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MEDEZEGGENSCHAP
De arbeider moet het gevoel hebben door zijn arbeid iets te
scheppen. Dit gevoel kan hij alleen terugkrijgen, wanneer de
samenhang tusschen hetgeen hij verricht en het welzijn van de
volksgemeenschap als geheel weer levend in hem wordt gemaakt.

Verschillende dikke boeken en rapporten zijn reeds over het vraagstuk
der medezeggenschap met intellectuele
knapheid over onze hoofden uitgestort, maar de arbeider is over het
algemeen nog steeds een „nummer"
gebleven.
De arbeider of ambtenaar voelt zich te
weinig een wezenlijken medewerker in
bedrijf of dienst en nog meermalen
onvoldoende een onmisbaar deel van
de volksgemeenschap.
De vroegere oorzaken daarvan zullen
we hier onbesproken laten; ze waren
van politieke, economische en sociale
aard; in andere periodieken zijn deze
reeds meermalen uitvoerig behandeld.
De literatuurlijst op dit terrein is vrij
uitgebreid. We noemen slechts:
de in Februari 1920 aangenomen stellingen van het N.V.V.;
het rapport van de S.D.A.P., het z.g.
„Socialisatie-rapport";
het rapport van het N.V.V. en de
S.D.A.P. „Bedrijfsorganisatie en Medezeggenschap" (1923);
het Paaschmanifest 1919 der R.K. vakbeweging;
het rapport van het A. N.V. „Het
vraagstuk der
Bedrijfsdemocratie"
(1924);
het rapport van de commissie, benoemd door het Hoofdbestuur van de
Vrijzinnig-Democratische Bond;
het rapport der Utrechtsche (1926) én
Amsterdamsche Commissie (1931) inzake Medezeggenschap;
de geschriften van F. van Meurs over
„Bedrijfsorganisatie en Medezeggenschap" (1931), „Medezeggenschap bij
de Overheidsbedrijven en diensten"
(1927) en „Het georganiseerd overleg"
(1929);
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„Het Georganiseerd Overleg" van W.
Luberti (1921);
en „Reorganisatie van het Georganiseerd Overleg" van H. van Giessel
(1921).
Zelfs verscheen in 1925-1926 een apart
maandblad, gewijd aan de „Medezeggenschap", uitgegeven door het Wetenschappelijk Administratief Instituut te
Amsterdam.
Al deze rapporten en geschriften bevatten waardevolle aanwijzingen. In
deze tijd gaat het echter om de praktische verwezenlijking van een vastgelegd recht op arbeid, sociale bescherming en verzorging en om medezeggenschap over aangelegenheden, die den
arbeider zelf of zijn arbeid raken. De
normen der oude staatsinrichting kunnen daarbij niet meer maatgevend zijn.
Dr. M. de Berne zegt in zijn brochure:
„Arbeid" (Uitgave N.V. Leiter-Nijpels, Maastricht) terecht:
„De arbeidsverhoudingen loopen vast,
indien men niet de volgende punten in
het oog houdt: Ie. dat het leiderschap
van den ondernemer, kapitaal en arbeid in de onderneming moeten samengaan;
2e. dat deze verhouding moet zijn geregeld op grond van rechtregels, die
zich baseeren op het arbeidsrecht en
niet op het geldrecht, omdat slechts
door arbeid de gemeenschap in stand
kan worden gehouden en de arbeid
derhalve de hoofdpijler is, waarop de
gemeenschap rust;
3e. dat het loon zich niet baseert op
de ruilvaardigheid, doch veeleer op de
sociale rechtvaardigheid."
Wij zullen ons in dit artikel zeer summier bepalen tot de mogelijkheid van
de medezeggenschap in deze tijd.
Men stelle dit vraagstuk vooral....
eenvoudig!
Aan theoretische medezeggenschap
heeft de arbeider niets.
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In het verleden was er slechts een
spaarzame belangstelling voor de practijk van allerlei medezeggenschapsvormen, omdat zij langs de dagelij ksche
arbeid van de werkers heengleden.
Wanneer in voorgaande jaren eenmaal in een bedrijf een collectief contract tot stand was gekomen, of voor
het overheidspersoneel een onderhandelingsperiode achter den rug was, trad
voor de georganiseerde arbeiders of
ambtenaren gedurende de contractperiode veelal ,,'n dooie boel in den
bond" op. Er zat dan weinig spirit in
—• de onvermijdelijke administratieve
rompslomp werd afgewikkeld en persoonlijke gevallen bezorgden de bestuurders wel veel hoofdbrekens, maar
van een heerlijk enthousiast medeleven
door de arbeiders met het wel en wee
van het bedrijf, waarin men werkt, en
van de gemeenschap, waarvan men
deel uitmaakt, viel slechts sporadisch
iets te bespeuren.
Belangstelling voor het bedrijf, voor
het vak, waaraan men zijn krachten
geeft, is allereerst noodzakelijk om aan
de medezeggenschap een levende inhoud te geven.
Pas dan zal er van een groeiende behoefte aan een goedgeregelde medezeggenschap sprake zijn.
Eén onzer hoogleeraren gaf de volgende definitie van medezeggenschap:
„Medezeggenschap kan taalkundig
niets anders beteekenen dan bevoegdheid om mede te „zeggen".
Het spraakgebruik hecht echter aan
„medezeggenschap" een dubbele zin,
eenerzijds wordt er een recht „mede te
beslissen", „medebeslissingsrecht" dus
onder verstaan.
Anderzijds bedoelt men er mede een
recht „mede te spreken", een recht
„gehoord te worden".
Deze dubbele zin schijnt nauw verband
te houden met de dubbele beteekenis
van het woord „zeggen".
„Zeggen" immers kan zoowel beteekenen „beslissen" (wie heeft hier te
„zeggen") als een „oordeel uitspreken",
een „meening kenbaar maken" (wat zal
hij er van „zeggen")."
Het „uitspreken van een oordeel" of
het „kenbaar maken van een meening"
is voor den arbeider en ambtenaar
reeds van groote waarde.
Medezeggenschap op het gebied van
de bedrijfsvoering is in een moderne
staatsinrichting wel mogelijk —• ja,
vanzelfsprekend — wanneer de topleidingen der organische geledingen zodanig in elkaar grijpen, dat de productiviteit voor de volksgemeenschap in
haar geheel er mede gebaat is.
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Aan de medezeggenschap op het gebied van de regeling der arbeidsvoorwaarden, zal daarnaast een vaste plaats
worden ingeruimd. Wanneer één gesloten arbeiders- en ambtenarenorganïsatie in Nederland haar voltooiing zal
hebben gekregen, behoeft het statuut
van deze medezeggenschap slechts ingelascht te worden in de instanties van
de overheid.
Heel eenvoudig, maar daarom duidelijk
heeft C. F. Vlekke, de voorzitter van
den Bond van Onderwijzers, dit in
„De Bode" d.d. 6 September 1940 als
volgt geformuleerd:
„Was de Bond vroeger als vakvereeniging een lichaam, dat bij de regeeringsinstanties meestal een willig oor vond,
een officieele instantie was hij nooit.
Nu is dat anders. Er ligt nu een rechtstreeksche schakel tusschen den Bond
en den Commissaris van het N.V.V.,
die daar aangesteld is door de bezettingsautoriteiten zelf. De stem van den
Bond kan nu nooit meer „een stem
eens roepende in de woestijn zijn"."
Ziehier een voornaam kernpunt, dat
mede het karakter van de medezeggenschap onder de nieuwe verhoudingen bepaalt.
Geen theorieën meer over de medezeggenschapsinstituten of zij al of niet
uitsluitend van adviseerenden aard
zullen zijn.
Wanneer de aan de orde zijnde vraagstukken in de bonden en via de topleiding van het Verbond een afgeronde
vorm hebben gekregen, zullen de
regeeringsinstanties daarvoor toegankelijk zijn en behoeven verder alleen
nog maar over de wijze van uitvoering
en toepassing besprekingen te worden
gevoerd. De besluiten kunnen hierna
vlot hun beslag krijgen.
De arbeider en de ambtenaar zullen via
zijn bond bedrijfs- en dienstbelangen,
met inbegrip van de arbeidsvoorwaarden, langs organisatorischen weg aanhangig kunnen maken. Blijken de verlangens gerechtvaardigd, dan zal de
weg, die hierna gevolgd wordt tot een
oplossing leiden.
Goede denkbeelden, ook die betreffende de praktijk van het dagelijksche
werk en die den arbeider na aan het
hart liggen, komen voortaan terecht bij
instanties, die over den invloed en
outillage beschikken om de daad bij
het woord te voegen. De doofpot der
bureaucratie zal hierbij in het ongereede geraken.
Mede-zeggen wordt mede-doen, wanneer ook in ons land een moderne
staatsinrichting zal zijn voltooid en
verschillende onnoodige schakels uit
de afgesloten periode wegvallen.

