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Werfcers von den Fossenberg

De jongens, die hoogstens twaalf we<=
ken mogen blijven, verdienen f 1.75
zakgeld per week. Daarvan wordt een
gulden gespaard, waarna 't spaarpotje
in overleg met de kampleiding voor
een „grooter stuk" kan worden be*
steed.
Het trof den Commissaris tragisch te
moeten vernemen, dat dit spaarcentje
niet zelden moet worden besteed om
kleeren, die in de lommerd staan, in
te lossen.
De kampleiding deelde mede, dat de
werklust doorgaans goed is. Alleen
kantoorpersoneel kan soms niet mee*
komen met het zware grondwerk. Er
is dan ook een „zitverbod" tijdens de
werktijden.
De gezondheidstoestand in het kamp
kan goed genoemd worden. Wel ver*
nam de heer Woudenberg op zijn
vraag, dat de stadsjeugd duidelijk licha*
melijk ten achter is bij de landjeugd.
Vooral de stadsjongens eten de eerste
dagen als uitgehongerde wolven.
Van alle kampbewoners worden het ge*
wicht en de maat gecontroleerd bij ko*
men en gaan. Ook houdt de kampdok*
ter eenmaal per week een vast spreek*
uur (en is natuurlijk verder altijd te
bereiken).

Woudenberg aan tafel in het werkkamp in gesprek
met den kampleider Torn van Maanen

WOUDENBERG
de
ezer dagen heeft de Re*
De kampleiders Torn van Maanen en
geeringscommissaris voor het Jan v. d. Loo deelden den commissaris
N.V.V., H. J. Woudenberg, mede, dat de uitbreiding van het kamp
een bezoek gebracht aan het is gestrand op transport* en materiaal?
werkkamp voor jeugdige werkloozen op moeilijkheden. Vooral hout is daarvoor
den „Vosseberg" in de gemeente Erme* in groote hoeveelheid noodig. Van het
lo, bij Vierhouten. Het kamp biedt groote plaa: den bouw van een „Cen*
onderdak aan 176 personen, waarvoor trale Werkplaats", is dan ook voor*
een leeftijdsgrens van 16—24 jaar wordt loopig geen sprake, hoewel dit plan
aangehouden.
vroeger reeds kon worden goedges
Het bezoek begon met den gewonen keurd.
maaltijd, waaraan ook de heer Wou* De grootste groep van de -- meeren*
denberg aanzat en zich de witte boo* deel ongeorganiseerde -- jonge werk*
nen goed liet smaken. Vervolgens werd loozen is nu bezig met grondwerk,
met de kampleiders een rondgang over " teneinde de terreinen van de Stichting
de terreinen en door de gebouwen ge* „Voor Zon en Vrijheid" rondom de
houden.
Paaschheuvel te verbeteren.
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Een flink aandeel in het kampleven
heeft de sport. Hiervoor berust de lei*
ding bij een leeraar M.O., die de kna*
pen o.m. medicijnbal voor arm* en rug*
spieren laat spelen. Aan de samenstel*
ling van een paar honkbaltwaalftallen
werd juist gewerkt.
Niet alleen aan het lichamelijk welzijn
wordt gewerkt, maar ook aan de vak*
kennis wordt de hand gehouden, onder
leiding van den heer A. Bruinekool, die
de timmerwerkplaats beheert en bo*
vendien zijn jongens nog wat vakte*
kenen, weven en figuurzagen bijbrengt.
Het ontwikkelingswerk tenslotte, is in
handen van den heer A. J. Rietveld,
die vooral de jonge werkloozen liefde
en begrip voor onze taal tracht bij te
brengen en verder gelegenheid schept
tot de beoefening van algebra, meet*
kunde, rekenen, steno en vreemde talen.
De heer Woudenberg bezichtigde aan*
dachtig het heele kamp. Hij had be*
wondering voor het idealisme van de
kampleiding, maar betreurde het, dat
de jongens, als zij weer uit het 'kamp
komen, er weer even slecht aan toe
zijn als voorheen.
Dit werk is dan ook geen echte oplos*
sing en de beste kant van het kamp*
leven is wel, dat het den jongens een
korte periode van levensblijheid en ge*
zondheid schenkt.
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Spoor- en Tramwegpersoneel

De Vosseberg:

Jjlijkens het verslag over de jaren 1937,
1938 en 1939 van de Nederlandsche Vereend
ging van Spoor* en Tramwegpersoneel begon in deze verslagperiode de toekomst der
spoorwegen zich weer wat minder somber
af te teekenen. De exploitatie was echter
nog niet winstgevend; Over de jaren 1936,
1937 en 1938 moest het Rijk in de exploi*
tatie bijdragen resp. ƒ31.851.000, ƒ33.461.000
en ƒ 23.335.000. Ingaande l Januari 1938 zijn
de spoorwegen geheel gereorganiseerd. De
S.S. en H.S.M, werden geliquideerd en de
bezittingen overgedragen aan de nieuw op»
gerichte N.V. Nederlandsche Spoorwegen,
waarvoor het aandeelenkapitaal door het
Rijk werd verschaft.
Ondanks vele ingevoerde verbeteringen,
blijft het grote euvel de onvoldoende cours
dinatie van het vervoer, waardoor de con«
currentie haar afbrekende werkzaamheid
kon blijven vervullen. Intusschen heeft de
afdeeling vervoerwezen van het departement
van Waterstaat in verband met het ben*
zinegebrek maatregelen getroffen tot ordes
ning van het goederenvervoer per auto.
Een groot aantal personeelszaken werd
door den Personeelraad voor de Spoor*
wegen, waarin ook de Ned. Vereeniging
vertegenwoordigd is, behandeld.
Benige jaren geleden verzocht de Vereend
ging den minister van Sociale Zaken, de
tramwegwerkplaatsen onder de bepalingen
van de Arbeidswet te doen vallen. Met
ingang van l September 1938 is een derge*
lijke regeling getroffen. Ook allerlei andere
verbeteringen werden voor het tramwegpers
soneel verkregen.
Het ledental der Ned. Vereeniging ontwik*
kelde zich als volgt:
1891
1903
1910
1920
1930
1940

Inspanning en
ontspanning. . . .

2.178
4.580
2.715
20.026
20.047
15.557

leden
leden
leden
leden
leden
leden

Ongeva//en
bij vijandelijkheden
V anwege den Rijkscommissaris voor de
bezette Nederlandse gebieden en het depar*
tement van Sociale Zaken wordt medeges
deeld, dat voor tengevolge van vijandelijke
handelingen zich voordoende ongevallen ge»
durende de arbeidstijd en op de weg naar en
van de plaats, waar de arbeid wordt ver*
richt, een verzekeringsregeling bestaat.
Volgens de tegenwoordige rechtstoestand
worden zulke ongevallen, overeenkomstig de
bepalingen van de Ongevallenverzekeringss
wet behandeld.
Geheel gelijk aan de tot dusver bestaande
verzekering voor ongevallen gedurende de
arbeidstijd en op de weg van en naar het
werk, is deze verzekering thans ook van toe=
passing op die ongevallen, welke een gevolg
zijn van vijandelijke handelingen.
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NIET HET KAPITAAL VORMT ARBEID, DOCH DE ARBEID KAPITAAL
Daarom eischen wij, arbeiders van Nederland, een behoorlijke plaats in hei productie-apparaat

De geesel der werkloosheid heeft nu reeds
jaren achtereen ons volk geteisterd en ook
thans nog loopen tienduizenden werkloos
rond, die reeds lang in het arbeidsproces
moesten zijn opgenomen. Er is na de be=
zetting op 15 Mei op tal van wijze getracht
zooveel mogelijk werklooze Nederlandschc
arbeiders aan het werk te zetten, doch dooide moeilijkheden van den aanvoer van
grondstoffen enz. zijn er nog vele moeilijk»
beden uit den weg te ruimen, alvorens men
zal kunnen zeggen, dat de werkloosheid
in Nederland volledig tot de historie
behoort.
Bij de oplossing van het werkloosheidspro-bleem is men van de gedachte uitgegaan,
dat er financieele bezwaren van talloozen
aard waren, welke een volledig inschakelen
van alle krachten zouden wettigen, terwijl
in de kringen der werkgevers al evenmin
onder stoelen en banken werd gestoken,
dat de oplossing der werkloosheid door hen
gezien werd als een economisch vraagstuk,
hetwelk sterk afhankelijk was van de winst*
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kansen der ondernemingen zonder meer.
Men heeft het recht van den arbeider op
arbeid echter miskend en daarmede tevens
onrecht gedaan aan de ijzeren natuurwet,
welke bepaalt, dat ieder schepsel zijn
arbeidskrachten bezit, doch daarnaast even»
eens in voldoende hoeveelheid de arbeids*
productie van anderen verbruikt.
Thans is de tijd aangebroken om het even*
wicht te herstellen. Er zal evenwicht dienen
te komen in de totale arbeidsproductie en
het totale arbeidsverbruik, uitgaande van
de gedachte, dat ieder arbeider in het
arbeidsproces ingeschakeld dient te zijn.
Van de waanvoorstelling eener „arbeids?
reserve", zooals men met een mooi woord
het werkloozenleger heeft genoemd, bevrij*
de men ons.
Ieder, die arbeiden wil, heeft het recht dien
arbeid ook te verkrijgen. Het is een ver»
blijdend teken, dat onder de gewijzigde
omstandigheden zulks wordt ingezien en
ook alles gedaan zal worden om dit doel te
bereiken.

