapen-
successen van Duitschland —• of liever de nederlaag van
de plutocratieën — de oude orde hebben omvergeworpen
en ook ons economisch en sociale leven in nieuwe banen
worden geleid. Deze groote oorlog is een revolutie, waarin
de jonge bruisende volkskracht, steunende op den arbeid,
de kluisters afwerpt en triumpheert over de heerschende
machten, die met hun oude afgeleefde krachten steunen
op een stelsel, dat we kapitalisme noemen.
Regeeren is vooruit zien. De geschiedenis is anders ge-
schreven, dan door velen was verwacht en het besef
dringt langzamerhand meer door, dat het anders zal
moeten, dat er eenheid en concentratie moet komen.
Het is echter logisch en het ligt in de natuur der dingen,
dat diegenen, die ook voor den oorlog het juiste inzicht en
geloof hadden in de ontwikkeling der historisch aan de
orde zijnde krachten, de leidende en betrouwbaarste figu-

ren zullen zijn in den opbouw op alle fronten van de
nieuwe Werkgemeenschap, waarin ook de vakbeweging
zijn juiste plaats moet hebben.

{ De juiste houding

Op grond van het feit, dat wij een oorlog hebben verloren
en een bezet gebied zijn geworden, hebben wij als Neder-
landers de keuze tusschen loyaliteit, medewerking, samen-
werking of bewuste tegenwerking en ondermijning. Er is
maar één juist standpunt, dat door alle Nederlandsche
instanties en ook de vakbeweging is ingenomen: de loyale
medewerking en samenwerking niet alleen met de bezet-
ting, maar verderstrekkend tusschen Nederland en
Duitschland, tusschen het Nederlandsche en het Duitsche
Volk.

Daarom vraagt de nieuw geboren toestand de sociale
en economische oriënteering naar en op Duitschland,
dat reeds thans het vasteland van Europa beheerscht.

Het heeft geen zin om thans nog te jammeren om terug-
keer tot het oude, want een 10e Mei mag en zal nooit
meer terugkeeren.
Hoe het lot zich ook wenden en keeren mag, een oorlog
tusschen onze broedervolkeren moet voorgoed tot het ver-
leden behooren. Dat is de wensch van den Rijkscommis-
saris, dat is de wensch van Duitschland, dat is de wensch
van het Duitsche Volk!
Het voorkomen van een dergelijke herhaling kan op ver-
schillende manieren bereikt worden. Het kan door de
instelling van een Gouvernement als Polen, een Protec-
toraat als Slowakije, of eenige andere vorm, waarop onze
zelfstandigheid een einde neemt, doch wij mogen ons
gelukkig prijzen, dat de Rijkscommissaris een anderen weg
kiest, den weg van vriendschap en rede. Daarop hebben
wij recht, omdat wij geen Polen zijn en ook geen Slowa-
ken, maar een cultuurvolk, een Volk, dat zijn toekomstige
plaats in het nieuwe door Duitschland geleide Europa zal
willen innemen, dat door dezelfde belangen aan dat
nieuwe Europa zal zijn gehecht, en vooral ook omdat dit
Duitsche Volk ons in den bloede zoo na staat. Nederland
kan en mag nimmer meer de springplank worden voor
Engeland, d.w.z. het wereldkapitalisme.
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De taak van de vakorganisatie
Komende tot de taak van de vakorganisatie, zeide spreker,
dat de medewerking van de vakorganisatie loyaal moet
zijn, actief bezield met den strijdbaren wil naar een betere
toekomst voor den arbeider en positief in de richting van
het nieuwe groeiende Europa, in het besef en de erken-
ning, dat daarin het belang der Nederlandsche arbei-
ders ligt.
In het algemeen is tot een dergelijke loyale samenwerking
bereidheid bij de meeste hoofdbestuurders gevonden: er
waren er echter onder de bestuurders, die krachtens hun
belast verleden of om andere redenen, die waarborg niet
konden geven, dat wil zeggen, het volstrekt noodige ver-
trouwen niet konden geven. Het is nu eenmaal zoo, dat
men de consequenties van elke uiting, elke houding, elk
standpunt, heeft te aanvaarden. Uit iedere nederlaag, uit
iedere overwinning, vloeien consequenties voort, die nood-
zakelijk en logisch zijn.

Als b.v. de voorzitter van het N.V.V. op een inten
nationaal congres te Parijs nog niet lang geleden
(reeds in den oorlog) verklaarde, dat de Nederlands
sche arbeiders aan de zijde stonden der Westersche
plutocratieën, dan schaarde hij de Nederlandsche
arbeiders dus in slagorde tegen Duitschland.
Het is begrijpelijk, dat aan een dergelijk optreden,
dat oorlogvoering beteekent, bij een nederlaag conses
quenties vastzitten. Ook hier moet men de verant*
woordelijkheid dragen van zijn woorden en daden.

Deze voorzitter, die zelfs nu nog zijn salaris ontvangt, kan
hoogstens de edelmoedigheid van de Duitsche bezetting
prijzen. Ware de geestesgesteldheid, zooals ook bedoelde
voorzitter die toonde, niet zoo stelselmatig door regeering
en pers in ons volk gedruppeld, dan ware de oorlog, zoo-
als die thans ons Volk getroffen heeft, zeker achterwege
gebleven. De weinig fraaie wijze waarop 5 millioen naar
Engeland is gebracht van het vermogen der vakbonden,
toont intusschen de stemming en de gezindheid, die weinig
waarborg biedt voor de toekomstige loyale, actieve, posi-
tieve samenwerking in vriendschap met Duitschland.
Het was daarom noodzakelijk, dat enkele personen zich
uit de vakbeweging moesten terugtrekken, teneinde de
vakorganisatie zelf te kunnen handhaven en haar doel
nader te kunnen bereiken. Toen spreker in functie trad,
heeft hij er naar gestreefd zooveel mogelijk de beproefde
krachten op hun plaatsen te laten. Alleen waar noodzake-
lijk de plaats door hem moest worden bezet, heeft hij
mannen aangesteld, die krachtens hun levensgang en ver-
leden de waarborgen, die vereischt zijn, in zich dragen.
Men kan niet zeggen, dat — gezien het aantal personen —
in de hoofdbesturen willekeurig is ingegrepen. Een aantal
van 28 op de ruim 300 zegt voldoende!
Deze tijd echter —• zoo vervolgde Commissaris Wouden-
berg —• zal veel van ons vergen en kan niet verdragen
dat er met personen geëxperimenteerd wordt.

Het ligt dan ook niet in de bedoeling, zoolang ieder
hier inderdaad loyaal, actief en positief medewerkt,
nog verder maatregelen te nemen of nog een van de
thans zitting hebbende hoofdbestuurders van hun
ambt te ontheffen, met de thans gegeven ontslagen
zijn alle noodzakelijke ontheffingen geschied.

Spreker zette vervolgens uiteen hoe voor de arbeidende
bevolking een tijdwende is aangebroken. Het licht van

den nieuwen tijd daarvan zal hij, die met zijn geest aan
het verleden geklonken blijft, niet zien. In dezen nieuwen
tijd zal de N.V.V. in de vakbeweging geenszins het stief-
kind zijn.
Met waardeering maakte de Commissaris vervolgens ge-
wag van de inrichting en in het algemeen ook de wijze van
administratie van de organen van het N.V.V. Het dwingt
respect af, dat meestentijds zeer eenvoudige personen dit
tot stand hebben kunnen brengen en in stand hebben
kunnen houden. Het ligt dan ook niet aan het menschen-
materiaal en niet aan het gebrek aan toewijding en over-
gave, maar aan den heerschenden gedachtegang uit den
voor-oorlogschen tijd, dat de vakbeweging geen grootere
machtsontplooiing en eenheid tot stand heeft kunnen
brengen.

De noodzaak van eenheid
Deze eenheid, waarnaar door allen is gestreefd, is nood-
zakelijk in de vakbeweging om de juiste plaats van den
arbeider in de maatschappij te bereiken. In verband met
deze noodzakelijke eenheid is het toe te juichen, dat be-
reids fusie tusschen N.V.V. en N.V.C, tot stand kwam,
terwijl anderzijds door maatregelen, regelende de ver-
houdingen tusschen koporganisaties en aangesloten bon-
den, en interne maatregelen een meer productief werken
zoowel naar binnen als naar buiten mogelijk is geworden.
Juist dit sterker maken van het N.V.V. is het grond-
beginsel van alle tot op heden getroffen maatregelen.
Deze maatregelen, zoowel als de buitengewone belang-
stelling van de bezettende overheid voor het N.V.V. zijn
waarborgen voor de toekomst van het N.V.V., een bewijs,
dat deze organisatie als het ware het fundement is voor
wat er verder op het gebied der vakbeweging zal worden
gebouwd. Op het moment, dat dit volkomen doordringt
en begrepen wordt, zal ieder weldenkend vakbestuurder
juichen, dat door een schok van buiten aan de verstarring
een einde is gekomen, en dat zich, op den weg naar
eenheid en socialisme, perspectieven openen, waarvan de
laatste jaren zelfs niet is gedroomd.

Spreker was ervan overtuigd, dat de tijd niet meer
ver is, dat de welwillende en weldenkende arbeider
en vakbondsbestuurder dankbaar zullen zijn, dat
door het vertrouwen, dat de Rijkscommissaris hem
heeft geschonken, de mogelijkheid voor het N.V.V. is
geboden, niet alleen om voort te bestaan, maar om
te komen tot grooten bloei, waardoor oude reeds
gedoofde verlangens in ons weer gaan leven, en tot
werkelijkheid zullen worden.