DE GEWIJZIGDE
TOESTANDEN
BIJ HET N.V.V.

ndanks de tot heden genomen en ook bekend
gemaakte maatregelen bij
het N.V.V., welke alle
gericht waren op het
voortbestaan en de verdere uitbouw der vakorganisatie, blijkt
in bepaalde kringen, waar men het
tempo der gebeurtenissen niet volgen
kan, nog een verkeerd inzicht over de
aard dezer maatregelen te bestaan.
Toen de Rijkscommissaris den heer
H. J. Woudenberg tot Commissaris
van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen benoemde, is daarbij in
een verklaring duidelijk kenbaar gemaakt, dat dit besluit ten doel had om
datgene, wat door en voor de arbeiders
was opgericht en uitgebouwd, ook verder te doen ontplooien. In het licht
van de gewijzigde verhoudingen werd
deze verdere uitbouw echter bemoeilijkt doordat personen in de leiding
zitting hadden, welke niet de waarborgen boden voor een hechte en
loyale samenwerking.
Nadat de Commissaris zijn opdracht
had aanvaard, heeft hij alle maatregelen genomen, welke konden leiden
tot een centralisatie en dus een meer
actieve werkwijze in het belang van de
georganiseerde arbeiders. Waren b.v.
tot op heden de aangesloten organisaties ieder voor zich een afgesloten geheel, thans is het N.V.V. in zijn groot
verband de landelijke vakorganisatie,
waarin de diverse vakgroepen verenigd
zijn.
Deze centralisatie, deze centrale leiding vanuit het Commissariaat was
noodig om voor de georganiseerde
vakarbeiders een zo hecht mogelijke
organisatie te bouwen, welke naar
binnen, zowel als naar buiten, vruchtdragend werk kan verrichten en zich
niet behoeft te bepalen tot een min of
meer adviserend college, hetwelk het
N.V.V. in zijn oude vorm eigenlijk was.
Door deze centralisatie en de daaruit

O

Door
doorgevoerde
centralisatie
meer eenheid

voortgevloeide maatregelen kon worden bereikt, dat het N.V.V. met betrekking tot tal van arbeidsvraagstukken meer invloed kan uitoefenen en de
basis is verzekerd, waarop ook de overheid met de vakorganisatie zeer nauw
kan samenwerken.
Vooral in een tijd als deze is zulks van
de grootste beteekenis gebleken. Het
N.V.V. heeft voor de Nederlandsche
arbeiders een grootsche taak te verrichten. Vermoedde men voorheen, dat
het N.V.V. in zijn oude vorm zijn taak
op partij-politiek terrein had, thans is
wel zeer duidelijk merkbaar, dat zijn
kracht alleen en uitsluitend op het
sociale- en cultureele terrein te vinden
is. Bij het nemen van maatregelen voor
loonregelingen, voor ontslagregelingen,
voor het afsluiten van collectieve
arbeidscontracten, zal het N.V.V. een
belangrijke functie kunnen verrichten
en juist daar ligt de beteekenis van de
organisatie voor de arbeiders.
Daarnaast ligt op sociaal terrein nog
zooveel werk voor het N.V.V. gereed.
Wij denken aan de verzorging van de
volksgezondheid, waarbij de organisatie, door de arbeiders-sanatoria enz.,
mede een taak heeft; aan de vakopleiding, aan het sociale jeugdwerk en zoovele andere bemoeiingen op sociaal
terrein.
Ook echter op cultureel terrein ligt
een grootsche taak. Het cultureele
werk voor de Nederlandsche arbeiders
is zeker niet op den achtergrond te
plaatsen. Ontwikkeling in den meest
uitgebreiden zin des woords is een taak,
welke ook tot de vakorganisatie behoort en waaraan dan ook alle aandacht zal worden besteed.
Uit dit alles zal men dus kunnen concludeeren, dat er geen sprake is van
stopzetting of belemmering van de vakbeweging, doch veel meer een streven
om door centralisatie meer effect te
bereiken.
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De visch wordt
duur betaald
Scheveningen, September

Het schip is weer binnen, de visch is afgeslagen.

Visscriersleuen :
een leven van
hard werken
en vele
zorgen

Foto's : Eigen opnamen N.V.V.

Een rustig uurtje in de haven.
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Een stormachtige najaarswind jaagt
over den Scheveningschen boulevard.
Stuivend gaat het fijne zand in wolken
over de verlaten hotels en soms slaan
de schuimvlokken van de razende en
kokende zee knetterend tegen de kale
muren van de strandpromenade. Het is
een gure, koude dag. De wolken komen
laag over de zee aandrijven, zwaar van
regen en dan ineens kletteren de regendruppels over de straat. Een echte dag
om eens een kijkje te gaan nemen bij
het stoere visschersvolk van Scheveningen, dat gewoon is aan dit weer.
In storm en ontij gaan ze de wijde zee
over om te trachten het dagelij ksch
brood te verdienen voor vrouw en
kroost en het is niet zelden, dat het
Nederlandsche volk wordt opgeschrikt
door het bericht, dat een nieuwe slag
het volk van Scheveningen werd toegebracht, doordat een schip in woesten
storm met man en muis verging....
In die dagen gaan de gedachten van
het Nederlandsche volk uit naar
de zwaarbeproefde visschersgezinnen,
waar de man en vader niet meer zal
terugkeeren.... Het volk van Scheve-

De oude schipper wijst ons de mazen van hst
net, waar de garnalen mee gevangen worden.

ningen is gehard in rouw en droefheid
en het is de stoere traditie van deze
onverschrokken volksgenooten, die hun
niet doet versagen maar er steeds opnieuw doet op uit trekken!
Op de kade loopen visschers heen en
weer bij hun schepen. Echte ronde
visschers, met blauwe truien en zwarte
petten. In de door weer en wind geteekende koppen, hebben ze hun onafscheidelijke pijp, waaruit een blauw
rookspiraaltje omhoog kringelt. Ze
praten over hun bedrijf, over hun
schip en over den toestand op zee.
Want waarlijk, het is op zee in deze
tijden gevaarlijker dan ooit. Het ontzettende ongeluk met de „Willy", die
op een mijn liep, ligt nog versch in het
geheugen en nadien hebben verschillende visschers tijdens het visschen
mijnen in het net gehad.
Dat teekent wel volop het groote gevaar, dat hun werk bedreigt. Ieder
oogenblik kan de dood hen verrassen,
te midden van het werk. Men kent in
De manden worden weer klaar gezet voor de
volgende reis.

Een „mok" thee smaakt den schipper nog altijd
wat best.

Nederland wel voldoende de bekende
uitspraak: „De visch wordt duur betaald"....
Voor in de haven liggen de kleine
garnalenvisschertjes met hun „schokkers" tegen de kade. 't Zijn maar
kleine notedopjes en daarmee zwerven ze over de zee.
We klampen een schipper aan en even
later springen we aan boord.
De schipper is een echt type van een
verweerden zeeman, breed en gekromd
eenigszins van het zware werk. Hij
draagt een klein schipperspetje en een
grof gebreide wollen trui. Met zijn
eeltige knuisten is hij bezig zijn net
na te kijken, dat met een „halve steek"
aan een lang touw is opgehangen in de
mast.
- Wat is dit eigenlijk voor een type
boot, schipper?
—• Dit is een jacht zegt hij. — En als
we dan een beetje ongeloovig kijken,
zegt hij er bij —• ja een Lemmersch
jacht. Met deze schuit vaar ik al van
kindsbeen af. Mijn heele leven heb ik
op zee doorgebracht en ik geloof zeker
dat ik er tot mijn laatste levensdagen
op varen zal.
Ik was 13 jaar toen ik voor het eerst
met mijn vader naar de zee ging. Toen
was ik jongmaatje, net als het „zeuntje", dat ik nu weer aan boord heb.
Het visschersvak heb ik dus jong geleerd en weet u, ik houd ook van het
visschersleven. Als wij ons brood behoorlijk verdienen kunnen, dan zou ik
niet anders kunnen aanraden.
— Hebt u altijd uw brood nog behoorlijk kunnen verdienen, schipper?
— Dat mag ik niet zeggen, is het antwoord. Het is meestal armoe bij ons
en we moeten altijd hard werken.
— U bent nu schipper, dus u zult wel

Het „zeuntje" schrapt het roer af, straks gaat
de kwast er over heen.