bij

ZWAREN
ARBEID
Vanuit verschillende deelen des lands
bereiken ons klachten van arbeiders,
die zwaren arbeid verrichten en zijn
uitgesloten van een toewijzing van een
extra=rantsoen brood en vetten. Het
gaat hier in hoofdzaak om arbeiders,
die in groote bedrijven werken en die
vroeger óf werkloos waren, óf lichteren
arbeid hadden verricht.
Men wees ons erop, dat er anderzijds
arbeiders zijn, die vroeger wel zwaren
arbeid hebben verricht, doch thans
lichteren arbeid vervullen en wél een
toewijzing voor een extra^rantsoen ontvangen.
Uit het onderzoek, dat wij naar aans
leiding hiervan ingesteld hebben, is ons
gebleken, dat deze fout ontstaan is
doordat voor groote bedrijven bij de
centrale distributiekantoren collectieve
aanvragen moesten worden ingediend.
Ter invulling van de formulieren voor
deze collectieve aanvragen blijkt niet
altoos de medewerking der bazen en
onderbazen te zijn gevraagd, zoodat in
vele gevallen verouderde staten zijn
gebruikt, waarop namen voorkwamen
van arbeiders, die destijds wel onder
zwaren arbeid vielen, doch aan den anderen kant de namen gemist werden
van hen, die thans zwaren arbeid ver
richten.
Pogingen van gedupeerde arbeiders bij
de distributiekantoren om alsnog in
het bezit van extra* toe wij zing te ko*
men, faalden in de meeste gevallen.
Onder de gegeven omstandigheden
ware het dan ook gewenscht indien de
georganiseerde arbeiders, die zwaren
arbeid verrichten, doch geen toewijzing
ontvangen hebben, zich tot hun orga*
nisatie wenden, opdat voor hen ge*
tracht kan worden alsnog een geza«
menlijke actie te voeren.
Het zou niet te rechtvaardigen zijn, als
deze arbeiders de dupe werden van
administratieve fouten in bepaalde be«
drijven.

FRITZ KOELLE: HOUTHAKKER

De foto's geven kunstwerken weer
van de groote jaarli/'kscne tentoonstelling te München.
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pnieuw heeft het Huis van
l de Duitsche Kunst, te München, zijn deuren geopend
voor een groote tentoon^
stelling van schilderijen en beeldhouw*
werken. Deze gebeurtenis is belangrijk
genoeg om ook hier besproken te wpr=
den. Niet omdat wij zouden meenen,
dat lezers van „De Vakbeweging" naar
München zouden gaan, om deze tentoonstelling te genieten, maar omdat
de beginselen volgens welke deze ten;
toonstelling is samengesteld als voor*
beeldig mogen gelden.
Wij zullen er daarom van afzien, om
afzonderlijke werkstukken op te noemen en te beschrijven, maar ons bezig
houden met den indruk, die het geheel
op een onbevooroordeelden bezoeker
maakt. En deze indruk is allereerst, dat
er hier inderdaad iets te kijken valt.
De schilderijen stellen alle goed her*
kenbare, normaal waargenomen zaken
voor. De landschappen zijn aangenaam
om te zien, stemmig en weldoorteekend.
Dit is ook voor een schilderij van belang, al zijn wij hier in Nederland er
aan gewend geraakt, dat de schilder
met een handbreede kwast er op los
mag smeren als hem dat gemakkelijker
voorkomt.
Het „gooien met de pet" naar het
onderwerp is in Duitschland in het
algemeen voorbij.
Hier en daar ziet men in kleine ver*
zamelingetjes bij particulieren nog wel
een „in vrijheid gedresseerd" doek,
waarvan het den beschouwer groen en
geel voor de oogen wordt, maar dat
zijn de laatste resten van het stervende
liberalisme. In de groote kunstbeweging
van het Rijk speelt dit geen rol meer.
Ons, Nederlanders, kan dit niet anders
dan aangenaam aandoen. Het is een

weldenkenden arbeider voorzeker nooit
duidelijk geweest waarom een kris=kras
volgesmeerd doek voor onze be*
lastingcenten in een museum moest
terecht komen en als „kunstwerk"
worden aanbevolen. Wij hebben altijd
al gevoeld, dat de misteekende gedroch^
ten uit de rariteiten*verzameling van
bijvoorbeeld het Stedelijk Museum te
Amsterdam, niets met werkelijke kunst
of kunde te maken hadden.
Al die „ismen" zijn voor een groot deel
maakwerk, bedrog en aanstellerij om
oimacht te verbergen.
Onmacht om iets moois te scheppen,
iets dat den beschouwer wat meegeeft,
hem boven zichzelf uitheft en hem een
schoone natuurstemming of de kracht
van een hoog ideaal doet gevoelen. Van
deze volksche taak hadden de heeren
cultuursbolsjewiki geen kaas gegeten.
Het gevolg was dan ook, dat het volk,
dat in zijn hart zuiver voelt, zich van
het geknoei afwendde en „de kunst"
allerakeligst eenzaam bleef in verdien'
de verlatenheid.
In Duitschland is dat nu anders. Wie
kunstenaar wil zijn, moet in de eerste
plaats zijn vak verstaan. Het handwerk
is het begin van alle dingen. Een figuur
moet juist geteekend kunnen worden,
een landschap moet beheerscht zijn tot
in de details, de kleur moet geheel be*
grepen worden. Dat is natuurlijk niet
de hoofdzaak, maar wél de noodzake*
lijke voorwaarde om te kunnen werken.
Want als dan de noodige bezieling over
den kunstenaar komt, dan is hij ten*
minste in staat om aan zijn inspiratie
alle gewenschte vormen te kunnen
geven.
Hier is het meestal omgekeerd en pas*
sen de heeren artisten hun meestal nog-

al poovere „ideeën" (invallen of grillen
niet zelden) aan de kunstgrepen aan,
die zij toevallig kunnen hanteeren. In
het Derde Rijk is het volk van dergelijke potsenmakers bevrijd.
Ons komt de Duitsche opzet gezonder
en doelmatiger voor. Niet omdat nu ook
ieder schilderij een groot en overtui^
gend kunstwerk kan worden (dit is in
geen enkele cultuur het geval), maar
omdat althans de voorwaarden voor
een volksverbonden kunst zijn vervuld.
In de weinige Jaren, dat in Duitschland
volgens deze inzichten is gewerkt, is al
veel goeds tot stand gebracht.
Vooral de beeldhouwkunst heeft zich
op grootsche en tevens innige wijze ont*
wikkeld. Talrijke werken getuigen daarvan. Maar ook onder de schilders zijn
uitmuntende krachten te bespeuren.
Een heele reeks forsche portretten,
landelijke levensbeelden en industrieele
panorama's getuigen van de verbon^
denheid van den kunstenaar met zijn
volk.
Boer en soldaat hebben een eereplaats
gekregen in de nieuwe kunst van het
Derde Rijk. Zij worden er steeds weer
door verbeeld als dragers van een
eeuwige zending in hun volk. Zoo staat
het beste uit de Duitsche Kunst in het
onvergankelijke teeken van Bloed en
Bodem: een spiegel en een wekroep
voor de beste en edelste eigenschappen
van het ras en een eerelied op de arbeid.
Moge de Nederlandsche Kunst, die
terugblikt op een schooner verleden
dan de Duitsche, zich op dit voorbeeld
van München bezinnen, om er de noo~dige leering uit te trekken en opnieuw
tot de edelste schilderkunst van Europa
uit te groeien!

Een voorbeeld van bezinning op hef boeren/even; Boerenbruid, door Sepp Hilz

„De Wachters", een na/uurverbee/ding van Michae/ Kiefer

hoedenmakersgezellen hadden een „on*
vrijwillige" bos. Alle knechts moesten
zich laten inschrijven. Indien iemand
weigerde, mochten de bazen hem geen
werk meer geven!
Contributie

