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VOORAF
Op den derden November van het
jaar 1940 heeft Commissaris Wou»
denberg aan het Nederlandsen Ver*
bond van Vakvereenigingen een
gemeenschap verbonden onder den
naam „ Vreugde en Arbeid".
Zooals bij elke gelegenheid waar
zich iets geheel nieuws aandient,
zijn ook bij de stichting van
„Vreugde en Arbeid" bij vele
kers in Nederland vragen gerezen:
„Wat wil „Vreugde en Arbeid?"
„Waarom werd deze gemeenschap
opgericht?" „Wat doet „Vreugde en
Arbeid" en wat wil zij gaan doen?"
„Wat gaat er gebeuren met het
bestaande cultureele werk der vak*
E
organisaties?" „Waarom is „Vreug*
de en Arbeid" noodzakelijk voor
eiken Nederlandschen arbeider?"
De gemeenschap „Vreugde en Arbeid" moet niet slechts bestaan vóór,
maar ook dóór alle werkers in ons land. „Vreugde en Arbeid" staat
voor een opgave, die het huidige arbeidsterrein der Nederlandsche
vakorganisaties verre te buiten gaat.
Daarom is, gedachtig aan de oude waarheid: „Onbekend maakt onbe*
mind", in opdracht van den Commissaris van het N.V.V., den Heer
H. J. Woudenberg, dit geschriftje samengesteld, dat op al deze vragen
een rechtstreeks en duidelijk antwoord wil geven. Eiken werkenden
mensch in Nederland, wien het ernst is met zijn streven naar een goed
geordende samenleving, naar arbeidsvreugde en levensblijheid, zij de
lezing van de volgende bladzijden aanbevolen, omdat misverstanden
en verkeerde begrippen slechts remmend kunnen werken op den weg
der verbetering!

*APBEID......

DE GRONDSLAG
Wij leven in een overgangstijd. Langzaam maar zeker glijdt het oude
weg en het nieuwe komt nader en nader.
De werkende menschen in Nederland, die in het oude tijdperk zooveel
te kort gekomen zijn, die zooveel eischen onvervuld en zooveel wens
schen onbevredigd hebben gezien, vragen zich met zorg en hoop
tegelijk af, of de nieuwe tijd hun iets beters zal brengen, iets waar»
luk goeds!
Het oude tijdperk, dat vele tientallen jaren heeft omvat, was een
periode, waarin de arbeid en de arbeiders overheerscht werden door
de belangen van het kapitalistische stelsel.
In het maatschappelijk leven bestond slechts de macht van het goud.
De waarde van den mensch in de samenleving werd afgemeten naar
den omvang van zijn materieel bezit. Wie tot de „bezitloozen" be*
hoorde, werd ter wille van het goud en het kapitaal, teruggebracht tot
maatschappelijke rechteloosheid. Hij diende de minachting voor zijn
bestaan en zijn levensbehoeften te aanvaarden. Hij moest zich noods
gedwongen neerleggen bij de afwijzing van zijn verlangens. Hij moest
afstand doen van zijn verlangen naar levensinhoud, naar vreugde en
geluk, en zich schikken in een leven, vol van moeizaam gedragen
moeilijkheden en zorgen.
Hy moest zijn levensjaren
vullen met een voortduren*
den strijd om het materieele
bestaan, waarbij al het
andere naar den achter»
grond, naar het tweede plan
werd teruggewezen. Zóó was
de oude tijd, die zijn nawer*
king ook nu nog doet ge*
voelen, maar die toch moet
gaan plaats maken voor het
nieuwe t Een nieuwe ge*
meenschap van werkende menschen wordt in
Nederland gebouwd. De eerste lichtstralen dringen
door de oorlogswolken heen. De macht van het goud
en kapitaal brokkelt af. Een nieuwe arbeidsgemeen»
schap verrijst op een nieuwen grondslag: ARBEID!
ARBEID is de waardescheppende factor in de men»
schelyke samenleving.

