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VAN WERKVERSCHAFFING
NAAR WERKVERRUIMING

E r is bijna geen onderwerp op7 sociaal en cultuur-technisch gebied,
dat in de afgelopen jaren zoveel stof heeft doen opwaaien als de
werkverschaffing. Boeken en kranten zijn er over vol geschreven
en op vergaderingen, bijeenkomsten en in gesprekken zijn er vele

woorden aan gewijd. Desondanks plaatsen wij dit vraagstuk wederom
voor het voetlicht, maar nu. . . . als inleiding tot de daad!

In het boek „De directe mogelijkheden der werkverschaffing bij de
werkloosheidsbestrijding", geschreven in 1938 door Ir. J. Th. Westhoff, •
vinden wij vele staten en berekeningen, die de waarde van cultuur-
technische werken voor de verbetering van onze bodem en daardoor
mede voor de intensivering van onze voedselvoorziening, aantonen.
Nog kort geleden heeft in „Arbeid" een verslag gestaan over een
excursie naar de werken in de Gelderse Vallei, waarin de betekenis van
dit object helder werd belicht: de waardevermeerdering van de Eem-
nesserpolder door ruilverkaveling, de grondverbetering door ontwate-
ring, enz. Dit voorbeeld staat voor vele, want overal waar men in ons
land komt, vindt men grondverbetering, kanalisering, bebossing, aanleg
van wegen en dergelijke; van Oost naar West, van de Wadden tot aan
het uiterste puntje van Limburg.
Juist in een dichtbevolkt land als het onze is het nodig, dat iedere
vierkante -meter grond wordt benut, zowel voor eigen voedselvoorzie-
ning als voor de verbetering van onze handelspositie door verhoogde
export van land- en tuinbouwartikelen. Zo deze stelling waarheid bevat
voor normale tijden, zo geldt dit in nog veel sterker mate voor deze
tijd, nu wij door de oorlogsomstandigheden er alles op moeten zetten
om onze voedselvoorziening te verbeteren. In dit licht bezien is het
goed, dat de arbeider in de werkverschaffing geen greppel graaft, welke
door een ander weer wordt dichtgesmeten; dat' hij niet werkt aan werk-
verschuiving, maar aan werkverruiming.
De arbeider bij de cultuur-technische werken verricht volwaardige
arbeid; hij werkt mede aan de voorziening van voedsel en natuurschoon
voor de gemeenschap. Die arbeider is schepper van waarden, en niet
een naar een werkkamp gedeporteerde werkloze. De tijd is voorbij, dat
men hem aanziet en met een medelijdend schouderophalen denkt: „arme
stakker, had je maar werk". Want hij heeft w,erk, productieve arbeid,
hij. schept waarden, maar. . . . wordt hij er naar beloond?

Er is een tijd geweest in de Republiek der- Nederlanden, waarin men als
leidend beginsel voerde: Wie niet werkt, zal ook niet eten. Werklozen,
bedelaars en landlopers werden in hun kraag gepakt en bij het leger, op
de vloot of in werkhuizen (spinhuizen) „tewerkgesteld". Later heeft men
dit strenge standpunt laten schieten en vervangen door steun na opge-
legde arbeid. In 1914 werd opgericht de Nederlandse Bond voor Werk-
verschaffing, die als principe stelde: eerst werkverschaffing,1^^»! steun-
verlening. Deze bond heeft de stoot gegeven- tot de oprichting van de
thans bekende Rijksdienst voor de werkverruiming.
De Nederlandse Bond stelde als één zijner stelregels, dat een zo nauw
mogelijke aaneensluiting van de arbeidsvoorwaarden aan die van het
vrije bedrijf gewenst was. En wat is er nu na al die tussenliggende jaren
van terecht gekomen? Niets, maar dan ook niets. De sociale structuur
van de werkverschaffing is tot aan de dag van vandaag ten nauwste
verbonden aan het steunbegrip en verweven met het armenzorgkarakter.
Het is nog steeds zo, dat de arbeider, die bij de werkverschaffing te-
werkgesteld, is, zich min of meer het slachtoffer voelt -van overheids-
weldadigheid. Zeker, ik erken, dat zijn behandeling veel menselijker
geworden is, dat er mede dank zij het N.V.V., schuilketen en schaft-
lokalen zijn gekomen, dat hij extra-voedseltoewijzingen heeft en warm
eten tegen geringe betaling kan verkrijgen. Maar hij was en bleef de
steuntrekker, die tijdelijk werd tewerkgesteld; het is, zoals de commis-
saris van het N. V. V. enkele maanden geleden in de Gelderse Vallei
zeide: „het woord werkverschaffing werd veranderd in werkverruiming,
maar het karakter is nog hetzelfde."
Wij willen deze bewering bewijzen, want voor holle phrasen ko©pt
men niets. Achtereenvolgens zullen wij behandelen: de tewerkstelling,
de wachttijdregeling en de loon- en arbeidsvoorwaarden.

Tot nu toe was de situatie zo, dat alleen zij, die uitkering krachtens de
steunregeling genieten, in aanmerking komen voor tewerkstelling bij de
werkverschaffing. Dit houdt dus in, dat de arbeider eerst steuntrekker
moet zijn, voordat hij een kans op arbeid bij de werkverschaffing heeft.
Maar dit betekent tevens:

Ie. dat de arbeider geen bezit meer mag hebben, dus m. a. w. eerst zijn
huisje moet verkopen en zijn geld moet opmaken;

2e. dat de arbeider geen noemenswaardige inkomsten mag hebben van
zijn gezinsleden, m. a. w. als zijn gezinsleden meer verdienen dan het
steunbedrag, dan komt hij niet voor tewerkstelling in aanmerking;

3e. dat uit één gezin maar één lid, en dan bij voorkeur de kostwinner,
mag worden geplaatst;

4e. dat de arbeider', die vóór zijn werkloosheid in het vrije bedrijf
behoorlijk heeft verdiend, eerst een wachttijd moet doormaken, of
m.a.w. eerst zijn — dikwijls denkbeeldige — reserve aan geld moet
opmaken.

Is het wonder, dat men uit het verband: steuntrekker-werkverschaffings-
arbeider, de conclusie trok, dat de werkverschaffing eigenlijk een be-
paalde vorm van steun is, waarbij een tegenprestatie wordt verricht?

Tot voor korte tijd kenden wij ook de z.g. wachttijdregeling. Hierbij
werd bepaald, dat, wanneer een arbeider een achttal weken in de werk-
verschaffing had gewerkt, hij 5 weken moest wachten. Dat betekent
dus: werkloos rondlopen, alvorens hij opnieuw tewerkgesteld kon
worden. Had hij in die 8 weken door hard ploeteren een hoog accoord-
loon verdiend,, dan werd hij geacht genoeg te hebben gespaard om het
in de eerste dagen van zijn wachttijd zonder steun te kunnen stellen.
Deze regeling, die den arbeider zich deed afvragen, welk nut hij eigen-
lijk van zijn arbeid had, is slechts enkele maanden geleden officieel
afgeschaft.
Het lied wordt eentonig, want ook de loon- en arbeidsvoorwaarden-
regeling vormt een typisch verlengstuk van de steun. In de éérste plaats
hebben wij het stelsel van basis-uurlonen. Deze uurlonen zijn niet
gebaseerd op die van het vrije bedrijf, maar vormen practisch rond
110 pet. van de steurinorm. Wanneer dus de arbeider in accoord werkte,
werden zijn verdiensten volledig opgehangen aan normen van zijn steun.
En om nu het karakter geheel te bewaren is destijds vastgesteld, dat de
werkverschaffingsarbeider evenals de steuntrekker in aanmerking komt
voor de z.g. B-steun, dat is de steun in natura en de kolentoeslag.

Wanneer wij het er over eens zijn, dat de cultuur-technische werken
van grote betekenis, ja, nuttig en noodzakelijk zijn, dan ligt.de conclusie
voor de hand, dat het tijd wordt, het karakter der werkverschaffing te
veranderen. Eerst dan zal de werkverschaffing pas werkverruiming
worden. Bij deze reorganisatie zal eens en vooral met de steunsfeer
«gebroken moeten worden, hetgeen alleen het geval zal zijn als de thans
geldende regelingen van tewerkstelling en loon- en arbeidsvoorwaarden
op geheel nieuwe leest worden geschoeid. ledere werkloze arbeider,
steuntrekker of niet, al dan niet bezitter van eigendommen of spaar-
gelden, moet in de gelegenheid worden gesteld, bij cle werkverruiming
volwaardige arbeid tegen volwaardig loon' te verrichten. Is hij tot die
volwaardige arbeid niet in staat, dan moet hem gelegenheid geboden
worden zi(jh te bekwamen, hetgeen kan geschieden door behoorlijke
trainingstoeslagen.
Wij kunnen mededelen, dat de stap: van werkverschaffing naar werk-
verruiming, nog slechts een kwestie is van enkele dagen. Want door de
Nederlandse en Duitse autoriteiten is, in samenwerking met het N. V. V.,
een reorganisatiebesluit opgesteld, dat nog nader uitgewerkt wordt, en
hetwelk in grote lijnen aan de thans geldende euvels een einde zal
maken.
Dit reorganisatiebesluit zal in eerste instantie de loonbepaling en de
arbeidsvoorwaarden regelen. Hierbij is als grondslag genomen, dat voor
volwaardige arbeid ook volwaardig moet worden betaald, hetgeen een
noodzakelijke splitsing met zich meebrengt in volwaardige arbeids-
krachten ~en z.g. ongeschoolden, die nog moeten worden getraind.
De lonen voor de volwaardige arbeiders zullen gebaseerd worden op
die van het vrije bedrijf, te weten de landarbeidersionen en contract-
lonen voor grondwerkers. Voor tegemoetkoming in de verschillen van
kosten voor levensonderhoud in de verschillende gemeenten zullen
woonplaatstoeslagen worden gegeven.
Voor de ongeschoolden zal het basis-uurlonenstelsel blijven gehand-
haafd, zij het op een veel hoger niveau en met veel hogere en lang-
duriger trainingstoeslagen.
De overgang van ongeschoolde naar volwaardige arbeid wordt nader
in dit besluit geregeld.
Wij hopen, dat wij in het volgende nummer van „Arbeid" dit reorga-
nisatiebesluit "zullen kunnen afdrukken en toelichten. Moge 'het leiden
tot een betere gemeenschap, die geen werkloosheid meer kent en van
volwaardige arbeid geen overheidsbedeling maakt. Dan, eerst dan, zal
werkverschaffing „werkverruiming" worden.