De lampen krijgen een goede beurt. — Visschersjongens in de mast.

P""

Aan het herstellen van de netten. — Een secuur
werkje.

'"

'.

.en geeft ons heden ons dagelijksch brood.

De kistjes, waarin de garnalen afgeslagen en
verhandeld worden.

— Ja

meer verdienen dan de anderen. Hoeveel is dat nu zoo ongeveer, schipper?
- U zult er wel van opkijken, als u
het hoort, maar ik zal het eerlijk zeggen. Ik verdien gemiddeld 7 a 8 gulden
in de week. Dat is alles wat ik moeder
de vrouw geven kan. En schipper zijnde krijg ik geen steun. U hoort wel,
we moeten er altijd krap bij langs....
En als we door stormweer of bij zwa-

re vorst —• zooals in den afgeloopen
winter — heelemaal niet varen kunnen,
dan verdien ik niets en kan ik mijn
scheepje gaan „opeten".
En terwijl hij dit zoo vertelt, kijkt hij
ons aan met zijn eerlijke trouwe oogen,
alsof hij van ons gezicht wil lezen hoe
we daarover denken. Het is een treurig
relaas, dat we krijgen en het wordt ons
opgediend zonder franje, onopgesmukt

eh, dat is een moeilijke vraag!
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en ronduit. We hooren de moeilijkheden in zijn gezin, dat van deze
schamele en onder de meest moeilijke
omstandigheden verdiende guldens
moet leven. Ja zeker moet l e v e n ,
hoe dan ook!
En dan spreken we met zijn knecht.
Een jonge forsche kerel met een paar
flinke handen aan zijn lijf. Ook hij
vaart voor een paar harde guldens in
de week op het kleine scheepje. En
hoe gaat het dan met die jongens, aan
gezinsvorming valt niet te denken,
tenzij ze op de grootere visschersschepen kunnen varen. Ook uit zijn
mond krijgen we de moeilijkheden te
hooren, waarmee hij te kampen heeft.
En toch doet hij dit veel liever dan
naar de steunverleening loopen, waar
hij ander werk te doen krijgt. Neen,
hij is visscher en zooals vader dat gedaan heeft, wil hij het ook doen. De
zee op en trachten het brood te verdienen.
En overal op de scheepjes om ons
heen zien we ze, de jongeren, die
straks het roer zullen overnemen om
het scheepje naar veilige haven te
brengen.
Het leven aan boord van zoo'n
scheepje is verre van gemakkelijk en
onze visschers moeten veel ontberen.
Aan huiselijkheid zijn ze al vroeg in
hun leven ontwend. Ze doen hun eigen
wasch, koken en schillen zelf hun
aardappels en daar tusschen door moet
het werk aan dek voortgang vinden.
Het net moet uitgeworpen en ingehaald worden. De garnalen uitgezocht,
gewasschen en aan boord gekookt.
Een gemakkelijk leventje is het niet.
- Ziet u op zee nog wel eens mijnen,
schipper?
Zeker wel, we kijken voortdurend goed
uit en als er een in zicht is, zorgen we
wel, dat we hem niet in het vaarwater
krijgen. Meestal sta ik dan zelf aan het
roer, want ongelukken moet ik niet
hebben....
Een poosje terug heb ik er nog een
in mijn net gehad.... Toen we het net
binnenboord haalden, had ik het al in
de gaten. Ik zei tegen mijn knecht:
„Laten we maar een beetje kalm aan
doen, want ik geloof dat het in het
net niet zuiver is....
En jawel hoor, daar zie ik ineens wat
zwarts in het net. Ik schreeuwde direct
dat ze stoppen moesten en toen heb
ik het net kapot gesneden, zoodat onze
heele vangst ook nog weg was. We
zijn toen naar binnen gestoomd om
het net te gaan repareeren. Ja meneer,
dan sta je wel even raar te kijken....
Veel stormen meegemaakt op zee,
schipper?
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— Ja, ik heb er wel een paar meegemaakt, zegt hij veelbeteekenend en heel zware ook. Maar gelukkig is
alles goed gegaan. Ik heb wel eens tot
mijn borst in het water gestaan bij
het roer. Vroeger zijn er op deze manier heel wat visschers overboord geslagen en verdronken. Nu hebben de
meeste schepen van dit type een bak
gemaakt op het achterschip. Daar staan
we nu in als we sturen.
Vervolgens vertelt de schipper ons
nog hoe de verdiensten geregeld zijn
in verband met de werkzaamheden van
de Nederlandsche Visscherij centrale.
Over het algemeen is deze centrale ons
behoud, zegt de schipper. Als de markt
heelemaal vrij was, dan zouden wij spoedig verdrongen zijn. Dat komt omdat
wij allen verschillende motoren hebben. Heeft een schip een grooteren
motor, dan mag hij ook meer visschen.
De garnalen moeten een minimumprijs
opbrengen en anders worden zij niet
doorgegeven. Wij visschen op het
oogenblik hoofdzakelijk op bestelling.
Is er b.v. een bestelling van 60 k.g. dan
visschen wij tot we dit gewicht hebben
en keeren dan terug.
Zoo hebben we dan een en ander gehoord uit dit moeilijke visschersbestaan en we moeten eerlijk zeggen,
dat er hierin nog betreurenswaardige
toestanden heerschen. Vanzelfsprekend
werken thans ook de tijdsomstandigheden niet mee. Zoo mogen de scheepjes thans alleen op zee tusschen zonsopgang en zonsondergang.
Zoo leven dus onze Nederlandsche
garnalenvisschers op hun scheepjes. En
toch, ook onder de meest moeilijke omstandigheden, prijzen zij zich gelukkig,
dat zij nog werken kunnen. Ook hier
kent men het groote geluk van den arbeid, en de vreugde van het kunnen arbeiden. We wenschen deze stoere werkers toe, dat de omstandigheden zich
spoedig wijzigen zullen •— en die tijd
komt! — en dat zij naar prestatie hun
loon zullen ontvangen. Te lang heeft het
reeds geduurd, dat de Nederlandsche
visscherman zijn moeilijken arbeid betaald zag met een paar harde guldens,
die nauwelijks voldoende waren om de
meest noodzakelijke levensbehoeften
aan te schaffen. Onder de arbeiders is
hij. het zeker, die recht heeft op een
volwaardige belooning. Straks zal de
zee weer vrij bevaren kunnen worden
en zal er voor het kostelijke zeebanket
een groot afzetgebied gevonden kun
nen worden, waardoor een einde is
gekomen aan alle belemmeringen, die
de visscherij thans nog ondervindt. Een
zeeman moet een vrije zee hebben!