O

ver het gildewezen van de
achttiende eeuw, • kan toch
nog wel het een en ander uit
oude archieven worden ontsluierd, dat onze bijzondere belangstelling verdient.
De gilden waren vereenigingen van be*
drijfsgenooten met het doel, de belangen
van het vak en van de leden te be*
vorderen. Wie geen lid was van een
bepaald gilde, mocht geen vak uit*
oefenen. De toepassing van de moderne
Vestigingswet*Kleinbedrijf heeft men
wel eens als den eersten stap willen
zien, die een terugkeer naar het gilde*
wezen zou beteekenen, omdat ook thans
bepaalde voorwaarden moeten zijn
vervuld, aleer men vergunning krijgt,
zich te vestigen in een bedrijf, dus:
een vak uit te oefenen. Men behoeft
echter niet veel dieper na te denken
om te beseffen, dat deze moderne
gilde*idee al heel weinig te maken
heeft met het achttiende=eeuwsche ven
schijnsel, dat veel nauwere grenzen aan
de vak*uitoefening stelde.
Van de hier bedoelde gilden moeten
wel onderscheiden worden de knechts*
gilden en de knechtsbossen. Het zijn
voornamelijk de laatste, waarover wij
onze beschouwingen thans willen laten
loopen. De knechtsgf/cfen bedoelden,
loonbepalingen, onder officieele goed*
keuring van de stadsoverheid, vast te
stellen. Daarnevens bemoeiden zij zich
met ondersteuning in gevallen van
ziekten of overlijden.
Een knechtsbos daarentegen was uit*
sluitend een zieken* en begrafenisfonds.
In tal van steden is de naam „bos"
heden ten dage nog een veel gebruikte
term voor ziekenfonds. Naast de
knechtsbossen bestonden er ook bossen
van meesters in het zelfde ambacht, of
van personen, die willekeurig bijeen*
genomen waren, hetzij door de om*
standigheid dat zij uit de zelfde streek
afkomstig zijnde, zich in hun nieuwe
plaats van inwoning met elkander ver*
bonden gevoelden, hetzij zonder eenige
aanleiding, welke en hoe dan ook. Tot
dergelijke zieken*, weduwen* en dooden*
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bossen kon iedereen toetreden. Met
gilden hadden zij niets anders uit te
staan dan alleen in zoover als het woord
„gilde" de betiteling is voor „vereeni*
ging". Men noemde ze ook wel beur*
zen, sociëteiten, confreriën of broeder*
schappen. De eigenlijke gilden lieten
zich aan de knechts weinig gelegen
liggen.
Merkwaardig is, te weten — zulks in
verband met de moderne verbindend*
verklaring van collectieve arbeidsover*
eenkomsten, die dan ook de ongeorga*
niseerden in de daarbij betrokken be*
drijven binden —, dat naast de z.g.
vrijwillige bossen, de onvrijwillige be*
stonden, waaraan alle knechts, die in
het bedrijf werkzaam waren, hun bij*
dragen moesten leveren.
De knechtsbossen hebben bijzonderlijk
in Den Haag een bloeiend bestaan ge*
leid. De oudste daar ter stede *) in de
achttiende eeuw bestaande waren die
van de
metselaars^ en leidekkersknechts,
timmerlieden*, schrijnwerkers* en wie*
lemakersgezellen,
schoenmakers* en looiersknechts,
kleermakers*, ledikantmakers* en bor*
duurwerkersknechts,
knoopmakers* en passementwerkers*
knechts,
hoedenmakersknechts,
en de
St. Eloys*bos,
die openstond voor allen, werkende
bij: meesters*hoefsmids, *slotemakers,
*geelgieters, *koper* en blikslagers, en
het goud* en zilversmidsgilde.
De Haagsche knechtbossen traden in
de regel „tyranniek" tegen de bazen op.
De ordonnantiën bevatten o.m. voor*
schriften aan de meesters om -- wan*
neer de hoofdlieden der knechtsbossen
hun dat verzochten - - de bijdragen
van tijdelijk in Den Haag werkende
knechts en van andere knechts*niet*
leden van hun loon af te houden. De
]

) Zie Knechtsgilden en knechtsbossen in
Nederland (dissertatie) door Emilia M. A.
Timmer.

De regelen tot betaling der contributie
(wekelijks twee tot drie stuivers) waren
zeer streng. Soms was het de ge*
woonte, dat de jongste knecht de con*
tributie ophaalde gedurende vier we*
ken, daarna de op één na jongste
knecht en zoo vervolgens tot den oud*
sten toe. In het algemeen -- zulks in
tegenstelling tot het stelsel van de
meeste ziekenfondsen van thans — kon
een lid, dat tijdelijk buiten de stad ging
werken, zijn recht op uitkeering behou*
den, indien hij althans geregeld zijn
contributie betaalde.
De bos van de hoedenmakersknechts
was de eenige, die niet langer dan een
bepaalden termijn (een jaar en zes we*
ken) ziekengeld uitkeerde. De uitkee*
ringen bedroegen voor een zieke of
een gewonde twee gulden en tien stui*
vers tot drie gulden en twaalf stuivers.
Begrafenisgeld werd op verzoek ge*
geven en varieerde tusschen tien en der*
tig gulden. Bij de begrafenis fungeer*
den mede*leden als dragers. Op het
niet voldoen aan die plicht stond een
boete.
In Den Haag werd ook ouderdoms* en
invaliditeitspensioen uitgekeerd. Men
k/eeg, als men gedurende ten minste
tien jaren zijn contributie had betaald
en bij ouderdom of blijvend ongemak
niet verder in staat was om te werken,
vijftig stuivers per week en indien het
vereischte aantal jaren, gedurende wel*
ke men de contributie had betaald, nog
niet verstreken was, dertig stuivers.
Vermakelijk is het, te lezen, dat op de
bestuursvergaderingen (de besturen
werden op uiterst democratische wijze
gekozen) op straffe van een zware
boete niet mocht worden gedronken
(alcoholische dranken), gerookt, ge*
vloekt of gevochten. Bij overtreding
van het verbod liep men de kans, voor
altijd van de bos te worden vervallen
verklaard!
Speciaal in Den Haag bestonden naast
de mansbossen ook weduwenbossen
voor uitkeeringen aan weduwen en min*
derjarige kinderen, dan wel voor ver*
leening van vrije geneeskundige hulp bij
ziekte. Het fonds hiervoor werd bijeen*
gebracht door de leden van de knechts*
bossen, voor zoover zij zich daartoe
schriftelijk hadden verplicht. Sommige
bossen verzekerden door extra bijdra*
gen hunner leden (drie stuivers per
week) geneeskundige hulp aan vrouw
en kinderen nog bij het leven van den
man.

Over het algemeen verkeerden de
bossen in Den Haag in goeden welstand.
De stadsregeering behandelde ze wel*
willend en 'het ledental ging in den loop
der jaren niet achteruit. Na de ophef*
fing der gilden in 1798 heeft het ver*
tegenwoordigend lichaam van het Ba*
taafsche Volk een besluit genomen
(later in een decreet gewijzigd), dat er
in voorzag, de uitkeeringen volgens de
reglementen te doen geschieden tot
aan „de allerlaatsten der gewezen
gildebroeders".
In andere plaatsen

In het pas verschenen Gedenkboek van
de Centrale Bond van Ziekenfondsen
wordt omtrent de bossen nog het vol*
gende medegedeeld.
Dr. Timmer verhaalt, dat de leden
der knoopmakers* en passementswer*
kers=knechtsbos 'hun vrouwen en kin*
deren voor geneeskundige hulp ver*
zekerden, waarvoor de contributie drie
stuivers per week (1737) bedroeg.
In verschillende ordonnanties van
knechtsgilden en bossen te Haarlem
kwam de bepaling voor, dat men medi*
camenten, dokter en chirurgijn van*
wege de bossen vrij had. De bossen
hadden dan een dokter in hun dienst,
die ook als contróle*arts gebruikt werd.
„De leden van de schoenmakers*
knechtbos te Leeuwarden ontvingen bij
ziekte twee carolussenguldens per
week en vrije geneeskundige hulp, ten*
zij de patiënt aan een venerische ziekte

laboreerde of in een vechtpartij ge*
wond was".
Deze „bossen", voortgekomen uit de
gilden, gingen grootendeels met de
gilden teniet, echter de drang naar
hulpverleening door en voor elkander
was geboren en bleef voortleven.
Van zelf voltrok deze verzorging zich
in het ontstaan van een groot aantal
kleine bossen. In een geschrift van
dr. Sauern wordt daaromtrent het vol*
gende medegedeeld:
„Te Haarlem bestonden in 1813 de
schoenmakers* en looiersbus met 30
leden, de kleermakersknechtsbus met
58 leden, de timmerliedenknechtsbus
met 29 en de metselaarsknechtsbus met
8 leden, terwijl het ledental van de
brouwers* en azijnmakersknechtsbus
niet bekend is.
De enquête van de Maatschappij tot
Nut van het Algemeen, in 1895 naar de
ziekenfondsen ingeteld, noemt ook nog
de volgende bussen: Gereformeerde
gestreepte baaiwerkersbus te Utrecht,
opgericht 1692, en het Burgergild te
Joure, opgericht in 1760."
Ieder ambacht moest een eigen „bus"
hebben, waarbij men de „bussen" dik*
wijls prachtige namen met alleszeg*
gende zinspreuken gaf. Uit de en*
quêtes van de Maatschappij tot Nut
van het Algemeen van 1885 en van de
Nederlandsche Maatschappij tot bevor*
dering der Geneeskunst van 1901 tot
1908 zijn de volgende bussen uit dien
tijd bekend: de Zieken* en Begrafenis*

bus „De Kleine Bus" van 1793 en de
Groote Zieken* en Begrafenisbus onder
de zinspreuk: „Wanneer men alle zorg
aan 's menschen heil besteedt, Dan
bloeyen liefde en deugd in rampspoed,
smart en leed" van 1798, de beide
laatste te Hellevoetsluis; de Knegts*
bosse te Haastrecht, opgericht in 1790,
de Rotterdamsche Sociëteit o.d.z.
„Tot nut van 't menschdom in leven
(Jok vruchten geeft aan d'overgebleven"
uit 1796 en de Sociëteit „Ten gemeenen
Nutte" van 1775; te Leiden de Socië*
teit „Zorgt in den tijd", te Tienhoven
en Oud*Maarsseveen de Zieken* en
Begrafenisbus, resp. uit 1781 en 1785
dateerend.
Niettegenstaande het nobele doel,
kwamen toch vele misstanden voor en
was de opzet van vele dezer „bussen"
niet altijd weldoordacht, 't Bleek zelfs
noodig, hierover een geschrift uit te
geven, dat in 1758 verscheen, namelijk:
SSort toertoeg en noobig betigt, toegens be onbestaanbaarfjept en bebrieglijithept ber Jtjeebenbaagsc
Sociëteiten, opgecigt tot onbcrs'tennmg ban Ziehen,
Pejaarben en (Küctmturn binnen SUmSterbam in be
Jaaren 1757 en 1758. 3Ce gJmsterbam bij Jacobug
Soh, JBoefeberhoper in be JBinne J3antemerstraat"