ARBEID is de hoogste waarde in het leven van eiken mensch.
ARBEID is de maatstaf waarnaar ieders beteekenis, ieders rechten en
ieders plichten worden afgemeten.
ARBEID is de voorwaarde voor het bestaan, de verzorging en de
levensinhoud voor iedereen!
ARBEID maakt eiken werker tot volberechtigd en volledig erkend
deelgenoot aan de arbeidsgemeenschap. Gouden belemmeringen vallen
weg: De weg naar de toekomst staat open voor iedereen! Niet langer
kan de gemeenschap zich van haar werkende deelhebbers afmaken met
het geven van een, veelal nog bekrompen, materieel bestaan aan den
werker en zijn gezin. Geen levensterrein kan en mag den werkenden
mensch afgesloten blijven. Belemmeringen op den weg naar vreugde,
blijheid en geluk worden opzij gezet.
Ieder, die zijn ARBEID verricht voor de gemeenschap, verwerft zich
het recht op een leven, dat in alle opzichten verzorgd wordt, dat vol*
doet aan alle natuurlijke behoeften en verlangens van den levenden
mensch en dat er op ingesteld is, alle vruchten van den arbeid der
gemeenschap in dienst te stellen van ieder persoonlyk.
Dit is de grondslag van „Vreugde en Arbeid":
Overal waar de krachten van den enkeling te kort moeten schieten,
om dezen toestand te bereiken, neemt de gemeenschap deze taak over!
Niet alleen zorgt het N.V.V. in den nieuwen tijd daarom voor de
directe, sociale, materieele belangen van den werker, maar door zijn
werkgemeenschap „Vreugde en Arbeid" ook voor de zoo noodige
geestelijke ontspanning en de behartiging der algemeene cultureele
ontwikkeling.

WAT VROEGER BESTOND
EN GEDAAN WERD
In dezelfde richting, waarin „Vreugde en Arbeid" wil
werken, hebben de georganiseerde arbeiders in Neder*
land, óók in de oude periode,
reeds veel kunnen doen.
Het ontwikkelings= en ontspan*
ningswerk heeft in tal van vake
organisaties een vooraanstaande
plaats ingenomen, vooral in de
grootere plaatsen. In duizenden
arbeidersgezinnen is daardoor
een stukje levensvreugde ge*
bracht, temidden van de zorgen
om het materieele bestaan. De
Troelstras Oorden, de Natuur*
vriendenhuizen, de jeugdkampen, de ontwikkelingscursussen van het
Instituut voor Arbeidersontwikkeling: Het zijn de tastbare bewijzen
van de wilskracht en den levenswil der Nederlandsche werkers.
Het is volkomen verkeerd, te denken, dat dit prachtige werk thans
zou worden vernietigd. Want dit alles is geschied tegen de kapitalis*
tische overheersching in, ondanks de minachting vóór, en de ontrech*
ting van den Nederlandschen arbeider.
In „Vreugde en Arbeid" vindt dit werk zijn voortzetting en verdere
uitbreiding. Nu het kapitalisme wankelt en de eereplaats aan den
arbeid wordt ingeruimd, nu zijn ook de moeilijkheden weldra ver*
dwenen, die tevoren aan den uitbouw van het cultureele werk der
vakorganisaties in den weg stonden.
VROEGER was deze verzorging BIJZAAK, die zoover mogelijk werd
doorgevoerd, naast de hoofdzaak van den materieelen strijd.
THANS is deze verzorging, NAAST de materieele verzorging, even*
eens HOOFDZAAK.
Daarom moet er thans een gemeenschap bestaan, die het voorhanden
zijnde werk tot in alle onderdeelen kan uitvoeren, die nieuwe taken en
opdrachten kan aanvaarden,
„Vreugde en Arbeid" is geen nieuwigheid, die aan de Nederlandsche
arbeiders wordt opgelegd.
„Vreugde en Arbeid" kon slechts worden gesticht, omdat duizenden
werkers jarenlang in de vakorganisaties hun plicht hebben gedaan,
omdat zy daarin hebben gewerkt en offers gebracht, omdat zy een