GRONDAA NI
IS VOLKS BE
Cultuurtechnische

werkobjec ten

Bij het verschijnen van het plan-Westhoff in den zomer van 1938 was primair gesteld: het bestrijden der werkloosheid, terwijl als middel daartoe
werd aangewezen het op groote schaal
in cultuur brengen van woesten en verwaarloosden grond.
Het middel zij ons echter doel. De
zegenrijke gevolgen, niet in het minst
ten aanzien der werkloosheidsbestrijding, zullen dan zeker niet uitblijven.
Wij moeten overgaan tot geschiktmaking en ingebruikneming van den
thans nog onproductieven grond en
zoodoende onze bodemproductie opvoeren, hetgeen, zooals bekend, een
blijvende werkverruiming ten gevolge
heeft.
Uit het plan-Westhoff, waarnaar wij
den belangstellenden lezer mogen verwijzen, zal wellicht bekend zijn, dat
per 10 ha. nieuwe cultuurgrond een
Llijvende werkverruiming ontstaan
voor 8 personen, ongeacht de aankoopen der benoodigdheden.
Uitsluitend als gevolg van het feit, dat
de arbeiders, die tot nu toe verplicht
werden tot het werken in de „werkverschaffing" of tot het demoraliseerende „stempelen", in de gelegenheid
gesteld worden hun arbeidskracht
dienstbaar te maken aan de in-cultuurbrenging van onzen woesten en verwaarloosden grond, kan ons land worden verrijkt met een oppervlakte cultuurgrond ter grootte van de provincie
Groningen.
Wat een invloed zou het op de voedselvoorziening hebben gehad, als de
„stempelaars" van de achter ons liggende jaren een behoorlijke kans zouden hebben gekregen.
Als dit kan, een hoeveelheid vruchtbare grond zoo groot als de geheele
provincie Groningen, er bij maken, als
dit werkelijkheid is, moeten wij dan
nog aarzelen, terwijl duizenden en nog
eens duizenden mannen op werk staan
te wachten? Neen, wij hebben dan den
plicht, om met alle beschikbare kracht
te beginnen, en daarbij geen dag meer
verloren te laten gaan.
Wij hebben hierbij echter in het oog
te houden, dat zulks geschiedt op een
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ten en arbeidsmogelijkheden
den arbeid en den arbeider waardige
wijze en dat niet - - zooals voorheen
- misbruik wordt gemaakt van de z.g.
„werkloosheid" der arbeiders.
Als we weten, en dat doen we, dat er
voor zeker honderdduizend arbeiders
jaren en jaren werk ligt te wachten,
dan mag men niet spreken van werkloosheid.
Laat ons bij de beschouwing over de
mogelijkheden van deze aanwinst momenteel niet bij de organisatorische
bijzonderheden stil staan, doch meer
in het algemeen bezien waarin de
nieuwe opzet zich van de tot nu toe
bestaande werkverschaffingsmethoden
(het laatste jaar onder den naam
„werkverruiming") dient te onderscheiden.
In de eerste plaats geen angstig zoeken
meer naar een modus om een bepaald
werk „onproductief", dus overbodig, te
kunnen noemen. Geen werken meer
om de „stempelaars" bezig te houden,
want we willen geen stempelaars meer.
Uitsluitend nuttige werken, voor de
gemeenschap in bovenbedoelden zin
nuttige werken, aanvatten en dan in
overeenstemming met hun nut en de
aan het werk bestede arbeid, op normale wijze beloonen.
Het is absurd, dat door de gemeenschap ondernomen werken van groot
algemeen nut, lager zouden worden beloond, dan werken voor particulieren,
waarvan in verschillende gevallen het
algemeen nut niet zoo aanwijsbaar is.
Dit spreekt direct duidelijk, als we de
loonkwestie bezien van de zijde van
den arbeider. Als hij den gansenen dag
flink heeft gewerkt, mag het voor hem
geen verschil maken of dit was voor
een particuliere dan wel voor een gemeenschapsonderneming. Hij geeft zijn
arbeid en heeft derhalve recht op zijn
loon.
Nu heeft men steeds gezegd: in de
„werkverschaffing" mag geen normaal
loon worden verdiend want het is geen
normaal werk en bovendien, zouden
we normaal loon geven, dan „raken we
de menschen nooit meer kwijt".
Inderdaad klopt dit volkomen voor de
tegenwoordige werkverschaffingsorga-

nisatie, maar daarom is er ook zoo
dringend behoefte aan verandering.
Als we nuttig werk doen, werk, dat
economisch verantwoord is, kan dat
„nooit meer kwijt raken", (hoever is
men intusschen in 10 jaren daarmede
opgeschoten) al met geheel andere
oogen worden bezien, omdat dan de
vraag naar arbeid door de belangen
van het werk wordt bepaald. Bovendien kan zeer eenvoudig een systeem
worden gekozen, waarbij een goed
functionneerende arbeidsbemiddeling
zorgt voor het juiste evenwicht.
De een of andere onderneming heeft
bijvoorbeeld plotseling een 50-tal arbeiders noodig; zij geeft hiervan kennis
aan het orgaan der arbeidsbemiddeling,
welk orgaan op zijn beurt, zoo noodig,
aan ons gedacht cultuurtechnisch instituut mededeeling doet, zoodat aldaar
alleen maar aan de voor het bedoelde
werk meest geschikte arbeiders doorgegeven behoeft te worden, dat er
werk voor hen is in „eigen vak".
In hoeverre het gemeenschapsbelang
dan noodig maakt, dat in een zoodanig
geval „ontslag" bij het cultuurtechnische werk moet volgen, of dat men
het aan de vrije keuze van den arbeider moet overlaten, waar hij wil werken, is een kwestie welke het beste
haar oplossing kan vinden in de
practijk.
Bezien we thans het cultuurtechnische
werk als zoodanig. Wat hebben we
hier eigenlijk onder te verstaan? In het
algemeen al dat werk, hetwelk bevorderlijk is aan de verhooging van den
opbrengst van den bodem.
In de eerste plaats dus ontginning van
woeste gronden, moerassen, veengronden enz., verder ontwatering, inpoldering, ruilverkaveling en herontginning
van verwaarloosden grond.
Sinds tal van jaren is er ten platten*
lande, door den relatief snelleren bevolkingsgroei, groote vraag naar cultuurgrond, een vraag, waaraan moet worden
voldaan, wil men het boerenbedrijf
in stand houden. Gaan wij dus over tot
het uitvoeren van dit soort werk op
groote schaal, dan wascht de eene hand
de andere.
Wij weten'en wij voelen, dat dit werk
economisch verantwoord is, want wie
zijn bodem verbetert, het begin van
alles, werkt aan zijn eigen welvaart.
Echter willen wij hierover toch gaarne
eenige cijfers zien.
Wij moeten daarbij dan uiteraard onderscheid maken tusschen de ontstane
werkverruiming van tijdelijken aard,
d.w.z. de werkverruiming, die even
lang duurt als het werk zelf, en de

werkverruiming van blijvenden aard,
die een gevolg is van de tot stand
gekomen werken.
De eerstgenoemde, de tijdelijke werkverruiming, die een direct gevolg is
van de uitvoering, kan worden verdeeld in directe, indirecte en secundaire werkverruiming.
Het begrip directe werkverruiming
behoeft geen toelichting omdat het
voor zich zelf spreekt, het is de werkverruiming voor de arbeiders, die voor
de uitvoering van het werk zijn gekozen. Op de begrooting van het werk
is dit, in geld uitgedrukt, de loonpost.
Het werk vordert echter nog andere
uitgaven en wel die voor materialen,
gereedschappen enz. Hierdoor ontstaat
een indirecte werkverruiming in andere
bedrijven. Het cijfer hiervan is wellicht
hooger dan men, oppervlakkig gezien,
zou vermoeden. Aangenomen mag
worden (zie plan-Westhoff), dat het
werkzaam zijn van 100 arbeiders bij
cultuurtechnische werken, tot gevolg
heeft een werkzaamheid voor 23 arbeiders in andere bedrijven, zooals
bouwbedrijven, schoenmakerijen, houtbewerkingen enz.
De secundaire werkverruiming, ten
slotte, is een gevolg van de verhoogde
koopkracht van diegenen, die hun mid-
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delen zagen toegenomen door het uitgevoerde werk.
Deze werkverruiming komt hoofdzakelijk den middenstand ten goede. De
waarde hiervan in cijfers uit te drukken is in dit bestek niet wel mogelijk,
omdat daarbij met te veel zwevende
factoren rekening moet worden gehouden en men derhalve slechts tot een
benadering zou kunnen komen. Dat
zij van groot belang is, spreekt echter
vanzelf, omdat de arbeider zijn geld
niet in Monte Carlo pleegt te verdoen,
doch als regel hiervoor een nuttige
besteding vindt in eigen omgeving.
Zooeven zeiden we reeds, dat als gevolg van de uitgevoerde werken, een
blijvende werkverruiming optreedt,
welke ook weder op gelijke wijze in
drie onderdeelen kan worden gesplitst.
De directe blijvende, dit is de boer en
zijn gezin (per 10 ha. beteekent dit,
leven voor 8 personen); de indirecte
blijvende, dit zijn de nevenbedrijven
(mest, veevoeder, zaden enz.), per 10
ha. beteekent dit 75 man-weken werk
per jaar; de secundaire blijvende (gevolg van de hoogere inkomens der
betrokkenen) mag aangenomen worden
op 34 man-weken werk per jaar per
10 ha.
Mogen we ten slotte nog eenige woorden wijden aan het natuurschoon,
voornamelijk ter geruststelling van diegenen, die meenen, dat door de uitvoering der genoemde werken, ons natuurschoon ernstig zou worden bedreigd.
Dit is in geenen deele waar. Practisch
gesproken kan men zeggen, de geheele
Veluwe, het Gooi e.d., de recreatieoorden bij uitstek, blijven zooals zij
ziin, d.w.z. zooals zij „in leven" zijn.
Hier wordt oud bosch vervangen door
jong. daar wordt een beplanting van
naaldhotit veranderd tot gemengd of
loofbosch of omgekeerd, doch dit is
altijd zoo geweest, zonder dat de
meeste stedelingen daarop acht slaan.
Overigens vermindert dit ook de
waarde van het natuurschoon volgens
het algemeen gangbare begrip in het
geheel niet. Integendeel, heel wat schilderachtige natuurcomplexen zijn in htt
verleden door menschenhand ontstaan
tengevolge van toentertijd gestelde
utiliteitseischen.
Het is een heel belangrijk punt, te zien
waarvoor een bepaald iets „geschikt"
is, en aangezien gronden, zooals die der
Veluwe enz., het meest geschikt zijn
voor bosch en heide en vrijwel ongeschikt voor andere vegetatie, voorzien
zij op natuurlijke wijze in de behoefte
aan recreatieterrein.
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Volks tu
bij B er
Dit is een der Berlijnsche fabrieksarbeiders, die
na het werk naar hun tuintje gaan, en daar de
rust vinden, welke in de groote, rumoerige
wereldstad ontbreekt.
Orbis-photo