Hierin wordt berekend, dat b.v. bij de
Sociëteit „Niemand leeft voor zig
zelven" betaald wordt aan contributie
per lid per week 12 stuyvers, of per
lid per jaar 31 gld. 4 st. Voor 400
leden is dat dus samen ƒ 12.480.—.
Schrijver berekent voor de geneeskun*
dige hulp voor de leden een bedrag
van ƒ3.— per jaar, voor de 400 leden
dus in totaal ƒ 1200.—. Voor zieken*
geld wordt uitgekeerd per mansper*
soon ƒ 6.—, per vrouwspersoon ƒ 4.—
per week, terwijl hij rekent op twee
zieke mannen en twee zieke vrouwen
per week. Aan ziekengeld is dus per
jaar noodig ƒ 1040.—. Daar hij voor de
verteringen der directeuren nog ƒ 80.—
per jaar rekent, is voor deze drie
posten dus noodig ƒ 2320.—. De onge*
neeslijken krijgen per jaar ƒ 150.—, na
zes jaren ƒ 200.—. De leden krijgen na
het 60e jaar een jaarlijksche uitkeering
van ƒ 150.—.
De schrijver gaat dan berekenen, dat
na twintig jaren i der leden boven de
60 jaar zal zijn, zoodat hij tot de slot*
som komt, dat de financiën zeer snel
uitgeput zullen raken. Het aantal van
de 20 pet. leden boven de 60 jaar klopt
goed met de uitkomsten der volks*
tellingen, waar dit cijfer ruim 15 pet. is.
Wanneer een onvoldoende toevoer van
nieuwe, jonge leden komt, zal de
debacle natuurlijk zeer snel geschieden.
Zo had ook de „goede oude tijd" zijn
zorgen....
De voetoperatie. (Naar een
schilderij van Rembrandt,
1628)

185

DE W O N I N G *
VOORZIENING
Betere
bouwpolitiek
gewenscht

D

e woningvoorziening komt
weer meer en meer in de
algemeene belangstelling te
staan. De bouwkosten van een
woning stijgen met sprongen en daar*
mede ook de woninghuren. Daarnaast
dreigt weer de woningnood, want er is
in de laatste jaren veel te weinig ge*
bouwd, althans veel te weinig arbeiderswoningen, en sedert September
1939 gaat het nog steeds achteruit.
Laten de inkomsten een stijging der
huren toe?
Dit zijn enkele punten van het groote
probleem van de volkshuisvesting, dat
door de opeenvolgende
ministers
schromelijk is ten achter gesteld bij
het uitsluitend op winst jagende par'
ticuliere woningkapitaal. De invloed*
rijkste adviseur van de regering in
deze is de hoofdinspecteur voor de
Volkshuisvesting, ir. H. van der Kaa,
over wien „De Gemeente" het volgende
• schreef:
„Hij ziet in de Woningwet veeleer een
zegen voor ons volk en hij heeft het tot
zijn levenstaak gesteld, om die ramp tot zo
klein mogelijke afmetingen terug te bren*
gen en te houden. Hij is een tegenstander
van de bouwvereenigingen."

Hoe deze adviseur te werk gaat bij
het vervullen van zijn taak wordt in
de loop van het volgend artikel belicht
De woning neemt een zeer belangrijke
plaats in ons leven in. Daarnaast be*
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hoort de woninghuur tot één der voor*
naamste posten in het arbeidersbudget.
De huur moet onverbiddelijk elke
week worden opgebracht. Met volle
aandacht werd daarom geluisterd naar
hetgeen de toenmalige minister van
Binnenlandsche Zaken bij de behande*
ling van het hoofdstuk volkshuisvesting
van zijn begrooting heeft gezegd, want
inmiddels waren de bouwkosten van
woningen reeds sterk gestegen.
De „normale periode"
In zijn rede doelde de toenmalige minis*
ter er op, dat het met de gevolgen van
de stijging van de bouwkosten nog niet
verontrustend is, zoo lang zij nog maar
blijven beneden de bouwkosten van
1930*'31, want de belangrijk lagere
bouwkosten, welke midden 1936 hun
dieptepunt zouden zijn gepasseerd,
moeten als abnormaal worden be*
schouwd. Hij verwees daarbij naar een
artikel van zijn partijgenoot dr. H. G.
van Beusekom, Haagsch raadslid en
ambtenaar op het bureau van ir. Van
der Kaa. Dit artikel, voorkomende in
EconomischtStatistische Berichten van
8 November 1939, is één van de vele
staaltjes van het op suggestieve wijze
werken met een aantal oppervlakkige
algemeenheden, die de toets van de
critiek niet steeds kunnen doorstaan en
waarmede de aandacht van de hoofd*
zaak wordt afgeleid.

In dit artikel komt dr. Van Beusekom tot
de conclusie, dat ten aanzien van de bouw»
kosten de jaren 1924 tot 1931 normale jaren
waren. „Een periode van tamelijk constante
prijzen" die „gedurende een menschenleeftijd
wel niet meer zou veranderen", zo zegt hij.
Ook zijn chef, ir. Van der Kaa, heeft over
dit onderwerp geschreven en wel in het
Tijdschrift van het Ned. Instituut voor
Volkshuisvesting. Maar deze noemt de jaren
1923 en 1930 normale jaren of wel „de
periode van een tamelijk stabiel kostenpeil."
Het gaat toch wel eenigszins zonderling met
wat als „normale periode" wordt beschouwd
De minister zegt 1930—1931, ir. Van der
Kaa 1923—1930 en dr. Van Beusekom
1924—1931. En bovendien: los van de vraag,
of het al of niet juist is, dat de bouw*
kosten tot het peil van vóór 1931 mogen
stijgen, alvorens van werkelijke stijging mag
worden gesproken, is het toch onbegrijpelijk
wat men verstaat onder „stabiele prijzen",
welke „gedurende een menschenleeftijd wel
niet meer zullen veranderen".

Nog één bijzonderheid omtrent de
„normale periode". Dr. Van Beusekom
zegt in zijn artikel, dat „men" de
standvastigheid van de bouwkosten zo
groot achtte, dat een Staatscommissie
(de Commissie Vliegen*Bommer) werd
ingesteld om het vraagstuk van de
afschrijving der extra hooge bouwkos*
ten van gedurende den vorigen oorlog
gebouwde woningwet*woningen te be*
studeeren. Deze commissie ving 'haar
werkzaamheden aan in 1929. Aan haar
rapport werd een minderheidsnota toe^
gevoegd, welke in 1931 werd geschre*
ven en ook de onderteekening draagt
van ir. Van der Kaa. Hierin staat o.a.:
„Naar de meening van de ondergetee;
kenden zijn de bouwkosten thans min>
der stabiel dan zij ooit sedert den
crisistijd zijn geweest."
Met dit alles voor oogen komt men toch
wel tot de vraag, of de thans uit*
gesproken beweringen van „tamelijk
stabiel kostenpeil" (ir. Van der Kaa)
en als „tamelijke constante prijzen"
welke „gedurende een menschenleeftijd
wel niet meer zou(den) veranderen"
(dr. Van Beusekom) niet als bewuste
misleiding behooren te worden ge*
kwalificeerd.
Welke indexcijfers zijn juist?
Thans iets omtrent de bouwindex*
cijfers zelf.
Deze zijn te vinden in het jaarverslag
van ir. Van der Kaa van 1933. Maar
deze heeft ze ook verstrekt ten behoeve van een beschouwing in de Ned.
Conjunctuur van Augustus 1938. Indien men nu denkt, dat deze cijfers
elkaar dekken, dan is men nog niet
op de hoogte van hetgeen waartoe

deze regeeringsadviseur in staat is. Het
zijn heel verschillende cijferreeksen,
Er is nog meer. In het Tijdschrift
van het Ned. Instituut voor Volkshuis*
vesting van October 1939 publiceerde
ir. Van der Kaa een grafische voor*
stelling omtrent het verloop van het
bouwindexcijfer sedert 1914. Hij beweerde daarbij, dat het indexcijfer
midden 1936 weer gedaald was tot het
zelfde peil als vóór den oorlog 1914/1918
dus tot 100. In 1935 zou dit cijfer nog
108 zijn geweest, zoodat tusschen 1935
en 1936 een daling zou hebben plaats ge*
had. In afwijking hiervan verstrekt
ir. Van der Kaa ten behoeve van de
Ned. Conjunctuur voor 1936 echter het
cijfer 112, waar dus een stijging ten
opzichte van 1935 uit blijkt. Welk
cijfer is nu juist? Het is ons thans
niet mogelijk, zulks na te gaan. Met
stelligheid durven wij evenwel te be*
weren, dat de bouwindex van midden
1936 hoger moet zijn dan van 1935,
want de indexcijfers van de voor»
naamste bouwmaterialen waren in het
eerste halfjaar van 1936 belangrijk
hooger dan in 1935. Deze cijfers zijn:

Hout .
Stenen

1935
71,2
72,7

1936 (Jan./Juni)
76,7
79,2

Wel zijn de uurloonen in de bouwvak*
ken (in de hoofdklasse) in Maart 1936
met 3 cent gedaald, maar deze daling
kan op geen stukken na van zoodanigen
invloed zijn geweest, dat het gevolg
van de stijging van de materiaalprijzen
daardoor teniet zou zijn gedaan of nog
sterker, dat de bouwindex zou zijn
gedaald van 108 in 1935 tot 100 in het
midden van 1936.
Het staat derhalve vast, dat de bouw*
index midden 1936 hooger moet zijn
geweest dan in 1935, waarmede tevens
vaststaat, dat de tegenwoordig veel
gebruikte grafische voorstelling voor
midden 1936 onjuist is.
We zijn er nog niet. Ir. Van der Kaa
liet in de Ned. Conjunctuur afdrukken,
dat de bouwindexcijfers voor 1932.
1933 en 1934 waren resp. 126, 121 en
116. Maar in zijn jaarverslag over 1933
schreef hij:
„De bouwkosten waren in 1932 en 1933
abnormaal laag. Daarna begon een stijging
met enkele procenten
"
„Alles tezamen kan worden aangenomen,
dat de bouwkosten einde 1932 en begin
1933 wel het laagtst mogelijke peil hadden
bereikt. Een recent onderzoek heeft uit*
gewezen, dat de bouwkosten in het begin
van 1934 gemiddeld 128% bedroegen van
die van 1914."

Hoe is dit alles te rijmen met de door
hem verstrekte cijfers voor de Ned.
Conjunctuur, die immers een regel*
matige daling van vijf punten per jaar
vertonen, en hoe is het cijfer 128 in
het jaarverslag te rijmen met het cijfer
116 in de Ned. Conjunctuur?
Wij gaan nog verder en vragen, wat
het juiste bouwindexcijfer is voor 1931
en voor 1934. De hoofdinspecteur voor
de Volkshuisvesting, ir. Van der Kaa,
die uit hoofde van zijn functie als de
best georiënteerde en de meest des*
kundige zou moeten kunnen worden
beschouwd, zou hierop een afdoend
antwoord moeten geven.
Hij geeft een antwoord. Hij geeft zelfs
drie antwoorden, n.l. in:

1931 1934
a. zijn jaarverslag over
1933, blad. 11
b. zijn jaarverslag over
1934, bladz. 8
c. de Ned. Conjunctuur,
Aug.
1938

151

128

155

120

137

116

Voor elk der beide jaren dus drie
verschillende indexcijfers voor één
zelfde zaak, verstrekt door den in*
vloedrijksten adviseur der regeering in
de zaken betreffende volkshuisvesting,
aan wien toch de eis moet kunnen
worden gesteld, dat betrouwbare en
objectieve gegevens worden verstrekt!
Betrouwbaar en objectief? Het mocht
wat, want er is nog meer. In de Ned.
Conjunctuur laat ir. Van der Kaa voor
1936
een bouwindexcijfer afdrukken
van 112. Later zegt hij, dat het gelijk
1914 is, dus 100. Maar in het Tijd*
schrift van het Ned. Instituut voor
Volkshuisvesting zegt hij, dat het beneden dat van 1914 ligt.
Ir. Van der Kaa blijkt dus wel zeer
persoonlijke opvattingen te huldigen
omtrent de eischen van betrouwbaar*
heid en objectiviteit, welke aan statis*
tisch materiaal ten grondslag moeten
liggen.
Huur en inkomen
Wij willen thans nog een enkele opmerking
maken omtrent de verhouding tusschen het
inkomen en de huur bij arbeidersgezinnen.
In 1928 waren de indexcijfers van de kosten
van het levensonderhoud en van de huren
ongeveer gelijk, n.l. resp. 169,2 en 168,2. De
kosten van het levensonderhoud daalden
daarna niet onbelangrijk, maar de huur»
index bleef nog stijgen
Voor den arbeider stegen de lasten
voor woninghuuur dus zeer oneven*
redig in verhouding tot zijn loon, waar*
tegen de eigenaar vrijwel op dezelfde
lastenverhoudingen bleef staan. Maar
de gestegen onderhoudskosten dan?
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DE W O N I N G V O O R Z I E N I N G

J. Hiigenga

Hebt geen zorg voor uw huiseigenaar,
want die heeft al voor zich zelf ge*
zorgd. Wij hebben hier voor ons een
gedrukt formulier voor een huurcon*
tract, zooals dit door een der grootste
huiseigenaren*organisaties kort geleden
is ingevoerd. Daarin komt o.a. de vol*
gende bepaling voor:
„Art. 6. De huurder zal het gehuurde als
een goed huisvader bewonen,
het be»
hoorlijk onderhouden en onverwijld op zijn
kosten voor alle herstellingen op deugde*
lijke wijze zorgdragen, waaronder, . . . . .
mede begrepen zijn, het wit* en stucadoors»
werk, dat niet met kunstkalk behandeld
mag worden, het binnenverfwerk en het
behangen, benevens alle reparatiën aan
zinkputten, privaten, closets met toebehoo'
ren, geleidingen van water, gas, electrici»
teit, verwarmings* of stofzuigergeleidingen,
schellen, electrische toestellen, rolluiken,
jalouzieën, ruiten, waaronder winkelruiten,
raamkoorden, kranen, sluitingen, deurkruk»
ken, grendels, scharnieren, enz. kortom al
hetgeen onderhoud en herstel behoeft."

Dit alles komt er dus op neer, dat
aan het woningkapitaal niet alleen de
huurvcrhoogingen ten goede komen,
maar bovendien de onderhoudskosten,
die voortaan voor rekening van de
huurders komen, en omgekeerd: de
huurder zal op zijn toch reeds ingekrompen uitgaven voor voeding in het
vervolg bovendien niet alleen de huur;
verhooging moeten besparen, maar ook
de onderhoudskosten van zijn woning
en alles van een loon, waarvan de
koopkracht aanmerkelijk is vermin*
dercl, alles ten bate van het woning'
kapitaal.
Met al het vorenstaande is het geheele
probleem nog lang niet volledig be=
handeld. De akte van de beschuldiginp;
en de bewijsvoering zouden nog vele
bladzijden kunnen vullen. Voorshands
willen wij met het bovenstaande vol*
staan, waaruit wij de volgende conclusie willen trekken:
Het door de voormalige regeering ge*
voerde beleid op het gebied der volks;
huisvesting berust op volkomen fou*
tieve en misleidende gegevens, die haar
- bewust of onbewust - - door haar
adviseurs werden voorgelegd. Dit be*
leid heeft het tekort aan behoorlijke
arbeiderswoningen doen toenemen,
waardoor een belangrijke huurstijging
is opgetreden, met het gevolg: een ver*
arming en ondervoeding van groote
groepen huurders, een en ander ten
voordeele van het woningkapitaal, dat
voor het overgroote deel vertegenwoor*
digd wordt door oude en verouderde
woningen.
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Voorzitter Ned. Bond van
Arbeiders in het Landbouw-,
Tuinbouw- en Zuivel b ad r ij f

DE COLLECTIEVE
ARBEIDSOVEREENKOMSTEN IN DE

NEDERLANDSCHE LANDEN TUINBOUW
Liet instituut van het collectief con*
tract heeft zich in de laatste jaren in
de Nederlandsche land= en tuinbouw
sterk ontwikkeld. Vermeldde het Centraal Bureau voor de Statistiek op l
Januari 1911 voor lancb en tuinbouw
nog geen enkele collectieve arbeids*
overeenkomst, het verslag voor l Ja*
nuari 1920 bevatte 53 collectieve con*
tracten voor 3850 ondernemingen en •
11.900 werknemers en voor l Juni 1930
nog slechts 148 overeenkomsten voor
6050 ondernemingen en 26.500 arbei*
ders.
En nu? Op l Juni 1939 waren in land*
en tuinbouw afgesloten 372 collectieve
arbeidsovereenkomsten, geldende voor
36.700 ondernemingen en 85.950 werk*
nemers. Practisch is echter in land* en
tuinbouw het aantal collectieve loon*
regelingen nog beduidend hooger. lm;
mers op voormelde datum waren voor
16.000 land* en tuinarbeiders, werk*
zaam in rond 5700 ondernemingen, de
loonen en verdere arbeidsvoorwaarden
geregeld bij uitspraken van door den
minister van Economische Zaken be*
noemde arbiters. In 1938 werden voor
werkgevers van niet minder dan 102
dorpen en districten dergelijke arbi*
trale uitspraken gedaan.
In onzen land» en tuinbouw vielen dus in
het afgeloopen jaar 42.400 ondernemin=
gen en bijna 102.000 werknemers onder
collectieve loonregelingen. Daar het
aantal werkgevers in land* en tuinbouw
ruim 100.000 bedraagt en dat van de
land* en tuinarbeiders 350.000, vallen
dus van de ondernemingen 42i pet. en
van de werknemers ruim 29 pet. onder
de loonovereenkomsten. Deze percen*
tages zijn zelfs hooger dan in industrie, handel, verkeer, visscherij. Van
deze bedrijfsgroepen toch met bijna
200.000 werkgevers en ongeveer 1,8 mil*
Hoen werknemers vielen op l Juni 1939
202.000 werknemers, werkzaam in
22.750 ondernemingen, onder collec*
tieve arbeidsovereenkomsten. Dat is
resp. 11,2 en 11,3 pet.
Waaraan is nu de snelle ontwikkeling

van het instituut collectief contract in
den Nederlandschen land* en tuinbouw
in de laatste jaren toe te schrijven?
Allereerst natuurlijk aan den sterken
groei van de landarbeidersorganisaties.
In 1909 telde Nederland nog geen 800
georganiseerde land* en tuinarbeiders.
In 1920 was dat -aantal ruim 28.000. In
1938 ruim 65.000. Onze moderne bond
telde midden 1938 29.700 leden, van wie
25.000 land* en tuinarbeiders. De ove*
rige 4700 leden waren veen* en zuivel*
arbeiders.
Verplicht overleg