lichaam hebben opgebouwd, dat in de nieuwe verhoudingen een zeer
belangrijke rol kan en moet spelen by de ordening van den arbeid. De
kracht van dit lichaam, het N.V.V., heeft aan „Vreugde en Arbeid"
het leven geschonken, omdat het bestaan en de voortgang van deze
gemeenschap een der voorwaarden vormen, die aan het werk van de
vakbeweging in den nieuwen tijd zijn verbonden.
„Vreugde en Arbeid" brengt, op den nieuwen grondslag van den
Arbeid, de voortzetting van al wat op dit gebied vroeger bestond of
gedaan werd. „Vreugde en Arbeid" wil het goede behouden en uits
breiden tot heil van allen, die daarby betrokken zijn!

WAT WIL
„VREUGDE EN ARBEID"?
Het doel van de werkgemeenschap
laat zich in het kort als volgt
samenvatten:
„Vreugde en Arbeid" wil aan Jede=
ren werker in de Nederlandsche
volksgemeenschap de arbeidsvreug=
de en de levensblijheid verschaffen,
die hij zelf, als enkeling niet kan
bereiken.
LEVENSBLIJHEID:
door voldoening aan zijn behoeften
aan vreugde en ontspanning;
door verhooging van zyn geestelijk,
kunstzinnig en cultureel levenspeil;
door verbetering van zijn lichames
lijke gezondheid en verhooging van
zijn levenskracht;
door een juiste besteding van den
vryen tijd;
door het openen van wegen en mogelijkheden tot een doeltreffend
gebruik van de vacantie: Reizen en trekken, beleven en genieten.
ARBEIDSVREUGDE:
door verbetering en verfraaiing van werkplaatsen en bedrijven;
door het brengen van afwisseling en vreugde in den arbeidsdag;
door bedrijfssport en vakontwikkek'ng;

door verheffing van het hands
werk en verhooging der vakbes
kwaamheid.
Ieder werkende mensch, die voor
deze doeleinden zijn steun geeft
aan de gemeenschap „Vreugde
en Arbeid", helpt daarmede al
zijn arbeidskarneraden in het
geheele land. Ieder brengt daar*
door dus ook zijn eigen wen*
schen en verlangens nader tot
de vervulling. Ieder afzonderlijk
voor de gemeenschap: De ge»
meenschap voor allen!
De doelstellingen van „Vreugde en Arbeid" zijn geen theoretisch*
schoone frases: Zij zyn ingesteld op de practijk, worden door de prac*
tische behoeften der werkers volkomen gedekt, en wat nog meer zegt:
Zij zijn voor verwezenlijking vatbaar.
„Vreugde en Arbeid" wil meer vreugde en ontspanning
De moderne tijd, met zyn vele mogelijkheden en zijn voortschrijdende
technische vervolmaking, biedt gelegenheid te over om afleiding te
zoeken en te vinden bij den dagelijkschen arbeid en de normale zorgen
van het leven. Waarom moet dan een werkende Nederlander, een
arbeider, in den ruimsten zin van het woord, daarvan verstoken
blijven, terwijl toch juist hij meer dan eenig ander deze vreugde en
ontspanning noodig heeft? Alle deuren moeten open voor eiken wer*
ker: De kracht van de gemeenschap is daartoe de noodzakelijke sleutel!
„Vreugde en Arbeid" wil het geestelijk, kunstzinnig en
cultureel peil verhoogen
Ook in de ontspanning, in het zoeken naar levensvreugde moet
afwisseling bestaan. Er bestaan ontspanningsmogelijkheden en ven