Spelen een rol bij de voedsel

Naar aanleiding van het artikel over de volkstuintjes in Nederland, dat in het
vorige nummer werd gepubliceerd, deed onze medewerker in Duitschland ons
een aantal interessante gegevens toekomen betreffende de volkstuintjes in
Duitschland, en wel meer speciaal in de omgeving van Berlijn. Hieruit blijkt wel
overduidelijk, dat ook bij onze Oosterburen het volkstuintje nog zeer in trek is,
en dat wekelijks duizenden en duizenden Berlijners naar hun tuintje trekken,
om daarin de noodige veranderingen aan te brengen.
Zooals in alle millioenensteden, doet
zich ook in de wereldstad Berlijn de
behoefte, om er „eens uit te trekken"
zeer sterk gevoelen. En evenals dit bij
onze groote steden het geval was, werd
ook in Berlijn uit die behoefte het
volkstuintje geboren. Waar de Duitschers als uitstekende organisatoren
door de geheele wereld bekend zijn,
behoeft het geen betoog, dat zij ook
de volkstuintjes volgens een vast plan
gingen organiseeren. En het resultaat
van een en ander is overweldigend!
De gezamenlijke oppervlakte van de
Rijkshoofdstad bestaat voor.... 20
pet. uit stukken grond, die bebouwd
zijn met het een of andere gewas. Al

deze stukjes grond, die gezamenlijk
zoo'n groot oppervlak vormen, zijn natuurlijk her en der, in en in de onmiddellijke omgeving verspreid, net als
dat bij alle steden het geval is. Al
deze lapjes grond zijn verdeeld over
méér dan 25.000 eigenaars, die hun
uiterste best doen, het hun toebehoorende stukje op een zoo goed mogelijke wijze te bebouwen. Bij bovenstaande gegevens zijn niet de bloementuinen, die men in iedere moderne
Berlijnsche "arbeiderswijk aan kan treffen, gerekend, daar we het in dit opzicht alleen hebben willen over die
planten, die bij de voedselvoorziening
van Berlijn een groote rol spelen.

tuintjes
Berlijn
oedsel

voorz en n

^ ^ é van een wereldstad

Want hoe vreemd het ook misschien
moge klinken: de practische Duitscher
heeft het volkstuintje al zeer spoedig
ingeschakeld in het economische leven,
en dat dit een zeer goede gedachte is
geweest, blijkt thans wel, gedurende
een periode, waarin wegens den oorlogstoestand een normale gang van
zaken bij de voedselvoorziening niet
altijd mogelijk is.
Vooral de teelt van fruit is zeer belangrijk. In Berlijn's omgeving bevinden zich niet minder dan 2i millioen
vruchtboomen, waarvan er ongeveer
één millioen appelboomen zijn, en ca.
een half millioen peren- en kersenboomen! Ook de perzikboom wordt
hier veel aangetroffen.
Men zal zich wel kunnen indenken, dat
de jaarlijksche oogsten hier overweldigend groot zijn. Ook groente wordt
hier zeer veel geteelt, en zijn voor de
voedselvoorziening van de millioenenstad van het allergrootste gewicht. De
groote massa's, die hier regelmatig
door de eigenaars worden geoogst,
maken het noodzakelijk, dat honderden
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treinwagons een handje moesten komen helpen, om alles naar de hoofdstad te vervoeren....!
En hierbij moet dan nog opgemerkt
worden, dat de groenten en vruchten,
die door de stedelingen in hun volkstuintjes worden verkregen, over het
algemeen van een betere kwaliteit
zijn, als die, waarmee de „beroepsgroentenboer" langs de deuren leurt.
En dat is ook wel eenigszins te begrijpen, omdat de „amateurs" dikwijls
veel meer zorg besteden aan hun tuintje, dan de groote landbouwer.
Zoo heeft Berlijn de beschikking over
tallooze volkstuintjes, waar de stadsbevolking met toewijding in werkzaam
is. Het typische van de Berlijnsche
volkstuintjes is echter, dat zij van een
persoonlijk genoegen (de stedeling, die
er behagen in schepte, hier te kunnen
vertoeven) uitgroeiden tot een algemeen belang, n.l. mede te werken aan
de voedselvoorziening van Berlijn. En
ook als zoodanig hebben die kleine,
nietige volkstuintjes voor de bevolking
van de Rijkshoofdstad een onschatbare
waarde!

Een klein tuintje voor het huis, met een vruchtboom, ziedaar
het ideaal van hen, die van het buitenleven houden. Ook
voor de kleine kinderen, die hier de frissche lucht met volle
teugen kunnen inademen, is een dergelijk tuintje van groot
belang.
Orbis-photo

1 Veel tuinbezitters houden er bovendien nog
konijntjes op na, die gevoerd worden met
huisafval.
2 Ontspanning in de open lucht is voor menschen, die den geheelen dag op bureau of
in fabriek moeten verkeeren, een ontspanning in den besten zin des woords. De
kunstmest wordt door den grond verwerkt.
3 De trots van de familie! Vol bewondering
wordt een vruchtboom in oogenschouw genomen, en natuurlijk vragen zij zich in stilte
af, wanneer de eerste vruchten geplukt zullen
kunnen worden. . . .
4 Om het ongedierte —
sen — te beletten,
klimmen en het jonge
een lijmband om de

zooals kevers en rupdat ze in de boom
groen opvreten, wordt
stam gedaan.