Behalve deze groei hebben mede van
1934 af het thans in land; en tuinbouw
bestaand verplichte overleg en de id
arbitrage de afsluiting van collectieve
arbeidsovereenkomsten krachtig bevor=
d^rd. Ingevolge een beschikking, in 1934
op grond van de Landbouwcrisiswet tot
stand gekomen, kan de overheid alle
landbouwers en tuinders, georgani*
seerd in een van de uitvoeringsorganen
van voormelde wet, de plicht opleggen,
om nopens de arbeidsvoorwaarden
hunner arbeiders overleg te plegen met
de vertegenwoordigers van de moder*
ne, christelijke en r.k. landarbeiders*
bonden. Leidt dit opgelegde overleg
niet tot overeenstemming, dan kan de
overheid de hierbij betrokken werkge*
vers verplichten, de bindende uitspraak
te aanvaarden van een door haar aan
te wijzen arbiter. Wanneer de landar*
beidersbonden de oplegging van arbi*
trage hebben verzocht, is natuurlijk
ook voor hun leden de uitspraak van
de arbiters bindend.
Zoals wij reeds mededeelden, werden
in 1938 niet minder dan 102 arbitrale
uitspraken gedaan. Voordat de over*
heid inzake de oplegging van arbitrage
beslist, laat zij zich adviseeren door den
Rijksbemiddelaar in het desbetreffende district. Deze hoort eerst partijen.
De practijk is, dat de overheid meestal
tot oplegging van arbitrage overgaat.
In 1939 wees de minister in een 15*tal
gevallen de verzoeken van de laiiclar*

beidersbonden af. Bestaat in een dorp
of district reeds een collectief con*
tract, dan verklaren de arbiters in de
meeste gevallen de daarin vastgelegde
overeenkomst ook van kracht voor de
werkgevers, voor wie de arbitrage
geldt.
Dit verplichte overleg en deze arbitrage
hebben er nu in verschillende land*
bouwgebieden toe geleid, dat groepen
landbouwers en tuinders zich vereenigden in werkgeversorganisaties en dat
zij langs vrij willigen weg collectieve con;
-ttacten met de landarbeidersbonden af*
sloten. Mede daardoor steeg het aantal
collectieve arbeidsovereenkomsten, zoo-als wij reeds zagen, op l Juni 1939 tot
372. Van deze 372 overeenkomsten wa*
ren 278 voor akkerbouw, veeteelt, tuin*
bouw, bloemist* en kweekersbedrijf en
94 voor het bloembollenbedrijf.
Vorm van het collectief contract

Belangrijk is ook de ontwikkeling van
den vorm van het collectief contract in
land* en tuinbouw. Terwijl in 1920 en
ook nog in 1930 zeer vele contracten
slechts betrekking hadden op de lonen
van de werknemers bij de werkgevers
in één dorp, waren er op l Juni 1939
van de 372 overeenkomsten niet min*
der dan 65 districtscontracten. Onder
sommige van deze districtscontracten
vallen de landbouwers en landarbeiders
van 10 a 20 dorpen. De 65 districts*
contracten tezamen waren van kracht
voor 23.500 werkgevers en 56.500 werk*
nemers, of gemiddeld voor 360 werk*
gevers en 870 werknemers. De 200
dorpscontracten golden voor 13.091 on*
dernemingen en 28350 werknemers, zoodat de gemiddelde getallen per dorps*
contract waren 65 werkgevers en 140
werknemers. 107 contracten in land* en
tuinbouw golden elk voor één enkele
onderneming. Bij deze 107 werkgevers
waren slechts 1114 arbeiders in dienst.
In het veenbedrijf bestonden op l Juni
1939 16 collectieve arbeidsovereenkom*
sten voor 245 ondernemingen met rond
590Ü arbeiders.
Wat de loonen in land; en tuinbouw
betreft, waren de indexcijfers in 1939 in
vergelijking met die in 1928 = 100 voor
de navolgende districten de volgende:
bloembollenbedrijf (minimum weekloon
vaste arbeiders) 78, tuinbouw in het
Westland (minimum weekloon vaste
arbeiders) 67, landarbeiders Groninger
veenkoloniën: a. uurloonen 103, b. zichtlonen 81, c. aartlappelrooien 80; land*
arbeiders Westelijk Noorcl*Brabaiit: a.
uurloon 100, b. weekloon knechts 84 en
landarbeiders district Hulst: minimum
dagloon 94.

ARBEIDER IN VAST DIENSTVERBAND
LJ e omstandigheden van het sociale
leven zijn afwisselend tot in het onein*
dige. Hoe uitvoerig ook de wettelijke
en andere regelingen op het gebied van
cle sociale verzekering en hoe dikwijls
zij ook met het oog op nieuwe be*
hoeften worden gewijzigd en aan*
gevuld, altijd blijven er grens* en
twijfelgevallen over. Dan is het de
taak van de uitvoeringsorganen en in
beroep van den rechter, om binnen de
grenzen van wet en reglement een
redelijke oplossing aan te geven.
Een arbeider te Rotterdam was de
laatste dertig jaren in dienst van een
houtbedrijf. Hij woonde in een huis,
dat aan den werkgever toebehoorde.
Vroeger had hij vrij wonen gehad,
maar een aantal jaren geleden was be*
sloten, dat hij een bepaald bedrag aan
huur zou moeten betalen.
Ongeveer een jaar geleden had het
bedrijf niet meer voldoende werk voor
hem. Ontslagen werd hij niet, maar hij
behoefde nog slechts enkele dagen per
week te komen.
In de overige dagen werkte hij nu en
dan bij een andere firma, waar hij per
uur werd aangenomen. Afgesproken
was, dat hij, indien zijn oude werk*
gever werk voor hem had, dit steeds
zou laten voorgaan.
Onder deze omstandigheden werd hij
ziek. Hij was op dat oogenblik bij zijn
ouden werkgever werkzaam en de be*
drijfsvereeniging, waarbij deze was aan*
gesloten, zag zich gesteld voor de
vraag, op welk bedrag het uit te keeren
ziekengeld moest worden gesteld.
De moeilijkheid was, dat bij de be*
drijfsvereeniging een afzonderlijke dag*
loonregeling bestond voor de arbeiders,
die „anders dan in vast dienstverband"
werkzaam waren.
Wanneer men den arbeider, om wien
het hier ging, volgens die regeling
ziekengeld uitkeerde, zou hij ƒ 1.77 per
dag moeten ontvangen; nam men daar*
entegcn aan, dat hij „in vast dienst*
verband werkzaam" was, dan moest
men komen tot een ziekengeld van
ƒ2.13 per dag. Dat het laatste bedrag
hooger was, werd veroorzaakt, doordat
hij in de laatste dertien weken betrek*
kelijk zelden werkloos was geweest.
Hij had in die periode dus een niet
onbelangrijk bedrag verdiend, waar*
van het kleinste deel bij zijn ouden
werkgever. De bedrijfsvereeniging stelde zich op het standpunt, dat van vast
dienstverband geen sprake kon zijn.
Niemand kon betwijfelen, dat hij meer
dan dertig jaren in vasten dienst was