A. VERMEULEN, Leider van de
Sociaal-Economische Afdeling van het N.V.V.

Hoofdredacteur van het algemeen gedeelte van „Arbeid" is: G. van.Overbeek,
Amsterdam. Voor de inhoud der inlegbladen zijn verantwoordelijk de daarop
vermelde redacteuren.
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ör.PhJ.Idenburé
Vertelt
over de betekenis
der statistiek
Voor ons
volksleven

Statistiek is een wetenschap van veel
cijfers. Is zij daarom ook een dor
bedrijf? Velen zijn geneigd deze

^raag bevestigend te beantwoorden, om»
flat getallen nu eenmaal weinig tot de
Verbeelding plegen te spreken, terwijl
Menigeen uit zijn schooljaren bovendien
j*°g kwade herinneringen heeft aan de
beproevingen der rekenkunde. Dit voor»
°prdeel moge begrijpelijk zijn, het is
l'ettemin, wat de statistiek betreft, vol»

^ornen misplaatst. Bovendien is da sta*
"stiek allengs tot een zo belangrijk
J'erktuig in de staatsleiding geworden,
°*t ons aller lot de invloed van haar
"tkornsten ondergaat. Zulks was reeds

Jf> het verleden het geval, toen, bij voor»
ee'd, de indexcijfers van de kosten van
1 levensonderhoud dikwerf gehanteerd

berden als wapenen in de strijd om de
" ePaling van het peil der lonen en de
^""uitkeringen. In de huidige omstan»

"U het econornisch en maat*"U het econornisch en

Ppelijk leven aan bijzondere span»
is bloot teld, hebben wij de

aan statistische gegevens nog

zien toenemen. Daarzonder immers zou
het al bijzonder moeilijk zijn om de
verschillende ingrijpende veranderingen,
die zich bezig zijn te voltrekken, met
voldoende kennis van zaken te leiden.
Waar de statistische arbeid dus van zo
direct belang is voor ons aller levens»
ontwikkeling, hebben wij er prijs op
gesteld om den Directeur«Generaal van
het Centraal Bureau voor de Statistiek,
dr. Ph: J. Idenburg, uit te nodigen om
hierover eens het een en ander aan de
lezers van „Arbeid" te vertellen.
Dr. Idenburg is een man, die niets wil
weten van de opvatting, dat de statistiek
een aangelegenheid zou vormen, die
maar beter uit handen van het grote
publiek kan blijven.
„Een statisticus, die zijn vak verstaat",
aldus leidde hij bij het onderhoud, dat
wij met hem mochten hebben, dit thema
in, „kan vruchtbaar medewerken op het
terrein der volksvoorlichting. Daarvoor
is het echter nodig, dat de statistiek aan

het grote publiek gebracht wordt in dui=
delijke en begrijpelijke vormen. Hierbij
vormt de beeldstatistiek een machtig
hulpmiddel, waarvan het Centraal Bu»
reau dan ook.reeds bij herhaling en met
veel succes gebruik wist te maken. Zo
was de jongste uitgave van het Stads»
tisch Zakboek, waarip dit middel tot
veraanschouwelijking van de statistische
cijfers op ruime schaal werd toegepast,
reeds in korte tijd uitverkocht."
Van deze mededeling kijken wij toch
even op. Het Statistisch Zakboek als
„best seller"! Maar dr. Idenburg vertelt
ons nog meer. Ook de uitgave „Boeiende
Statistiek", die door de Nederlandse
Stichting voor Statistiek wordt verzorgd,

(Foto's: „Arbevt")

1 Het Huls der Gij Iers:
het Centraal Bureau
voor de Statistiek te
's-Gravenhage.

2 Dr. Pli. J. Ideuburg,
Directeur van het Cen-
traal Bureau voor de
Statistiek.

3-4 Machinale verwerking
der gegevens.

5 Ordenende arbeid.

blijkt zeer in de smaak te vallen. Het»
geen overigens niet verwonderen kan.
PB in deze reeks verschenen boekjes
„Welvaart en industrie in Nederland" en
„Is Nederland overbevolkt?" zijn frisse,
fleurige geschriften, die. zowel door hun
typografische uitvoering als door hun
bondige en boeiende inhoud, tot lezen
noden. Jammer, dat zij voor het grote
publiek nog wat t j duur zijn. Maar mis»
schien wordt hierin nog wel eens door
een goedkope uitgave voorzien.
Genoeg evenwel over de wenselijkheid
van een popularisatie der statistiek. Deze
toch zal vanzelf doorbreken naarmate de

(Vervolg *p pag. 4.)



(Vragen voor deze rubriek richte men tot
den medischen medewerker van het
weekblad „Arbeid", Postbus 100, Amster-
dam).

G. B. te M. Lijnolie wordt door persen
of door extraheeren uit lijnzaad verkre-
gen. Ze wordt wel .een enkele maal als
spijsolie gebruikt. Lijnolie is zeer gevoe-
lig voor oxydatie (ee.i drogende olie) en
lijkt me daarom voor bakolie ongeschikt.

P. K. te W. Tot mijn spijt is zonder
onderzoek over de toestand van uw vrouw
geen oordeel mogelijk.

W. v. D. te R. „Water in de knie" kan
het gevolg zijn van een bloeduitstorting
in het fcniegewricht. Het daaraan vooraf-
gaand letsel behoeft in sommige gevallen
iti het geheel niet ernstig geweest te zijn.
Gebruikelijk is om dan de eerste 8 a 10
dagen de knie te ontzien, terwijl dan
onder een matig gebruik en massage het
vocht in de loop van 2 a 3 weken weer
uit de knie pleegt te verdwijnen. Het dra-
gen van een elastische kniekous' of van
een knieverband werkt op dezelfde wijze
als massage. Soms prikkelt de bloeduit-
storting en geeft aanleiding tot de pro-
ductie van véél vocht in het gewricht:
dan kan . het herstel vanzelfsprekend
langer duren.

R. S. B. te G. Wanneer, zoals in uw geval,
- het uitsnijden van de likdoorn door een
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chirurg niet heeft geholpen, kan men nog
over een behandeling met Röntgenstralen
denken. Een goed huismiddel voor het
opweken van de verharde plaats is het
één- of meermalen daags gedurende è
uur baden in heet water, waarin uien
zijn gekookt. Voor l voetbad kookt men
2 a 3 handen vol uien. Hetzelfde uien-
water kan men meerdere malen gebruiken.

A. B. te E. Een minder goede nagelgroei,
waardoor de nagel gedeukt en met kuil-
tjes te voorschijn komt en witte vlekken
vertoont, is niet zo zonder meer op een
minder goede voeding teiaig te brengen.
De huidspecialist behandelt deze aan-
doening graag met een arsenicum-kuurtje.

A. J. v. d. M. ie W. Het is niet juist, dat
men door het drinken van veel karne-
melk (D v 2 liter1 per dag) een bleke ge-
laatskleur krijgt. Men moet echter be-
denken, dat 2 liter heel wat plaats, in-
neemt en slechts ongeveer in ï van de
dagelijks benodigde hoeveelheid voedsel
voorziet. Men kan een dergelijke grote
hoeveelheid dan ook beter, althans voor,
een gedeelte, in de vorm van „hangop"
gebruiken.

A. H. te R. Tot het tiende jaar toe hebt
u nog kans, dat een dergelijk navelbreukje
vanzelf geneest. Een kleefpleisterver-
bandje, dat in wezen de huid rondom
de. navel ontspant en daardoor aan de
opening gelegenheid geeft om zich te
sluiten, is veel beter dan het inpersen
van de buik door middel van een brede
band, zoals u hebt gedaan; de druk in
de buikhólte wordt erdoor verhoogd en
de ingewanden worden op de dunste
plaats, d.i. aan de navel, riaar buiten ge-
perst tot ze nagenoeg tegen de band stui-
ten. Op deze wijze houdt u dus kunst-
matig de breukpoort open.

H. te R. Een betrouwbaar adres voor een
dergelijke schoonheidsoperatie aan de
neus moet u aan uw huisdokter vragen.

C. B. te S. Bij de lachgasnarcose raakt
men bewusteloos en voelt dus geen pijn.

H. v. L. P. te R. De volgende voedings-
middelen ziin practisch vrij van purine:
brood (dus tarwe en rogge), gerst, maïs,
rijst, sago, tapioca; melk (boter, kaas en
room), eieren, vischkuit'; alle noten be-

halve olienootjes (deze behoren immers
tot de peulvruchten); alle groenten be-
halve peulvruchten (dus erwten, bruine
bonen, witte bonen, capucijners. linzen,
snijbonen, sperciebonen en olienootjes),
kool (ook bloemkool), spinazie, sla, asper-
ges, radijs en paddestoelen. Aardappe-
len en uien bevatten een weinig purine.
Vis en vlees, peulvruchten 'en spinazie
vrij veel; eeri hoog gehalte vindt men in',
nier, lever, zwezerik, haring en forel.

C. B. te H. Een afdoend middel tegen een
„chronische neusverkoudheid" kan u

alleen na onderzoek door huisarts of
specialist worden gegeven.

J. B. te H. Radijs, ramenas, fijngeraspte
rauwe wortel of rauwe koolraap, fijnge-
sneden rauwe raapsteeltjes, sla en an--
dljvie kunnen voor een belangrijk ge-
deelte het gemis aan fruit vervangen.
Voor de ontsteking aan • de nagels zou iK
nog eens met. mijn huisarts overleg ple-
gen.

T. E. te B. Het bezit van aambeien voor-
komt zeker geen ziekte. Het bloed in de
knobbels kan gemakkelijk tot stolling ko-
men en ontstoken geraken en dit is een
zeer pijnlijke geschiedenis. Stelt u zich
dus onder behandeling van uw huisdok-
ter; wanneer de gewone middeltjes niet-
helpen, zal hij u zeker inspuiten of doen>
inspuiten en u in elk geval van deze
lastige kwaal bevrijden.

Vervolg van pagina 3.

statistiek als maatschappelijke factor
meer in ons volksbestel doorwerkt. Dit
nu is een proces, dat op het ogenblik in
een versneld tempo aan de . gang is.
Evenals tijdens de vorige oorlog kunnen
wij ook nu weer van een „hoogconjunc*
tuur" voor de statistiek spreken. Wij
vragen dr. Idenburg naar een verklaring
voor dit verschijnsel.
„De uitbreiding van de statistische be»
moeienissen" — zo zegt hij — „is een
sprekend symptoom van de verandering,
die in de opvatting omtrent de taak der
Regering is- gekomen: feitelijk is gebro*
ken met de „liberale" mening, dat het
bedrijfsleven een terrein is, waarvan de
Overheid -verre moet blijven. Het is met
de moderne staat als met een groot aan*
nemersbedrijf, dat omvangrijke werken
uitvoert, 'die telkens belangrijke mid*
delen voor jaren vastleggen. Een fou*
tieve calculatie kan voor het bedrijf
catastrofaal worden. Of als een grote
fabriek, waar de directie voortdurend
tot in bijzonderheden op de hoogte moet
zijn van wat er in de fabriek omgaat.
In een klein bedrijf is alles veel gemak*
keiijker te overzien, kan met routine en
ondervinding, intuïtie en „feeling" al
veel bereikt worden. Een regering kan
in de tegenwoordige tijd bijna geen
maatregelen nemen, of er komt statis*
tiek bij te pas: voor het afwegen van de
belangen, die door de maatregel worden
gebaat of geschaad, am de indirecte ge*
volgen op andere terreinen na te gaan,
voor de vaststelling van de eisen, die
aan de openbare kassen zullen worden
gesteld, enz... . ."

„Voor het verrichten van zulk een veel*
zijdige arbeid is ongetwijfeld een bijzon»
dere arbeidstechniek nodig?"
„Inderdaad — de statistiek heeft zich
ontwikkeld tot een speciale, techniek,
vooral sinds "men van de statistiek meer
is gaan vergen dan alleen een registreren
van feiten en het samenstellen van „cij*
ferkerkhoven" Weliswaar ligt het niet

'op de weg van den statisticus uit de
geregistreerde feiten gevolgtrekkingen te
maken omtrent de door de beleidsinstan»
ties te voeren politiek, maar wél is het
zijn taak door groepering en beoorde»
ling van het materiaal het trekken van
conclusies voor wetenschap of admini»
stratie voor te bereiden. In deze richting
is de statistiek sterk uitgegroeid. Zij
maakt voor haar fijnere onderschei»
dingen (b. v. voor de beoordeling welke
graad van vertrouwen de aan het l icht
gebrachte feiten verdienen) gebruik van
een uitgebreid wiskundig apparaat, dat
natuurlijk alleen door deskundigen ge*
hanteerd kan worden. Maar ook in haar
meer eenvoudige vormen stelt zij eisen
aan het inzicht, de ervaring, de routine
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van den beoefenaar. Dit alles maakt de
statistiek tot een vak; wie er zich alleen
maar te hooi en te gras mee bezighoudt,
loopt veel kans flaters te begaan of on*
nodig omslachtig te werk te gaan. Na*
tuurlijk vormen gezond oordeel, criti*
sche geest en — bij enquêtes — tact en
mensenkennis onmisbare elementen. Een
goed begrip van de wetenschap of de
administratie, die de resultaten zal ge*
bruiken, is tenslotte onontbeerlijk."

Het gesprek komt nu op de uitbreiding,
die de bemoeienissen van het Centraal
Bureau hebben ondergaan. Dr. Idenburg
•wijst in dit verband op de ongekende
omvang, die de werkloosheid na 1929
heeft aangenomen en het geheel nieuwe
verschijnsel van de „permanente" werk*
loosheid. In de laatste tijd zijn daarbij
de kwesties gekomen, die samenhangen
met de distributie, de beheersing van
het prijspeil, de belastingpolitiek, de
regeling van het verkeer en vele andere,
die een intensief statistisch onderzoek
noodzakelijk maken. Er bestaat dan ook
een bijna dagelijks contact met de rege*
ringsdiensten, in het bijzonder de De*
partementen van Handel, Nijverheid en
Scheepvaart, van Sociale Zaken, en van
Waterstaat en den Algemeen Gernach*
tigde voor de Wederopbouw en de
Bouwnijverheid.
Uit dit alles blijkt wel hoe diep de
statistiek ook in het sociale leven in*
grijpt. Wij verzuimden dan ook niet dr.
Idenburg te vragen ook hierover wat
naders te vertellen.
De „sociale" statistieken, nu in de ruim*
ste zin "genomen, — zo luidde het grif
gegeven antwoord — hebben van de
aanvang af grote belnagstelling genoten.
Naast de zesde afdeling, die de Han*
dels* en Verkeersstatistieken samenstelt,
is dan ook de tweede afdeling, die der
economische en sociale statistiek, verre»
weg de omvangrijkste. Elk dezer afde*
lingen telt ruim J van alle ambtenaren
van het Centraal Bureau voor de Sta»
tistiek; het laatste J deel is over de zes •
overige afdelingen verdeeld.
Aanvankelijk hield de tweede afdeling
zich vrijwel uitsluitend bezig met sociale
statistiek: één der eerste publicaties be*
vatte een uitgebreide statistiek van de
vakverenigingen en het driemaandelijks
overzicht van de stand der arbeids*
markt, dat nog steeds een vast onder*
deel van het werk van het Centraal Bu»
reau voor de Statistiek vormt, dateert
nog uit de allereerste jaren. Verder zijn
er de statistieken der werkloosheid en
der arbeidsbemiddeling. Uitgebreide
statistieken van loon en arbeidsduur bij
rijkswerken en van een aantal speciale
industrietakken uit het materiaal van de
Rijksvcrzekeringsbank verschenen, tot de
bezuinigingsgolf der jaren na de wereld*
oorlog aan deze werkzaamheid een eind

maakte. Geleidelijk kwam er echter
beter contact met de werkgevers (die
zich inmiddels ook meer organiseerden),
waardoor het mogelijk was, de loonsta*
tistiek verder voort te zetten. Toch bleef
dit werk fragmentarisch, jfas in de laat»
ste jaren is het mogelijk geworden een
zo omvangrijk en veelzijdig materiaal
bijeen te krijgen, dat daaruit gemiddel»
den kunnen worden, berekend, die als
enigszins representatief kunnen gelden
voor de gezamenlijke Nederlandse arbei»
ders, terwijl voor steeds meer afzonder*
lijke industrietakken regelmatig loonge»
gevens verzameld worden.
Alaar de beste loongegevens geven geen
inzicht in de levensomstandigneden van
den Nederlandsen arbeider, wanneer zij
niet worden beschouwd in verband met
gegevens omtrent werkgelegenheid en
omirent de kosten van het levensonder*
houd. Gegevens omtrent de werkge*
legenheid of beter gezegd, de werkloos*
heid, heett het Centraal Bureau voor de
Statistiek reeds van het begin af ver*
zameld, eerst uitsluitend op grond van
mededelingen van de vakverenigingen,
later ook uit het materiaal, dat bij de
Dienst der Werkloosheidsverzekering en
Arbeidsbemiddeling beschikbaar kwam.
Het is bekend, dat deze gegevens niet
volledig zijn;- bij het „Onderzoek naar
de blijvende werkloosheid en haar be*
strijding", dat de Hoge Raad van Arbeid
in de jaren 1937—1939 deed instellen en
waaraan het Centraal Bureau voor de
Statistiek in ruime mate heeft meege»
werkt, is getracht de „onzichtbare werk»
loosheid" te schatten, evenals thans het
Centraal Bureau voor de Statistiek
schattingen uitvoert omtrent de zgn.
„verborgen werkloosheid" (de kunstma»
tige werkgelegenheid, die voortvloeit uit
het ontslagverbod).
Wat de kennis van de kosten van het
levensonderhoud betreft — een viertal
jaren geleden bestonden in Nederland
nog geen andere statistieken dan een
paar gemeentelijke, die van Amsterdam
en Den Haag.
In het jaar 1934 nam het Centraal Bu*
reau voor de Statistiek dit onderwerp
zelf ter hand en stelde een omvangrijk
onderzoek in over een groot aantal ge*
meenten van het land. De prijzenstatis*
tiek; werd tevens sterk uitgebreid.

Verder zou ik kunnen noemen de sta»
tistiek van de woningbouw — sinds 1921
— en van de verandering in de woning*
huren — sinds 1936 — van het zieken*
fondswezen (sinds 1936), de spaarbank*
statistiek en vele andere, d'Ie zich alle
voornamelijk op sociaal gebied bewegen.
Naast het sociale gebied in engere zin
is het economische echter niet verwaar*
loosd. De reorganisatie in 1916 van de
handelsstatistieken en de instelling van
de statistiek van voortbrenging en ver*

bruik in 1918 heb ik reeds genoemd. Een
belangrijke aanwinst was het, toen het
Centraal Bureau voor de Statistiek er in
1929 toe overging een internationale
betalingsbalans voor Nederland samen
te stellen; hiervoor was het nodig, aller»
lei onderdelen van het financiële terrein
nader te verkennen, gegevens te verza*
melen omtrent de baten, die de zee*
scheepvaart, de buitenlandse handel,
voor Nederland afwierp, enz. Deze ge*
gevens worden nog geregeld aangevuld.
Een ander onderzoek, dat eveneens naar
vele zijden bevruchtend werkte, betrof
het nationaal inkomen van Nederland,
min of meer het sluitstuk van de gehele
economische,statistiek. Dit vereiste een
gedetailleerde studie van allerlei bronnen
van inkomen, waarover tot dusver wei*
nig bekend was. In 1934 werd een begin
gemaakt met het samenstellen van sta*
tistieken van het binnenlands verkeer.
Als ik, om het beeld niet al te onvol*
ledig te laten blijven, hierbij nog noem
de geregelde tienjaarlijkse volkstellingen

^met de daaraan verbonden beroeps* en
bedrijfstellingen, de doorlopend bijge»
houden statistiek van de loop der bevol*
king, de belangrijke justitiële en crimi5

nele statistiek, de statistiek der openbare
financiën en ten slotte die betreffende
de verschillende soorten van onderwijs,
dan hoop ik U enig denkbeeld te hebben
gegeven van het omvangrijke werk, dat
door het Centraal Bureau voor de Sta*
tistiek wordt verricht."
Dr. Idenburg sti»'* op en nodigt ons nu
uit om eens even een kijkje te komen
nemen „in de keuken" van* het Centraal
Bureau. Misschien zouden wij beter van
de „werkplaats" kunnen spreken, want
de zaal, waarin de Hollerith*machines,
die de statistische gegevens verwerken,
staan opgesteld, maakt meer de indruk
van een fabriekslokaal. Hier wordt de
eindeloze stroom van gegevens, die dag
aan dag het Centraal Bureau binnen
golft, verwerkt door apparaten, die ware
wonderen der techni-k zijn. Toch, on*
danks hun prachtige, snelle en accurate
werkzaamheid — de statistiek wordt pas
levend, wanneer zij door den levenden
mens wordt aangeraakt. Dan eerst gaan
de stomme cijfers spreken en worden zij
nu eens tof een remmende dan weer
tot een stuwende kracht, al naar gel;
het volkswelzijn dit vordert.

Correspondentie, de algemene redactie'
nele leiding van het weekblad ..Arbeid'
betreffende, richte men aan den Hoofd'
redacteur van het Weekblad . A rbeid"t
Postbus 100, Amsterdam G?en par'
soonsnaam vermelden!
Bij brieven, bestemd voor de verzorgers
der onderscheidene rubrieken vermeld^
men de naam van de rubriek duidelijk
op de omslag Voorts adresseren aan'.
Redactie Weekblad „Arbeid", Postou*
100, Amsterdam.
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"• B- te G. Zonder twijfel is de behande-
^ng, die Dr. M. bij u heeft ingesteld,
uist. Het vervelende voor u is, dat het

geneesmiddel, dat u nodig hebt, een droge
Jöond en keel veroorzaakt, wat suf in 't
xoofd maakt en ook de gezichtsscherpte
ongunstig beïnvloedt. Dit zijn echter tij-
delijke verschijnselen, die wanneer uw
•lokter weer met een kleinere dosis van
"et geneesmiddel kan volstaan, vanzelf
Verdwijnen.

' f. te A. Met behulp van karnemelk,
nangop of kwark kunt u gemakkelijk
"leer eiwit naar binnen krijgen. Overi-
gens lijken mij de door u beschreven
Verschijnselen niet van betekenis.

• S. te H. U hebt blijkbaar een aandoe-
waarbij de bloedaanmaak niet ge-

normaal verloopt en ook het bloed
dan normaal wordt afgebroken.

; Pernaemon-injecties corrigeren deze
Stoornis volledig. Het kan echter gemak-
ce'ijk: zijn, dat eens in de 14 dagen één
}njectie voor u thans net even te weinig

s- U schrijft niet, of de Dr. u ook zout-
«Wirdruppels laat gebruiken; dit kan n.l.
°P de lange duur injecties sparen. Bij uw
•lekte wordt in de regel te weinig maag-

SaP geproduceerd; daardoor wordt de
sPijsvertering bemoeilijkt * en kunnen

1 verbindingen, die de bloedvorming
Regelen, niet in voldoende mate vanuit
aet maagdarmkanaal worden opgenomen.

P .

• o- J. te A. Leest u nog eens mijn anfc-
woord aan G. D te A. in het nummer
van „Ai beid" van de vorige week. Alleen

uw huisdokter is in deze zaken degene,
die u helpen kan.

J. A. v. K te A. Inderdaad is het een
ervaringsfeit, dat de huisvrouw in deze
dagen beter doet, zich niet met inmaak
bezig te houden. Een verklaring hiervan
kan ik u ook niet geven.
De huidaandoening van uw man (naar
wat u schrijft vermoedelijk inchthyosis)
wordt als een erfelijke afwijking van de
huid beschouwd, waarbij de onaangename
ruwheid en droogte en de schilfering hin-
derlijk zijn. Genezing ervan is vermoe-
delijk niet mogelijk, maar de bezwaren
ervan kunnen worden ondervangen door
véél te baden en dan vooral lang in het

. water te blijven. De bovenste lagen van
de huid worden dan los- en afgeweekt.
Het gebruik van zeep is hierbij niet be-
paald nodig. Verder zal men de huid
graag invetten met vaseline, lanoline e.d.

A. Th. L. te 's Gr. Zonder onderzoek is noch
over uw hartkloppingen noch over de
pijnlijke plaats onder het linkerschouder-
blad een oordeel mogelijk.

K. v d. R. te P. „Zware adem" behoeft
niet altijd uit de-mond te komen, maar
kan ook op een ontsteking in de neus be-
rusten. Gaat u dus eens naar uw huis-
dokter.

G. v. G. te U. Uw leefwijze is uitstekend;
ik nou hieraan niets willen toevoegen.
Matige inwerking van de zon werkt gun-
stig, overmatige vanzelfsprekend schade-
lijk.
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Dec. Dahlia

H et gazon vraagt nu regelmatig onze
aandacht. We moeten thans zeker

éénmaal per week maaien. Komen er
kale plekken in het gazon, dan worden
die tot op een diepte van ongeveer
twintig centimeter omgespit, om ze
daarna opnieuw te bezaaien. De bo*
vengrond moet men steeds regelmatig
vochtig houden. Het komt vooral in
kleine tuinen nogal eens voor, dat de
mussen het meeste graszaad wegpikken,
Als ze er eenmaal de val op hebben, zijn
ze er niet zo gemakkelijk meer af te
houden. Dat kunt ge echter voorkomen,
door vóór het zaaien wat droge menie
door het zaad te mengen. De menie
moet uiterst fijn zijn, zodat zich aan
elk graszaadje enige menie bevindt. In
plaats van menie kan men er ook een
lepel bruine teer in druppelen.
Men heeft voor het zaaien van deze
plekken zo ongeveer dertig gram per
vierkante meter nodig. Men kan in
April*Mei, zowel als in September zaaien.
Zaait men in April*Mei, dan kunnen de
nachtvorsten nog wel eens schade doen
aan de jonge plantjes, in de nazomer
heeft men daar geen hinder van.
De vaste planten die nu reeds uitge»
bloeid zijn, zoals: Doronicum, Maartse
Viooltjes, Arabis, Primula's en enkele
andere, kunnen nu heel goed verplant
worden. Laat men ze steeds op dezelfde

plaats staan, dan gaan ze langzamerhand
veel minder rijk bloeien.
De buitenste stukken van zo'n vaste
plant zijn altijd het beste, op die manier
passen we regelmatig een verjonging toe.
In de bloemborder is nu volop werk;
heel veel planten vragen om een steun»
tje. Wacht niet te lang met het aan»
binden, anders groeien de stengels krom
en krijgt men ze later moeilijk weer
recht. Op deze tijd van het jaar kan
men donderbuien verwachten. Heeft men
zijn planten dan niet stevig aangebon*
den, dan slaat alles in tijd van een ogen*
blik tegen de grond. Uitgebloeide bloe*
men moeten we geregeld verwijderen;
het staat lelijk en het schaadt bovendien
ook de planten. Uitgebloeide gewassen
kan men thans nog vervangen door het
planten van éénjarige zaadbloemen. In
de volle grond kan men doorgaan met
het uitzaaien van verschillende eenjarige
zaadbloemen.
Het is thans een heel geschikte tijd om
met het ui tplanten van onze "Dahlia's te
beginnen. De oude knollen die we heb*
ben overgehouden, planten we het eerst;
bij velen zitten ze misschien al in de
grond.
De jonge stekplanten die we eventueel
kopen, mogen we niet vóór Mei buiten
uitplanten. Deze zomer zullen we het
wel meest met stekplanten moeten doen,
immers in de afgelopen winter zijn er
heel wat knollen bevroren. Dat is echter
niet zo erg, stekplanten bloeien even»
goed, en zelfs nog beter dan oude
knollen.

Waterlelies kunnen thans ook geplant
worden; men plant ze meest in een
oude mand, welke men, verzwaard met
stenen, tussen de bagger laat zakken.
Men heeft tegenwoordig heel mooie
soorten met enorm grote bloemen, zo»
wel in het wit, rose, rood, lila, geel en
alle mogelijke tussentinten.
De strijd tegen het ongedierte zetten we
steeds voort. Vooral Sneeuwballen en
Kardinaalshoed kunnen thans geheel on»
der de groene luis zitten. Daartegen kan

CactusiDahlia

KnohBegonia

men verschillende bestrijdingsmiddelen
aanwenden. Ik noem u o.a. nicotine.
Ook rozen spuiten we regelmatig, opdat
we een zo gezond mogelijk gewas bc»
houden.
De grbenblijvende heesters, die we de
vorige maand of deze maand nog plan»
ten of verplanten, moeten we in tijden
van droogte regelmatig van water voor»
zien. Niet zo'n klein beetje met de
gieter de bovengrond natmaken! Dat is
niet voldoende, de wortelkluiten moeten
behoorlijk vochtig zijn.
In de tweede helft van Mei dient frnen
ook aan zijn balkonbakken en tuinvazen
te denken. Deze moet men vooral vullen
met een goede, voedzame aarde. De
meeste bloemisten kunnen u daaraan wel
helpen. Meestal gebruiken we er rode of
rose geraniums voor met dito gekleurde
hang*geraniums. Inderdaad is dat altijd
heel mooi, maar er zijn ook nog wel
andere voor het doel geschikte soorten.
Knol* en andere begonia's zijn eveneens
fraai, terwijl men als hangplanten ook
gebruik kan maken van Petunia's en
Lobelia's.

Os- C. G. van T ub er gen
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W,ij staan op een heuveltop en over»
zien het land beneden ons. Troosteloos
bruin en grijs ziet het er uit, met enkele
onderbrekingen van grote onregelmatig
gevormde gele plekken. Hier is geen
mens, hier staat geen huis. Het schijnt
alsof nog nooit een sterveling de voet
zette op deze kale heidevlakte en alsof
alle dierlijk leven zich heeft terugge»'
trokken in de bossen, die donker en
zwaar aan de horizon staan.
Dan, met één slag, verandert het land»
schap. Een reusachtige bonkige wolk,
die het zonlicht onderschepte, is over»
gedreven. Een brede stroom licht komt
vrij en schiet snel voort over de
•woestenij aan onze voeten. Er komt
kleur en gloed in het heideland. De
struiken blinken rossig op en felle licht»
flonkeringen schitteren "in het wittige
geel van de zandverstuivingen.
Eensklaps wordt ook de stilte verbro»
ken. Met een schorre schreeuw, luid
klapwiekend, vliegt een grote roodbruine
vogel van dichtbij op uit de struiken,
scheert over een eenzame vliegden en
is weer verdwenen. Het is de goud»
fasant, de koningin van het heideland.
Als wij scherp kijken om te trachten de
plek te ontdekken, waar de vogel is
neergestreken, stokt even onze adem. Op
nog geen vijftig meter afstand, in de
schaduw van een groep jeneverbessen,
staat een kloeke hertebok, de kop met
het geweldige gewei trots geheven. Het

dier moet ons bemerkt hebben. Mis»
schien heeft de lichte windstoot, die
over de heuvel kwam, hem onze men»
senlucht overgebracht. Wij zien de kop
nerveus op en neer gaan. Dan verheft
de bok. zich op de achterpoten en Snelt
weg met grote sprongen. Op hetzelfde
ogenblik zieri wij iets verderop nog
meer herten vluchten, een hele kop»
pel Dat wij ze niet eerder hebben
gezien, wij stadsmensen, die de natuur
niet kennen en haar schoonheden vaak
voorbijlopen, zonder ze op te merken.
Wij gaan zitten in de hei op de heuvel
en genieten van de wondere rust, die
dringt in al onze vezels, van de wijd»
heid van het voor ons open liggende
land en van het gespeel daarboven der
witte wolken, die stilletjes voortschui»
ven, steeds veranderend van vorm, met
wazige slingers aan de randen. Nu en
dan zien wij plotseling een konijn door
de struiken springen of horen wij de
ver»klinkende droevige roep van de
zwarte specht. Een havik schiet in ''blik»
semsneHe vlucht boven ons hoofd voor»
bij om met een felle ruk eensklaps neer
te duiken op een prooi, die wij niet
zien, doch die hem niet ontkomen zal.
Later schrijden wij voort . door het
schemerdonkere bos met .re dennen
en reusachtige eiken, waar wij de geu»
ren opsnuiven van hars en vochtig blad;
door hoge dichte varens banen wij ons
een weg en steunend op een berketak

dalen wij af naar een smalle beek, die
snel vportschiet tussen bemoste oevers.
Soms schrikken wij op als een snelle
wezel wegglipt in de struiken of een
Vlaamse gaai luid krijsend voorbij vliegt.
Het bos eindigt en een niéuw heideveld
ligt voor ons. En achter dat heideveld
begint weer -het bos.

Wij zijn in het Nationale Park „De
Hoge Veluwe", het complex bossen, hei»
den en zandverstuivingen, dat , ..lidden
in ons land ligt onder de gemeenten
Arnhem (Schaarsbergen), Apeldoorn
(Hoenderlo) en Ede (Otterlo) en een
oppervlakte heeft van ruim zesduizend
hectare. Het is een van de Nederlandse
natuurreservaten, die door stichtingen
beheerd worden, maar feitelijk gemeen»
schapsbezit zijn.
Met de uitbreiding der verkeersmogelijk»
heden en de cultivering van de bodem
zijn in ons land heel wat bossen onder
houthakkersbijlen, talloze heidevelden
ontgonnen en vele zandverstuivingen
vastgelegd.. In de natuurreservaten wil
men het natuurschoon echter in onge»
repte staat bewaren, niet 'alleen voor ons

mensen van de twintigste eeuw, maar
ook voor het nageslacht. Tegen betaling
van een gering bedrag heeft ieder er
toegang. Hier stuit men niet elk ogen'
blik op een bordje met „verboden toe'
gang" en treft men in een bekoorlijk
landschap geen foeilelijke-rood=bakstenen
zomerhuisjes aan. Uren lang kan men
door zo'n natuurreservaat rondzwerven»
zonder een mens te ontmoeten.
Het Nationale Park „De Hoge Veluwe"»
dat vroeger eigendom was van de farni'
lie Kröller, maar thans — zoals de naart1

reeds aanduidt — als nationaal t>ezi'
kan worden beschouwd, neemt onder d*
Nederlandse natuurreservaten een bij'
zondere plaats in. Het is omgeven doof
andere prachtige gebieden, die groten'
deels ongeschonden in stand worden ëe'
houden, zoals het Planken Wambuis, de
Rhedense heidevelden, de Imbos, de

Virulyse bossen, de Uggelse bossen. G&'
lukkiger ligging is voor een natuurresef'
vaat nauwelijks te denken. Maar *-"-h is

de „Hoge Veluwe" nog iets meer da"
een natuurreservaat. Het landgoed i9

bedoeld als een recreatie»oord voor d*
Nederlandse bevolking. Maar dan een
recreatie»oord zonder speeltuinen eO
kermisvermaak, zonder café's én terra*'

(Foto's: „Arbeid")



f en nieuwe afdeling van Vreugde en Arbeid

Men schrijft ons:

De voorbereidingen voor de afdeling Volksontwikkeling van „Vreugde en
Arbeid" zijn thans in volle gang. Het werk van deze afdeling zal zeer
gevarieerd en van grote omvang worden. Zij heeft de belangrijke opdracht
de volksontwikkeling te dienen. Ieder weet, dat slechts een klein aantal
bevoorrechten in ons land na de lagere school nog verdere opleiding geniet.
Zelfs kan worden vastgesteld, dat 70 pet. van onze bevolking na de lagere
school in geen enkele vorm enig onderwijs meer ontvangt. Daarnaast is vast*
gesteld, dat de volwassenen, die slechts het.gewone lager onderwijs volgden,
na een zeker aantal jaren op een ontwikkelingspeil kunnen komen, dat zelfs
vrij ver daalt onder het peil van een 6e klas leerling.
Met de kennis van de Nederlandse taal, de geschiedenis, de aardrijkskunde
en de kennis van eigen land en volk, onderwerpen, waarover de zelfbewuste
arbeiders toch gaarne zouden willen spreken of lezen, is het derhalve in het
algemeen^ bedroevend gesteld. Gelukkig heeft het streven van meerdere orga*
nisaties er toe geleid, dat menigeen, de behoefte aan ontwikkeling voelende,
getracht heeft zijn achterstand in te lopen. Het zal de taak van „Vreugde
en Arbeid" zijn, om deze behoefte op te voeren tot het hoogst mogelijke peil,
opdat duizejiden de wat men noemt elementaire kennis wordt bijgebracht,
•welke men nodig heeft, om intens te kunnen meeleven met Staat en Maat»
schappij, land en volk, handel en verkeer, dan wel met datgene, waarvoor
men speciale belangstelling heeft. Om dit te bereiken zal „Vreugde en Arbeid"
het onderwijs voor volwassenen organiseren; in het a.s. najaar zal hiermede
een aanvang worden gemaakt. Een leerplan voor een avondschool voor
arbeiders is in de maak. Het spreekt vanzelf, dat hierbij verschillende moge*
lijkheden geboden moeten worden. Het ligt hierbij niet in de bedoeling meer
dan een allernoodzakelijkst gebruik te maken van schriftelijk onderwijs. Van
iemand, die een vermoeiende dagtaak vervult,.kan niet geëist worden, dat hij
de grote discipline bezit, welke men nodig heeft om schriftelijk onderwijs
zelfstandig te kunnen volgen. Het onderwijs zal dus in het algemeen klassi*
kaal worden gegeven. Voor bepaalde groepen is onderwijs in vreemde talen,
bepaalde technieken, rekenen, schrijven, enz. mogelijk.
Een ander streven van de afdeling Volksontwikkeling zal er op -gericht zijn
voorlichting te geven door het organiseren van huisvjijtcursussen met gebruik*
making van leert en metaalafval, hout en textiel. Om het populair uit te
drukken: de naai', knip*, kook* en knutselcursus zal niet op het programma
van „Vreugde en Arbeid" ontbreken.
De vakopleiding is vooral van belang voor jeugdigen en die arbeiders, die

alleen door herscholing of omscholing weer een plaats in het arbeidsproces
gegeven kan worden.
Het is een punt van overweging, of dit zeer omvangrijke en uiterst belangrijke
werk door de afdeling Volksontwikkeling dan wel door een hiervoor afzon»
derlijk in het leven te roepen afdeling georganiseerd zal worden.
Er is nog ander werk. dat op het programma staat van de afdeling Volks»
ontwikkeling en hierbij is veel, dat reeds deze zomer zal kunnen worden
georganiseerd.
Er zal een campagne worden gevoerd, om het bezoek aan de Nederlandse
Musea te bevorderen. Er zal belangstelling gewekt worden voor het Neder»
landse bedrijfsleven en de schoonheid van eigen land. Er zijn rondreis*
bibliotheekj-es beschikbaar en er ligt een plan voor een groots opgezette
tentoonstelling over de besteding" van de vrije tijd. Er zijn syllabi en licht*
beelden gereed voor het geven van cursussen "en lezingen. Er wordt een
cartotheek aangelegd van alle deskundige leiders, waarmede „Vreugde en
Arbeid" in de toekomst kan samenwerken.
Ziehier.xslechts een beknopt overzicht van het schier onbegrensde terrein,
hetwelk deze afdeling in de toekomst zal moeten bestrijken.

In aansluiting met het bovenstaande wordt ons nog het volgende gemeld:

1. Aan alle leiders van de Districtsdiensten „Vreugde en Arbeid" is een
exemplaar van het boekje „De Nederlandse Musea" gezonden, waarin alle
musea in Nederland met een beschrijving vermeld zijn.
Vakgroepen, welke een excursie naar een museum kunnen organiseren,
kunnen zich dus met genoemde functionarissen in verbinding stellen.
Leden van het N.V.V., die musea willen bezoeken, kunnen bij hen inlich*
tingen verkrijgen.

2. In samenwerking met het Centraal Bureau kunnen cursussen in de
Duitse taal worden georganiseerd.
Leden, welke hieraan wensen deel te nemen,' kunnen bij hun vakgroeps»
bestuur of bij de Districtsdienst "van „Vreugde en Arbeid" er op .aan»
dringen een dergelijke cursus te organiseren.^

3. Ter beschikking zijn," voornamelijk voor 't platteland, uitleenbibliotheekjes
van 50 of 100 boeken, waarbij aan leden in plaatsen, waar hiertoe behoefte
bestaat, door het N.V.V. de gelegenheid kan worden geboden, boeken tegen
zeer lage prijs in bruikleen te verkrijgen. Deze boeken*collecties kunnen
na verloop van tijd w«rden omgeruild. Inlichtingen bij de Districtsdiensten
of het Centraal Bureau.

Kervo/g van pagina 6.
_^n en zonder tingelencle dansmuziek.

^t moet een centrum zijn van schoon*
e'd, door de natuur geschapen en door

Qe cultuur gewrocht.

en groot gedeelte van het landgoed
™°rdt geheel in zijn oorspronkelijke
iaat gehouden. Een schier eindeloze
"dernis van heidevelden en zandver*

, uivingen, onderbroken door woeste
eilnenbossen en jeneverbesgroepen,

het zuidelijk gedeelte van het
Park. Hier vindt men de

k üdbaan", het uitgestrekte domein
°°r de honderden herten, reeën en
'Ide schapen, dat door een hekwerk

^an het overige gedeelte van het land*
Soed gescheiden is. Er zijn openingen in

* hek, waardoor wel mensen de „ w ild»
aan" kunnen betreden en verlaten,
aar waarvan de dieren geen gebruik

'Unnen maken, omdat ze over een .ras*
-fwerk zouden moeten ' lopen, waarop

^Un smalle hoeven geen houvast heb»
^ n- Ook ander wild leeft hier in grote
^^rscheidenheid. De vos sluipt rond tus*
j^n de struiken en in de winter kan men

'er> als men geluk heeft, enkele exem*
t(.

aj_en van de kolossale zee*arend aan»
v

 e''en, de grote grijs» tot roodbruine
e 8 :1 rnet een vlucht van bijna twee en
, halve meter, die in het komende
£°ude jaargetijde uit Noord*Oost»
j, r°pa naar onze streken afdwaalt.
•yet noordelijk gedeelte van de „Hoge
nj

 UNye" is cultuurgebied: Hier laat men
(je t de natuur haar vrije loop gaan,

. tracht men het landschap te ver*
?". door bijzondere aanplantingen,

men §ebruik maakt van de resul*
^ n der moderne bosbouwwetenschap.
d e

e i l ,V a n inspannende arbeid zijn aan
cultuurgronden van het landgoed ten

koste gelegd. Een plantenliefhebber be*
vindt zich hier in een paradijs. Het
doorsnee*publiek geniet wellicht het
meest van de fraaie rhododendrons, de
cypressen en van de Amerikaanse eiken,
die in het najaar staan te pronken met
een weelde van rood en rossig blad.
Maar niet alleen aan de bomen en strui*
ken, de mossen en bloemen hebben de
beheerders van het Nationale Park hun
zorgen gewijd. Het gebied moest toe*
gankelijk worden gemaakt en daartoe is
een uitgebreid net van uitstekende auto*
wegen en fietspaden aangelegd, die zich,
zonder het natuurschoon te breken, door
het landschap slingeren. Wie er gebruik
van maken wil, ga zijn gang. Wie liever
overal dwars doorheen loopt, kan dat
eveneens doen, mits hij in het cultuur*
gebied maar oppast niets te beschadigen
van wat met zorg is gekweekt.
Ook kunstenaars hebben hun aandeel
bijgedragen tot de verfraaiing van dit
prachtige land.

In het noorden van het landgoed, te*
midden van plantsoenen, waar de wit*
gevlekte berken zich spiegelen in brede
vijvers, verrijst het jachtslot Sint Hu*
bertus, dat met zijn karakteristieke
toren de omtrek beheerst. Het is in
1914 gebouwd door Dr. H. P. Berlage.
De legende van Sint Hubertus, die Ber*
lage bij zijn ontwerpen inspireerde, ver*
telt van den onverschrokken woesten
jager Hubertus, die eens op zijn zwerf*
tochten door de bossen een hert zag
staan, zo 'vol kracht en zo mooi, als hij
nog nooit had gezien. Het hert droeg
tussen de takken van zijn gewei een
kruis, waarvan een wonderlijk licht af*
straalde. Hubertus stond stil, als aan
de grond genageld; zijn pijl en boog liet

hij vallen uit zijn hand. Toen klonk er
een stem, die sprak: „Hubertus, indien
gij u niet wendt tot wat des geestes is,
zult gij ter helle varen". Hubertus viel
op de knieën en bad. Toen hij de ogen
weer opsloeg, was het hert verdwenen,
maar de boodschap, die het hem bracht,
heeft Hubertus verstaan. Hij zei de
jacht vaarwel en stelde zich in dienst
van de kerk. De koene jager werd een
vroom en liefderijk priester.
Wie deze legende kent, begrijpt, waarom
Berlage de St. Hubertushoeve bouwde in
de vorm van een. hertegewei en waarom
in de toreft een kruis is verwerkt/.
Het kostbare interieur van het jachtslot
en de talrijke kunstschatten, die het be*
vat, geven een bezoek aan de Hubertus*
hoeve nog een bijzondere bekoring. Als
men het gebouw verlaat, hééft de geest
wel -enige ontspanning nodig. Deze kan
men vinden-bij de talloze forse karpers,
die hoog opspringen uit de Vijver en
vraatzuchtig happen n;uir alles, wat men
in het water werpt. Of men kan een
wandeling maken naar het nabij gelegen
fasantenpark met zijn grote vogelrijk*
dom en met zijn banken, die noden tot
een zitje in de schaduw van een oreed
gelommerde kastanje.
Bij de „Pampelt" een onbewoond huis,
dat eens een. eenzame herberg was aan
een Hessenweg, begint het Museumpark
met zijn ruige heuvelrug, die vooral van
de Franse berg prachtige vergezichten
biedt. Voor dit gedeelte van het land*
goed is een groot museum ontworpen,
dat de Belgische architect prof. Van der
Velde zou bouwen voor dé uitgebreid^
schilderijenvèrzameling der familie Krol*
Ier. De natuurstenen voor het museum
zijn aangevoerd, maar tot de bouw is
het tengevolge van allerlei omstandig*
heden niét gekomen. Enkele- jaren ge*

leden kwam een' voorlopig museum tot
stand, dat nog vrij groot is, maar slechts
ruimte heeft om een derde gedeelte der
zogenaamde KröllersMülIerscollëctie, die
thans in het bezit van de .staat is, te
exposeren. Bij toerbeurt worden de
schilderijen, waaronder zich de meeste
werken van Vincent van Gogh bevin»
den, tentoongesteld. Thans is het n>u*
seum jammer genoeg gesloten en "heeft
men de schilderijen, met het oog op
oorlogsgevaar, naar een veilige plaats
moeten „evacueren".

In en nabij het Museumpark vragen nog
andere kunstvoorwerpen onze aandacht.
Prof. Van der Velde schiep hier in dgen
architectonische tuinaanleg de monu*
mentale President Steynbank. Aan de
voet van de Franse berg ligt het in reliëf
gebeeldhouwde hertegewei van Jonn
Raedecker en meer in de nabijheid van
het jachtslot vinden wij diens „Stenen
Hert". Het indrukwekkendst is rnis»
schien het standbeeld van generaal
Christiaan de Weth in het Otterlose
zand. Op een tocht te paard over de
Veluwe kwam de Boerengeneraal eens
hier voorbij en hij zei, dat deze dorre
vlakte hem herinnerde aan de onafzien»
bare ruimte van „die Veld" van Zuid»
Afrika.
Op de „Hoge Veluwe" heeft men ver*
scheidene dagen nodig om alleen het
allervoornaamste te leren kennen. Maar
ook wie er een bezoek van slechts één
dag brengt, zal met een schat van
nieuwe ervaringen en innerlijk rijker
huiswaarts keren. De kunstl iefhebber en
de minnaar van de natuur en ook hij,
die een dag met zichzelf alleen wil zwer*
ven door eenzame bossen en over vér»
laten heidevelden, kunnen in het Natio»
nale Park vele sóhonc uren beleven.



Hollanders ten in de Poolzee
„Pracht»kerels zijn 't, stuk voor stuk,
voor wie je de grootste bewondering
moet hebben, die over hun zware arbeid
nooit tegen anderen zullen klagen, zelfs
niet, als zij 72 uur aaneen in de Pool»
zee in touw zijn, met slechts een paar
uur rust aan 't einde van die drie
dagen!"
Met warmte en enthousiasme klinkt dit
uit de mond van Klaas Smelik, den
schrijverszeeman van het enige tijd ge»
leden bij de Hollandia»Drukkerij N.V. te
Baarn verschenen boekwerk „Hollanders
vissen in de Poolzee".
„Wat zal ik er veel over vertellen?" zegt
Smelik, als ik tegenover hem zit in de
woning aan de Wijkerstraatweg in Vel*
sen, en probeer hem aan 't praten te
krijgen, „'t Is allemaal eigenlijk zo sim»
pel en eenvoudig; die lui doen wat ze
doen moeten, en basta verder!"
't Lijkt een beetje moeilijk, om Klaas
Smelik, „Ome Klaas", zoals de zeelui
van de „Erin", waarmee hij een reis naar
de Noordelijke Poolzee deed, om er o.a.
de copy voor zijn boek te verzamelen,
aan de praat te krijgen, „'t Staat alle»
maal in het boek",, is nu niet bepaald
hoopvol stemmend, als men 'n inter»
view wil beginnen. Maar Ome Klaas

- ontdooit vrij spoedig, vooral als ik hem
vraag, of hij geen fotosmateriaal heeft,
en of hij me daarvan dan niets wil ver»
tellen. Dan blijkt het „Poolzee=ijs" al
gebroken, en wij verkeren samen meer
dan twee uur tussen de barre schotsen
in het barre Noorden, in een omgeving,
waar het Noorderlicht zichtbaar is,
waarvan Klaas op smeuige wijze verhaalt
van die „prachtige kerels", die onze
Hollandse Poolzee»visseers,' stuk voor
stuk, waren en zullen blijven, als zij er
eenmaal (maar dan onder héél wat
betere maatschappelijke en economische
omstandigheden!) weer zullen heengaan.
„Want zoals dat in 't verleden geweest
is, zp mag het nooit meer worden",

voegt de schrijver er aan toe. „Dat was
niet alleen geheel en al onjuist, 't was
voor deze harde, noeste arbeid feitelijk
niet veel meer dan een hongerloontje
aan de ruime kant!"

v

Klaas Smelik is een man, die getracht
heeft zich volkomen in te werken in het
leven van den stoeren Hollandsen zee»
man.
„Hoe ben je er eigenlijk toe gekomen,
om eens zo'n reis mee te maken?"
„Och, wat zal ik zeggen, d'r stroomt nou
eenmaal zeemansbloed door m'n aderen!
'k Heb zelf lange jaren gevaren, over
alle zeeën en dan voeren we door de
vissers heen. Als je dan zo'n treiler van
300 ton zag, dan dacht je bij jezelf wel
eens, wat zullen die Jcerels meemaken!
Toen ik de „zeedienst" uit was, liep ik
eens in IJmuiden, waar ik kennis maakte
met 'n stuurman; ik wilde wel eens 'n
paar dagen met die lui de Noordzee op-
Da's gebeurd, en toen is eigenlijk van«
zelf die Poolzee»tocht erop gevolgd.
Maar nog oens, ik heb kerels leren
kennen, gehard door een leven, zo stoer
en zo machtig, dat ik morgen weer met
ze zou willen meegaan!"
Een maand zijn we met de „Erin" weg"
geweest, en ik heb er iets van de oude
Hollandse glorie beleefd! Als je ziet, hoe
die lui de gehele nacht vissenstrippen,
d'r alleen maar even afgaan voor een
bakkie bruin of om vlug wat te eten.
als ze zo 72 uur aan één stuk aan dek
staan, nou, dan zeg je ook wel eens, en
zelfs meer dan eens: de vis wordt duur
betaald! En laten wij — het publiek -
dan toch vooral niet klagen, als we een
kwartje of meer voor zo'n kleine v's

moeten betalen!" Ome Klaas wordt bijna
kwaad, als hij daaraan denkt! Ten on'
rechte? Laten we 't maar eerlijk beken-'
nen: neen l Niet zonder enige wrevel
merkt hij ook op, dat de rusttijden voor
de mensen bij de- Duitsers wel goed ge*

(Foto's; „Aroeui")
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werkloosheid als
verschijnsel

op ons actieprogram het punt van 'de
werkloosheidsbestrijding voorop staat, is geen
toeval. Het is met opzet vooraan geplaatst, omT
Jjat de werkloosheid heel het optreden der ar-
'eldersbeweging verlamt en de opheffing daar-

van de sleutel is naar een betere sociale samen-
leving.
Set is ongetwijfeld geen gemakkelijke taak om
tot een volledige opheffing der werkloosheid te
Seraken. Vroegere regeringen hebben het ge-
Probeerd, doch ten volle gelukt is het niet. Ook
e arbeidersbeweging heeft vele pogingen in het

Werk gesteld om de gesel der werkloosheid uit
Se. maatschappij te bannen. In dit verband
herinneren wij slechts aan „Het Plan van de
Arbeid", ontwomen door de moderne arbeiders-
keweging. Was dit plan toegepast, de werkloos-

lgid zou, zo niet geheel verdwenen, dan toch
een belangrijk deel zijn ingedamd. Het
is echter niet uitgevoerd, doch onder de

lr*vloed daarvan heeft de Overheid toch aller-
Wege plannen tot uitvoering gebracht, waardoor

3 Werkloosheid verminderde. Ook de opleving
^an het bedrijfsleven werkte er aan mede, dat
let aantal werklozen verminderde en het getal

^erkenden toenam.
t kan het beste worden aangetoond met

ClJfers van onze vereniging. Wij hebben wel zo-
' groepen arbeiders georganiseerd om peil

6 kunnen trekken op de ontwikkeling der
^erkloosheidscijfers in het algemeen.
**et hoogste percentage werklozen, dat de fa-

rjeksarbeiders gekend hebben, is 45. Dat was
°0 l Januari 1936. Toen waren van iedere 100
eden, niet minder dan 45 werkloos. Daarna

J"ad echter regelmatig een daling in.
'en maand na het uitbreken van de oorlog, op

* October 1939, telden wij nog 23 pet. werklozen.
e daling zette zich op gelukkige wijze voort, zo-

iflat wij op l Mei 1940 nog „slechts" 17 pet.
Werklozen telden, al moet er eerlijkheidshalve
aan worden toegevoegd, dat er bovendien een
^oot aantal in militaire dienst was". Werkloos
Waren op genoemde datum 4916 leden en in

Elitaire dienst waren 2389 leden. Het aantal
^erkende leden bedroeg echter op l Mei van
enoernd jaar 20.956, een ongekend aantal

sedert vele jaren.

Na Mei 1940 steeg de werkloosheid aanvankelijk
°Pnieuw en wel tot 34 pet. op l Juni 1940. Toen
rad er weer een langzame daling in en op
1 April 1941 was de stand: 21 pet. of 4675 werk-
lQZe en 17.705 werkende leden. Hoewel de toe-
tand dus weer wat gunstiger is geworden, is

^et, sinds ons land in de oorlog is betrokken,
°°rtdurend slechter geweest dan even voor de

°orl0g het geval was.
^errnee is wel duidelijk gemaakt, dat het punt
uer
voor
De

werkloosheidsbestrijding voorop staat en
°P moet staan in ons program.
werkloosheid zal echter nooit geheel ver-

fijnen zolang het kapitalistisch productie-
rsteem bestaat. Sterker: Het kapitalisme kan

zonder werkloosheid bestaan. Wij hebben
- op een internationale arbeidsconferentie

5 Genève een vertegenwoordiger der werk-
°eyersgroepen horen betogen, dat 10 pet. werk-
°2en als een normaal verschijnsel moest wor-"
en beschouwd. Let wel „Een normaal verschijn-

" In het kapitalisme dan, wel te verstaan. Dat
'e*sel kan blijkbaar niet zonder een reserve

a*"..eiders.
2ou dat op zichzelf nog te verklaren zijn,

wanneer maar de arbeiders, die op een bepaald
ogenblik „overbodig" zijn, op de een .of andere
wijze het loon werd doorbetaald. Doch daaraan
denkt geen enkele werkgever. De overbodige ar-
beiders zijn steeds afgeschoven op de overheid
en de werklozenkassen der vakorganisaties. De
werkgevers betaalden geen cent aan de uit-
kering voor de werklozen.
Helemaal juist is dit echter ook weer niet. Er
waren werkgevers, die, in overleg met de over-
heid een wachtgeldregeling troffen, waaraan zij
belangrijke sommen hebben bijgedragen. Deze
wachtgeldregelingen komen er de laatste tijd
steeds meer, ofschoon de lasten, die thans op
de werkgevers gelegd worden, groter zijn dan
voorheen. Hoe sympathiek ook de wachtgeld-
regelingen zijn, toch blijven het lapmiddelen.
Algemeen kunnen deze in hun tegenwoordige
vorm nimmer worden. Het zijn slechts de kapi-
taalkrachtige werkgevers, die een wachtgeld-
regeling kunnen treffen. Daardoor kan ook

slechts een deel der arbeiders van deze maat-
regel profiteren. Toch zullen wij met ijver onze
pogingen op dit gebied voortzetten.
Wij blijven dus strijden tegen de werkloosheid
zelf, zowel als tegen haar gevolgen.

Het leven wil, dat wij-doen. Het leven wil niet

alleen, dat we geestelijk actief zijn: het leven

wil daden. Het besef iets onvoldoende of zelfs

zeer verkeerd gedaan te hebben, is nooit zo

kwellend als 't besef iets niet gedaan te heb-

ben, dat we hadden behoren te doen. Want wie

Fouten begaat, heeft nog deel aan het teven

en zal door het leven gestraft worden en her-

steld; doch berouw over nalatigheid blijft een

vergeefse foltering. JUST HAVELAAR.



[TT
—

uu) niiiiiiii
J — H r^

A ardewerk-industr're
N.V. Kristal-, Glas- en Aardewerkfabriek „De

Sphinx", v.h. Petrus Regout en Co., te Maastricht
Geruime tijd geleden hebben wij reeds een confe-
rentie gehad met de directie van deze onderneming,
op welke conferentie wij ons voorstel tot verhoging
der lonen met 10 pet. hebben verdedigd. De directie
stond tegenover ons verzoek om loonsverhoging niet
afwijzend en wij kregen de toezegging, dat door haar
met de andere directies te Maastricht overleg zou
worden gepleegd, waarna wij bericht konden tege-
moet zien. Toegezegd werd zelfs, dat dit spoedig
zou gebeuren.-
De conferentie vond op 21 Maart 1941 plaats, zodat
we dus nu wel kunnen zeggen dat dit antwoord in
elk geval niet spoedig is gezonden, ondanks het feit,
dat wij er inmiddels aan hebben herinnerd. Naar
aanleiding van deze gang van zaken hebben wij
tegenover de directie onze grote teleurstelling uitge-
sproken. De ontstemming onder de arbeiders hier-
over wordt met de dag groter.
Wij begrijpen dan ook niet, waarom de directie niet
meer spoed betracht in deze voor de arbeiders toch
zo belangrijke kwestie, temeer daar reeds in tal van
bedrijven in het land loonsverhogingen tot stand
zijn gekomen en ook de arbeiders, werkzaam aan
de „Sphinx", door de steeds groter wordende moei-
lijkheden reikhalzend naar. resultaten uitzien.
Wij hopen, dat de directie nu oog zal hebben voor
de moeilijkheden der arbeiders en dan ook spoedig
aan de redelijke verlangens van hen zal tegemoet
komen.

Plateelbakkerij „Schoonhoven", te Schoonhoven.
Wij' hebben met de directie van bovengenoemde
onderneming een bespreking gehad over het afslui-
ten van een collectief contract, waarvoor, zoals men
weet, door ons een exemplaar van de C.A.O., die bij
de Plateelbakkerij „Zuid-Holland" geldt,, haar ter
bestudering is gezonden. Op de bespreking bleek, dat
de directie in principe met het afsluiten van een
contract accoord gaat. Enige wijzigingen zou zij ech-
ter gaarne zien aangebracht. In de eerste plaats
een afwijking van het overeengekomen minimumloon
voor hen, die niet als geheel valide arbeiders kunnen
worden beschouwd, waarmede de besturen, na rug-
gespraak met het personeel, accoord kunnen gaan.
Het minimum-uurloon voor de valide arbeiders zal
dan evenwel op 45 et. moeten worden gebracht.
Tevens wilde de directie de drie loonklassen uitbrei-
den tot zes. Wij achten het echter gewenst, dat het
aantal loonklassen volgens het contract met de
P.Z.H, blijft gehandhaafd, terwijl dan over een
andere indeling der groepen desgewenst zou zijn
te praten. In verband met een en ander hebben wij
opnieuw om een bespreking verzocht, waarvoor in-
middels een datum is vastgesteld.

Ceramiek- en Aardewerkfabriek „Erica", te
Hoogezand en Aardewerkfabriek „Irene", te
Hoogezand.

Zo men weet, zijn we met bovengenoemde directies
bezig te komen tot- een collectief contract en wij
hebben met de directie van eerstgenoemde fabriek
over een ontwerp-contract reeds een bespreking ge-
had.
Wij kunnen mededelen, dat we tot overeenstemming
zijn gekomen, waardoor alle arbeiders van 23 jaar
en ouder als minimum het voor hen vastgestelde
loon zullen ontvangen. Voor de arbeiders vallende
onder de eerste groep bedraagt het minimumloon
ƒ 18.50 en dat voor de tweede groep f 25. per week.
Er is n.l. wat betreft de werkzaamheden tevens een
groepsindeling gemaakt en op voorstel van de direc-

s zijn we accoord gegaan om het collectief contract
op l Juni te doen ingaan, waarbij we echter hebben
verzocht, om, voor wat de lonen betreft, niet te
wachten tot l Juni, maar deze lonen reeds nu uit
te betalen. Wij mogen immers vaststellen, dat wij het
tenslotte over de lonen en ook over de andere bepa-
lingen eens zijn geworden en het lijkt ons daarom
redelijk, dat de arbeiders nu niet moeten wachten
tot. l Juni, daar deze termijn door de directie van de
„Erica" is gesteld, opdat wij over hetzelfde contract
tot overeenstemming zullen geraken met de directie
van de „Irene".
Wij vertrouwen, dat de directie van de „Erica" met
deze bepaling accoord zal gaan en wij hebben tevens
opnieuw de correspondentie met de directie van de
„Irene" weer ter hand genomen. Wij hopen ook
spoedig met haar tot eenzelfde regeling van de
arbeidsvoorwaarden te geraken.

Chemische bedrijven

N.V. Stikstofbindingsindustrie „Nederland". '
te Dordrecht.