makelijkheden, die uitsluitend zijn ingesteld op het verbreken van
de dagelijksche sleur: Zij hebben hun nut en kunnen niet gemist
worden. Maar er bestaan ook uitingen van Kunst en Cultuur, die men
aanschouwt of beluistert met een zekere inspanning, die men moet
leeren waardeeren, en die een zekere, niet te onderschatten, opvoe»
dende en verheffende waarde hebben. Ook deze inspanning kan de
levensvreugde verhoogen, omdat zij den inhoud van het leven verrijkt
en den werkenden tnensch volkomen losrukt uit het materieele.
Daarom vraagt naast de lichte amusements*
muziek, de vermaaksfilm en het bonte variété
ook het zuiver kunstzinnige aandacht van
„Vreugde en Arbeid". De grootste kunstenaars
uit verleden en heden worden in hun schoonste
scheppingen teruggebracht tot het werkende
volk, waaruit ook zij zelf zijn voortgekomen:
De prachtigste muziek der klassieken, de opera,
de dans: De Kunst aan het Volk!
„Vreugde en Arbeid" wil de lichamelijke
gezondheid verhoogen
Alleen een volk van krachtige werkers is in
staat zichzelf de waarborgen voor zijn rechten
te verzekeren. De bevordering van de volks*
gezondheid beteekent een onweerstaanbaren
aanval op veel ellende en moeilijkheden, op veel
overlast en verdriet Het oude spreekwoord, dat
alleen in een gezond lichaam een gezonde geest
kan huizen, geldt nog altijd! Nog veel en veel
meer dan thans geschiedt moeten de Neder*
landsche werkende mannen en vrouwen naar
de sportvelden en de tornlokalen
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kostbaarsten eigendom, hun lichaam, in goeden staat te houden. Sterker
dan waar ook spreekt hier de behoefte aan gemeenschappelijken arbeid
voor hetzelfde doel: Samen de schouders eronder, en niets kan het
tegenhouden!
„Vreugde en Arbeid" vult de vacanties 4
Het is niet voldoende, wanneer de kracht der vakbeweging eindelijk in
alle bedrijfstakken de betaalde vacanties voor alle werkers zal hebben
tot stand gebracht. Een vacantie, een jaarlijksche arbeidspauze van
meerdere dagen, van enkele weken indien dit mogelijk is, kan eerst
haar volle nut hebben, indien de werkers metterdaad in de gelegenheid
worden gesteld hun vacantie op de juiste manier te besteden.
Het heeft geen nut voor de geestelijke en lichamelijke ontspanning,
die men na een jaar van arbeid noodig heeft, om de vacantiedagen
door te brengen in een sombere en stoffige stad, of op een bovenhuis
in een huurkazerne.
Vacantie moet verbonden zijn aan zon, aan licht en lucht, aan bosch
of strand, aan verrijking van de kennis der natuur, aan het opdoen
van nieuwe ervaringen, het kennismaken met vreemde menschen, en
later ook met vreemde landen en volken.
Een arbeider alleen is daartoe nauwelijks in staat. Maar de gemeens
schap kan hem brengen waar hij wezen moet! Ook in Nederland
kunnen straks de schepen uitvaren om de arbeidskameraadschap van
verschillende volkeren te verstevigen! Ook in Nederland kunnen de
werkers uit alle deelen van het land in de vacanties nader tot elkaar
worden gebracht. ledere enkeling, die daaraan zijn steun geeft, brengt
de gemeenschap een stap vooruit!
„Vreugde en Arbeid" brengt werkplaatsverfraaiing
Wanneer by den vrede de laatste hindernissen van den oorlogstijd
wegvallen, en de Nederlandsche vakbeweging een aanvang kan maken
met haar socialistischen arbeid in den vollen omvang, dan komt ook
het vraagstuk aan de orde van de plaatsen, gebouwen en lokaliteiten,
waarin de Nederlandsche werkers hun arbeid verrichten. Nederland
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beeft tal van bedrijven, die aan alle moderne eisenen voldoen en die
kunnen wedijveren met veel wat in andere landen is gebouwd. Maar
dezelfde voordeelen van gezondheid en vreugde, die dit meebrengt
voor de daar werkende menschen, zijn voor honderdduizenden anderen
even broodnoodig. De werkplaatsverbetering en sverfraaiing, het
scheppen van een arbeidsomgeving, die den arbeid tot een vreugde
kan maken, ook dat behoort tot het werk, dat de gemeenschap
„Vreugde en Arbeid" wil aanvatten en doorzetten. Werkplaatsvers
fraaiing heeft niet alleen een materieel doel. Maar de arbeider in een
lichte, hygiënische, aangename werkplaats voelt reeds in deze omgeving
dat zijn waarde erkend wordt, zijn zelfbewustzijn en geestelijk peil
zullen erdoor worden verhoogd, de neerdrukkende invloed van de
somberheid zal verdwijnen en het laatste restje gevoel van „proleta*
riërsschap", van „verworpen zijn", wordt opzij geschoven.
„Vreugde en Arbeid" wil komen tot bedrijfssport
In de werkpauze of direct na den arbeidstijd komen alle werkers van
een bedrijf, van hoog tot laag, hoofd* en handarbeiders dooreen, bij
elkaar, om samen sport en lichaamsoefening te doen. Daar vallen de
uiterlijke verschillen weg voor het gezamenlijke doel: De verhooging
van ieders gezondheid en daarmede van ieders levensvreugde en
arbeidskracht. Gemeenschapszin en onderling begrip worden g&
kweekt, de onderlinge verhoudingen worden opgehelderd en verbeterd!
Er zyn bedryven en er zijn arbeidsmethodes, die van de betrokken
werkers een eenzijdig gebruik van het lichaam verlangen. Juist deze
menschen hebben, na een dag van uitsluitend zittenden of onafgebroken
staanden arbeid, een deugdelijke compensatie noodig voor hun andere
ledematen en lichaamsdeelen. De bedrjjfssport kan zich aan de bijzondere behoeften aanpassen.

