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Het „Vreugde en Arbeid" werk officieel geopend

In een persconferentie in het Amstelhotel in Amsterdam zijn nadere
mededeelingen verstrekt over de oprichting van „Vreugde en Arbeid".
Wij laten hier de tekst volgen van de toespraken van den Commissaris
van het N.V.V. den heer H. J. Woudenberg, benevens van den heer
Prof. dr. Willem Mengelberg, die het openingsconcert op Zondag
3 November heeft gedirigeerd.
k geloof, dat ik geen slecht profeet de vakbeweging, maar ziet zich voor de
ben, wanneer ik voorspel, dat de taak gesteld zich uit te strekken over
mededeelingen, die ik u thans ga een ander terrein: de cultureele verdoen en tot welker kennisneming heffing van den arbeider.
ik u heb uitgenoodigd, betrekking heb- Wij willen deze verheffing door goede
ben op gebeurtenissen, ik zou haast kunst en kleinkunst tot hen brengen,
zeggen een daad midden in oorlogstijd, de volksgezondheid bevorderen door
die onuitwischbaar zal zijn gegrift in sport en door bedrijfssport, hulp verde sociale geschiedenis van het Neder- leenen bij het zoeken naar ontspanning in den vrijen tijd, bij het belandsche volk.
Onder de moeilijke omstandigheden, steden van de vacantie, de algeveroorzaakt door den oorlogstoestand, mecne ontwikkeling van den arbeider
waarop wij voor den eerstkomenden verhoogen en hem bekend maken
tijd nog zullen moeten rekenen, zal de met de zeden en gewoonten van zijn
arbeider, ondanks alle maatregelen en voorouders om hem in te voeren in
hulp aan de materieele zijde, noodza- den ketting van zijn altijd levende
kelijkerwijze hier en daar den nood volk, het vieren van arbeidsfeesten.
der tijden gevoelen en vanzelfsprekend Kortom, „Vreugde en Arbeid" wil
zullen het N.V.V. en de vakbonden brengen de levensverruiming, de
medewerken al het mogelijke te doen, levensblijheid en de vreugde, waarop
den arbeider voor zoover de mogelijk- de Nederlandsche arbeider door zijn
heid reikt, in den komenden winter ter arbeid in de volksgemeenschap recht
zijde te staan en materieel aan het deel heeft, en daartoe is in het N.V.V.
van het beschikbare te helpen.
een dienst in het leven geroepen, de
Dit behoeft het N.V.V. niet te weer- gemeenschapsorganisatie „Vreugde en
houden om, waar aan de eene zijde van Arbeid". Men moet daarin allerminst
het leven van den arbeider hij mate- zien een poging tot klakkelooze imitatie
rieel gebonden is door belemmeringen, van hetgeen in het buitenland reeds
die door den oorlogstoestand niet uit bestaat. Het is eenvoudig de verplichden weg geruimd kunnen worden, aan ting, die de nieuwe orde aan de
de andere zijde de cultuur en het gees- Nederlandsche vakorganisaties oplegt
telijk leven van het volk te brengen als onderdeel van haar veelomvatonder de huidige omstandigheden op tende taak: De verzorging van den
de hoogte, die voor verwerkelijking in werkenden mens, in het bedrijf, maar
aanmerking komt.
ook als volksgenoot.
Het is u niet onbekend, dat het N.V.V. Een waargenomen honger van den
in zijn nieuwen vorm een sterke cen- werkenden mensch naar kunst en onttralisatie van leiding en werkzaam- spanning kan alleen door de geconheden heeft ondergaan, die voorbe- centreerde krachten van een groote,
stemd is zich verder en dieper te ont- allesomvattende organisatie worden
wikkelen, en deze centralisatie kan bevredigd naar eigen aard en karakzich niet alleen bepalen tot het organi- *ter van den Nederlandschen arbeider.
satorische en economische gebied van Wij weten, dat vele pogingen zijn
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aangewend om den vrijen tijd der
arbeiders te organiseeren en ook den
arbeider cultureel te verheffen, maar
het is gebleken, dat al deze pogingen
door de bestaande versnippering niet
over de aanvangsmoeilijkheden konden heenkomen en hun doel dus niet
hebben bereikt.
En „Vreugde en Arbeid" bouwt nu
een nieuwen dienst, waarbij de totale
kracht der arbeiders in de vakbeweging kan worden ingezet en waardoor
het mogelijk zal zijn, deze vroegere
pogingen te bekronen en te gebruiken
als een instrument, dat den arbeider
eindelijk de krachtbron geeft, waaruit
hij de vreugde tot' den arbeid zal
kunnen putten.
In „Vreugde en Arbeid" zal het werk
van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling worden voortgezet en in
„Vreugde en Arbeid" zullen het Troelstra-Oord en de Natuurvriendenhuizen
worden ondergebracht en de Arbeiderssportbond zal daarin ook zijn
plaats vinden en de werkzaamheden
zullen zich ook over dien bedrijfstak
uitstrekken.
Wij hebben veel, wat wij versnipperd
hebben gevonden, gecentraliseerd en
nieuw bewerkt zal het blijven bestaan
en tot hooger plan worden gebracht.
Belangrijk is natuurlijk voor een dergelijken dienst de vorm van de organisatie.
„Vreugde en Arbeid" is een dienstorganisatie en heeft geen leden en, als
verticaal lichaam bezien, vinden wij:
a. Landelijk Leider met centraal bureau, zetel Amsterdam.
b. Provinciaal Leider met provinciaal
bureau.
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d. Onderbrenging vacantiegangers in
samenwerking met verkeers- en
hotelwezen en in samenwerking met
de vacantie-oorden.
4. A f deeling volksontwikkeling.
Oprichten van cursussen: techniek,
schrijven, rekenen, machineschrijven,
schilderen en teekenen en tenslotte
ook de cultureele zelfwerkzaamheid.

Prof. Dr. Willem Mengelberg
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c. Districtsleider met districtsbureau.
d. Plaatselijk Leider met plaatselijk
bureau.
Tenslotte en dat is nieuw:
De Leider voor de bedrijven en werkplaatsen. De man in het bedrijf.
En horizontaal zien wij het Centraal
Bureau, dat heeft de volgende afdeelingen:
1. Afdeeling cultuur.
2. Lichamelijke ontwikkeling.
3. Afdeeling voor reizen en ontwikkeling.
4. Afdeeling Volksontwikkeling.
5. Werkplaats- en bedrij f sverbetering.
6. Kas, boekhouding.
7. Pers en propaganda.
8. Organisatie.
Deze zelfde afdeelingen vinden wij
terug naar behoefte in de horizontale
indeeling, in de provinciale bureaux,
de districtsbureaux, de plaatselijke
bureaux en de bedrijven.
Ik wil in het kort mededeelen, wat de
taak is van de afdeelingen.

C. A. 't Hart
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1. De afdeling voor cultuur.
Zij maakt plannen voor tournees, theater, concert, variété.
De begrooting gaat in overleg met den
penningmeester.
Contracten zijn alleen dan geldig,
indien onderteekend door dengeen, die
daarvoor in aanmerking komt.
2. De afdeeling voor lichamelijke ontwikkeling.
Door het clagelijksche werk worden
de organen eenzijdig gebruikt en het
parool is in de eerste plaats gezellige
gymnastiek en spel om ook de andere
organen te gebruiken.
a. Sportleeraren en leeraressen worden
getraind;
b. Afgifte materiaal aan de medewerkers in het land;
c. Bevorderen sport.
3. Afdeeling voor reizen en ontwikkeling.
a. Onderzoek naar alle mogelijkheden,
de vacantie te benutten.
b. Bewerken van reisvacanties.
c. Samenstelling van reisprogramma's;

Tijdens de rede van den Commissaris van Tiet N.V.V., den heer H. J. Woudenberg. Links:
Prof. Dr. Willem Mengelberg.
Foto: Polygoon

5. Afdeeling werkplaatsen- en bedrijfsverbetering.
a. Doelmatige wasch- en kleedgelegenheid;
b. Oprichting
ontspanningsgelegenheid. Onderzoek naar voorstellen
tot verbetering.
De onderneming moet niet alleen zijn
de plek waar geproduceerd wordt,
maar de werkgemeenschap.
Op. grond daarvan behoort geestelijke
verzorging bij de onderneming, waar
personeel aangesteld is en het is de
beste waarborg voor den bloei van de
onderneming.
Wij zien dus in deze organisatie terug
de bekende pyramide van boven naar
beneden. En natuurlijk gelden voor deze
organisatie dezelfde beletselen als voor
vele andere dingen en vele onderdeden
van deze organisatie zullen in verband
met de omstandigheden wel kunnen
worden voorbereid, maar zullen niet
aanstonds in werking kunnen treden.
De organisatie „Vreugde en Arbeid"
• zal op 3 November a.s. haar geboortedag beleven of beter gezegd het doopfeest, en de geboorte van deze organisatie, die, zooals ik u zeide, een gemeenschapsorganisatie is, zal worden
gevierd met een feestavond, waar de
groote en geniale prof. dr. Willem
Mengelberg met het beroemde Concertgebouw-orkest uitgelezen muziek
en eveneens de beroemde Henriëtte
Sala liederen ten gehoore zal brengen.
De organisatie zal Nederlandsch zijn,
geleid door Nederlanders, mede ook
gedragen door het socialistisch besef,
dat het beste van de kunst en de natuur niet te goed is voor den Nederlandschen werker.
Van tijd tot tijd zal „Vreugde en Arbeid" u uitnoodigen om in een persconferentie als deze de meest vooraanstaande figuren op de speciale gebieden, waarop „Vreugde en Arbeid" zich
beweegt, tot u te doen spreken en ik
acht het voor dezen middag een groot
voorrecht, dat de groote zoon van ons
Volk, prof. dr. Willem Mengelberg,
die tegelijk een der meest bekende en
leidende figuren van het Nederlandsche cultuurleven is, ons de eer aandoet hier aanwezig te zijn.
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Ik besluit met onze grondslag, onze
belijdenis: „Vreugde en Arbeid", de
Kunst aan het Volk!, zal zoo lang gekoesterde idealen, die in de verbeelding
slechts in vage vormen voor ons zweefden, gestalte doen krijgen en tot
levende, tastbare werkelijkheid doen
worden.
Ik ben verrast, zeer verrast, ten eerste
door hier een plan gehoord te hebben,
ontvouwd zoo prachtig als Mijnheer de
President dat gedaan heeft, wat ik mijn
leven lang heb nagestreefd. U weet
misschien wel, dat meer dan 40 jaar
door mij volksconcerten gedirigeerd
zijn, dat was niet om concerten te dirigeeren, dat was omdat ik vond, dat
Kunst in het algemeen niet alleen is
voor menschen, die veel geld hebben,
of die zeer ontwikkeld zijn, maar de
kunst is iets als de zon, die moet schijnen voor alle menschen en dat heb ik
nagestreefd. Dat heb ik als kleine jongen geleerd bij mijn vader in huis. Die
had een groot atelier en gaf ieder jaar,
70 jaar geleden, en toen ik 7 was, dus
63 jaar geleden, gelegenheid voor een
concert en vroeg mij toen al: help
mede, en ik dirigeerde al gauw. Hij
had een groot atelier met werkplaats
en verschillende soorten menschen
hadden onder elkaar een koor opgericht.
Ik heb dat gedirigeerd en een paar
keer per jaar kwamen er mannen met
vrouwen en kinderen om te luisteren.
In elk geval had ik plezier en ik had
er plezier in hoe b.v. de vrouwen uit
het volk zoo'n heelen avond genoten
van hun eigen voordrachten, er waren
menschen, die solo zongen of een
stukje tooneel speelden. Zoo ging dat
en u begrijpt als men dat van kind af
aan medegemaakt heeft, dan wil je
dat verder doorgeven aan de menschen
en toen ik hier kwam en er waren
alleen maar concerten voor die menschen, die het betalen kunnen, heb ik
het bestuur voor het idee warm gemaakt ook voor menschen, die het niet
betalen kunnen, elke 14 dagen een concert te geven. Ik wil niet alles vertellen, maar het heeft veel moeite gekost,
tot wij zoover waren.
Ik heb altijd het meeste plezier gehad
van volksconcerten, omdat daar menschen kwamen luisteren, die wezenlijk
behoefte hadden ze te hooren, die behoefte hadden eens te genieten en in
een andere atmosfeer te komen.
U hebt al veel plannen. Ik vind die
plannen prachtig. Toen ik hoorde wat
u alles van plan bent, dacht ik: als ik
kan medehelpen, doe ik het graag. Ik
verzeker u nog eens: u kunt altijd op
mij rekenen als het voor het Volk is.
Dan ben ik er steeds bij.
Ik dank alle heeren, die aan datgene
wat tot nu toe als grondslag is bereikt, hebben medegewerkt en ik hoop,
dat u een man, die oud is en toch jong,
kunt gebruiken om mede te werken
aan dit prachtige jonge en moderne
idee en ik zal gaarne medewerken.

VREUGDE

EN

ARBEID:

MOGELIJKHEDEN VAN MORGEN!

Bij de foto's: Reizen op schepen, die voor de arbeiders zijn gebouwd, naar verre en vreemde oorden
met gelegenheid tot wintersport en ander vacantie-vermaak. Sport voor iedereen, in de bedrijven en de
arbeidspauzes. Gezondheid, kracht en levensvreugde
voor eiken arbeider.
Een sprookje? Neen, de werkelijkheid, die ook voor de
Nederlandsche arbeiders kan worden bereikt.
(Foto's: Orbis)

„Vreugde en Arbeid" is aan het werk gegaan, om in Nederlandschen zin
en onder Nederlandsche leiding voor de werkers in ons land den weg te
openen naar levensvreugde en levensblijheid.
Een soortgelijke organisatie heeft in het socialistische Duitschland reeds
eenige jaren gewerkt en daar voor de arbeiders ongekende resultaten
bereikt. Wanneer wij hierbij een aantal foto's afdrukken van dingen, die in
Duitschland onder het bereik werden gebracht, dan moge dit een aansporing zijn voor de medewerkers van „Vreugde en Arbeid" in ons land
voor onze menschen hetzelfde te bereiken! De Nededandsche arbeider
heeft in gelijke mate behoefte aan en recht op kunst, ontwikkeling, ontspanning en cultuurgenot als de Duitsche!
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BEHARTIGING VAN SOCIALE BELANGEN
De nieuwe tijd schept betere waarborgen

et is begrijpelijk, dat voor vele leden van de
vakorganisaties de nieuwe omstandigheden
moeilijk ineens te begrijpen zijn. Jarenlang
hebben zij als georganiseerde arbeiders den
strijd voor betere sociale verhoudingen, voor een rechtvaardige behandeling van eiken werker en een menschwaardig bestaan voor ieder meegemaakt. Velen hebben
van kindsbeen af den arbeid en de offers van hun vaders
en moeders gevolgd, zij zijn als het ware met de vakorganisaties mee opgegroeid, ze hebben de tijden van moeilijkheden en die van bloei in gelijke mate gekend.
Al deze georganiseerde werkers zijn organisatie-menschen
geworden bij uitnemendheid. Zij hebben zich geheel en al
ingesteld op de langzaam gegroeide vormen van hun vakbeweging, zij hebben hun krachten ingedeeld naar de middelen, die hen in den strijd voor een rechtvaardig bestaan
ten dienste stonden.
De ontzagwekkende revolutie, die over geheel Europa
gaat, heeft veel van dat alles totaal veranderd. Het is niet
altijd en voor iedereen even gemakkelijk om zich op de
gewijzigde omstandigheden in te stellen. Dat geldt ook
voor de vakbeweging, ook voor de bonden, aangesloten
bij het N.V.V. Dat geldt evenzeer voor de vormen van de
organisaties en voor de middelen, die gebruikt kunnen
worden om het doel te bereiken.
Laat ons op den voorgrond stellen, dat het eigenlijke doel
volkomen gelijk is gebleven. De Nederlandsche arbeiders
hebben tientallen jaren een socialen strijd gevoerd om
lotsverbetering, om daadkrachtig socialisme en volkomen
sociale rechtvaardigheid voor iederen werker. Welnu: De
nieuwe tijd kan veel veranderen, maar kan nooit uitwisschen het verlangen van millioenen Nederlandsche werkers naar levensgeluk en arbeidsvreugde. Integendeel: De
nieuwe tijd zal er op ingesteld zijn om dit doel na al deze
jaren van strijd te verwezenlijken.
Er zijn menschen, die meenen, dat dit niet mogelijk is,
wanneer de oude strijdmiddelen niet meer worden gebruikt. Er zijn er zelfs, die twijfel meenen te moeten uitspreken over het nut van de vakvereeniging, nu het sta-.
kingsrecht niet meer bestaat.
Toch zijn al deze opvattingen verkeerd en komen zij voort
uit een niet begrijpen van wat in de komende jaren in
Europa zal gaan geschieden.
De strijd van de socialistische vakbonden in ons vaderland is van het begin af aan gevoerd in een staatsinrichting, een maatschappij-ordening en een productie-apparaat,
welke slechts te kenschetsen zijn met het woord „kapitalistisch". De middelen in dien strijd waren er op ingesteld,
ten koste van alles den strijd te kunnen voortzetten in het
kapitalistische stelsel. Laat ons de „Staking" een oogenblik als voorbeeld nemen.
Werkstaking beteekent stopzetting van de productie, stopzetting van de loonbetaling, schade aan het bedrijf, schade
ook aan den arbeider, die zich met een minder bedrag
voor zijn levensonderhoud tevreden moet stellen, een be-
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drag dat bovendien nog moet worden onttrokken aan de
reserve van de vakorganisatie, die door de arbeiders is
bijeengebracht.
Tóch was staking in het kapitalistische stelsel noodzakelijk, omdat er geen ander middel was om de gerechtvaardigde verlangens van de arbeiders tot uitvoering te brengen.
Het kapitalistische stelsel kende slechts één algemeene
waarde: Geld! Van het kapitalisme in zijn bekende vorm
was geen enkel menschelijk begrip, geen enkele gevoelsoverweging en geen enkele erkenning van arbeidersrechten
té verwachten. Daarom was er maar één mogelijkheid:
Hard tegen hard, staking tegen uitbuiting.
Thans staan de zaken anders: Het kapitalistische stelsel in
ons land is in beginsel gebroken. De vertegenwoordigers
van het kapitalisme zijn ons land ontvlucht en hebben
hun vroegere machtsmiddelen van goud en geld met zich
meegenomen naar het buitenland.
Ook in Nederland is het kapitalisme op den terugtocht:

TOEN A
De samensmelting van het N.V.V. en de N.V.C.
voltrekt zich!
Bij deze gebeurtenis een kleine confessie.
Er valt een lichte -- menschelijke — neiging te con*
stateeren om de samentrekking der vakorganisaties
in dezen tijd voor een grooter of kleiner deel op
eigen rekening te schrijven op het thema: ons jaren*
lange streven, wordt thans verwezenlijkt en dan
volgt veelal welke pogingen men zoo al in het ver*
leden heeft ondernomen.
Wij hebben er ons zoo waar óók reeds aan bezondigd!
Laten we niet al te hartstochtelijk op dezen weg
voortgaan.
Verheugen we ons er liever over, dat we elkander
thans de hand hebben kunnen reiken. En nemen we
ons ernstig voor naar een grondige vernieuwing van
onze vakbeweging te streven door.... een terug*
grijpen naar haar oorspronkelijke taak.
De bezettende Overheid heeft duidelijk doen blijken,

Maatregelen als de ontslagverordening, het verbod van
verlaging van loonen en salarissen is rechtstreeks gericht tegen de mogelijkheid van kapitalistische uitbuiting,
van misbruik maken van de omstandigheden, welke door
den oorlogstoestand in het leven zijn geroepen. Door deze
maatregelen wordt voorkomen, dat het kapitalisme de lasten van den oorlogstijd gaat afschuiven op de arbeidende
bevolking. Het zijn daardoor de eerste symptomen van de
principieele verandering in de houding van de overheid
ten opzichte van de Nederlandsche arbeiders.
De nieuwe toestand in Nederland waarborgt, blijkens
bovengenoemde voorbeelden, aan den Nederlandschen arbeider een volledige mogelijkheid om zijn sociale belangen
te behartigen, zijn sociale verlangens onder het oog der
overheid te brengen en, door middel van een krachtige,
eensgezinde vakorganisatie, deze verlangens in werkelijkheid, in daden, om te zetten.
Het verbod van werkstaking heeft de mogelijkheid uitgeschakeld om schade toe te brengen aan de arbeiders en
bedrijven. De genoemde maatregelen zorgen er voor, dat
werkstaking als middel geen reden van bestaan meer heeft.
Het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen is, door
den nieuwen vorm van organisatie en door het wegnemen
van storende invloeden, thans in staat om beter dan ooit
de belangen der Nederlandsche arbeiders bij de overheid
te behartigen.
De benoeming van Commissaris Woudenberg door den
Rijkscommissaris heeft een sterke band gelegd tusschen de
grootste vakcentrale in ons land en de verantwoordelijke

V DERING
dat ook zij van meening is, dat de vakorganisaties in
Nederland op toonaangevende wijze bij de ontwik*
keling van het sociale 'leven zijn betrokken, maar
óók, dat de sociale voorzieningen, opgebouwd door
de vakorganisaties, in vollen omvang behouden en
bovendien zooveel mogelijk uitgebreid of verbeterd
moeten worden.
Ziehier ons werkprogram!
Wijde perspectieven kunnen daarbij geopend worden.
Het is de arbeid als zoodanig, die in eere moet wor?
den hersteld. Het zedelijk en maatschappelijk over;
wicht, dat de arbeid heeft boven de productie=mid=
delen der natuur, moet over de geheele linie beter
tot zijn recht worden gebracht.
Een maatschappelijke inrichting, waarbij verreweg
het grootste gedeelte van hen, die den arbeid ver*
richten, altijd in een eenzijdigen afhankelijken toe*
stand van het kapitaal verkeert, kan niet gezond zijn.
Er ging in het verleden een te grooten invloed van

instanties te Den Haag. Daardoor is de waarborg geschapen, dat de arbeiders kunnen blijven voortgaan hun sociale
belangen geheel in handen te stellen van het N.V.V.
De toetreding van bijna honderdduizend nieuwe leden,
door fusie of ontbinding van andere organisaties, heeft het
gewicht van het N.V.V. in het sociale leven in ons land
sterk uitgebreid. Door de centralisatie van alle bonden in
één krachtig lichaam, krachtiger dan vroeger de N.V.V.federatie, is het mogelijk, dat de geheele vakbeweging
altijd en overal met haar volle gewicht in getal en beteekenis wordt ingezet ten behoeve van de sociale belangen
van elk onderdeel, elke bond, ja van elk vakbondslid
persoonlijk.
De veranderde tijdsomstandigheden hebben de middelen
van het socialistische streven der arbeiders grondig veranderd. Wanneer iedere werker in ons vaderland zich
echter goed voor oogen houdt, dat het doel hetzelfde is
gebleven en de verwezenlijking daarvan dichterbij is gekomen dan ooit, dan zal hij, moge het ook zijn met een
weemoedige'herinnering aan de jaren van verbeten strijd,
die zijn leven vulden, toch nu opnieuw zijn geheele persoon, zijn arbeid en zoo noodig zijn opofferingen inzetten,
om onder de nieuwe omstandigheden het N.V.V. te helpen
opbouwen. De winning van de ongeorganiseerde arbeiders
van Nederland zal hem daarbij als eerste doel voor oogen
staan, omdat alleen daardoor de eenheid van alle werkers
kan worden bereikt, die tenslotte leiden moet tot de verwezenlijking van een socialistische inrichting van maatschappij en productie-apparaat.

Wij moeten ons
werkprogram verwezenlijken:

het kapitaal mede gepaard.
Het bedrijf, de landbouw, enz. zijn de arbeidsplaatsen
van menschen en hun bestaan en welstand hangen
van den menschelijken arbeid af; de bezitters van
deze arbeidsplaatsen behooren intensief de belangen
der arbeiders te behartigen en niet te uitsluitend die
der kapitalisten en rentetrekkers. Werkgevers en
werknemers hebben een gelijk belang bij de goede
functioneering van het bedrijf, de landbouw, enz. voor
de gemeenschap. Beide moeten het gemeenschaps=
belang dienen.
Niet het kapitaal vormt arbeid, doch de arbeid
kapitaal.
Daarom ons zelf blijven, maar niet blijven staan bij
hetgeen geweest is. Niet achterom zien naar een
verleden, dat voorbij is.
Toenadering, ziehier één der sleutels voor de onb
sluiting van den nieuwen tijd. Zij zal bijdragen tot
verwezenlijking van ons werfcprogram.
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maar
doe
het
veilig.

HET NEDERL ANDSCHE VEILIGHEIDSMUSEUM

i

Een zich razend snel wentelende cirkelzaag, en een arbeider, die er een stuk
hout naar toe duwt, steeds dichterbij komen de beide handen... 'n halve
meter... 20 centimeter... 7 0 . . . 5 . . . en dan laat hij los, op het juiste oogenblik.
„Nog al logisch!" zult u zeggen. Maar in-1927 waren er dan toch 659 arbeiders,
die niet op het juiste oogenblik terugtrokken, 659 werden even in dat fatale
Laatste Oogenblik, misschien maar 'n fractie van een seconde, afgeleid, en dat
was nét genoeg...
'n Ander voorbeeld: Huis-in-aanbouw. Houten steigers. Stapje voor stapje gaan
ze, met steenen beladen, de houten ladder op, de bouwvakarbeiders. Halverwegen
buigt de ladder iets door. Wat geeft dat! Je kunt toch niet overal op gaan letten!
En tóch . . . je bent dikwijls vlugger beneden dan boven ... Dat ondervonden in
1926 niet minder dan 20.000 bouwvakarbeiders, waarvan er een groot aantal aan
de bekomen verwondingen overleden.
„Het ongeluk zit in 'n klein hoekje", zegt men wel. Inderdaad, en het is nu maar
zaak, er voor te zorgen, dat het ongeluk in dat hoekje b l i j f t, en de kans niet
krijgt om slachtoffers te maken.
(Bovenstaande getallen ontleend van Centraal Verslag Arbeidsinspectie.)

ongeluk

in n

klein
hoekje

Wdt is dat nu eigenlijk, dat
Veiligheids Museum?

T

alloos zijn de arbeiders, die
er geen flauw idee van hebben, wat voor een soort
instituut het Amsterdamsche
Veiligheids Museum is. En ze interesseeren zich er niet genoeg voor, om er
eens een paar centen entreegeld aan te
„wagen", en naar binnen te stappen.
De naam „Museum" is voor velen een
reden, om er bij voorbaat maar nooit
naar toe te gaan. Zij, die echter denken, dat het Veiligheids Museum een
„saaie boel" is, met verveeld gapende
suppoosten, en hier en daar, tusschen
beangstigend oude voorwerpen verdwaalde, en fanatiek in catalogussen
bladerende bezoekers, vergist zich! Het
Veiligheids „Museum" (dit laatste
woordje tusschen aanhalingsteekens,
omdat het hier eigenlijk niet op z'n
plaats is) werd niet geboren uit den
drang, om nu eens een aantal meer of
minder belangwekkende voorwerpen,
vergezeld van een deftig wit kaartje
veilig onder een glazen vitrine te stoppen, doch het werd gesticht enkel en
alleen uit sociale overwegingen: om
zoowel arbeider als werkgever te wijzen op de vele gevaren, welke den
werkman dagelijks omgeven, en daarbij
tevens die middelen te propageeren,
die de gevaren tot een minimum beperken.
Nu, vooral in vroegere jaren, was dit
streven geen overbodige luxe! In de
tweede helft van de vorige eeuw, toen
de Machine steeds meer terrein begon
te winnen, werd er ternauwernood
aandacht aan de arbeiders geschonken,
laat staan aan de gevaren, waaraan de
arbeiders b.v. in de fabrieken bloot
stonden. Toen eindelijk in het laatst
van de vorige eeuw het besef doordruppelde, dat men ook wel eens om
de arbeiders kon gaan denken, kwamen, zij het dan ook met de noodige
bedenkingen van de zijde der werkgevers, de eerste sociale wetgevingen
tot stand, welke vooral paal en perk
stelden aan het matelooze uitbuiten van
vrouwen en kinderen in de verschillende bedrijven. Over de veiligheid der
arbeiders prakkizeerde men evenwel
nog geen oogenblik. „Die zijn oud en
wijs genoeg", redeneerde men, „en die
moeten maar op zich zelf passen!"
Maar ondanks het feit, dat het gros der
volwassen arbeiders wijs was, en de

Scholieren van een vakschool maken een rondgang door hef museum, waarbij hun tevens de
werking en her doel der diverse veiligheidsinstal/aties wordt uitgelegd. Een voorbeeld, dat navolging verdientl

•
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Een overzichtsfoto, waarop o.m. deegkneed-, drukkerij- en mefaalbewerkingsmachines afgebeeld
staan. De machines zijn van hun beveiligingen voorzien ;n kunnen in werking gedemonstreerd
worden.
(Foto's: Archief Vei/igheidsmuseum)

oogen niet in den broekzak had zitten,
bleef het aantal bedrij f songelukken gelijken tred houden met de zich ontwikkelende mechanisatie. In bijna geen
enkele fabriek waren in die dagen
veiligheidsmaatregelen getroffen, en de
arbeiders moesten maar al te dikwijls
onder de meest gevaarlijke situaties
werken, iets, waarvan de werkgevers
zich al héél weinig aantrokken....!
Een aantal menschen, die begrepen, dat
deze toestand zoo niet voort kon
duren, kregen het denkbeeld, een Veiligheids Museum, een gebouw, waarin
den arbeiders, aan de hand van tal van
voorbeelden ontleend aan het dagelijksch leven van den werkman, gewezen werd op de vele bedrij f sgevaren,
te stichten. Dit voorstel werd in 1888
naar voren gebracht door wijlen Dr. W.
P. Ruysch, in de Algemeene Vergadering der Vereeniging tot bevordering
van Fabrieks- en Handwerksnijverheid.
Op 15 Juni 1890 werd een „Tentoonstelling tot bevordering van de Veiligheid in Fabrieken en Werkplaatsen"
geopend. Het batig saldo dezer tentoonstelling, een jaarlijksche Rijkssubsidie en de beschikbaarstelling van
eenige expositie-lokalen door de gemeente Amsterdam maakten het mogelijk, den tweeden Januari 1893 het
Veiligheids Museum op de Groenburgwal te Amsterdam, voor het publiek
open te stellen. Thans bevindt het
museum zich op de Hobbemastraat te
Amsterdam.
Terwijl in het Veiligheids Museum te
Weenen (dat reeds langer bestond dan
het Amsterdamsche) alleen slechts
miniatuur machines
tentoongesteld
zijn, is in het Amsterdamsche Museum
alles op ware grootte aanwezig. We
noemen b.v. exploisie-motoren (voorzien van veilige aanzetinrichtingen),
een centrifuge, stoomketel appendages,
strijkmachine, snijmachine, gehaktmolens, textielmachines enz. Ook kunnen
de machines „op gang" gebracht
worden.
In een gedeelte der machinehal zijn
de houtbewerkingsmachines opgesteld
(cirkelzaag, lintzaag, frees, vlakbank
enz.) Hierop is tevens een centrale
stof- en spaanafzuiginrichting aangesloten, welke ook in werking getoond kan
worden. In het jaar 1927 hadden met
de volgende machines plaats:
met cirkelzagen
„ lintzagen
„ schaafbanken
freesbanken

659 ongevallen
153
„
.. 726
„
226

Totaal .... 1764 ongevallen
met houtbewerkingsmachines!
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De afdeeling „Veiligheidsuitrusting
voor den arbeider" is buitengewoon
interessant. Onder de veiligheidsuitrusting van den arbeider neemt onder
meer de veiligheidsbril een belangrijke
plaats in. Immers van elke 100 gevallen
zijn 15 oogongevallen. Ieder jaar wordt
een groot aantal arbeiders blijvend
invalide tengevolge van oogongevallen,
waardoor de veiligheidsbril dus alle
aandacht verdient. Maar ook de schoenen, de beenkappen, de handschoenen,
de stof- en gasmaskers zijn in tal van
bedrijven voor den arbeider onontbeerlijk.

Voor wat betreft de mijnbouw heeft
ons land een zeer goeden naam. Algemeen wordt aangenomen, dat de
Nederlandsche mijnen het best zijn
ingericht, waardoor er het minste aantal ongelukken voorkomen.
Wellicht is het interessant, te weten,
dat verreweg het grootste aantal ongelukken voorkomt niet in bedrijven....
doch in huis! Een Hongaarsche statistiek uit 1935 toont b.v. aan, dat in dat
land ruim 2 maal zooveel ongelukken
in huizen plaats vinden (denk alleen
maar even aan het beruchte van-detrap-vallen) dan in fabrieken.

De tweede Hoofdafdeeling van het
Museum is gewijd aan „de Hygiëne",
waarbij vooral de aandacht gevestigd
wordt op „Gezondheidsvijand Nr. l",
de Stof, onder meer in verband met de
steenhouwerij, den arbeid in de steenkolenmijnen, in brikettenfabrieken, het
verwerken van kunstmest, bleekpoeder
enz. enz. Verder worden in tal van
bedrijven lood- of loodverbindingen
verwerkt of gebruikt, die tot loodvergiftiging aanleiding kunnen geven.
Van vele dier bedrijven zijn de grondstoffen en afgewerkte stoffen tentoongesteld, terwijl door middel van suggestieve platen op de gevaren wordt
gewezen. Als voorbeelden noemen we
slechts de zetterij, de stereotypie, de
ceramische industrie, de diamantnijverheid, de loodwitfabricage enz., terwijl
men er voorts de groepen „giftige gassen en dampen", „ventilatie" en „stofafzuiging" vindt.

In het belang van den arbeider werden
tal van maatregelen getroffen, waardoor het aantal ongelukken zienderoogen af nam. De laatste jaren is echter weer een stijging van het aantal
ongelukken waar te nemen. En dit is
wel in hoofdzaak te wijten aan het feit,
dat in tal van fabrieken het arbeidstempo dikwijls tot onverantwoordelijke hoogte wordt opgevoerd. Men wil
in een minimum .van tijd maximum
prestaties zien te bereiken, een streven, waarbij de veiligheid op de betreffende fabriek leelijk in het gedrang
komt! Men heeft er geen tijd meer
voor over, om nauwkeurig op te letten,
of te controleeren, of de veiligheidsinstallaties wel goed functionneeren.
Het tempo is nummer èèn, en de rest
"s bijzaak, dikwijls met zeer noodlottige
gevolgen. Daarom zou het zoo nuttig
zijn, als arbeiders en chefs regelmatig
contact hielden met het Veiligheids
Museum, om op de hoogte te blijven
van de modernste veiligheidsmiddelen.
De practijk heeft echter geleerd, dat
helaas slechts een zeer gering aantal
arbeiders dit instituut bezoekt. In de
eerste jaren bedroeg het aantal bezoekers ongeveer 12000, en dit klom op
tot een aantal van 30000 per jaar. Nadat men entree ging heffen, daalde het
aantal bezoekers echter tot de helft,
terwijl er momenteel — mede onder
invloed van de crisisjaren — ongeveer
10000 personen jaarlijks een bezoek
aan deze hoogst nuttige en interessante
instelling brengen. Moge dit artikel
voor tal van arbeiders een opwekking
zijn, in de naaste toekomst het modern
ingerichte gebouw aan de Hobbemastraat met een bezoek te vereeren!

De laatste jaren is er in vrijwel alle
bedrijven zeer veel gedaan, om de veiligheid der arbeiders te waarborgen
en nog steeds worden nieuwe uitvindingen gedaan, welke mogelijke ongelukken voorkomen. Het moet gezegd
worden, dat Nederland, in vergelijking
met andere landen, er op dit gebied
vrij gunstig voor staat. Zoo was b.v.
Nederland het eerste land, waar men
bij de luciferindustrie het gebruik van
witte fosfor verbood (1901). We willen
echter geenszins beweren, dat in ons
land bedrijfsongelukken sporadisch
voorkomen. Dat dit niet het geval is,
blijkt wel duidelijk uit het volgende
staatje (over het jaar 1938):

Bedrijfstak
Aantal ongel.
Bouwbedrijf
27443
Verv. v. stoom- e.a. werktuigen
10608
Bereiding v. voed.- en genotmiddelen 15097
Handel, verkeer enz. (havenarbeiders!) 29126

Invaliditeit van
meer dan 6 weken
1953
617
839
2318

Doodelijk
76

19
19
150

3

Foto l — De beroemde dirigent Furtwangler dirigeert tijdens een z.g.
werkconcert de Eginond Ouverture
van Beethoven.
Foto 2 — Een donderend applaus na
één der concerten, welke regelmatig
voor de Duitsche arbeiders gegeven
worden. De Duitsche verlofganger op
bovenstaande foto heeft dese gelegenheid niet voorbij laten gaan, en is met
zijn kameraden meegegaan, om het
concert te beluisteren.
Foto 3 •— De dirigent Furtwangler
begeeft zich naar het podium, om een
der concerten te leiden.
(Foto's Continental Foto)
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oncetten in Fabrieken
Veel wordt er momenteel van
den Duitschen arbeider gevergd,
belangrijk veel meer althans
dan in normale tijden. Het zou
moeilijk zijn, een bedrijf in
Duitschland op te noemen,
waar thans niet met volle
kracht wordt gewerkt. Oorlogs»
industrie, bedrijven, die inge»
schakeld zijn bij de voedsel*
voorziening, chemische fabrie»
ken, scheepswerven, kortom
overal is het arbeidstempo tot
het maximumpeil opgevoerd.
Het is de arbeider, die er voor
moet zorgen, dat dit tempo niet
daalt, daar dit fatale resultaten
tengevolge zou kunnen hebben.

lederen dag weer is hij op het
appèl en werpt hij zich met
zijn geheele energie op zijn
werk.
De Duitsche industrieële leiders
zijn zich volkomen bewust, dat
het leven van een arbeider, i/if»
sluitend bestaande uit een aan»
eenschakeling van werken»in»de»
fabriek zonder meer op den
duur van funesten invloed zou
kunnen zijn op de arbeidspres»
taties niet alleen, doch ook op
het gestel van den arbeider
zélf, en daarmede voor het ge»
heele betreffende bedrijf. Zij
hebben er daarom naar ge»
streefd, het monotone fa»

brieksleven van den arbeider
regelmatig te „breken", en
daarbij werd in de allereerste
plaats gedacht aan geestelijke
ontspanning en geestelijke ont»
wikkeling.
En op het oogenblik staan de
zaken in Duitschland zóó, dat
de betreffende instanties heb»
ben weten te bereiken, dat den
Duitschen arbeider op gezette
tijden concerten, tooneelvoor»
stellingen enz. geboden worden.
Zoo heeft men in de Kunst een
tegenwicht gevonden voor het
vermoeide en nerveuze leven
van den arbeider. In de con»
certzalen, welke aan de groote

bedrijven verbonden zijn, tre»
den regelmatig orkesten op, die
voor de arbeiders uitvoeringen
geven. De beste orkesten in
Duitschland hebben zich voor
dit doel beschikbaar gesteld.
Om een voorbeeld te noemen,
willen we het concert memo»
reeren, dat dezer dagen door
het beroemde Berlijnsche Phil»
harmonisch Orkest werd ge»
geven voor de arbeiders van
het groote bedrijf van Stok &
Co. in Berlijn»Mariënfelde. Op
het programma kwamen onder
meer werken van Beethoven,
Richard Strauss en Richard
Wagner voor.
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ZIEKENG E
De sociale voorzieningen op het
gebied van ziekte en invaliditeit
zijn voor eiken arbeider van het
grootste belang omdat zij het
risico van den arbeid moeten
dekken. De schrijver van bijgaand
artikel, Mr. Mannoury, mag, als
medewerker aan de sociaal-economische afdeeling van het N.V.V.,
beschouwd worden als een bij
uitstek deskundige om dit onderwerp te behandelen.

R

egelmatig komt het nog voor
dat arbeiders, die aanspraak
maken op ziekengeld, dit
niet of na veel moeite kunnen ontvangen ten gevolge
van de verwarringen, die uit de buitengewoon ingewikkelde inrichting van
onze sociale verzekeringswetgeving
voortspruiten. Omstandigheden, die op
zichzelf niet het geringste met het
recht op ziekengeld te maken hebben,
kunnen soms groote moeilijkheden
veroorzaken.
Terwijl een arbeider aan de dorschmachine werkte — het gebeurde op
20 September 1939 — bezeerde hij zijn
linkerhiel aan een strooleider. Met
moeite werkte hij dien dag en den volgenden nog door. Op 22 September
evenwel had zich een groote blaar gevormd, die hem in den loop van den
dag noodzaakte het werk te staken en
zich ziek te melden.
Vooreerst deed zich de vraag voor, of
we hier te doen hadden met een ongeval in den zin der wet. Hoewel men
op zichzelf kan betwijfelen of er eigenlijk voldoende reden is, om daarvan
het recht van uitkeering afhankelijk te
maken op de wijze waarop onze wet
dat doet, slaan we dit deel van de
lijdensgeschiedenis maar over, en volstaan met de vermelding, dat de Commissie van Scheidslieden voor de
Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922
uitmaakte, dat van een ongeval geen
sprake was.
Echter, toen begonnen de moeilijkheden eerst goed. Nadat beslist was,

Foto's: A.P.-archief

G ELDVERWARR1NG
dat de patiënt recht had op ziekengeld,
deed" zich de vraag voor, wie het moest
uitkeeren.
Zooals men weet, heeft de werkgever
volgens de Ziektewet de keus tusschen
verschillende uitvoeringsorganen; hij
kan aangesloten zijn bij een Raad van
Arbeid of bij een erkende bedrijfsvereeniging.
Nu wilde het geval, dat de boer, bij
wien de arbeider werkzaam was, toen
hij zich op 22 September ziek meldde,
verzekerd was bij een bedrijfsvereeniging. Toen aan deze bedrijfsvereeniging
ziekengeld werd gevraagd, antwoordde
zij echter: Je bent bij mij aan het verkeerde adres. Je bent nooit in dienst
geweest bij ons lid, boer Jansen. Je
was in dienst van den exploitant van
de dorschmachine, den heer Pieterse.
Vraag hem maar, waar hij verzekerd is.
Het was den arbeider uit den aard
der zaak tamelijk onverschillig, van
wien hij zijn ziekengeld zou ontvangen,
en hij wendde zich tot den Raad van
Arbeid, want Pieterse was niet bij een
bedrijfsverzekering aangesloten.
Maar ziet —• de Raad van Arbeid was
het in het geheel niet met de bedrijfsvereeniging eens. Hij had bij het bestuur der Rijksverzekeringsbank geïnformeerd en hij beroept zich nu op een
uitspraak van den Centralen Raad van
Beroep, dat arbeiders bij een dorschmachine, zooals deze, niet bij den
exploitant, maar bij den boer in dienst
zijn.
Nu is inderdaad de rechtspositie van
dorschmachine-arbeiders vaak min of
meer aan den onduidelijken kant. Zij
trekken met de dorschmachine mee en
werken daaraan bij eiken boer, waar
de machine staat; de boer echter betaalt hun het loon.
De rechtsvraag, wie nu eigenlijk werkgever is, heeft zonder twijfel zijn interessante zijde, maar met dat al had de
arbeider nog altijd geen ziekengeld
ontvangen. Na veel heen en weer geschrijf gaf het Bureau voor Arbeidsrecht, dat de zaak voor zoover voor
den arbeider had behandeld, het op en
zond de stukken aan het N.V.V., en

verzocht om ook nog maar eens te probeeren het ziekengeld uit deze kluwen
van organisatorische verwarringen (die
we in dit artikeltje nog min of meer
vereenvoudigd uiteenzetten) te voorschijn te peuteren.
Nu heeft de Ziektewet de mogelijkheid
van zulke geschillen tusschen verschillende uitvoeringsorganen wel voorzien.
Vroeger kon het wel niet anders, of
zulke meeningsverschillen moesten
eerst worden uitgevochten, vóór de
arbeiders ziekengeld konden krijgen,
hetgeen de grootste moeilijkheden opleverde. Daarom is reeds in 1935 een
regeling geschapen, volgens welke in
dergelijke gevallen arbitrage tusschen
de uitvoeringsorganen moet plaatsvinden en één van hen voorloopig het
verschuldigde ziekengeld uitkeert.
Het N.V.V. wendde zich dan ook tot
den Raad van Arbeid en tot de bedrijfsvereeniging en verzocht, dezen
weg in te slaan. Geen van beide
voelde hier echter voor.
De Raad van Arbeid bleek van de wijziging van de Ziektewet op dit punt,
zooals die in 1935 had plaats gehad,
nog niet vernomen te hebben. Wel
herinnerde hij zich iets van een vrijwillige afspraak tusschen een aantal
uitvoeringsorganen, die reeds eerder
was tot stand gekomen, maar helaas
was de bedrijfsvereeniging tot deze
regeling niet toegetreden.
Het bezwaar van de bedrijfsvereeniging was o.i. minder sympathiek. Zij
beriep er zich op, dat het recht op
ziekengeld inmiddels verjaard was. Inderdaad schrijft de Ziektewet voor, clat
de rechtsvordering wegens ziekengeld
door verloop van drie maanden verjaart, en het was inmiddels reeds 27
Mei 1940 geworden, dus niet minder
dan acht maanden na het begin van
het ziektegeval.
De rechtskundige bezwaren tegen het
standpunt van de bedrijfsvereeniging
zullen we hier niet behandelen, maar
het zal een ieder duidelijk zijn, dat het
hier toch wel schromelijk onbillijk zou
zijn, zich op verjaring te beroepen.
Nog steeds was intusschen geen zie-

kengeld betaald, hoewel iedereen het
er over eens was, dat de arbeider
daarop recht had. Maar ook hiervoor
geeft de wet middelen aan de hand.
Het N.V.V. wendde zich tot den voorzitter van het College van Arbitrage.
Aan dezen is n.l. de taak opgedragen,
om te zorgen, dat de arbitrageregeling
ook inderdaad tot haar recht komt.
Wanneer hij verneemt, dat een geschil
bestaat, kan hij één der partijen bevelen dit bij het College aanhangig te
maken. Hij vernam het dus in dit geval, doordat het N.V.V. zich namens
den belanghebbende tot hem wendde.
Hiermede was voor den arbeider de
zaak eindelijk afgeloopen; het geschil
kwam voor het College van Arbitrage
en de Raad van Arbeid keerde het ziekengeld voorloopig uit. Het was inmiddels Juni 1940 geworden; negen maanden had het bij elkander geduurd eer
het zonder twijfel verschuldigde ziekengeld werd betaald. En dat, terwijl
de wet inhoudt: „Het ziekengeld wordt
uiterlijk in de kalenderweek, volgende
op die waarover het is verschuldigd,
uitgekeerd."
Niet altijd is het mogelijk, aan deze
bepaling geheel de hand te houden,
maar een eenigszins vlottere afhandeling van zaken dan in dit geval is toch
geen overdreven eisch
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Een van de problemen, waarmede wij
in ons land een reeks van jaren geworsteld hebben en waarmede wij nog
lang niet hebben afgerekend, is de
hardnekkige werkloosheid. Het is niet
de zorg, die dit probleem de landsregering en de gemeentebesturen gebaard heeft, waarom ons dit probleem
zoo aangrijpt, maar het is het enorme
leed in moreel en materieel opzicht,
waaronder de werkloozen gebukt gingen en nog gaan, dat onze aandacht
wordt gevorderd en onze medewerking geëischt mag worden, om al het
mogelijke te doen ter bestrijding van
deze wondeplek in ons volksleven. Bij
dezen strijd moeten alle denkbare oplossingen en hulpmiddelen ernstig
onder het oog gezien worden en worden nagegaan, of zij voor het doel
geschikt zijn en een wezenlijke verbetering kunnen bevorderen.
Onder dezen gezichtshoek moet ook
gezien worden de ruime werkgelegenheid, die voor Nederlandsche arbeirlers in Duitschland aanwezig is. Ik wil
er hier bij voorbaat de aandacht op
vestigen, dat wij steeds geleerd hebben en ik acht deze stelling juist, dat
de beste werkloosheidsbestrijding is
de • gelegenheid te scheppen tot het
verrichten van arbeid. Arbeid, niet in
den zin van werkverschaffing, doch
normale bedrij fsarbeid. In allerlei
toonaarden is steeds weer door de
werkloozen in alle geledingen herhaald: „Geeft ons werk. Wij verlangen
niets anders en niets beters dan normalen arbeid onder normale verhoudingen en normale voorwaarden."
Welnu, dezen normalen bedrijfsarbeid
biedt Duitschland.
Voor het werk, dat daar wordt aangeboden, worden dezelfde arbeidsvoorwaarden aangeboden als voor ds
Duitsche arbeiders gelden. Bijna iedereen kan aldaar in zijn eigen vak werk
vinden. Bouwvakarbeiders, metaalbewerkers, zeelieden, binnenschippers,
zuivelarbeiders, land- en tuinbouwarbeiders, ambachtslieden, ja, schier
voor alle beroepen is plaats te vinden.
Reeds zeer velen hebben dan ook deze
werkgelegenheid geaccepteerd. Tusschen 15 Mei en 7 September 1940
hebben ruim 45.000 Nederlandsche

GE LEGENHEID
T S CH L A N D
arbeiders arbeid in Duitschland opgenomen.
Van staatswege wordt het aanvaarden
van werk in Duitschland bevorderd.
De organen der arbeidsbemiddeling en
de gemeentebesturen zijn opgeroepen
hun volledige medewerking aan deze
plaatsing te verleenen.
Ieder, die arbeid in Duitschland opneemt, kan de eerste twee weken den
werkloozensteun, dien hij anders ontving of zou kunnen ontvangen, doorbetaald krijgen. Indien hij dan nog
geen loonoverschotten heeft gezonden,
kan het gezin door het gemeentebestuur aan voorschotten worden geholpen, totdat geld kan worden gezonden. Bovendien wordt, na de eerste
twee weken, een tegemoetkoming verstrekt als volgt:
a. voor gehuwden of kostwinners, die
gezinnen te verzorgen hebben zonder kinderen, drie gulden per week
gedurende de eerste 13 weken, terwijl gedurende de volgende 13
weken de tegemoetkoming bedraagt
ƒ 1.50 per week;
b. voor gehuwden of kostwinners, die
een gezin te verzorgen hebben met
één of twee kinderen, bedraagt de
tegemoetkoming ƒ3.50 per week
gedurende de eerste 13 weken, terwijl gedurende de volgende 13
weken de tegemoetkoming bedraagt
ƒ2.— per week;
c. voor gehuwden of kostwinners, die
een gezin te verzorgen hebben met
3 kinderen, bedraagt de tegemoetkoming ƒ4.— per week gedurende
de eerste 13 weken, terwijl gedurende de volgende 13 weken de
tegemoetkoming bedraagt ƒ 2.50
per week;
d. voor gehuwden of kostwinners, die
een gezin te verzorgen hebben met
4 kinderen, bedraagt de tegemoetkoming ƒ 4.50 per week gedurende
de eerste 13 weken, terwijl gedurende de volgende 13 weken de
tegemoetkoming bedraagt ƒ 3.- per week;
e. voor gehuwden of kostwinners, die
een gezin te verzorgen hebben met
5 kinderen, bedraagt de tegemoet-

koming ƒ5.— per week gedurende
de eerste 13 weken, terwijl gedurende de volgende 13 weken de
tegemoetkoming bedraagt ƒ 3.50
per week;
/. voor gehuwden of kostwinners, die
een gezin te verzorgen hebben met
6 kinderen of meer, bedraagt de
tegemoetkoming ƒ 6.— per week
gedurende de eerste 13 weken, terwijl gedurende de volgende 13
weken de tegemoetkoming bedraagt
ƒ4.— per week.
Gedurende een half jaar dus wordt
een tegemoetkoming gegeven. Met
deze tegemoetkoming wordt beoogd
bet arbeidersgezin voorloopig te helpen,
omdat de man in de voor hem vreemde
omgeving en soms ongewone werkwijze
en na soms een vrij langdurige werkloosheid gelegenheid moet hebben een
zekeren trainingstijd door te maken.
Voorts wordt een voorschot verleend
van ƒ20.—, dat bij regelmatige aflos-

sing voor § gedeelte terugbetaald behoeft te worden, voor de aanschaffing
van kleeding en schoeisel, waarvoor
bovendien extra-punten en -bonnen
verstrekt worden. Er moet zoo goed
mogelijk voor worden gezorgd, dat,
vooral tegen den komenden winter,
warme kleedingstukken medegenomen
worden.
Voor reiskosten naar Duitschland behoeft de arbeider niet te zorgen, terwijl hem voor vertering op reis ƒ4.—
wordt verstrekt. Voor de geheele
regeling dezer materie zij verwezen
naar de circulaire van den wnd.
Secretaris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken van 6 September 1940.
De Nederlandsche Overheid laat zich
dus niet onbetuigd en toont door
bovengeschetste maatregelen het aanvaarden van arbeid in Duitschland
aannemelijker te maken.
Van Duitsche zijde is sedert 15 Mei
een groote tegemoetkoming betoond,

WONDEREN DER TECHNIEK
DE GROOTSTE DUITSCHE GENERATOR VOOR MANDSJOERIJE
Midden in den oorlog heeff de A.E.G. de geweldige order uit hef buitenland gekregen, om de
grootste waferkrachfgenerafor te bouwen, die ooit in Duitsland werd geconstrueerd. Hef betreft
hier een generator, welke bestemd is voor de groofe elecfrische centrale aan de Sungari-rivier m
Mands/'oeri/'e. De A.E.G. heeff hier de opdracht van drie dynamo's gekregen. De machine bestaat
voornamelijk uit geplet plaatijzer. Indien men dit plaatijzer zou uitspreiden, zou men daarmede een
oppervlakte van 13i morgen land kunnen bedekken. Deze dynamo is hef allernieuwste product van
de Duifsche machinefabrieken. Tof op heden is er in Europa nog geen grootere gebouwd.
(Orbis-Phofo)

WERKGELEGENHEID IN DUITSCHLAND
allereerst doordat het totale bedrag
der loonbesparingen mag worden overgemaakt. Vóórdien mocht slechts een
gedeelte worden overgezonden. De
loonovermaking is voorts vergemakkelijkt, doordat zeer vele banken op
vertoon van een door het betrokken
„Arbeitsamt" in Duitschland afgegeven „Überweisungskarte" de overmaking op zich nemen. De arbeider
behoeft dus niets anders te doen, dan
met zijn „Überweisungskarte" naar een
bankkantoor te gaan en zijn geld aldaar te deponeren. Dit geld komt
dan bij de Duitsche „Verrechnungskasse", die het naar het Nederlandsch
Clearinginstituut doorgeeft, 't Spreekt
vanzelf, dat deze doorzending tijd
vordert. Daarom is op eenvoudige

WIJ ZIJN DE W E R K E R S
Allerwegen is een opleving te consfafeeren in
het bouwbedrijf, niet al/een als onderdeel van
hef opbouwwerk, doch ook de nieuwbouw
neemt weer toe.
Het bouwvak is een mooi vak, in gezamenli/'Jcen
arbeid ziet men hef werk lederen dag groeien.
Waar eens een stuk ongerepf bouwland lag,
daar ziet men zienderoogen een huis verrijzen.
Eerst de fundeering, dan komen de muren, vervolgens worden de kozijnen „gesteld" en dan
komt straks het dak. Het is de ware arbeid, hef
ware „bouwen", een aaneenvoegen van doode
materialen tof een levend geheel.
In dat bedrij/ moet vaak veel zware arbeid verzet worden. Op deze foto kan men zien hoe
een graniefblok van eenige duizenden kilo's gewicht getransporteerd wordt naar de plaats van
zijn bestemming. Volkomen naar de Inzichten
van dezen arbeider wordt hef blok millimeternauwkeurig geplaatst en dan gaaf hef bouwen
weer verder.
(Orbis-PhofoJ

wijze een kortere weg voor overmaking gevonden. Wanneer een arbeider geld bij een bank gestort heeft
(in vele gevallen verzorgen de werkgevers de storting), dan zendt de bank
afschrift van de stortingsquitantie aan
den Rijksconsulent voor Sociale Zaken
te Arnhem. Deze nu betaalt, door
overzending van postchèques of giro,
het geld direct naar de(n) begunstigde(n) in Nederland door. Later vindt
de verrekening tusschen den Rijksconsulent en het Clearinginstituut
plaats. Het kantoor te Arnhem kan
zonder noemenswaardige vertraging
30.000 loonovermakingen per week behandelen en zoo noodig kan dit aantal
verder opgevoerd worden.
Voorts heeft men van Duitsche zijde
er nadrukkelijk de aandacht op gevestigd, dat de Nederlandsche arbeiders,
die meenen door hun werkgevers niet
goed te worden behandeld, of die omtrent andere aangelegenheden klachten
hebben, zich steeds tot het betrokken
„Arbeitsamt" of de „Treuhander der
Arbeit" kunnen wenden.
Jammer genoeg wordt van deze gelegenheid veel te weinig gebruik gemaakt. Men laat eerder het werk in
den steek en komt zonder meer, vaak
met achterlating van paspoort en kleeding en/of gereedschappen en zonder
inachtneming van den opzeggingstermijn terug.
Er wordt van Duitsche zijde naar gestreefd, daar, waar belangrijke groepen
Nederlanders bijeen zijn, hen in eigen
barakken onder te brengen, zooveel
mogelijk Nederlandsche keukens in te
richten en Nederlandsche administratieve krachten aan te stellen, die als
tolk optreden en de loonadministratie,
enz. verzorgen.
Zien wij dit alles — wij hebben slechts
de hoofdzaken vermeld — dan moet
men toch tot de slotsom komen, dat
zeer -veel gedaan wordt om het gaan
werken in Duitschland voor onze
Nederlandsche werkers toch zoo aannemelijk mogelijk te maken.
Wil dat nu zeggen, dat er geen bezwaren zijn? Natuurlijk niet. Maar zijn
die er bij het aanvaarden van werk
hier te lande ook niet? Doch vooral
weegt hier uitermate zwaar de overweging, dat hier te lande eenmaal de
werkgelegenheid er niet is en dus acht
ik het aanvaarden van werk in
Duitschland toch zeker te verkiezen
boven het werkloos zijn hier. Het werken ver van huis onder ongewone toestanden zal menigeen, vooral in het
begin, zwaar vallen, doch de vreugde
van den arbeid, het weer voor zich en

de zijnen kunnen zorgen, de gelegenheid vaak om zijn vak beter te leeren,
het terugkeerende zelfrespect overtreft
m.i. in belangrijke mate de bezwaren.
Met genoegen is vast te stellen, dat
steeds meerderen tot dit inzicht
komen en de bereidheid om het werk
in Duitschland te aanvaarden wordt al
grooter.
Mag ik tenslotte nog een ernstig
woord zeggen over enkele dingen, die
mij zeer ter harte gaan. Helaas moet
geconstateerd worden, dat een aantal
van onze arbeiders zich in het buitenland niet gedragen, zooals van hen
verwacht mocht worden. Er zijn er,
die het werk om allerlei redenen opgeven, soms acceptabele, soms zeer
gezochte redenen. Maar waarom is er
onder hen zoo'n groot percentage, dat
meent zonder eenige opzegging er van
door te mogen gaan, niet zelden des
nachts of des Zondags, alsof zij heimelijk ontvluchten. Zij zelf zouden er
geen genoegen mede nemen, zonder
behoorlijke opzeggingstermijn te worden ontslagen. Laat men toch er aan
denken, dat dergelijke contractbreuk
niet geduld kan worden.
Dan komt het nogal veel voor, dat
onze Nederlandsche arbeiders elkaar
bestelen. Als in de barakken niet alles
achter slot en grendel geborgen wordt,
is men wel zoo vriendelijk het van
elkaar weg te nemen. Kan men nu
ïieusch niet begrijpen, dat dergelijke
kleinzielige dieverijen den goeden
geest in het kamp totaal bederven?
Verder mag er eens uitdrukkelijk op
worden gewezen, dat het woonverblijf
geen varkensstal is. Sommigen schijnen dat maar niet te willen inzien.
Ons volk staat bekend om zijn zindelijkheid en wij hopen van ganscher
harte dat dit zoo blijve, maar wie een
Nederlandsche woonbarak bezoekt,
zal wel eens moeite hebben om aan
die zindelijkheid nog eenig geloof te
hechten. Ik wil geen publiciteit geven
van de staaltjes, die ik daaromtrent
gehoord heb, maar ik hoop toch, dat
vele van onze arbeiders in dit opzicht
zichzelf eens grondig herzien. Men
maakt het zichzelf en anderen onnoodig zoo moeilijk door zoo weinig
gemeenschapszin te toonen.
Wellicht heeft het vorenstaande er toe
bijgedragen een beter inzicht omtrent
de werkgelegenheid in Duitschland te
verschaffen en een juiste waardeering
daarvan kan worden bevorderd.
J. A. KNETSCH,
Hoofdcommies bij het Departement van Sociale Zaken.