5 En een gezellig buurbabbeltje hoort er
natuurlijk ook bij!
Foto's: Orbis-Photo

Het voorjaar is verreweg het mooiste jaargetijde voor den
bezitter van een volkstuintje. Dan is er volop werk, en na
een winter, waarin men practisch niet veel in het tuintje
heeft kunnen uitrichten, komen, na enkele weken zonneschijn,
heel voorzichtig de eerste groene blaadjes te voorschijn.
En dan pas is de landbouwer-in-het-klein in z'n nopjes!
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De bewapening
in oorlogstijd
Wanneer men de dagelijksche rapporten leest, welke de legerleidingen 'der
oorlogvoerende landen doen publiceeren, krijgt men een indruk van de groote
hoeveelheden oorlogsmateriaal, die lederen dag weer vernield worden. Denken
we alleen maar aan het groote aantal vliegtuigen en schepen, dat gedurende de
afgeloopen maanden verloren ging! Oorlogsproducten, die met de meeste zorg
werden geconstrueerd, veranderden in luttele minuten tot rookende hoopen
metaal of zinkende wrakken. ledere leek zal kunnen begrijpen, welk een ontzaglijk groote taak een oorlogvoerende mogendheid, naast den „gewonen oorlog"
heeft te vervullen: het steeds, zonder ophouden vervaardigen van nieuw materiaal, zoodat de open gekomen plaatsen onmiddellijk kunnen worden ingenomen
door nieuwe vliegtuigen, nieuwe schepen, nieuwe tanks, nieuwe kanonnen...
Indien een der oorlogvoerende naties daartoe geen kans ziet, hetzij door een
tekort aan grondstoffen, hetzij door gebrek aan fabrieken of arbeiders, dan is
het ten doode opgeschreven, omdat de tegenstander daar een direct voordeel
van heeft. Het is dus begrijpelijk, dat ook in dezen oorlog de oorlogvoerende
landen deze belangrijke quaestie op een zoo ideaal mogelijke wijze trachten op
te lossen.

n het kader van het vierjarenplan
heeft Duitschland zijn bewapening
in de laatste jaren tot een ongekende hoogte weten op te voeren.
Dit is des te opmerkelijker, als we
daarbij in oogenschouw nemen, dat dit:
land na Versailles vrijwel geen oorlogstuig meer bezat. In dit verband memorceren we dan, dat Duitschland zich
destijds verplichtte, aan de Entente
5000 kanonnen, 25000 machinegeweren,
3000 mitrailleuzes, 1700 vliegtuigen, de
geheele hoogzeevloot, benevens alle
duikbooten(l), 5000 locomotieven.
150.000 spoorwagons en 5000 vrachtauto's af te staan. En ondanks dat,
wist Duitschland zich in enkele jaren
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een militair apparaat te verschaffen,
dat voldoet aan de hoogste eischen,
welke de moderne oorlogsvoering stelt.
Fabrieken als van Krupp, Junker, Heinkei en de marinescheepstimmerwerven
hebben in een koortsachtig tempo, jaar
in, jaar uit gewerkt, met een eindresultaat, dat (althans van militair-technisch
oogpunt bezien) phenomenaal te noe«
men is.
Uit de opmerking, welke in de introductie van dit artikel werd gemaakt,
vloeit voort, dat de Duitsche industrie
(evenals de Engelsche) de productie
van oorlogsmateriaal zoo niet in een
nog sneller tempo, dan toch zeer zeker
in het zelfde tempo als in vredestijd

Twee problemen: Gron dsto]
Duikbooten — U-booten — vliegbo ojen

moet doen plaats vinden. En hierbij
heeft men twee moeilijke en uiterst
gewichtige problemen op te lossen:
Ie. de regelmatige voorziening van
grondstoffen, ten behoeve van
deze industrie;
2e. voldoende arbeidskrachten, om
deze grondstoffen te bewerken.
Voor wat het eerste betreft, kunnen
we kort zijn. De Engelsche blokkadepogingen hadden o.a. ten doel, Duitsch=
land af te snijden van dié landen, welke
belangrijke hoeveelheden grondstoffen
— bestemd voor de oorlogsindustrie leverden. Reeds vóór dat de oorlog
„officieel" werd verklaard, stond het
vast, dat deze Engelsche pogingen een
debacle moesten worden: Sowjet-Rusland bleek tegen veler verwachting
niets te voelen voor de rol van den pa*
niekzaaier in Duitschland's rug. Sterker
nog: Rusland bleek genegen, dié grondstoffen naar het Duitsche Rijk door te
zenden, welke het laatstgenoemde land
hard noodig had. En op 't oogenblik, dat
we dit neerschrijven, staan de zaken

zoo, dat Duitschland regelmatig groote
hoeveelheden grondstoffen via de Russische grensposten ingevoerd krijgt.
Uiteraard was dit voor Duitschland
een groote opluchting! Grondstoffen
zijn er ondanks de Engelsche blokkade
en dank zij de toevoer uit de diverse
landen, in voldoende mate aanwezig
En de arbeiders?
Laat ons dan beginnen met te constateeren, dat Duitschland zich gedurende
den wereldoorlog van 1914—'18 in allemogelijke bochten heeft moeten
wringen, om een arbeidersleger1) van voldoende grootte op de been te kunnen
1

) Met arbeiders worden in dit artikel steeds
de arbeiders in de oorlogsindustrie bedoeld.

enlingsindustrie
ronldstoffen
vliegbo O ten.

. tanks

en Arbeiders

houden. Er was in dien tijd — om het
zoo maar eens uit te drukken -- een
„run op de fronten": vele arbeiders
meldden zich geestdriftig bij de militaire wervingsbureaux, met het noodlottige gevolg, dat tal van fabrieken
zich op een gegeven oogenblik verstoken zagen van voldoende arbeidskrachten. Er waren niet de minste voorzorgsmaatregelen getroffen, om dit te beletten, of om er althans voor te zorgen,
dat voor de vertrokken arbeiders
steeds nieuwe terug kwamen. Al naar
mate de oorlog langer duurde, werd
ook het gebrek aan nieuw oorlogsmateriaal grooter, en deed het gemis
aan geschoolde arbeiders zich in de
fabrieken steeds sterker gevoelen. Dit
probleem heeft men toen in het allerlaatste oogenblik trachten op te lossen
door middel van het systeem der z.g.
lokprijzen. Door abnormaal hooge loonen trachtte men de „weggeloopen"
arbeiders weer terug te krijgen. Dit
werd tenslotte één groot fiasco, daar
zich nu het zelfde in omgekeerde volgorde ging afspelen: groote groepen van
arbeiders gingen zich, daartoe aangemoedigd door de hooge loonen, weer
op hun fabrieken melden, met het gevolg, dat men toen weer te weinig
soldaten aan het front hield. Bovendien dient hierbij opgemerkt te worden, dat deze ongewone gang van
zaken van funesten invloed was op de
ontwikkeling van het algemeene loonpeil en op het prijsniveau. Het geheel
kwam weer eenigszins op dreef, toen
er al te veel kostbare tijd verloren
was gegaan.
De huidige maatregelen
Vanzelfsprekend heeft men zich er in
Duitschland wel voor gewacht, dat dit

•J Op de marine-scheepswerven spant men alle
krachten in, om een nieuwe U-boot binnen den
vastgestelden tijd gereed te krijgen.
2

Enkele arbeiders der bekende Krupp-fabrieken,
bezig met het smeden van een onderstuk van
een kanon.

3

Een kijkje in de vliegtuigfabriek van Junker. De
diverse onderdeelen zijn „pasklaar", liggen precies op volgorde en kunnen direct gemonteerd
worden.

4

Werklieden aan den arbeid in het geraamte van
een aanstaande U-boot.
Foto's: Orbis-Photo

drama zich ten tweede male zou voltrekken! Door het invoeren van het
zoogenaamde arbeidsboekje weet men
nauwkeurig, welke arbeidskrachten op
hun post moeten blijven in die bedrijven, die voor de oorlogsindustrie van
belang zijn, en welke arbeiders beschikbaar zijn voor de weermacht. Ondanks
dit, vertrekken er toch nog regelmatig
geschoolde arbeiders naar het front.
Een mecanicien b.v. zou men in het
leger beter kunnen gebruiken, dan in
de werkplaats, en in een dergelijk geval voert men hem dan ook af naar het
eerste instituut. Doch ook voor deze
gevallen heeft men een oplossing gevonden. Door middel van de gemeentelijke en gewestelijke arbeidsbeurzen,
welke over het geheele Rijk vertakt
zijn, worden direct deze opengekomen
plaatsen aangevuld. Deze instellingen
werken in zeer nauw contact met elkander samen onder de opperste leiding van het Rijks Departement voor
Arbeidszaken. Om te voorkomen, dat
de verschillende fabrieken elkaar de
arbeiders afnemen, is het voor de
arbeiders verplicht, een vergunning
aan te vragen, om van werkkring te
mogen veranderen. Met al deze ver-

In vrijwel alle jeugdorganiï
saties, binnen en buiten
onze landsgrenzen, neemt
de sportbeoefening een
voorname plaats in. En dat
is ook zeer begrijpelijk en
logisch. Immers, de jeugd
voelt zich van nature aan*
getrokken tot lichaamsbe=
weging! Dank zij de aan=
wezigheid van een klein
tennisballetje worden for;
meele
„interlandwedstrij=
den" georganiseerd, en tal
van jeugdspelen wijzen er
op, dat onze jongeren niet
bang zijn, zich te vermoeien.
In verband hiermede, zal de
jeugdorganisatie, welke zich
tot uiteindelijk doel stelt,
een groot gedeelte der jeugd
tot zich te trekken, met het
bovenstaande rekening hou*
den, en de jongeren geven,
wat ze wenschen: sport.

tueel toch nog de nood aan den man
komen, dan kan een beroep gedaan
worden op de vrouwen en op de jeugd,
die er reeds op voorbereid zijn, om in
bijzondere gevallen, de plaats van den
man op de fabriek in te nemen.

,De laatste hand wordt gelegd aan de voorsteven
van een der U-booten, die binnenkort te water
gelaten zullen worden.
Orbis-photo
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strekkende maatregelen heeft men bereikt, dat die arbeiders, wier aanwezigheid in de oorlogsindustrie van groot
belang is, slechts om hoogst gewichtige
redenen hun post mogen verlaten.
Terwijl men gedurende den wereldoorlog in Duitschland bijna alleen maar
oog had voor den strijd-aan-de-fronten,
en de werkzaamheden in het land zélf
min of meer beschouwd werden als een
noodzakelijk kwaad, met het daaruit
voortvloeiende wanhopige resultaat,
gaat men thans in ditzelfde land van
het standpunt uit, dat de arbeid aan
het „binnenlandsche front" van minstens evenveel belang is, als het strijden aan die fronten, waar men in
onmiddellijk contact met den vijand
komt.

Het omscholen van arbeiders
Reeds geruimen tijd voor den oorlog
werden in Duitschland vakscholen opgericht, waar men arbeiders in een
korte periode een nieuw beroep aanleerde. Een voorbeeld: een sigarenmaker mag dan in tijd van vrede een
belangrijke taak vervullen, in oorlogstijd is zijn aanwezigheid op de sigarenfabriek niet van zooveel gewicht. Met
het oog hierop, liet men hem een
specialen cursus volgen, en in oorlogstijd. ... trekt de sigarenmaker — voorzoover de weermacht zijn diensten niet
noodig heeft —• een blauwe overall aan,
en meldt zich op een fabriek, waar
oorlogsmateriaal vervaardigd wordt.
Tenslotte vestigen wij er de aandacht
op, dat groote contingenten buitenlandsche arbeiders regelmatig naar
Duitschland vertrekken. Mocht even-
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Ook in Frankrijk had men ten aanzien
van dit probleem reeds voor het uitbreken van den oorlog de noodige
maatregelen getroffen. Doch ondanks
dit deed zich in dit land, dat toen in
strijd met Duitschland gewikkeld was,
een bedenkelijk tekort aan arbeids*
krachten voor, hetgeen hierdoor te ver=
klaren is, dat Frankrijk niet de beschik*
king heeft over voldoende menschen*
materiaal (laag geboortecijfer).
In Engeland scheen men zich zelfs tot
vlak voor den oorlog niet om deze
kwestie te bekommeren. Wellicht speculeerde men hier té veel op de afdoende resultaten van de blokkade,
misschien heeft men hier te veel gedacht aan een spoedige „binnenlandsche revolutie in Duitschland", doch
hoe het ook zij, ten aanzien van het
probleem der arbeidskrachten in oorlogstijd, heeft men geen voorzorgsmaatregelen genomen, met het voor dit
land rampzalige gevolg, dat zich
momenteel daar datgene afspeelt, wat
een 22-tal jaren geleden voor Duitschland noodlottig werd: in Engeland beconcurreeren de fabrikanten elkander,
en bezigen daarbij de fatale methode
der „lokprijzen".... Door het groote
gemis aan geschoolde arbeidskrachten
moeten de arbeiders regelmatig overwerken, hetgeen reeds voor de arbeidersorganisaties aanleiding was om
daartegen krachtig te protesteeren.
In alle Duitsche fabrieken heerscht
thans een groote bedrijvigheid, en in
de landen, die korteren of langeren tijd
met het Duitsche Rijk in een strijd gewikkeld waren, stond men algemeen
•verbaasd over de ontzaglijke hoeveelheden oorlogsmateriaal, die dit land
steeds maar wist aan te voeren. Door
zijn grootsch opgezette organisatie, is
het in staat, zichzelf die producten te
vervaardigen, waaraan het behoefte
heeft, en is het niet afhankelijk van
vliegtuigzendingen e.d. uit het buitenland. En niet alleen op het gebied van
de oorlogsindustrie spant dit land
thans alle krachten in, want enkele
dagen geleden nog, kon men in de dagbladen lezen, dat in twee verschillende
Duitsche plaatsen groote koopvaardijschepen te water werden gelaten.
Duitschland heeft de harde les, die het
in den wereldoorlog kreeg, ter harte
genomen!
X.

I

n de Hitler Jugend, een der grootste Europeesche jeugdorganisaties,
is dit streven wel zeer duidelijk
merkbaar. De sport neemt hier
verreweg het belangrijkste gedeelte
van het werkprogramma in, en
door de jongeren te onderrichten in
vrijwel alle takken van de sport, is een
harmonische ontwikkeling van het
lichaam onvermijdelijk. Het staat dan
ook vast —• medische onderzoekingen
leerden dit — dat de Hitler Jugend
menschen aflevert, die in alle opzichten kerngezond zijn, en wier lichaam
gehard is tegen alle mogelijke invloeden. In deze massale organisatie, waarvan practisch alle jonge Duitschers lid
zijn, is de jeugd tot haar 18e jaar opgenomen.
Naast de lichamelijke ontwikkeling
wordt natuurlijk ook de noodige aandacht besteed aan die van den geest.
Regelmatig worden lezingen over diverse onderwerpen gehouden, met het
resultaat, dat een Hitlerjongen van
circa 15 jaar u precies het ontstaan van
het Verdrag van Versailles zal kunnen
vertellen. Evenals dit bij jeugdorganisaties hier te lande het geval is, beschikt natuurlijk ook de Hitler Jugend
over haar eigen kampeerhuizen, clubverblijven enz. Alleen kon in Duitschland op dit gebied uiteraard meer bereikt worden, daar de regeering aldaar
niet onverschillig ten opzichte van deze
jeugdorganisatie staat, en haar, indien
zij dit verzoekt, zoo mogelijk met raad
en daad ter zijde staat. Het is alles-
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Een instituut met

een
belangrijke taak

zins begrijpelijk, dat de opleiding van
de aanstaande leiders in de organisatie
zeer zorgvuldig geschiedt. Het zou te
dwaas zijn de jeugd in handen te geven
van onverantwoordelijken, die, voor
wat betreft het doel en streven der
jeugdorganisaties, in 't geheel niet op
de hoogte zijn. Voor de opleiding der
aanstaande functionarissen werden
speciale cursussen, gehouden op daartoe speciaal ingerichte jeugdinstituten,
in het leven geroepen, en het resultaat
is dan ook, dat de nieuwe leiders volkomen en in alle opzichten voor de
taak, welke hun wacht, berekend zijn.
De leden der Hitler Jugend worden
ook direct met den gang van zaken in
de „groote menschen maatschappij" in
contact gebracht. De oudsten krijgen
politiediensten te verrichten, en mogen
in sommige gevallen de S.A. assisteeren, b.v. bij het afzetten van wegen
tijdens massa-demonstraties der Partij.
En u moest eens kunnen zien, hoe gewichtig zij zich dan voelen! Ook leeren
zij omgaan niet brandweer-installaties,
om in tijden van nood de helpende
hand te kunnen bieden. Waar momen

teel in Duitschland natuurlijk vele
landarbeiders gemobiliseerd zijn
evenals dit bij ons het geval was wordt onder andere de Hitler Jugend
opgeroepen, om de boeren te komen
helpen, de noodzakelijke arbeid te verrichten. Ze oogsten, maken de paarden schoon, voederen de varkens,
kortom, ze zijn dan de rechterhand van
den boer, die dit vanzelfsprekend op
prijs weet te stellen.
In de Hitler Jugend streeft men er
bovenal naar, de leden niet zorgvuldig
afzijdig te houden van het werkelijke
leven, doch integendeel, hen daar zooveel mogelijk mee in aanraking te
brengen, een systeem, dat later slechts
vruchten zal kunnen afwerpen.
Doordat de Hitler Jugend zulk een
groot aantal Duitsche jongeren omvat,
wordt het gemeenschapsgevoel tusschen de jongeren onderling op een
doelmatige wijze gekweekt. Zij vormen één geheel, en zullen dat straks,
als zij de jeugdbeweging verlaten nog
vormen. En dat vormen van een saamhoorigheidsgevoel is wel het mooiste,
wat een jeugdorganisatie kan bereiken.

1

1 Sporf is een belangrijk onderdeel van het programma der Hitler Jugend. Een paar maal per
week krijgen ze van een deskundige onderricht
in de bokssport.
O Het valt nog niet mee, om als brandweerman
te fungeeren! De „echte" brandweerman kijkt
critisch toe, en verbetert de gemaakte fouten.
3

Hooioogst! Is er iets gezonder, dan in de open,
vrije natuur met het binnenhalen van den oogst
te helpen? Dat zal geen enkelen flinken jongen
schade kunnen doen!
Foto's: Orbis-Photo
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De „Wilhelm Gustloff", een
der luxieuse K.d.F.-schepen,
verlaat de haven van Tripolis.

Hitler maakte o.a. een tocht mee
met het K.d.F.-schip „Robert Ley".
Men ziet hier, hoe hij zich onderhoudt met enkele arbeiders en
arbeidsters, die eveneens de tocht
meemaakten.

De Duitsche

„terft
Evenals dit thans nog in zoovele landen het geval is,
konden vroeger ook in Duitschland de arbeiders zich
niet de luxe permitteeren, „vacantie te houden" (voorop
gesteld, dat ze eerst vacantie hadden....) Men kan
toch niet van een arbeider — die misschien maar net
genoeg verdient, om rond te komen — verwachten, dat
hij een week des zomers aan het strand gaat wonen.
Voor duizenden en duizenden arbeiders was een wérkelijke vacantie een onbereikbaar iets. Vooral in'
Duitschland is er op dit gebied zeer veel veranderd.
De arbeidersorganisatie „Kraft durch Freude" maaki
het den onbemiddelden arbeider mogelijk, de vacanties
op een zoo ideaal mogelijke wijze door te brengen.

De gezelschapszaal van een der arbeidersvaartuigen. Zooals men ziet, heeft men
kosten noch moeite gespaard, het den arbeiders zoo aangenaam mogelijk te maken.

ank zij de uitmuntende organisatie „Kraft
, durch Freude", kunnen de arbeiders in Duitschland tegen een uiterst geringe vergoeding
vacantietochten maken. In de allereerste plaats
denken we dan aan de tochten per touringcar
naar alle deelen van het Duitsche Rijk, maar daarnaast
zijn er de grootere tochten, welke ettelijke weken in
beslag nemen. In dit verband memoreeren we de schitterend geslaagde arbeidersreizen naar de kust van
Noorwegen en zeer interessante tochten naar Madeira.
Reeds zeer vele arbeiders hebben dergelijke groots op
gezette tochten meegemaakt. Enkele jaren geleden werd
het aantal arbeiders, die zulke groote bootreizen in hun
vacantie hadden gemaakt, reeds op 500.000 geschat! Zooals gezegd zijn de onkosten, aan dergelijke tochten verbonden, natuurlijk zoo laag mogelijk gehouden. Een reis
door de Duitsche bergstreken, of een zeereis, kost,
logies, deskundige leiding e.d. ongeveer 24 mark. Deze
reizen strekken zich gemiddeld uit over een afstand
van 300 k.m. Een veertiendaagse reis naar de fjorden

Ontspanning en
Cultureele ontwikkeling
der arbeiders

df) Jfreube"

organisatie

van Noorwegen is natuurlijk iets duurder, doch wij kunnen 40 mark voor een dergelijken schitterenden tocht
onmogelijk „te duur" vinden!
De schepen, waarmede deze K. d. F.-reizen worden gehouden, worden voor dat doel speciaal gebouwd, en
ofschoon thans natuurlijk de bouw dezer schepen eenige
stagneering ondervindt, zijn er toch enkele gereedgekomen, die thans aan de K. d. F.-organisatie behooren.
Als één dier „vaartuigen van den Duitschen arbeider",
noemen wij de „Wilhelm Gustloff", waarin we o.a. een
prachtig zwembassin aantroffen.
Doch niet alleen op het gebied van de ontspanning,
doch ook op dat der ontwikkeling van den arbeider is
„Kraft durch Freude" werkzaam. Zoo organiseert dit
instituut speciale opera-uitvoeringen, opvoeringen van
tooneelstukken en bioscoopvoorstellingen.
Noemen we voorts het grootsche plan van K. d. F., om
speciale arbeidersbadplaatsen aan te leggen, waarvan
er inmiddels reeds een aantal gereedgekomen zijn. Op
het eiland Rügen is een dergelijke badplaats verrezen,
waarvan de beschrijving wellicht eenigszins fantastisch
aandoet: een rij badhotels, elk van vier verdiepingen,
die 20.000 arbeiders kunnen herbergen, lanen, parken,
café's, een bioscoop, een schouwburg, restaurants en
drie spoorwegstations. Zoo is Kraft durch Freude geworden tot één dier Duitsche organisaties, welke de
arbeiders in Duitsland niet gaarne zouden missen, een
organisatie, wier doel het is, het leven der Duitsche
arbeiders te veraangenamen, iets, waar zij tot op heden
ten volle in geslaagd is!
Vermelden wij ten slotte nog, dat Hitler reeds enkele
malen temidden der arbeiders-vacantiegangers, tochten
met de K. d. F.-schepen heeft meegemaakt.

Hitler gefotografeerd tijdens een
proefvaart van een der nieuwe
schepen van Kraft durch Freude.

Werk in
Verschuiving van
Het vervoerswezen in Nederland kent
op het oogenblik een tijd van opleving,
ondanks de verschillende beperkingen,
die aan het asverkeer noodwendig
moesten worden opgelegd. De Duitsche
autoriteiten hebben zich echter bij de
beoordeeling van de noodzakelijkheid
tot vervoer laten leiden door begrip:
pen van redelijkheid en inzicht. Zij
hebben met grooten tact de noodige beperkingen weten in te voeren, zonder
dat op ingrijpende wijze ons vervoers*
apparaat in dis*orde werd gebracht.
Noodzakelijke goederentransporten per
as kunnen met de meeste regelmatig*
heid plaats vinden. Minder belangrijke
transporten kunnen worden samenge*
voegd, zoodat de motorbrandstof niet
noodeloos verbruikt wordt.
De binnenscheepvaart heeft daarnaast
een zeer belangrijk aandeel in de goe*
derentransporten gekregen. Deze ar*
beidsverruiming in de binnenvaart
kwam wel zeer te stade na lange jaren
van Oplegging en sterk verminderd rent
dement der schepen. Voor de schippers
en de knechts is weer een tijd van
arbeid aangebroken en wie thans het
beeld van onze binnenscheepvaart ziet,
wordt getroffen door de bedrijvigheid
in de havens en langs de kaden. Ieder
schip is thans noodig om te kunnen
voldoen aan de vraag naar scheeps*
ruimte. Het ladingaanbod is groot en
de schippers zorgen er voor zooveel
mogelijk van deze opleving te kunnen
profiteeren!
Deze opleving in de binnenscheepvaart
dateert van de oorlogsdagen hier te
lande, toen vrijwel het geheele ver*
voersapparaat in de grootste wanorde
verkeerde. Onmiddellijk na het beëin=
digen der oorlogshandelingen werd er
van alle kanten om vervoersgelegen«
heid gevraagd. Tallooze bedrijven kon*
den hun orders niet uitvoeren, omdat
de goederen niet getransporteerd kon*
den worden. Afnemers en consumen*
ten konden niet wachten en ziedaar:
de binnenscheepvaart kreeg haar
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