Wij' hebben met het personeel van bovengenoemde

NDUSTRIEEN
onderneming een vergadering gehad, op welke ver-
gadering het dringend verzoek kwam, met de directie
in overleg te treden terzake van verbetering der
lonen.
Wij hebben ons dan ook met een dergelijk verzoek
tot de directie gewend, temeer daar ons bleek dat
inderdaad de lonen aan deze onderneming, mede in
verband met de algemene toestand, zeer laag dienen
te worden genoemd. Een vergelijking met soort-
gelijke ondernemingen is moeilijk te geven, daar
die er bijna niet zijn. Wij hebben echter wel kun-
nen constateren, dat de lonen in Dordrecht en om-
geving in het algemeen hoger zijn dan die, welke
momenteel aan arbeiders van bovengenoemde onder-
neming worden betaald.
Wij hebben de directie dan ook medegedeeld, dat
wij, rekening houdende met de algemene toestand,
een loonsverhoging van 20 pet. zeker niet voldoende
achten om de toestand in de gezinnen der arbeiders
ook maar bij benadering in evenwicht te brengen,
doch dat dit op zichzelf een niet onbelangrijke ver-
zachting der zorgen zou brengen en wij hebben
haar'dan ook dringend verzocht om, indien het ook
maar enigszins mogelijk is, hieraan te willen vol-
doen.
Wij hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt
de directie te verzoeken, de vacantie aaneengeslo-
ten te willen geven. Dit is n.l. nog niet het geval.

N.V. Wennex Bleekpoederfabrieken v.h.
Wennekens en Van Neck, Oosterbeek.

In verband met een door ons gedaan verzoek aan
de .directie van bovengenoemde onderneming, ter
zake het tof stand komen van een loonherziening,
hebben wij met haar een bespreking gehad".
Op de bespreking bleek, dat de directie bereid was
de lonen in gunstige zin te herzien, terwijl de werk-
tijd, welke gesteld was op 42 uur voor ongehuwden
en 43 uur voor gehuwden, zal wórden gebracht op
45 uur.
Overeenstemming, werd bereikt tot verhoging van
lonen van een dertiental arbeiders, welke verhogin-
gen variëren van 2 tot 10 cent per uur.
Hierdoor zijn een aantal personen, die reeds op een
hoger uurloon staan, uitgezonderd.
Door de directie is inmiddels aan het College van
Rijksbemiddelaars vergunning verzocht, bedoelde
verhoging te mogen toepassen en deze op 25 April
1941 te doen ingaan. Wij hebben aan dit verzoek
onze adhaesie betuigd en tegelijkertijd de directie
dank gebracht voor haar bereidheid om tot herzie-
ning der lonen over te gaan.

N.V. „Organon" tot bereiding van orgamirale
preparaten op wetenschappelijke grondslag te
Oss.

Zo men weet, hebben wij indertijd een ontwerp-
contract gezonden, waaromtrent overeenstemming
werd bereikt, behoudens de bepalingen inzake de
lonen en vacantietoeslag. De directie verklaarde zich
bereid, aan het eind van Mei de loonpositie opnieuw
met ons te bespreken.
De arbeiders drongen er echter op aan om, in af-
wachting van deze bespreking, de directie te ver-
zoeken 48 uren loon uit te betalen, daar door de
verminderde werktijd, eerst tot 36 uur en later tot
42i uur, een vermindering in het weekinkomen tot
stand was gebracht. De directie deelt in haar ant-
woord mede, hiertoe geen aanleiding te vinden, daar
dit practisch zou neerkomen op een loonsverhoging
van 12J pet., ook al geschiedt dit, aldus de directie,
onder de titel van meer uren-betaling en niet onder
die van verhoging van het uurloon. Wij hebben de
directie er echter op gewezen, dat ons verzoek prfn-
cipiëel een geheel ander verzoek is dan dat om
verhoging van de uurlonen. Uitbetaling toch van
het bestaande uurloon over een groter aantal uren
tot een maximum van 48 uur per week, kan geschie-
den binnen de grenzen van de bevoegdheid der
directie, zonder dat daarvoor goedkeuring van het
College van Rijksbemiddelaars nodig is. De directie
is tevens vrij, een dergelijke uitbetaling van tijde-
lijke aard te doen zijn, of op een gegeven ogenblik
te beperken, of geheel in te trekken.
Het komt er d-us op neer, dat wij. hangende ons
verzoek om tot een huivende verhoging der uurlonen
te komen, een tiiriplijke verruiming van het week-
loon hebben bepleit.
Tegelijkertijd hebben wij opnieuw een ontwerp-
contract gezonden, waarin de wiizigingen. zoals die
ot> de laatstgehouden conferentie zijn besproken, ,
ziin verwerkt.
Wii vertrouwen, dat wat betreft ons eerste verzoek
de directie hieraan zal willen tegemoet komen en
wij zullen, zodra de directie met de inhoud van het
nieuwe ontwero-contract accoord gaat, de contrac-
ter gereed maken.
Wï' kurmpn nog mederfpleri. rtat. inerte on verziek
vaa de directie, we inmiddels met het samenstellen

van de fabriekscommissie, zoals die in het contract
wordt geregeld, bezig zijn.

Hout-industrie
Westlandse kistenfabrikanten

Zo men weet, zijn wij reeds enige tijd bezig pogingen
in het werk te stellen om te komen tot afsluiting
van een collectief contract, geldende voor alle West'
landse Kistenfabrikanten, waarbij dan de formu-
lering van het contract 1938 — 1939 als leidraad zou
kunnen dienen.
Deze pogingen faalden steeds en op de laatste b6'
spreking waren slechts een vijftal ondernemingen
vertegenwoordigd, zodat geen overeenstemming kon
worden bereikt. Daarna werden door deze VU*
fabrikanten opnieuw alle fabrikanten bijeen'
geroepen, waarop een tiental ondernemingen hebben
gereageerd. Op deze bijeenkomst bleek wel geneigd'
heid bij de werkgevers te bestaan tot het geven van
loonsverhoging, doch tot het treffen van een vaste
regeling en het scheppen van eenheid in de lonen
plus het invoeren van één week vacantie, bleek geeO
voldoende medewerking mogelijk. Nadat gebleken
was, dat op de conferentie geen overeenstemming
mogelijk was, hebben de werkgevers een commissie
benoemd; deze commissie zou dan de zaak in eigen
kring opnieuw bekijken, waarna een conferentie zoU
plaats vinden, die echter niet is doorgegaan, omdat
de werkgevers niet tot overeenstemming kwamen
over de loonschaal. Indien alleen de 10 pet. tijdelijk
toeslag, waartoe de werkgevers zich bereid ver-
klaarden, op de bestaande lonen wordt toegepast.
dan blijft de chaotische toestand in de Westlandse
Kistenindustrie, welke sociaal ontoelaatbaar is, W
staan. Aan deze chaos dient, naar de mening der
besturen, een einde te worden gemaakt en waar
rechtstreekse onderhandelingen met de werkgevers
blijkbaar niet mogelijk is, hebben de bestureri ziel1
tot het College van Rijksbemiddelaars gewend, met
het verzoek, om aan de desbetreffende werkgevers
dé arbeidsvoorwaarden te willen opleggen, zoals die
zijn omschreven in de C.A.O., geldende voor de firnia
Van Kuyvenhoven te Naaldwijk, met dien verstande.
dat er wijzigingen worden aangebracht, die nodig
zijn, om de overeenkomst pasklaar te maken vooï
alle Westlandse Kistenfabrikanten. Wij hebben W'
College van Rijksbe^niddelaars wijziging en voor'
stellen voorgelegd, die naar onze mening in net
nieuwe contract dienen te worden opgenomen. Dool
de besturen is er op gewezen, dat er ook nu een
aantal werkgevers van mening is, dat hetgeen dopr
de organisaties wordt gevraagd, volkomen redelijk
is en zonder bezwaar kan worden ingewilligd.
Het College hebben wij medegedeeld, indien een
spoedige beslissing niet mogelijk is, dat de besturen
het in elk geval noodzakelijk achten, dat dit Collega
ten opzichte van het loon en het invoeren van een
vacantie van een week, een voorlopige beslissing
neemt, zodat niet het invoeren van op deze punten
zo noodzakelijke verbeteringen achterwege blijft.
omdat wellicht over andere punten nog enige ophel-
dering nodig is.

Papier-industrie
N.V. Papierfabriek Van Houtum en Pal*1"1

te Apeldoorn.
Deze directie heeft de indertijd ingestelde duurte'
toeslag zonder goedkeuring ingetrokken. Daar di»
in strijd is met de bestaande verordening op dit f?e'
bied, hebben wij verzocht de duurtetoeslag van »
pet. met terugwerkende kracht vanaf 15 Mei 194°
opnieuw uit te betalen. Wij kunnen mededelen, da*
aan ons verzoek volledig is voldaan.
Wij vertrouwen, dat de arbeiders, werkzaam in deze

fabriek, de werkzaamheid -van onze organisatie
in deze zullen erkennen en wij nemen .aan. dat de
ongeorganiseerden niet alleen van dit succes zullen
profiteren, doch ook de organisatie zullen steunen
om, evenals dat in het verleden het geval is geweest.
in het belang van de arbeiders te blijven werken.
Dat deze steun in de eerste plaats dient te geschie'
den door lid te worden van de Nederlandse Vereni'
ging van Fabrieksarbeiders (sters) behoeft geefl

nader betoog. .
Wij ontvingen inmiddels de mededeling, dat de
duurtetoeslag is betaald, n.l. 55 weken.
Dit is dus een aardig buitenkansje voor de arbeider*
en hieruit kan men opnieuw de veel omvattend6

werkzaamheid van onze vereniging leren kenne^
Wij vertrouwen, dat ook de arbeiders van hun ka11*
het een en ander hebben gelee*d.

N.V. Verenigde Papierfabrieken, te
Tot ons genoegen kunnen wij mededelen, dat &
directie van bovengenoemde onderneming door n6;
College van Rijksbemiddelaars op ons verzoek J

genoodzaakt over te gaan tot het opnieuw uitt>e

talen van de duurtetoeslag en bovendien tot het
talen van de onrechtmatig ingehouden t
dus met terugwerkende kracht vanaf 15 Mei
waarbij evenwel de incidenteel verleende toeslag6^
afgetrokken moeten worden. t
Voorwaar een mooi resultaat en wij vertrouwen, da
de arbeiders, werkzaam aan deze ondernerflWj
daardoor zullen inzien dat het werk van de or£arilg
satie evenals voorheen nuttig kan zijn, mits d

arbeiders zich bij die organisatie aansluiten.