„Vreugde en Arbeid": Afwisseling in den arbeidsdag
De eeuw der machinale productie moest voor de arbeiders zelf
nadeelen meebrengen. Van oudsher is het zelfsvervaardigde werkstuk
en de voldoening, die men vond aan het voltooien daarvan, de grootste
bron van de arbeidsvreugde én van het zelfbewustzijn van den
arbeider geweest.
Tallooze arbeiders in de groote bedrijven, aan de machines en aan
den loopenden band, moeten deze arbeidsvreugde thans missen, omdat
zij, uiterlijk, slechts kleine onderdeeltjes zijn van de groote fabrieks*
machinerie. Uiterlijk, want ondanks alle machines blijven zij met hun
arbeidskracht toch de spil, waar tenslotte alles om draait. De eentonig:
beid van hun werk kan hun arbeidsvreugde wegnemen en dus hun
levensblijheid schaden. Daarvoor dienen zij, als werkende mensch,
vergoeding te ontvangen! Daarom wil „Vreugde en Arbeid" deze
werkers tegemoetkomen, en hun deze vergoeding verschaffen in den
vorm van een aangename onderbreking van den arbeidstijd: uit«
voeringen op ieder gebied in de schafttijden en werkpauzes: concerten,
straks wellicht film en tooneel. Voor den werkenden mensch is het
beste nauwelijks goed genoeg!
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„Vreugde en Arbeid": Uitbreiding van kennis en
vakbekwaamheid
Ontwikkeling in algemeenen zin, zoowel als vermeerdering van de
kennis op het eigen arbeidsterrein, zijn beide van onschatbare waarde
om het leven van eiken mensch schooner en aangenamer te maken.
Wie zy'n kennis uitbreidt verhoogt zijn eigen beteekenis voor de
gemeenschap, verhoogt zijn aanzien en zijn zelfbewustzijn, kortom: hij
heft zichzelf op naar een hooger plan! Leiding en voorlichting zijn
daarbij noodig: „Vreugde en Arbeid" wil, als voortzetting van het
belangrijke werk, dat hier vroeger door allerlei instellingen is verricht,
deze leiding en voorlichting geven als vroeger, en zoo mogelijk nog
belangrijk uitbreiden.
Wanneer de arbeid de hoogste waarde beteekent in de gemeenschap,
spreekt het vanzelf, dat de wijze waarop deze arbeid wordt verricht,
de VAKBEKWAAMHEID, daarbij een zeer belangrijke rol moet
spelen. De vakbekwaamheid bakent de grenzen af van de waardeering,
die de werkende mensch in de gemeenschap ondervindt. „Vreugde en
Arbeid", de gemeenschap, die voortkomt uit de werkers en die werken
moet vóór de werkers, beweegt zich ook op dit terrein!