geweest. Het was zeer zeker hard, hem
nu te laten benadcclcii door een slapte,
waardoor hij na al die jaren niet meer
regelmatig werk bij de firma had. De
„sociale" argumenten voor de opvat*
ting, dat hij nog steeds in vast dienst*
verband was, waren niet moeilijk te
vinden.
De bedrijfsvereeniging stelde zich evenwel op het standpunt, dat de letter van
de regeling zich tegen deze oplossing
verzette. In vast dienstverband is
alleen iemand, die voortdurend voor
een werkgever werkt; sedert hoe lang
of hoe kort hij dat doet, kan geen ge*
wicht in de schaal leggen.
Wij achten die beslissing betreurens*
waardig. Door den beroepsrechter
werd zij in twee instanties vernietigd.
Zoowel het Scheidsgcrecht van de
Federatie van Bedrijfsvereenigingen te
Rotterdam als de Centrale Raad van
Beroep meende dus, dat het begrip
„vast dienstverband" voldoende ruimte
liet, om met den socialen kant van de
zaak ten volle rekening te houden.
Daartegenover hield de bedrijfsver*
eeniging in beide instanties aan haar
meer letterlijke opvatting vast.
Hoewel we ons over den afloop van de
zaak op zich zelf kunnen verheugen,
blijven wij van meening, dat het hier
eigenlijk de omgekeerde wereld is.
Sociale toepassing van de verzekerings*
wetten, d.w.z. toepassing met volledige
afweging van alle individuecle en alge*
meene belangen, die daarbij betrokken
zijn, is zeker de taak van de recht*
sprekende organen. Maar de grondslag
voor die sociale toepassing moet ge*
legd worden door de uitvoeringsorga*
nen. Wanneer het gaat om vrije toe*
passing van de wet, om het laten
gelden van billijkheidsoverwegingen,
dan moeten de uitvoeringsorganen zich
niet door de rechtspraak laten voort*
sleepen, maar haar vooruitgaan, des=
noods op gevaar af van een enkele
maal met de liniaal der wettelijkheid
op de vingers getikt te worden.
Gezondheidszorg i. d. grafische vakken
-D lijkens het jaarverslag der Vereeniging
tot Bevordering der Gezondheid in de Gra*
fische vakken in Nederland werden in 1939
aan 191 patiënten versterkende middelen
verstrekt en 284 patiënten voor rekening
van de vereeniging verpleegd, van wie 245
patiënten met 13.423 verpleegdagen in eigen
inrichtingen en 39 patiënten met 5247 ver*
pleegdagen in andere inrichtingen. Totaal
aantal verpleegdagen 18.670. De verpleeg*
kosten beliepen ƒ 38.296.28. Aan ondersteu*
ningskosten werd ƒ2.712.35 uitgegeven.
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STEUN AAN DEN LANDBOUW
EN DE LOONEN VAN DE LANDARBEIDERS
BIJ HOOGERE RICHTPRIJZEN OOK HOOGERE LOONEN
Nog steeds zijn door het Departe*
ment van Landbouw en Visserij de
z.g. richtprijzen voor de landbouw*
gewassen van de oogst 1940 niet
vastgesteld, zo constateert „Ver?
enigt U", het orgaan van de Ned.
Bond van Arbeiders in het Land*
bouw*, Tuinbouw* en Zuivelbedrijf.
De landbouwers weten dus nu nog
niet, wat zij straks bij de aflevering
van hun producten (tarwe, rogge,
haver, gerst, suikerbieten enz.) zul*
len ontvangen. Aan de vaststelling
van deze prijzen schijnt echter wel
gewerkt te worden. In de landbouw*
bladen worden tenminste allerlei
geruchten gelanceerd en zelfs al
prijzen genoemd. Zo hoorde het
„Agrarisch Nieuwsblad" van ter*
zijde de volgende cijfers fluisteren:
„haver ƒ 8.50, rogge ƒ 10.—, tarwe
ƒ 12.—, groene erwten ƒ 14.— per
100 kg. en suikerbieten ƒ 14.— per
1000 kg." Het blad is van die prij*
zen „geschrokken". Het vindt ze
veel te laag. „Voor tarwe is ƒ 12.—
nauwelijks een redelijke prijs en in
geen geval mag de roggebouwer
ƒ 2.— per 100 kg. minder ontvan*
gen dan zijn collega*tarweverbou*
wer. Suikerbieten en groene erw*
ten zullen resp. l en 2 gulden hoger
moeten zijn en de haver zal zeker
op ƒ 10.—• per 100 kg. moeten ko*
men."
Wij kunnen, zonder nadere toelich*
ting en gegevens de noodzakelijke
hoogte van de prijzen, mede om te
kome ntot een redelijke belooning
van den boer niet beoordeelen. Eén
ding weten wij wel, en daarom
schrijven wij er hier over, dit jaar
mogen bij de vaststelling van de
richtprijzen voor de voortbrengse*
len van den boer de landarbeiders
niet vergeten worden. In 1939 is dat
gebeurt. Minister Steenberghe stel*
de in de herfst van dat jaar de defi*
nitieve prijzen vast. Deze waren on*
geveer 10 pCt. hooger, hetgeen voor
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meerdere akkergewassen een stij*
ging van de bruto*ontvangst be*
teekende van ƒ 20.— tot ƒ 40.— per
hectare. Deze verhoogde bruto*ont*
vangst kwam vrijwel geheel de
landbouwers ten goede. Immers
toen de richtprijzen werden ver*
hoogd, waren de landarbeidersloo*
nen voor het tijdvak 1939—-'40
reeds vastgesteld, hetzij in collec*
tieve contracten, hetzij bij arbitrale
uitspraken. Het eenige, dat de land*
arbeidersbonden nog konden doen,
was de landbouwers vriendelijk
verzoeken op de bestaande loonen
een bijslag te verstrekken, waarbij
de landarbeiders nog in de nadee*
lige positie verkeerden, dat de mi*
nister eerst met zijn hoogere prij*
zen was gekomen, toen de belang*
rijkste werkzaamheden in den land*
bouw zoo goed als afgeloopen wa*
ren. In een aantal dorpen en distric*
ten werden de lonen met 5 a lOpCt.
verhoogd, in andere wezen de land*
bouwers elk verzoek af. De toege*
stane loonsverhoogingen beteeken*
den echter voor de landbouwers
niet meer dan een verhoogde uit*
gaaf van 2 a 2 pCt gulden per hec*
tare. Veelal nog minder. En voor
de landarbeiders door de gestegen
kosten van voeding, kleeding enz.
practisch weinig of niets. Dit had
voorkomen kunnen worden, indien
de minister bij de vaststelling van
de verhoogde richtprijzen tevens
had bepaald, dat deze ook den
landarbeiders ten goede moesten
komen en wel door verhoogde loo*
nen. Dat wenschte minister Steen*
berghe toen niet. Deze wensehte,
behalve aan regeeringsarbiters, die
zich meestal bij de bestaande loo*
nen aansloten, en aan den invloed
van de arbeidersorganisaties, de
loonen over te laten aan het vrije
spel der maatschappelijke krachten.
Zal hetzelfde spel zich dit jaar hen
halen"? Zullen straks, terwijl de

landarbeidersionen voor 1940—'41
zijn vastgesteld de richtprijzen met
10 a 15 procent worden verhoogd,
zonder dat deze verbetering ten
deele komt aan de landarbeiders?
Dat zou in hooge mate onbillijk en
onrechtvaardig zijn.
Het minste, dat wij verlangen, is,
dat de betrokken autoriteiten bij
de vaststelling van de richtprijzen
voor de oogst 1940 niet alleen de,n=
ken aan de boeren, maar ook aan
de landarbeiders. De voorwaarde
dient te worden gesteld, dat bij verhoogde richtprijzen ook de land'
arbeidersloonen worden verhoogd.
Tot zoover „Verenigt U", dat hier*
mede de juiste toon getroffen heeft
en duidelijk aantoont waar de
schoen in het landbouwbedrijf
wringt. De geopperde bezwaren gel*
den trouwens niet alleen voor den
landbouw, doch in dezelfde mate
voov den tuinbouw.
Toen eenigen tijd terug voor den
export naar Duitschland betere prij*
zen werden vastgesteld voor de
Nederlandse tuinbouwproducten,
hebben vele tuinders daarvan
slechts weinig o fniet kunnen profi*
teeren. Menigeen had cessie op zijn
veilingtegoed ten gunste van de
hypotheekbank moeten teekenen
en de eenigste, die direct voordeel
had bij de grootere opbrengst van
de exportproducten, was dan ook
de bank, die zich grootere bedragen
ter aflossing van oude schulden zag
toegewezen, terwijl de tuindersfa*
milie met een klein bedrag aan geld,
haar door de bank toegewezen,
mondjesmaat moest rondkomen en
vele tuinarbeiders werkloos bleven.
Wij vernamne van een tuinder, die
met de meerdere opbrengst aan
veilinggeld drie van zijn vroegere
knechts had willen terugnemen,
doch daarvoor van de bank geen

vergunning kreeg.... aangezien
eerst de oude rentes en aflossings*
schuld voldaan moest worden. Het
gevolg was, dat de betrokken fami*
lie in dezelfde armoede, gebukt
onder de cessies, moest blijven
voortleven, dat drie knechts werk*
loos bleven en het bedrijf even verf
waarloosd bleef als het de laatste
jaren, door gebrek aan middelen
voldoende arbeidskrachten aan te
stellen, geweest was. Twee jongens,
van respectievelijk 13 en 15 jaren,
had de betrokken tuinder in zijn
bedrijf werkzaam, die beiden van
de schoolbanken gehaald waren,
aangezien de bank niet langer de
uitgaven voor loonen duldde en van
oordeel was geweest, dat de zoon*
tjes van den betrokken tuinder wel
konden meehelpen.
Ten behoeve van het kapitaalbelang
werden dus de volgende nadeelen
geboekt:
a. werkloosheid in drie gezinnen;
b. exploitatie van scholieren in het
bedrijf;
c. verwaarloozing van het bedrijf
door gebrek aan volwaardige ar*
beidskrachten;
d. verminderde koopkracht door
onttrekking van gelden aan het
bedrijfsleven ten behoeve van
kapitaalaflossing.
Na 15 Mei j.l. is veel veranderd,
doch alle verhoogde export* en
richtprijzen zullen onvoldoende ef*
fect sorteeren, wanneer niet aan de
factor „arbeid" in het bedrijfsleven
de volle waarde wordt toegekend.
In de export*, zoowel als de richt*
prijzen zal van meet af aan een vol*
doende waarborg moeten schuilen
voor de belooning van den arbeid
van de arbeiders, zoowel als van
den boer of tuinder, die in eigen
bedrijf mede*arbeid.
Het is goed, dat de Ned. Bond van
Landarbeiders ten deze zijn actie
tot rechtvaardige belooning van den
landarbeid met kracht voortzet. De
Bond strijdt voor een rechtvaardige
zaak, waarvan we hopen, dot het
succes van dien strijd voor de land*
arbeiders niet ver meer in het ver*
schiet zal liggen.

u/ztc/ct vetet
vetd &<z.n j n
De Arbeiders Sportbond heeft ge*
lijk de andere organisaties moei*
lijke maanden achter de rug. Het
Bondsbestuur heeft echter kans om
het apparaat volledig te behouden
en gezien de krachtige steun van de
Beweging is er alle reden voor op*
timisme.
Het spreekt vanzelf dat de concen*
tratie welke zich op het oogenblik
in de sportwereld voltrekt, ook de
aandacht heeft van den Arbeiders*
Sportbond. De pogingen zijn door
den Arbeiders*Sportbond krachtig
ondersteund en bij enkele takken
van sport is reeds een formatie tot
stand gebracht welke de beoefe*
naars van deze takken van sport in
één verband brengt. Het snelle tem*
po, in de concentratiepogingen aan
dne dag gelegd, heeft echter ver*
warring gesticht. Velen hebben de
meening dat de verschillende sport*
bonden worden opgeheven. Dit is
niet het geval. De concentratie is
alleen voor het technisch werk en
tast het principe van de arbeiders*
sport=gedachte niet aan. Socialis*
tische arbeiders zullen hun forma*
ties met kracht handhaven en ver*
diepen. Zij zullen een gemeenschap
blijven vormen, welke zich richt
tegen alles wat de arbeiders belaagt
en in het bijzonder ijveren voor
goede lichamelijke ontwikkeling en
geestelijke ontspanning.
Zoals reeds gezegd, zal de Bewe*
ging dit programma ondersteunen.
Deze steun is een waarborg dat dui*
zenden, welke zich nog steeds af*
zijdig hielden van den Arbeiders*
Sportbond, thans een voorlichting
zullen krijgen die nodig is om den

weg naar den Arbeiders*Sportbond
te vinden.
Als inleiding van een grootsche pro*
paganda*actie zal op Zondag 18
Augustus des mid*
dags
om één uur
Belangrijk
via
de
V.A.R.A.,
radio'praatje
de Bondsvoorzit*
ter A. F. Muller een toespraak hou*
den waarvoor wij speciale aan*
dacht vragen. Uit dit radio*praat*
je zal blijken dat de Arbeiders*
Sportbond thans aan een mijlpaal
staat waarvan men frisch en krach*
tig naar de toekomst ziet. Men is
gereed om alle socialistisch den*
kende arbeiders te verzamelen om
gezamelijk te strijden voor betere
lichamelijke ontwikkeling en het
behoud van cultureele waarden.
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(M.) De turnoefeningen in Amsterdam
worden bemoeilijkt door bezwarende
maatregelen en voorschriften van den
Amsterdamschen Turnbond. Het klinkt
vreemd, dat de Amsterdamsche Turnbond het turnen en de gymnastiek niet
zou bevorderen maar bemoeilijken.
Vermoedelijk zal het ook wel zoo zijn,
dat de A.T.B, slechts de voorschriften
van B. en W. uitvoert. Toch blijft het
een ongezonde toestand, dat de eene
bond de controle krijgt over den
anderen.
Tegen deze maatregelen of voorschrift
ten bestaan gegronde bezwaren. Zoo
moeten de gymnastiekverenigingen,
wanneer zij een brief schrijven aan den
A.T.B., daarvoor ƒ0.50 administratie;
kosten betalen.
Verlangd wordt tevens doorbetaling
van huur voor lokalen, ook voor den
tijd, dat deze lokalen door militaire
bezettingen of anderszins niet beschik!
baar waren.
Ten overvloede wordt ook nog voor»
uitbetaling voor een geheel kwartaal
verlangd, waardoor uiteraard de ver ;
eenigingen nog meer in financieek
moeilijkheden geraken.
Dat zulks vrij ernstig is moge begrepen
worden als wij als voorbeeld aanhalen,
dat de afdeeling Amsterdam=Jonge
Pieter Tellen van den Nederlandschen
Arbeiders»Sportbond 15 lokalen in
gebruik had, waarvan de meeste mede
door deze bezwarende omstandigheden
niet meer gebruikt kunnen worden.
Gevraagd mag worden: Hoe zal het in

dezen winter met de turn* en gymnastieklessen kunnen gaan? Worden
er maatregelen genomen om de lokalen
te verduisteren? Van eenige voor=
bereiding is nog niets bekend.
Worden deze maatregelen niet ge»
nomen, dan beteekent zulks voor de
arbeiders stopzetting van de turn* en
gymiiastieklessen.
Het is nu al moeilijk, aangezien binnen
enkele dagen de lokalen om half tien
ontruimd zullen moeten worden en
dat van dag tot dag vroeger zal moe;
ten zijn.
De afdeeling Amsterdam»Turnen var.
de Sportbond hield haar lessen van
acht tot half elf uur. Wordt er dus
niet verduisterd, dan is het met het
turnen en de gymnastiek voorloopig
gedaan.
Twee dingen zijn noodig:
Ten eerste verduisteringsmaatregelen
en ten tweede een tegemoetkomende
houding van het Gemeentebestuur
jegens de turnvereenigingen.
De Sportbond deed einde Mei van dit
jaar een verzoek om met het oog op de
financieele moeilijkheden van de afdee;
ling eenige tijd de beschikking te
mogen hebben over schoollokalen en
terreinen zonder de vastgestelde huur*
prijs, maar het gemeentebestuur kon
dit verzoek niet inwilligen.
Nu de lichamelijke oefening steeds
meer in moeilijkheden geraakt, is een
soepeler houding van het gemeente*
bestuur in het belang van de lichame
lijke opvoeding wel noodig.

Overheidspersoneel
O et verslag van den Ned. Bond van Per»
soneel in Overheidsdienst over de jaren
1938 en 1939 memoreert de intrekking van
het verbod, waarbij het aan personeel,
werkzaam bij het departement van Defcn»
sic, verboden was, deel van de moderne
vakbeweging uit te maken. In verband hier*
mede besloot de Nederlandsche Vereeniging
van Personeel bij Defensie tot haar ophef»
fing, waarna 1298 (vrijwel alle) leden van
deze vereeniging naar onzen bond over*
gingen. Het aantal afdeelingen en leden van
den bond bedroeg:
Afdeelingen
Leden
27 October 1901
1.400
10
1 Januari 1910
29
4.055
1 Januari 1920
97
15.124
1 Januari 1930
128
16.041
1 Januari 1938
167
12.758
1 Januari 1940
168
14.766
Op laatstgenoemde datum telden de r.k.,
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chr. en neutrale bonden van overhcidsper»
soneel tezamen 13.741 leden.
In veil and met de stijging der kosten van
levensonderhoud, zonden de zes samenwer»
kende centrales van overheidspersoneel op
27 October 1939 een brief aan den voor*
zitter de c centrale commissie voor Geor»
ganiseerd overleg in ambtenarenzaken,
houdende het verzoek, spoedig het vraag»
stuk van verhooging der inkomsten aan de
orde te stellen. Een maand later begonnen
de onderhandelingen, welke tot dusver
echter nog niet zijn geëindigd.
Wel is een einde gekomen aan een van de
belangrijkste strijdvragen van het over»
heidspersoneel, namelijk de vraag, of kin»
derbijslag al dan niet een element van de
loonbepaling moest uitmaken.
In de Kinderbijslagwet is vastgesteld, dat
alle loontrekkenden voor elk kind boven
het aantal van twee beneden 15 jaar een
bepaalde toeslag in verhouding tot het
verdiende loon ontvangen.
De gemeenten Leeuwarden en Nijmegen
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zijn overgegaan tot de invoering van Het
algemeen ambtenarenreglement, zooals dit
is vastgesteld door het centraal orgaan van
gemeenten met 40.000 en meer inwoners,
na behandeling in het centraal overleg. De
gemeenten Arnhem en Apeldoorn zullen
dit voorbeeld volgen. In het verslag wordt
het vertrouwen uitgesproken, dat in het
volgend verslag melding zal kunnen worden
gemaakt van het feit, dat alle bij het een»
traal overleg aangesloten gemeenten tot
invoering van het algemeen ambtenaren»
reglement zijn overgegaan.

Zorgt voor Uw rentekaart!
Arbeiders, vraagt zoodra ge in
loondienst treedt, een rentekaart
jan. Aanmeldingsformulieren zijn
verkrijgbaar bij alle postkantoren
en Raden van Arbeid.
Welk zegel moet er geplakt wor»
den per week?
14
16
18
21

Mannen:
en 15 jaar
en 17 jaar
t.m. 20 jaar
jaar en ouder

Vrouwen:
14 en 15 jaar
16 t.m. 20 jaar
21 jaar en ouder

30 cent
40 „
50 „
60 „
30 cent
40 „
50 „

(Er zijn enkele uitzonderingen,
waaromtrent de Raad van Arbeid
U inlichtingen verstrekt.)
Arbeiders, zorgt goed voor Uw
rentekaart, zendt ze op tijd in; U
voorkomt daardoor een aanma;
ning. Wilt U meer weten omtrent
de sociale verzekering, koopt
dan „De Kleine Gids", verkrijgbaar bij de Raden van Arbeid.
Kalender Ver. Raden van Arbeid.