De Commissaris richtte vervolgens een meer persoonlijk
woord tot alle aanwezige hoofdbestuurders en verklaarde,
dat hij in goede harmonie samenwerking wil bereiken en
zich met kracht zou verzetten tegen iederen aanval van
andere zijde. De organisatie, zoowel als de bestuurders
zullen niet vogelvrij zijn en ongepaste aanvallen, van wel-
ken kant ook, zullen afgeweerd worden.
Na in het kort nog uiteengezet te hebben hoe ook door
verdere concentratie de eenheid in de Nederlandsche
vakbeweging dient te worden verkregen, besloot spreker
zijn rede met de conclusie, dat de tijd voor een nieuwe
sociale orde, nieuwe economische opvattingen, is aange-
broken en persoonlijke belangen dienen te wijken om
voor dezen tijd ruim baan te maken.
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wet

niet naar een camouflage
van het verleden

De heer D. Stoffels, redacteur
van het Orgaan van den Cen*
tralen Bond van Nederlandsch
Post*, Telegraaf* en Telefoon»

personeel (C.B.P.T.T.) schrijft ons:

,,De jongste rede van den Rijkscommis*
saris, dr. Seyss*Inquart, is waard ern*
stig overdacht te worden.
Voorop stond opnieuw de klaar uitge*
sproken wensch, dat het Nederlandsche
volk zich in den strijd van dezen tijd,
zijn land en vrijheid voor de toekomst
zal weten te verzekeren. De politieke
wilsvorming in dit land is de zaak der
Nederlanders, zeide de Rijkscommis*
saris.
Treffend was in dit verband ook het
persoonlijk woord van dr. Seyss*
Inquart, waarin hij geen bevel, geen
wensch, hoogstens een raad gaf op
grond van zijn persoonlijke ervaring,
n.l. hetgeen wij doen moeten in het be*
lang van de concentratie van de krach*
ten van ons volk, waaronder dus ook
de organisatie van den arbeid be=
hoort.
Hij gaf een drietal waardevolle wen*
ken:

1. Men moet een duidelijk inzicht heb*
ben in den huicligen toestand, terwijl
dit inzicht verworven moet zijn in het
volledig geloof aan de juistheid van
deze ontwikkeling.
2. Uit dit duidelijke inzicht moeten de
onontkoombare gevolgtrekkingen ge*
maakt worden, volgens welke het Ne*
derlandschc volk en zijn welzijn als het
hoogste te beschermen goed moet wor*
den beschouwd.
3. Dit inzicht moet door onverschrok*
ken persoonlijke overgave worden ver*
dedigd, ook al beteekent het een breuk
met zoovele gewoonten en gebruiken.
Deze raad is duidelijk en verdient op-
volging. Voor hen, die eerst na den
lOen Mei iets bespeurden van den
nieuwen tijd, zal ernstig moeten wor*
den overwogen of het hierbij gaat om
woorden of om een werkelijke bekee*
ring des harten, of, zooals het elders in
de rede werd gezegd: er moet onder*
scheid worden gemaakt tusschen „Lip*
penbekentnisse" en „Herzen".
Degenen, die niet werkelijk het nieuwe
Europa en zijn consequenties zien, aan*
vaarden de feiten niet zooals ze zijn.
zooals de bekende Amerikaansche

„Laat nieuw het licht van een nieuw leven blinken
En laat geen troeb'le tweedracht weer verminken
De kracht der eenheid, die nu groeien ging".

Henk Kuitenbrouwer
in zijn gedicht ,,Herleving"

vlieger Charles Lindbergh in zijn rede
opmerkte, n.l.: „Tot dusver hadden wij
te doen met een Europa, dat door
Engeland en Frankrijk beheerscht
werd. Voortaan zullen wij moeten reke*
nen met een Europa, dat door Duitsch*
land beheerscht wordt."
Dit feit geldt ook voor Nederland.
Er wordt thans nog een zelfstandige
regeling van de Nederlandsche verhou*
dingen aangeboden. Als men die moge*
lijkheid niet aangrijpt, zal dr. Seyss*
Inquart zich tenslotte gedwongen zien
een anderen en voor ons volk veel min*
der aangcnamen koers te volgen. Wel*
licht zullen er dan zijn, die zullen zeg*
gen: het is ons anders beloofd. Daar*
om is het goed, dat het thans reeds
wordt gezegd: er is niets beloofd, er is
alleen gewezen op den drang der om*
standigheden en aangetoond, hoe het
nog zou kunnen gaan, als iedereen bc*
grijpt waar het om gaat.

Wij zullen verstandig doen, om ons als
vakbeweging buiten de vorming van
een nieuwe politieke constellatie te
houden. Dat is een aangelegenheid,
waarbij elke Nederlander zich als
staatsburger voor zichzelf positie moet
kiezen. De vakbeweging behoort ech*
ter op een politiek*onafhankelijken
grondslag gevestigd te worden in den
geest, zooals die in de thans opgeheven
Nederlandsche Vakcentrale werd aan*
getroffen, al zal deze beweging óók
positief open moeten staan voor ver*
wezenlijking der nieuwe gemeenschaps*
idealen.
Het gaat in de vakbeweging in de aller*
eerste plaats hierom, dat men spoedig
tot een werkelijke eenheid komt, als
zijnde een Nederlandsch belang. Het
zal hierbij niet voldoende zijn, dat men
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slechts tot het stichten van federaties
komt tusschen de verschillende „rich*
tingen", met behoud van de oude be*
staande vakverbonden. Er zal gekozen
moeten worden voor den opbouw en
inrichting van een groote politiek*onaf*
hankelijke vakcentrale, de eenige
grondslag, die alle Nederlandsche
werknemers kan omvatten, die als taak
de economische positie van de werk'
nemers stelt.
Het N.V.V. is thans van parfy*poli*
tieke invloeden gezuiverd.
Door de maatregelen door den Rijks*
commissaris genomen inzake de
functionneering van het N.V.V., is dit
vakverbond in wezen en naar den
vorm politiek*onafhankelijk geworden.
Alle directe of indirecte politieke han*
delingen zijn voortaan uitgesloten.
De feitelijke toestand is dus zóó, dat
zoowel de Nederlandsche Vakcentrale
als het N.V.V. op politiek*onafhanke*
lijken grondslag hun arbeid op het zui*
vere vakvereenigingsterrein voortzetten,
met inachtneming van de belangen
van het geheele Nederlandsche volk.
We kunnen thans een nieuw verbond
stichten, dat plaats biedt voor eiken
werknemer.
De weg daartoe ligt o.i. volkomen open.
De confessioneele vakcentrales kunnen
helaas geen verdere concessie doen
dan een in het leven roepen van hoog*
stens een federatieve samenwerking.
Dit is in de gegeven omstandigheden
beslist onvoldoende.
Er is noodig een sterke corporatie,
sterk door een gelijkgerichte geestesge*
steldheid. Dat is heel iets anders dan
een federatie, die slechts bestaande in*
stellingen als het ware aan elkaar plakt.
Er zijn geen aparte R.K. of Chr.*pro*
testantsche bedrij f s; en personeelsbe*
langen; er is slechts één gemeenschap*
pelijk bedrijfs« en vakbelang te behar*
tigen, waarboven steeds het belang van
het geheele volk moet uitgaan.
De confessioneele vakbonden meenen,
zeer ten onrechte, heel dapper te zijn,
wanneer zij een. . . . afwachten de hou-
ding aannemen onder het al te gemak*
kclijke motto: als we gedwongen wor*
den tot eenheid, zullen we ons erbij
neerleggen.
Dat is een door en door foutief stands
punt.
Indien men invloed wil uitoefenen op
de vormgeving van de Nederlandsche
verhoudingen, doet men wijzer om
daaraan reeds in het begin van den
opbouw zijn medewerking te verleeneii.
Wanneer men uiteindelijk niet gelijk*
geschakeld wenscht te worden, moet
men zich niet bij voorbaat zélf uitscha*
kelen.

De Rijkscommissaris geeft ons thans
nog de gelegenheid om als Nederlan*
ders onze eigen zaken te regelen. Men
behoeft nu niet plotseling uitbundig
Duitschsvriendelijk te worden, maar de
wil tot eerlijke samenwerking moet
toch voorop staan. En dit om de vol*
gende reden.
De Rijkscommissaris heeft óók duide*
lijk het volgende gezegd:
„Nederland kan niet aan den rand der
wereldgeschiedenis blijven staan. De
reconstructie van het continent kan
niet voor de grenzen van Nederland
halt houden.
De gevolgen van deze gebeurtenissen
zullen door iedereen kunnen worden
bespeurd en door iedereen kunnen
worden gedragen.
De naaste toekomst zal moeilijk en vol
ontberingen zijn. De levenswijze der
Nederlanders, voorzoover zij werk
hadden of op andere manier over een
inkomen beschikten, zal zeker door
verhooging van de kosten van levens*
onderhoud, verhooging van belastin*
gen en tarieven, beperkingen onder*
gaan. Want ik twijfel er niet aan, dat
tle Nederlanders zich zullen inspan*
nen om hun persoonlijke zoowel als
hun staatshuishouding in orde te hou*
den - - dit moet als een onontkoom*
bare noodzakelijkheid onder oogen
worden gezien, doch niet zonder hoop
en met verzet tegen het noodlot, doch
in de vaste wil, terstond aan het werk
te gaan. Boven de nationale staatsge*
dachte uit zal de idee van een nieuwe
gemeenschappelijke orde ons in staat
stellen de ons door onze geschiedenis
gegeven gemeenschappelijke ruimte tot
een nieuw geestelijk rijk te herschep*
pen.
Het nieuwe Europa van de solidaire
samenwerking van allen, zonder werk*
loosheid, zonder economische en mones
taire crises, het Europa van de plan*
matige productie van arbeidsverdee*
ling, dat over de modernste technische
productiemiddelen en over een gemeen*
schappelijk over heel Europa ten uit*
voer gelegd verkeerssysteem de bc*
schikking heeft, zal na opheffing van
economische en nationalistische rem*
mende factoren zijn vaste fundament
en een snel stijgende welvaart vinden.
Het zal voor zijn tegenstanders geen
verleiding meer vormen door oorlogen
en economischen strijd zijn vrede te
verbreken. Het opent voor de Euro*
peesche volken, niet in de laatste
plaats voor de kleine, de allergrootste
mogelijkheden voor hun technische,
economische en commercieele presta*
ties. Binnen te nauwe begrenzingen van
nationalen, politieken of geographischen

aard verschrompelen de talenten. In
de groote ruimten bestaat gelegenheid
ook voor een klein volk en voor de
leden van dat volk, om hun cultureele,
economische en menschelijke talenten
volledig te ontplooien, zonder dat zij
hun waardigheid en eigen aard zullen
behoeven op te geven.
Dat Nederland echter aan den nieuwen
opbouw zal meewerken en wel als ge*
lijkberechtigde partner, is de wensch
van het Duitsche volk. Het is duide*
lijk, dat bij deze reconstructie alle
Nederlanders betrokken zijn. De toe-
komst zal eens deze intrede van de
Nederlanders in den vollen stroom der
geschiedenis begroeten, want deze zal
de Nederlanders wegvoeren van hun
non-activiteit."
Deze woorden bevatten ook voor de
vakbeweging klare wenken. We gaan
een zwaren winter tegemoet. Hoe hel*
pen we elkaar — nu lotsverbondenheid
met Duitschland een feit is, dat niet te
ontkennen valt - - door de moeilijk*
heden heen? Door een sterke verbon*
denheid óók op vakorganisatorisch ter*
rein. Er is dringende behoefte aan een
daad. Er is reeds te lang gepraat.

PITTIG EN VOL
AROMA

T
VERKRIJGBflRR

IN DE CDOPERFITIEVE WINKELS

197



WERKLO
EN
V A K O P L E I D I N G

Vanwege hel Departement van Sociale Zaken schrijft men ons'-

H et kan in de huidige omstan*
digheden, waarin de opheffing
der werkloosheid meer nog dan
vroeger, de belangstelling heeft

van iedereen, zijn nut hebben nog eens
te wijzen op hetgeen in de afgeloopen
jaren is geschied inzake de vakoplei=
ding van min of meer ontschoolden,
met andere woorden inzake de her-
scholing of wel de wederopneming in
het bedrijfsleven.
Hoewel in het Rapport inzake zorg
voor jeugdige wtrkloozen en weder*
opneming van oudere werkloozen in
het bedrijfsleven, dat onlangs bij de
Algemeene Landsdrukkerij te 's-Gra-
venhage is verschenen, uitvoerig (blz.
46—62) wordt geschetst wat van Sep*
tember 1936 af tot op 31 December
1939 in dezen is gedaan, moge hier tuch
in korte trekken een overzicht van dit
werk volgen.
Het spreekt vanzelf, dat het hier uit*
sluitend „herscholing" betreft, dat wil
zeggen het opvoeren van de vakbe-
kwaamheid dergenen, die reeds eenigen
tijd in het bedrijfsleven waren inge-
schakeld. De eigenlijke scholing der
jongeren, ressorteerende onder het
Nijverheidsonderwijs, blijft hier dus
buiten beschouwing.
Allereerst dan de herscholing in het

bedrijf. De bedoeling hiervan is om
personen, die door werkloosheid soms
jarenlang buiten het bedrijfsleven heb*
ben gestaan en dus met het telkens
voortschrijdende tempo in de bedrij*
ven, met nieuwe werkmethoden enz.
niet op de hoogte konden blijven, de
gelegenheid te geven zich gedurende
een bepaalden tijd rustig in te werken,
zonder zich om het weekinkomen zor*
gen te moeten maken. De personen
toch, waar het hier om gaat, worden
door het bedrijf slechts beloond naar
hun eigenlijke productie, dus naar hun
economisch rendement. Blijkt die be-
looning, sociaal gezien, te weinig, dan
wordt deze door de Overheid, volgens
telkens in elk geval vooraf te stellen
regelen, met trainingstoeslagen aan*
gevuld.

Op deze wijze werden in:

1937 497
1938 463
1939 807

1940 217 (tot eind April)

of in totaal 1984

personen in het productieproces terug*
gebracht.
Aan deze personen werd in totaal een
trainingstoeslag uitgekeerd en wel van:

ƒ 15.703.12 in 1937
„ 21.026.04 in 1938
„ 36.887.02 in 1939 en
„ 24.044.05 in 1940 (tot eind April)

ƒ 97.660.23 in totaal.
Zouden betrokkenen in „steun" hebben
geloopen, dan zou hun zeker twee ton
steun zijn uitgekeerd, terwijl nu het
volle loon, dat ver over de vier ton
bedraagt, is uitbetaald.
Een bijzondere vermelding verdienen
de pogingen, welke zijn aangewend om
in de confectiebedrijven de vrouwelijke
arbeidskrachten door mannelijke te
vervangen. Er werden op elf confectie*
fabrieken in totaal 108 personen te-
werkgesteld. Gedurende 26 weken
werd van Overheidswege een trainings*
toeslag verleend van ƒ 10.258.60.
Een andere proefneming om maat*
kleermakers om te vormen tot arbei*
ders in een confectiefabriek is thans
nog niet geheel ten einde. Wel kan
reeds worden vastgesteld, dat deze
proef voor ongeveer 60 procent ge*
slaagd mag heeten.
Dezelfde bedoeling zat •tot 10 Mei 1.1.
voor in de werkplaatsen voor werk*
looze kleermakers te Amsterdam en
Rotterdam, die nimmer in een fabriek,
waar militaire uniformen werden ver*
vaardigd, hadden gewerkt. Ook hier
werd getracht, door het doen vervaar*
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digen van dit massa*artikel, den hier
tewerkgestelden het tempo van den
confectie*arbeid bij te brengen.
Ook op het gebied van de vlasbewer*
king wordt thans aan de herscholing
veel aandacht besteed. Zoo werden
zoowel in 1939 als in 1940 in de provin*
cie Groningen vlasplukcursussen in bef
drijfsverband gehouden, die goed ge'
slaagd zijn. In 1939 leerden hier 3390
personen het vlas beter bewerken,
waardoor de waarde van het vlas be*
langrijk hooger werd. Ook in andere
plaatsen (West*Brabant) wordt thans
de laatste hand gelegd aan de uitvoe*
ring van plannen inzake het beter ver»
werken van vlas.

Er dient ook nog te worden gewezen
op hetgeen is geschied in de tabaks-
industrie. Doordat geleidelijk in deze
industrie de vraag ontstond naar zgn.
bolknaksigaren, konden weer verschil-
lende werkloze sigarenmakers ge-
plaatst worden om dit artikel te maken.
Het bleek echter, dat veel van hen de
vingervaardigheid om aanstonds zoo-

veel sigaren te maken, dat zij een week*
loon konden halen, niet hadden. Toen
is ook hier de herscholing toegepast.
In deze industrie werden, door mede*
werking van Sociale Zaken, in:
1937 192
1938 331
1939 200
1940 101 (tot eind April)

of in totaal 824
personen in het productieproces terug*
gebracht.
Aan deze personen werd in totaal een
trainingstoeslag uitgekeerd van:
ƒ 4.904.76 in 1937
„ 11.664.62 in 1938
„ 5.058.72 in 1939
„ 2.848.36 in 1940 (tot eind April)

ƒ 24.476.46 in totaal.
Ten slotte nog iets over de diamant-
industrie. In die industrie waren tot
voor eenige jaren de slijpers aangewe-
zen op hulp van de verstellers. Ook in
dat bedrijf drong de moderne techniek
door en men kreeg de zgn. mechani-

De moderne iechniek, met hare snelle ontwikkeling, eischt groote vakbekwaamheid. Het is de taak
der overheid om te zorgen, dat de vakkennis der arbeiders op peil blijft en niet — zooals weleer —
als een z.g. „niet-rendabel kapitaal" onderschat wordt. Goede opleiding en eventueele herscholing
zijn eerste eischen in een maatschappij, waarin de arbeid naar juiste waarde geschat wordt.

sche dop. Evenals bij de sigarenindu*
strie waren er velen, wier handen
vreemd stonden tegenover den nieuwen
bedrijfsvorm. Ook hier zijn een 4 a 500
man door toekenning van trainingstoe*
slag in staat gesteld de vlugheid te
krijgen, die noodig is.
Naast deze herscholingen in het be>
dry/s/even staan de herscholingscursus=
sen. In 1939 werden 579 kellners, 76
kleermakers en 118 slagers in cursus*
verband herschoold, waarvoor door de
overheid een bedrag van ƒ38.221.—
werd uitgegeven.
Voorts verdienen de laschcursussen te
worden vermeld. In 1939 werden deze
regelmatig gehouden in Apeldoorn,
Gorinchem, Schiedam, Delft, Enschede,
Gouda, 's*Gravenhage, Ridderkerk,
Hilversum, Amsterdam en Rotterdam.
Hieraan namen in totaal ongeveer 400
personen deel.
In Enschede wordt sinds October 1937
een laschcursus gegeven, waaraan
eenige Twentsche gemeenten deel*
namen. Van de 108 cursisten, die dezen
cursus meemaakten, waren er op
l Januari 1940 102 in het bedrijf werk*
zaam!
Bovendien wordt van September 1939
af in Hengelo (O.) een speciale metaal*
bewerkerscursus gegeven, om het te*
kort aan geschoolde draaiers, fraisers
en dergel. - - waarnaar in de metaal*
nijverheid zoo'n groote vraag is — aan
te vullen.
Ten slotte zijn er nog de gewone ge-
meentelijke vakcursussen, die ten doel
hebben de vakbekwaamheid der werk-
looze arbeiders op peil te houden. In
het land namen in 1939 gemiddeld per
maand 1642 metaalbewerkers, 923 hout-
bewerkers, 365 bouwvakarbeiders en
1124 kantoorbedienden aan zulke cur-
sussen deel, waarvan tenminste 60 pet.
boven de 24 jaar.
Bovenstaande cijfers geven uiteraard
slechts een summier overzicht van alles
wat er op dit gebied gebeurt. Voor
hen, die gaarne détails over dit uiter*
mate belangrijke werk wenschen te
weten, moge nogmaals naar bovenver*
meld rapport, uitgegeven bij de Alge*
meene Landsdrukkerij, worden ver*
wezen,
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Vakbeweging en Arbeidersomroep werken aan één doel:

Sociale- en Cultureele verheffing des Volks

Uitgaande van de opvafting, dat een
nauw contact dient te bestaan tusschen
de vakbeweging en den radio-omroep der
Nederlandsche arbeiders, brachten wij een
bezoek aan de Vara-studio's, over welk
bezoek wij hiernevens een en ander ver-
tellen. Gaat u mee op de rondgang?

W aarde kameraden, hier staan
we dan op het tegelplein
vóór de V.A.R.A.*studio.
Rechts ziet U het kantoor*

gebouw, waar de boekhouding, de
administratie en de redactie van „De
Radiogids" gevestigd zijn. Het grootere
complex, recht vóór U, bevat de uit'
zend=studio's. Doch ik zie U kijken
naar een groote, lichtbruin, gelakte
auto, geparkeerd voor de werkplaats
van de technische dienst. Ja, dat is een
belangrijk instrument voor den omroep:
de reportage*wagen. Hij bevat de op*
name*apparaten, waarmee onze repor*
tages worden „vastgelegd". Een knods
van een wagen, nietwaar? Maar voor
ons bedrijf te klein. Er is al een tweede
wagen gekocht en wanneer we de appa*
ratuur in orde kunnen krijgen, dan is
ook daarvoor genoeg werk. Trouwens,

er zijn ook nog twee auto's voor lijn*
uitzendingen, maar . . . . voorloopig doen
ze mee om benzine te sparen en ze
blijven dus in de garage. Jullie moet
weten, met die reportages hebben we
groote plannen. Jullie vindt ze tot dus*
ver meestal nog vervelend? Precies,
dat weten we ook. Maar de V.A.R.A.
broedt al jarenlang op plannen om den
arbeid in Nederland eens vast te leg?
gen in heel zijn bonte verscheidenheid,
in hoorspelsreportages. Want zie je,
die behoeven niet gespeeld te worden
door acteurs. Jullie in werkplaats en
fabriek, in de mijnen en op het land,
op de binnenvaart en op zee, jullie
zijn de echte acteurs van den arbeid
en de geluidscoulissen van de machine,
van den wind en van het water heb je
dagelijksch om je heen. We hebben al
zoo 't een en ander geëxperimenteerd
op dit gebied. Wie zich hoorspel*repors
tages herinnert als „Stormweer", „De
lekke ketel", „Van koplamp t et achter*
licht", die weet zoo ongeveer wat we
bedoelen. Daar zit typisch werk in
voor den arbeidersomroep, die de stem
van den arbeid en van de werkers in
ons land wil zijn. Als jullie allemaal
een handje helpt door je solidair te
toonen met je eigen omroep, dan zullen
we ongetwijfeld onze reportageplan*
nen kunnen verwezenlijken.

Hoorspel en tooneelkern

En nu gaan we naar binnen, in de hall
van ons studiogebouw. Neen, van dat
dringend voorschrift om stil te zijn,
behoeven we ons niets aan te trekken.
Er is vandaag geen uitzending. Neen,
dat beteekent geenszins, dat het ge*
bouw leeg en verlaten is. Denk je, dat
we rentenieren op cle niet*uitzend*
dagen? Dan wordt er gerepeteerd en
niet weinig ook. Volg me maar door
die dubbele deur . . . . dat is onze hoor*
soel*studio. Regisseur Van Cappellen
is er bezig met zijn tooneelkern. Die
studio kent de heele historie van de
V.A.R.A.*uitzendingen. . . . ja, daar in
den hoek staat de speeldoos van Oome
Keesje. En die getimmerde voorgevel
met een echte deur en een schuifraam
zorgen voor „natuurgetrouwe" gelui*
den. Op dit gebied is er nog heel wat
— maar we verstoppen het in de „echo*

kelder" - dat tot de geheimen van
onze hoorspel=keuken behoort. Jullie
weet, dat onze V.A.R.A. naam gemaakt
heeft met zijn hoorspelen. Onze regis*
seurs, Van Cappellen, De Vries en
Carel Rijken, beschikken over een aan*
tal tooneelspelers, die vrijwel alleen
voor de microfoon werken. Dat is wat
anders dan voor 't voetlicht, zie je.
En daarom beschikt de V.A.R.A. ook
over een „kern" van acteurs en actri*
ces, die op het microfoonwerk inge*
speeld zijn. Al eens gemerkt, dat een
V.A.R.A.*hoorspel natuurlijker klinkt
dan het vaak nogal gezwollen gedecla*
meer voor de microfoons van andere
omroepen? En dan . . . . in ons bedrijf
schrijven we veel zelf en dat is meestal
beter dan het maakwerk, dat op de
„markt" wordt aangeboden. Van Cap*
pellen, De Vries, Hildebrand schrijven
een groot deel van hun „teksten" zelf;
voor a.s. winter zal ook de bij jullie
welbekende auteur A. M. de Jong voor
een aantal hoorspelen zorgen.

Het interieur van de hal in het Vara-gebouw.



Muziek en zang
Volgen jullie me nu maar naar de

groote studio. Daar heeft op 't oogen*
blik Johan Jong het rijk alleen om
naar hartelust te repeteeren op het
V.A.R.A.*concertorgel. Vroeger ging
dat zoo gemakkelijk niet, want toen
resideerde het V.A.R.A.*Orkcst in deze
studio. Maar toen we van plan waren
om een nieuw studiosgebouw te gaan
construeeren, toen huurden we alvast
de concertzaal van het „Hof van Hol*
land" en we verplaatsten daarheen het
„V.A.R.A.=Orkest" en „The Ramblers",
die beide zeer in hun schik waren
met die verhuizing, want de genoemde
zaal heeft een haast ongeëvenaard
goede acoustiek. De bouwerij moest
door de oorlogsomstandigheden wor*
den uitgesteld, maar toch zijn we blij,

Piet Zwager. . . . En al die koren heb*
ben repetitie*tijd en repetitieruimte
noodig.

De VARA-bijenkorf
Nu, daarbij komen dan de muziek*
ensembles, die „thuis" repeteeren (Es*
meralda b.v.), de solisten, de cabaret*
ensembles, die ook een orkestje of
twee vleugels noodig hebben om nog
maar te zwijgen van het ingewikkelde
raderwerk, dat voor één vlotten bonten
avond noodig is. Neen, werkelijk....
als we weer wat rustiger tijden heb*
ben, dan bouwen we een studio*ruimte,
die minstens driemaal zoo groot is als
de thans bestaande en dan hebben we
nog maar net wat we noodig hebben.
Natuurlijk komen we er nu ook wel,
maar er gebeurt veel buitenshuis. Bij*
voorbeeld de „bonte avonden", waar

dragen. Jullie arbeiders wilt die orde*
ning, want jullie bent er zelf het eerst
bij gebaat. Wacht dus niet tot de be*
talingsplicht wordt ingevoerd - - en
dat zal waarschijnlijk al zeer spoedig
gebeuren — maar toon je al van te*
voren solidair met je eigen arbeiders*
omroep. Trouwens, het zou best kun*
nen blijken, dat er een financieel voor*
deeltje in zit, reeds georganiseerd te
zijn in een omroep, wanneer de be*
talingsplicht wordt ingevoerd.

Doelmatige samenwerking
Graag zou ik jullie al het werk laten
zien, dat de 130 kameraden, die voor
de V.A.R.A. werken, dagelijks hebben
te verrichten. Maar dan zou deze korte
„reportage" te lang worden. We willen
er dus enkel nog op wijzen, dat ook

Links: Hoekje van de kleine-studio, met vleugel en trap naar de regiekamer. Rechts: De grote studio.

dat we over het „Hof van Holland"
kunnen beschikken, want we zijn aar*
dig uit onze ruimte gegroeid. Daar
kijken jullie wat vreemd van op? Wel,
laten we dan eens iets vertellen van
ons „apparaat". Bijvoorbeeld iets van
onze koren. We rekenen clan niet eens
de groote arbeiderszangkoren mee,
want die zingen in concertzalen en
worden „per lijntje" uitgezonden, net
zooals de symphonie*concerten van
het Residentie*Orkest of het Utrechtsch
Stedelijk Orchest of de Groninger
Orkest Vereeniging, die we ook vaak
uitzenden. Maar koren, die werkelijk
in onze studio's optreden, zijn er
ook. . . . een dozijn! Twee behooren bij
„Bravour en Charme", het V.A.R.A.*
Koor te Amsterdam (deel van „De
Stem des Volks"), zorgt voor het meer
klassieke koorwerk (denk maar aan de
Bach=cantates); we hebben een ope*
rette*koor, verschillende kinderkoren,
het Volkszangkoor onder leiding van

we zooeven over spraken. We hebben
er een mooie zaal voor in „Gooiland",
waar we over de 700 bezoekers kun*
nen plaatsen op moderne, gemakkelijke
zetels en waar een „Bühne" is, die aan
redelijke eischen voldoet. Onze gasten
voelen er zich 's Zaterdagsavonds bij*
zonder thuis en we spelen dan ook
altijd voor een totaal uitverkochte zaal,
maar acoustisch is deze ruimte niet
zoo voortreffelijk als een speciaal op
raclio*uitzendingen gebouwde studio.
E n . . . . het is lastig om ieder weekeind
met een heele staf van musici, acteurs
en technici te moeten verhuizen, al
blijven we dan in dezelfde gemeente...
Enfin, die moeite zullen we er nog
enkele jaren voor over moeten hebben.
Want dan is het heele Nederlandsche
volk er al aan gewend, dat de oude
liberale vrijbuiterij is afgeschaft en dat
tegenover het recht op een goed radio*
programma staat de onvermijdelijke
plicht om in de kosten ervan bij te

op het gebied van cursussen en lezin*
gen belangrijk werk wordt voorbereid.
De mogelijkheden op sociaal=econo*
misch terrein, die door de vakbonden
aangegrepen zullen worden, kunnen
een krachtige steun krijgen als ze de
V.A.R.A.=microfoon tot hun beschik*
king hebben. Er zijn in ons land over
de 1.4 millioen huiskamers, waarin een
radio*apparaat aanwezig is. D.w.z.: de
stem van jullie V.A.R.A. kan spreken
tot vijf en een half a zes millioen land*
genooten. En zelfs verder, want we
weten bij ondervinding, dat ook in
Vlaanderen veel naar onze program*
ma's wordt geluisterd. Dus behoeft
het geen betoog, dat de V.A.R.A. een
niet te versmaden makker is bij het
bouwen van een betere sociale orde,
waarop de vakbeweging aanstuurt. In
hechte samenwerking kunnen vakbe*
weging en arbeidersomroep in sociaal
en cultureel opzicht groote dingen tot
stand brengen.
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Slechte bestaansvoorwaarden voor Musici.

De Algemeene Nederlandsche Bond voor

Musici wijst de weg naar verbetering.

Naar één organisatie
van musici in Nederland

W aar muziek is, heerscht
gezelligheid en vreugde,
heerscht vermaak. En het
zijn de musici die door hun

arbeid deze sfeer van ontspanning in
de concertzaal, het theater, het restau*
rant, het café en door middel van de
radio in de huiskamer scheppen. Och,
zegt het publiek en het denkt daarbij
aan den musicus deftig in het zwart, die
onder het schitterende lampenlicht zijn
instrument bespeelt en die in de bijval
de waardeering voor zijn arbeid vindt,
och, zegt het publiek, musicus is nog
zoo'n kwaad beroep niet.
Wanneer men deze kant van het be*
roep bekijkt, dan is dit dikwijls inder*
daad nog niet zoo slecht. De arbeids*
vreugde, de voldoening over het ge*
presteerde, die in vele beroepen door
de mechanisatie verdwenen is, is dik*
wijls nog aanwezig. Wanneer echter
gevraagd wordt naar de sociale toe*
standen in het vak, naar de arbeids*
voorwaarden der musici, dan zien wij
een heel ander beeld. Dan blijkt het,
dat deze maatschappelijke groep door
vele sociale euvelen geplaagd wordt:
Lage loonen, groote bestaansonzeker*
heid, groote werkloosheid, ongelimi*
teerde arbeidstijd; musici zijn veelal bij
ziekte zonder inkomen, geen vrije dag,
geen vacantie; impresario's met slechte
praktijken, concurrentie van dilettan-
ten, etc.
De musici hebben zich tegen deze toe*

. standen niet krachtig geweerd. Zij zijn
zwak, omdat zij onderling verdeeld
bleven in verschillende groepjes. De
eene groep musici acht zich beter musi-
cus dan de andere groep en ziet daar*
in de reden om op zich zelf te blijven.
Deze hoogmoed is het beletsel voor

het vormen van een eenheid van alle
musici.
Veel vakvereenigingen zijn het resul*
taat van fusies van bonden die in een
onderdeel van het beroep hun leden
vonden. Het was dezelfde mentaliteit
als bij de musici, het zich hooger ach*
ten van de leden van de eene groep
ten opzichte van de leden van de
andere die in het begin een beletsel
vormde voor een samenwerken van
deze bonden, welke samenwerking een*
maal tot stand gekomen, tot fusie
leidde.
Niet alleen, dat men zich te goed acht
voor de beroepsgenooten van de andere
groep, men acht zich ook te goed om
in samenwerking met andere groepen
van hoofd* en handarbeiders voor de
belangen der musici op te komen.
Het is een bespottelijk en dom pogen
om door afzondering de exclusiviteit,
de bijzondere beteekenis van de groep
naar voren te willen brengen. Daardoor
maakt men de groep economisch krach*
teloos, wat weer een slechte sociale
positie tot gevolg heeft. Prestaties van
hooge artistieke waarde worden daar*
door met een grijpstuiver betaald.
Voor eenige jaren is de Algemeene
Nederlandsche Bond van Musici op*
gericht. Deze organisatie, inziende, dat
het isolement en de onderlinge ver*
deeldheid der musici de oorzaak van
hun noodtoestand en zwakte is, pro*
pageert de samenvatting van alle mu*
sici in één organisatie. De Algemeene
Nederlandsche Bond van Musici heeft
voorts de samenwerking met andere
groepen van hoofd* en handarbeiders
tot stand gebracht, door zich bij het
N.V.V. aan te sluiten. Het is ook de
Algemeene Bond van Musici die, niet

alleen in woord en geschrift bij voort*
during op den ongunstigen toestand
wijst, maar die ook met concrete plan*
nen komt om tot een behoorlijke so*
ciale positie der musici te geraken.

Wanneer wij de vraag stellen, onder
welke omstandigheden verrichten de
musici der sympnonie*orkesten hun
werkzaamheden, dan blijkt het volgen*
de. JJe salarissen zijn zeer laag. Zij
varieeren van ƒ 8.—• tot ƒ 4U.—• per
week 1). Bestuurd, of beter gezegd, ge*
exploiteerd worden de orkesten door
liefhebbende heeren uit de gegoede
kringen. Ofschoon het rijk en de ge*
meenten een in verhouding tot de in*
komsten belangrijk bedrag aan subsidie
geven, hebben zij niet veel medezeg*
genschap in het beheer der orkesten.
De musici hebben heelemaal niets in
te brengen. Er bestaat tusschen de or*
kesten een voor de bedrijfsuitkomsten
schadelijke concurrentie. Om het be*
staan der orkesten te verzekeren, moet,
daar de inkomsten uit de baten van
concerten, etc. en het subsidie te ge*
ring zijn, een beroep gedaan worden op
de liefdaigheid van het publiek.
Deze vorm van betaling van de dien*
sten van de musici, n.l. die door middel
van de liefdadigheid van het publiek,
wijst de Algemeene Nederlandsche
Bond van Musici met de meeste be*
slistheid af. De orkesten zijn cultureele
instellingen der Nederlandsche gemeen*
schap. De musici moeten voor hun
waardevolle artistieke prestaties be*
hoorlijk betaald worden. Het daarvoor
benoodigde geld moet op een wijze bij*
eengebracht worden, die aan hun waar*
digheid niets te kort doet. Door onvol*
doene salarissen en door een gedeelte
der kosten op anderen af te schuiven,
komt de overheid, de vertegenwoordig*
ster der gemeenschap, er thans met
een koopje af.

Een algemeen schema urgent

De Algemeene Nederlandsche Bond
van Musici wil een schema van arbeids*
voorwaarden geldend voor alle in sym*
phonie*orkesten werkzame musici. Al*
dus zou het dikwijls door niets gerecht*
vaardige belangrijke verschil in arbeids*
voorwaarden grootendeels opgeheven
kunnen worden. De bond vraagt mede*
zeggenschap der musici in de aange*
gelegenheid der orkesten. Hij streeft
voorts naar meer invloed van rijk en

*) Er zijn musici met een diploma conser»
vatorium in hun zak, menschen van 26 a 27
jaar, die zegge en schrijve ƒ 16.—• per week
verdienen.
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gemeenten in het beheer der orkesten.
Uiteindelijk dienen de gemeenten het
beheer ter hand te nemen. De subsidies
moeten zoo hoog zijn, dat geen beroep
behoeft te worden gedaan op de lief*
dadigheid van het publiek.
Ook de arbeidsvoorwaarden der ensem*
blemusici zijn slecht. Een tarief van
werkzaamheden bestaat er niet. De
loonen liggen ongeveer tussen 20 en
35 gulden per week. Daarvan moeten
nog de kosten voor meerdere instru*
menten en kleeding afgetrokken wor*
den. Terwijl vele groepen van werk*
nemers door een wettelijke beperking
van den arbeidstijd beschermd worden,
is dit met de musici niet het geval. De
behoefte aan wettelijke beperking is
de laatste jaren dringend geworden. Er
zijn arbeidstijden van 50 a 60 uren.
Daarenboven worden er nog repetities
gehouden, terwijl thuis nog gestudeerd
moet worden om het kunnen op peil te
houden. De ensemblemusici hebben
geen vrije dag, geen vacantie. Op feest;
dagen werken zij 12 a 13 uren, waarna
de volgende dag weer het gewone aan*
tal uren gewerkt moet worden.
Het voortdurende reizen en trekken is
ook een schaduwzijde van het beroep.
Do duur der contracten is voortdurend
korter geworden. De afhankelijkheid
der musici van de impresario's door

het stelsel der arbeidsbemiddeling met
winstoogmerk veroorzaakt misbruiken.
Veelal zijn de musici een of meer
maanden werkloos, omdat zij geen
aansluiting van het ene op het andere
engagement hebben.
De groote onzekerheid van het bestaan,
de sterke schommeling van de lage
loonen en de voortdurende wisseling
van werkkring spreken bijzonder sterk
ten gunste van wettelijke verzekering
van de musici tegen de geldelijke ge*
volgen van ziekte. En toch zijn de
musici veelal niet in de Ziektewet op*
genomen.
Do Algemeene Nederlandsche Boncl
van Musici eischt voor de ensemble*
musici:

beperking van den arbeidstijd;
een vrije dag per week of per
veertien dagen naar gelang van
den arbeidstijd;
veertien dagen vacantie per jaar;
opname van de musici in de
Ziektewet;
een collectief contract met de
werkgevers, bevattende o.a. een
regeling voor de gages;
verbetering van de arbeidsbemid=
deling in het amusementsbedrijf,

Een draai aan het knopje. . . . en de muziek klinkï door onze huiskamer. Hoe weinigen denken
daarbij aan de nooden van diegenen, die ons d 2 kunst schenken . . . . de musici. Hoe dringend
hun nooden om oplossing vragen, wordt in dit artikel, geschreven door den secretaris van den
„Alg. Ned. Bond van Musici", vereenigd in het N.V.V., uiteengezet.

o.a. door het instellen van een toe=
zicht op de arbeidsbemiddeling
van de impresario's.

Door het ontbreken van algemeene
regelingen zijn ook de leeraren en
koordirigenten er slecht aan toe. Ook
zij hebben veel te lijden van het beun*
hazen van dilettanten.
Voor de musici bij de radio zouden
eveneens de arbeidsvoorwaarden in
collectieve contracten, welke geldend
zijn voor alle omroepen vastgelegd
moeten worden.
De ambulante musici, zij, die hun ver-
diensten vinden in het verrichten van
losse werkzaamheden, zijn er bijzon-
der slecht aan toe. Veel werk is er
niet. De concurrentie van dilettanten
is groot. De gages zijn laag. Theater-
bureau's, agenten etc. bemiddelen en
berekenen dikwijls naar verhouding
groote bedragen voor hun bemid-
deling.
De ambulante musici vallen voor een
gedeelte hunner werkzaamheden bui-
ten de sociale verzekering. Voorzoover
die wetten voor hen gelden, worden ze
door de met de uitvoering van de wet
belaste organen niet uitgevoerd.
De Algemeene Nederlandsche Bond
van Musici wil een tarief van werk-
zaamheden voor de ambulante musici,
welk tarief opgenomen dient te wor-
den in een collectief contract. Een
machtigingskaart zou voor de musici
ingevoerd moeten worden.
De toestand in zijn geheel overziende,
moeten wij constateeren, dat de
musici in zeer slechte omstandigheden
verkeeren. Slechts door zich onderling
straf te organiseeren, kan de toestand
verbeterd worden. Alleen de Alge-
meene Nederlandsche Bond van Musici
kan en wil de belangen van alle groe-
pen van musici vertegenwoordigen.
De Algemeene Nederlandsche Bond
van Musici doet dit in samenwerking
met de hoofd- en handarbeiders, die in
het N.V.V. georganiseerd zijn. De
sociale instellingen van het N.V.V.
•jijn er ook voor de musici,
vlet klem moeten wij tegen het reac-
tionnaire drijven van sommige heeren
opkomen. De domheid en de ijdelheid
hebben zij tot richtsnoer van hun
handelen gekozen. Het is hun wil de
verdeeldheid onder de musici te be-
stendigen. En ze praten daarbij nog
over de teekenen des tijds. Zoo be-
grijpen zij deze.
Wij stellen daartegenover: de plaats
van de musici in Nederland is in den
Algemeenen Nederlandschen Bond van
Musici, is in het N.V.V.
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DE
ARBEIDER
EN DE
KUNST

KUNST. Er is een tijd geweest, dat
de arbeider, losgeweekt van de
volksgemeenschap en weggedrukt
in een hoek - - de hoek, waar de
slagen plachten te vallen - - het
begrip Kunst en dan vooral beel*
dende Kunst schouderophalend,
als niet tot zijn wereld behoo*
rende, voorbijging.
Tijd om tentoonstellingen te be*
zoeken. — en niet in de laatste
plaats het geld hiervoor — ontbra*
ken hem, terwijl er niet de minste
moeite gedaan werd om hem ver*
trouwd te maken met goede wer*
ken en op deze wijze het volk de
Kunst te brengen en deze volksch
te maken.
En toch is een van de waardevolste
en schoonste werken het winnen
van den arbeidersstand voor de
beeldende Kunst en hem in te
schakelen in een nieuwen kring*
loop van geven en ontvangen op
het gebied van de kunst.
Immers ook op het gebied van de
kunst staan wij op den drempel
van groote en beslissende verande*
ringen en het gaat er om het in de
laatste tientallen van jaren inge*
treden uiteengaan van kunst en
publiek te overwinnen om daarna
nieuwe betrekkingen tusschen kun*
stenaars en kunstminners aan te
knoopen.
Alvorens hierop nader in te gaan
zal het goed zijn, aandacht te be-
steden aan de oorzaken, welke
beslissend waren voor de zoo nood-
lottig geworden positie, waarin de
beeldende kunst in de laatste
tachtig jaren is gedrongen.

r
In het midden van de vorige eeuw
trad, met den geweldigen opbloei van

de natuurwetenschappen en de zich
steeds meer uitbreidende techniek en
industrie, een ingrijpende maatschap*
pelijke en sociale omwenteling in. Van*
zelfsprekend moest hierbij ook de ver*
houding tusschen kunstenaars en pu*
bliek veranderen.
De belangstelling voor de natuurweten*
schappen en de techniek deed de be*
langstelling voor de kunst op den ach*
tergrond raken.
Terwijl men aanvankelijk meende, dat
de machine, die immers veel handen*
arbeid van den mensch kon overnemen,
meer vrijen tijd zou brengen, bleek al
spoedig, dat men zich hierin vergist
had, want met de intrede van de
machine in het productieproces kwam
tegelijkertijd een verhooging van de te
dekken behoefte aan goederen van
allerlei aard. De groote uitvindingen,
die op elk gebied gedaan werden,
moesten worden geëxploiteerd en gre*
pen meer of minder diep in het leven
van iedereen in.
Het verband tusschen productie en
verbruik werd van jaar tot jaar gecom*
pliceerder en de strijd om het dage*
lijksch brood nam nagenoeg ieder vol*
komen in beslag. De kunst werd ver*
drongen en men bestreed, dat zij er
aanspraak op kon maken een kracht te
zijn, die mede het leven vorm geeft en
louterend werkt.
De honderdduizenden olie* en licht*
drukken, die meestal in slechte uit*
voering op de markt kwamen, getuigen
van de werkzaamheid der toen nog
zeer onvolkomen reproductietechniek;
zij verwoestten niet alleen nagenoeg
geheel de natuurlijke vreugde in het
bezit van een origineel, waardoor de
levende kunstenaars op gevoelige wijze
van hun afzetmogelijkheden werden
beroofd, maar maakten tevens, dat het

oog ongevoelig werd voor het ware
kunstwerk.
De rustig*onbevangen blik werd boven*
dien vertroebeld door een overmaat
aan boeken en krantenlectuur en later
ook door het wennen aan de vluchtige
beelden van de filmwereld.
De kunstenaars werden van buitenaf
het meest bedreigd, daar de smaak van
het publiek vervlakte en opdracht*
gevers en koopers zienderoogen ge*
ringer in aantal werden. Deze mate*
rieele nood was in overeenstemming
met den psychischen nood, want de
kunstenaars en de kunst dreigden
vaderlandsloos te worden. Terwijl de
kerk reeds lang niet meer de groote
opdrachtgeefster was, speelden de op*
drachten, die door regeerende vorsten
werden gegeven, geen doorslaggevende
rol meer.
Intusschen is het even merkwaardig als
verwonderlijk, dat de door handwerks*
lieden en burgers gevormde laag van
den arbeidersstand, die toch steeds
grooter werd en een niet te overziene
rol begon te spelen, niet als draag*
krachtig publiek gewonnen werd.
Naast de musea, die tot opslagplaatsen
van kunstwerken werden, vormden de
kunsttentoonstellingen over het geheel
genomen het eenige forum, waar kunst
en publiek elkaar ontmoetten.
Maar zij bleven voor den arbeiders*
stand gesloten, ook nog toen de kun*
stenaars het waagden de wereld van
den arbeider in hun werken voor te
stellen.
Maar deze daad bewoog de arbeiders
niet tot deelname aan de kunst; dat
kon ook niet het geval zijn, want de
arbeiders voelden, dat de kunstenaars
hiermee meer dongen naar de toenade*
ring van het burgerdom dan van de
arbeiders. En al vonden talrijke kun*
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stenaars juist bij de arbeiders echte
vriendschap en liefde voor de kunst,
toch werd de arbeidersstand als geheel
nog niet gewonnen.
Intusschen mag men niet uit het oog
verliezen, dat later getracht werd de
kunst te gebruiken als een middel van
den klassenstrijd in een poging om den
arbeidersstand te veroveren. Maar de
verwarring was in den loop der tien*
tallen jaren zoo groot geworden, dat
velen werkelijk geloofden, dat het
hierbij ging om een poging den arbei*
dersstand met de kunst vertrouwd te
maken, terwijl het in werkelijkheid
neerkwam op een politieke uitbuiting,
zoowel van de kunst als van de kun*
stenaars en de arbeiders.

De huidige toestand is inmiddels zoo,
dat de arbeiders zich uiterlijk en inner*
lijk vrij kunnen maken in dezelfde
mate als in den loop der eeuwen de
lagen en standen van de aristocratie en
het burgerdom voor de kunst vrij wer*
den. Dat beteekent niets meer of min*
der, dan dat de arbeiders geroepen
zijn, in gemeenschap met alle anderen
wezenlijk en persoonlijk deel te nemen
aan de vernieuwing van de kunst.
Door het deelnemen van de arbeiders
aan het leven en werken van de kunst
zal een bijna honderdjarig, van nood
en offers vervuld, tijdperk der kunst*
geschiedenis afgesloten worden en een
nieuwe tijd niet alleen voor de kunst
en de kunstenaars, maar voor het ge*
heele volk aanbreken. Den arbeider zal
gelegenheid gegeven moeten worden, in
zijn vrijen tijd, in de arbeidspauze en
wanneer de fabrieksfluit het einde van
zijn dagtaak aankondigt, zich in de
werken van ware kunstenaars te ver*
diepen en naast de schoonheid van
muziek en theater nader te treden tot
de schoonheid der beeldende kunst.
De psychische krachten, die in ons
rusten, moeten worden opgewekt. Den
oppervlakkigcn toeschouwer kan niets
gegeven worden, den ernstig zoeken*
den alles. Geëischt wordt, dat alle
menschelijke hartstocht, het leven van
alledag, zorgen en moeilijkheden wor*
den afgelegd en den arbeider zal den
weg gewezen moeten worden, die naar
het rijk van schoonheid en waarheid
leidt.
Want de kunst begrijpen is hetzelfde
als de volledige overgave aan de kunst.

Beeldende kunst in de loodsen van den Duitschen arbeidsdienst.

Arbeiders worden in de kunst ingewijd,

De arbeidspauze wordt nuttig besteed.



DE A R B E I D E R EN DE K U N S T

In intellectueelen zin „begrijpen" kan
niemand de kunst.
Schoolopleiding en studie hebben geen
nut en de vraag of een handarbeider,
die niets van kunstgeschiedenis en
aesthetica afweet, iets van de beel*
dende kunst begrijpt en of die kunst
iets voor hem kan beteekenen, heeft
zich reeds lang aan een vooroordeel
ontworsteld en is door de tentoonstel*
lingen, welke b.v. „Kraft durch Freude"
in Duitschland voor de arbeiders heeft
georganiseerd, zonder voorbehoud be*
vestigend beantwoord.
De psychische krachten worden welis*
waar dikwijls door het intellect ver*
sterkt, maar nog meer door het intel*
lect geremd. Het gevoel van, den arbei*
der is oorspronkelijk en door niets be*
last, zijn overgave aan de kunst is
daarom dieper dan die van den hoofd*
arbeider.
Het is dan ook gebleken, dat de
natuurlijke belangstelling voor werk*
tentoonstellingen in de bedrijven der
handarbeiders grooter is dan die van
kantoorpersoneel en beambten.
De belangstelling van den arbeider
voor de kunst is groot en dat hij zich
hiervan meestentijds zelf niet bewust
is, verandert aan de zaak niets. Er zul*
len tientallen van jaren noodig zijn om
het bedolven instinct weer naar boven
te brengen en misschien zal pas een
volgende generatie zich weer een
nieuwe verhouding tot de beeldende
kunst hebben geschapen. Het nader
brengen van den arbeider tot de kunst
en omgekeerd is dan ook niet het werk
van een dag. Het gaat er echter in de
eerste plaats om, den stoot in de goede
richting te geven.
En dit doet men niet, door voor den
arbeider voordrachten te houden,
maar door hem de gelegenheid te
geven met de kunst in nauwe aan*
raking te komen, door hem de werken
van kunstenaars te toonen, waarbij als
leiders der tentoonstellingen menschen
moeten optreden, die zelf kunstenaar
zijn, die zich met den arbeider onder*
houden over datgene wat hij voor zich
ziet, hem te vertellen wat zij zelf bij
het aanschouwen van een kunstwerk
voelen, hem erover te spreken hoe het
ontstaan is en zijn blikken te leiden.
Het overige doet de kunst zelf.
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DE WERKLOOSHEID
IN
EUROPA

Wanneer men op het oogenblik een
vergelijking maakt tusschen het aantal
werkloozen in Duitschland, België, Bul*
garije, Denemarken, Estland, Finland,
Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland,
Joegoslavië, Letland, Litauen, Neder-
land, Noorwegen, Roemenië, Zweden,
Zwitserland, Hongarije, Australië, Ca-
nada, Chili, Nieuwzeeland, Neder-
landsch-Indië en de Vereenigde Staten
van Amerika, in het begin van 1939 en
op l Augustus 1939, dan komt men,
wanneer men de door genoemde staten
gegeven cijfers over de werkloosheid
optelt, tot de conclusie, dat zij teruggc-
loopen waren van rond 14.9 millioen
tot 11.5 millioen.
De eerste twee oorlogsmaanden gaven
weliswaar nog een vermindering met
een half millioen te zien, maar toch
kan men hieruit nog niet besluiten, dat
dit een gunstige wending is, daar voor
elk der landen apart niet is vast te
stellen in hoeverre de werkloosheid
door mobilisatiemaatregelen is beïn-
vloed.
Tot aan het einde van 1939 trad we-
derom een toename van het aantal
werkloozen tot 11.7 millioen in, die vooral
in enkele West-Europeesche landen,
zooals in Engeland, Frankrijk, België
en Denemarken tot uiting kwam. De
eerste twee maanden van het jaar 1940
brachten een aanzienlijke stijging van
de werkloosheid met zich mee, blijk-
baar mede als gevolg van den buiten-
gewoon strengen winter (in Februari
bedroeg zij rond 13 millioen), terwijl
de daling in het voorjaar over het al-
gemeen betrekkelijk gering was (Maart
12.3 millioen), hoewel zij in de oorlog-
voerende staten duidelijker zichtbaar
werd.
Intusschen is, hoewel tengevolge van
leemten in de berichtgeving geen tota-
len gegeven kunnen worden over het
verdere verloop, toch in een reeks van
landen een ten deele aanzienlijke
afname van de werkloosheid vast te
stellen.

Export-
moeilijkheden
werken in
Engeland funest

Wanneer men inmiddels de ontwikke-
ling van de werkloosheid sedert het
jaar 1928 in Europa (zonder de autori*
taire staten Duitschland, Italië en
Spanje) vergelijkt met die in het Duit-
sche Rijk, dan komt men, zooals in
nevenstaande grafiek duidelijk blijkt,
tot een zeer opmerkelijk resultaat.
Men vindt dan, dat het aantal werk-
loozen in 15 Europeesche landen (zon=
der Duitschland, Italië en Spanje) sedert
1928 eerst een te verwaarlozen per*
centage is teruggeloopen om dan in
overeenstemming met de ontwikke*
ling van de wereldeconomie, sterk te
stijgen. In het Duitsche Rijk, waar
tengevolge van het verdrag van Ver*
sailles ook in de periode van de
„hoogconjunctuur" in 1928 niet minder
dan 1.4 millioen werkloozen waren,
nam de werkloosheid reeds in 1929
hand over hand toe en steeg zij aan-
zienlijk sneller dan in de andere Euro-
peesche landen. Op het oogenblik, dat
in 1932 de ongunstigste stand bereikt
was, was het aantal werkloozen in
Duitschland 37.7 % hooger dan in 15
Europeesche staten tezamen. Op dat
tijdstip echter, toen het scheen alsof
het noodlotsuur van Duitschland had
geslagen, kregen de dragers van een
nieuwe wereldbeschouwing hun kans
om te toonen, dat zij en zij alleen de
redding zouden kunnen brengen. De
groote arbeidsslag ving aan en reeds
in 1934 bleek duidelijk, dat de gezond-
making van het Duitsche economische
leven een feit was geworden. Reeds in
1934 was het jaargemiddelde 34.3 °/o
lager dan dat van de rest van Europa.
En sedertdien heeft deze ontwikkeling
zich tot 1939 in dezelfde richting voort-
gezet.

Terwijl in de 15 genoemde Europee-
sche landen, die tot dan min of meer
van de westelijke democratieën afhan-
kelijk waren, de werkloosheid in 1939
bijna twee maal zoo hoog was als in
1928, is in Duitschland en Italië van



werkloosheid practisch geen sprake
meer!
En wanneer men dan de ontwikkeling
in de verschillende landen sedert 1939
beschouwt, dan komt men tot niet
minder merkwaardige resultaten. In
Frankrijk, waar sedert het uitbreken
van den oorlog geen officiële cijfers
meer gepubliceerd worden, kan men
toch naar aanleiding van de ter be-
schikking staande mededeelingen con=
stateeren, dat de werkloosheid sedert
Augustus tot het einde van het jaar
niet onaanzienlijk gegroeid is. In No=
vember steeg de werkloosheid tot
328.000, dat wil zeggen dat er 36.000
werkloozen meer geteld werden dan bij
het begin van den oorlog. In België is
eenzelfde ontwikkeling, zulks in ver-
band met de economische gebonden-
heid aan het nabuurland op te merken.
In Nederland bleef het werkloozen-
cijfer sedert het begin van den oorlog
beneden dat van het jaar tevoren. De
stijging in de eerste drie oorlogsmaan*

den was slechts gering, terwijl pas de
maanden December 1939 en Januari
1940 een sterkere toename te zien
gaven. De hoogste stand van den win-
ter werd in Januari 1940 bereikt met
een, volgens ofticieële opgaven, aantal
volledig werkloozen van 298.000. De in
Februari inzettende vermindering in
verband met de seizoenwisseling was
geringer dan in andere jaren.

De werkloosheid in Engeland
In Groot-Brittannië (zonder Noord-
lerland) is het aantal werkloozen van
het uitbreken van den oorlog tot Oc-
tober 1939 met rond 200.000 gestegen
tot in totaal 1.43 millioen. De maan-
den November en December brachten
ondanks het groote aantal oproepen
voor militairen dienst en een aanzien-
lijke uitbreiding van de bewapenings-
industrie slechts een geringe vermin-
dering.
Op 11 December, den laatsten verslag-

DH ONTWIKKELING DER WERKLOOSHEID VAN 1928-1939
IN DUITSCHLAND EN DE OVERIGE EUROPEESCHE LANDEN
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dag van het jaar 1939, werden nog
1.36 millioen werkloozen geteld, zoodat
aan het eind van het jaar rond 130.000
arbeiders meer werkloos waren dan
voor het uitbreken van den oorlog. De
ambtelijke statistieken wijzen uit, dat
in de maanden Januari en Februari een
verhooging tot 1.50 millioen optrad,
waarna in de periode van Februari tot
Maart voor het eerst sedert langen tijd
een aanzienlijke vermindering te con-
stateeren valt.
De maanden April en Mei brachten
een verdere vermindering tot rond
900.000, terwijl in Juni een daling tot
767.000 intrad.
In Juli echter steeg het aantal werk-
loozen plotseling weer van 767.000 tot
827.000, dus in één maand tij ds, met
niet minder dan 60.000.
Wanneer men nu in aanmerking neemt,
dat in Engeland steeds meer mannen
voor dienstplicht werden opgeroepen
en een toenemende uitbreiding van
de bewapeningsindustrie wordt nage- •
streefd, dan is deze stijging minstens
buitengewoon merkwaardig te noemen.
De verklaring, welke hiervoor van
Engelsche zijde gegeven werd, is, dat
de overgang van arbeiders uit de ver-
bruiksgoederenindustrie naar de bewa-
peningsindustrie, werkloosheid met
zich meebrengt, waarmee dus eigenlijk
gezegd wordt, dat men geen kans ziet
de werkkrachten op behoorlijke en
snelle wijze te herscholen.
Maar tevens blijkt, dat een groot deel
van de werkloos geworden arbeiders
uitgeschakeld is doordat de export
belangrijk gedaald is en nog steeds
daalt. Vooral de mijnwerkers zijn hier-
van het slachtoffer, daar Engeland al
zijn markten op het vasteland van
Europa heeft verloren en tevens door
de onmogelijkheid om op behoorlijke
wijze verschepingen in Engelsche
havens plaats te doen vinden, ook
overzeesche afnemers zich tot andere
leveranciers gaan wenden.
Men kan nu wel beweren, dat de werk-
loosheid in Engeland niet meer dan
7 % bedraagt van den werkenden stand
en dat dit in „normale" omstandig-
heden voor Engeland een niet te on-
dragelijke luxe is, maar in oorlogstijd
is een dergelijke werkloosheid een bui-
tengewoon onrustbarend symptoom,
want juist in deze tijden kan men zich
een dergelijke „luxe" allerminst per-
mitteeren.

207



L/e. eetinq iso&t dien

a.

Sociale en Economische wantoestanden

Landbouw ;s die tak van volksbestaan, die tot taak heeft, den grond door de
voortbrenging van plantaardige en dierlijke producten op zoodanige wijze te
gebruiken, dat daardoor niet alleen de welvaart van den landbouwer en van de
landbouwersbevolking, maar ook die van het geheele volk wordt bevorderd.

(S. S. HOOGTERP)

Door de eeuwen heen hebben
steeds de ter zake deskundigen
betoogd, dat een staat slechts
dan economisch gezond kan zijn,
indien tevens het land- en tuin-
bouwbedrijf van dat land gezond
is. Reeds in het jaar 1370 schreef
Philippus a Leidis: „De landbou-
wers zijn de steun van den staat.
Aan hun lichaamskracht en hun
dagelijkschen arbeid ontleent de
maatschappij haar overvloed". En
ondanks het feit, dat men van
deze stellingen algemeen over-
tuigd is, is het juist zoo frappant,
vast te moeten stellen, dat in
vele landen de land- en tuinbouw
zich vrijwel nimmer geplaatst zag
in het brandpunt der belangstel-
ling, ja, zelfs nog erger, dat er
perioden waren, dat men haar
volkomen veronachtzaamde, en
men aan haar dringende wen-
schen slechts zelden tegemoet
kwam. Dat de officieele instanties
in ons land weinig of geen inte-
resse voor land- en tuinbouw aan
den dag legde, zou wel wat te
boud gesproken zijn, doch dat het
hier te lande met deze bedrijfs-
takken op rolletjes liep, is toch
ook geenszins het geval! De voor-
beelden, die daarvan het tegen-
deel bewijzen, zijn daarvoor té

over. In een tijd als deze, worden
boer en burger nader tot elkander
gebracht. Laat ons hopen, dat
deze band niet slechts tijdelijk zal
bestaan, doch dat zij van perma-
nenten aard zal blijken te zijn.

In Nederland spelen zoowel land- als
tuinbouw een hoogst belangrijke rol.
Nog steeds worden woeste gebieden
ontgonnen en tot gecultiveerde gron-
den gemaakt. In de laatste eeuw werd
b.v. vooral het tuin- en ooftbouwgebied
belangrijk uitgebreid, en wel van
45.884 ha. tot ruim 116.000 ha. Een
aantal jaren geleden nam de tuinbouw
in ons land een zeer groote vlucht.
Groote massa's tuinbouwproducten
werden omgezet, en de prijzen daarvan
stegen tot een fantastische hoogte. De
uitbreiding werd in een koortsachtig
tempo voortgezet, en de exportmoge-
lijkheden waren zeer groot. Ja, het ging
in dit bedrijf zelfs zóó goed, dat
experts zich het hoofd schudden en
een totale ineenstorting voorspelden.
Zoo constateerde De Tuinderij in 1927,
dat het tuinbouwbedrijf in ons land
een „waterhoofd" was geworden. En..
de ineenstorting kwam: de handel met
Duitschland schrompelde ineen, Enge-
land sloot zijn grenzen voor onze pro-
ducten, terwijl België, dat steeds een
belangrijke afnemer onzer producten

MESTVAALTPRODUCTIE . . .
Doorgedraaid werden in het tweede
kwartaal der navolgende jaren:
1937: 3 millioen stuks sla
1938: 22 millioen stuks sla
1937: 0.6 millioen stuks komkommer
1938: 4 millioen stuks komkommer
1937: 0.6 millioen stuks bloemkool
1938: 2.3 millioen stuks bloemkool
1937: 0.3 millioen kg. spinazie
1938: 2.5 millioen kg. spinazie

(De Tuinderij van 29 Juli 1938.)

was geweest, belangrijk geringere
kwantums ging importeeren. En sedert
dien hebben noch onze tuinbouw, noch
onze landbouw zich kunnen herstellen.
Vooral de glastuinders hadden en heb-
ben een zwareii dobber. Vooral in de
kleinere bedrijven was het dikwijls on-
mogelijk, het oude materiaal te ver-
vangen door nieuw, of het bestaande
bedrijf uit te breiden; een en ander in
verband met de groote prijsstijging
van het benoodigde materiaal (zoo
stegen b.v. de raamlijsten en hout van
30—50 °/o, de prijzen van het stroo
100 °/o en meer, die van tomatentouw
en ander bindmateriaal 50—100 °/o!)
Het economisch verkeer met Duitsch-
land was gestagneerd, en daarbij ging
het Centraal Bureau den tuinders nog
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