TE MOOI OM WAAR TE ZIJN?
Deze, overigens hoogst beknopte en daardoor ook onvolledige opsom*
ming, verschilt in zoovele opzichten van den huidigen toestand in de
Nederlandsche samenleving, dat men allicht geneigdheid zou kunnen
gevoelen tot de twijfelachtige vraag: „Is dat alles niet te mooi om
waar te zijn?"
„Vreugde en Arbeid" antwoordt daarop met een krachtig: „Neen!"
Dit alles MOET uitgevoerd worden, omdat de werkende mensch er
recht op heeft. Dit alles KAN tot werkelijkheid worden gebracht,
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omdat de krachten daarvoor aanwezig zijn, IN DE WERKERS ZELF!
Met twijfel en ongeloovigheid, met onwil of vooroordeelen, of afa
zijdigheid, brengt men noch zichzelf noch de andere Nederlandsche
arbeiders vooruit. Alleen daden leiden naar het doel.
Het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen doet een beroep op
eiken Nederlandschen arbeider, onverschillig of hij werkt met het
hoofd of met de handen, om dit te bedenken en DADEN te stellen.
Juist in den eersten opbouw van „Vreugde en Arbeid", die bovendien
nog gepaard gaat met de problemen, die door, den oorlogstoestand
worden opgeroepen, zijn de steun en medewerking van allen zonder
uitzondering zoo noodzakelijk.
Het N.V.V. vertrouwt op den levenswil der Nederlandsche werkers,
op hun onweerstaanbaar verlangen naar de volvoering van het socia*
lisme. Het N.V.V. weet, dat zyn beroep niet tevergeefs wordt gedaan:
Ieder afzonderlijk voor de gemeenschap, de gemeenschap voor ieder,
de gemeenschap voor allen!
Amsterdam, Maart 1941.

De gemeenschap „Vreugde en Arbeid"
Is een DIENST=organisatie van het Nederlandsch Verbond van
vereenigingen en kent als zoodanig geen PERSOONLIJKE leden.
Inlichtingen worden op aanvraag gaarne verstrekt door de leiding van
het Verbond: P. C. Hooftstraat 180, AmsterdamsZ., telefoon 97360,
27262, 27998, 27534
Het Centraal Bureau van „Vreugde en Arbeid" is gevestigd: Amstel
224—226 te Amsterdam, telefoon 35227, 35314, 35647, 35930.
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Hierlangs afknippen

INVULBILJET
Ondergeteekende:
Naam:
Adres:

- - L.

,.

_____

Woonplaats:..
wenscht
verzoekt ingeschreven te worden als lid van het Nederlandsch
Verbond van Vakvereenigingen.
Hij ( Z Ü) is
van beroep en zal gaarne
vernemen in welke organisatie van het N.V.V. hij (zij) kan
worden opgenomen en tegen welke voorwaarden.
Handteekening:

