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Mr. M. Slingenberg, Minister van Sociale Zaken.

I JNA dagelijks lezen we in de dagbladen het aantal werklooze arbeiders in Nederland.
Regelmatig wordt ons yolk de groote nood voorgehouden, waarin de slachtoffers van dit maatschappelijk euvel verkeeren.
Het ontbreekt niet aan critiek op het Regeeringsbeleid in pers en vergadering. Waarom worden zij niet aan het werk gezet? Is er dan geen werk
in Nederland? Is de Regeering dan ziender oogen blind en Oostindisch
doof voor de beschouwing, dat het oneindig veel beter is arbeiders te laten
werken dan ze te laten stempelen?
Het antwoord, met even veel regelmaat gegeven als waarmee de vraag
wordt gesteld, is steeds : Er gebeurt meer dan ge denkt. Waarop dan volgt
een opsomming van een aantal werken, die van Overheidswege worden
uitgevoerd, gesteund of bevorderd.
Wij Nederlanders zijn wars van onnoodigen ophef.
Indien wij een twaalfde, vruchtbare, provincie aan ons land toevoegen;
indien wij onze groote rivieren overbruggen ; indien wij ons wegennet op
groote schaal instellen op de behoeften van het moderne verkeer, het geschiedt met de rustige kalmte, onzen landaard eigen. Maar ons yolk beseft
niet, welk een massale arbeid daarbij verricht wordt; welk een inspanning
ontwikkeld, hoe enorm een kapitaal hieraan besteed wordt.
De Regeering achtte het van belang, dat dit alles wel beseft werd. Zij
heeft daarom de totstandkoming bevorderd van een boek, waarin in groote
lijnen wordt weergegeven wat inderdaad is nagestreefd en verricht. Zij
heeft den beer Mr. W. J. VAN BALEN bereid gevonden, de taak op zich
te nemen, die zij zich voorstelde.
v

Het is de groote verdienste van den schrijver van dit boek, dat hij de
werkelijkheid in een fielder licht heeft gesteld; dat hij zulks doet op onderhoudende wijze, in levendigen stijl, in boeienden betoogtrant; aanschouwelijk met behulp van foto's en eindelijk met sprekende tabellen van cijfers
en gegevens.
Harerzijds heeft de Regeering het tot stand komen van het boek gesteund,
zoowel door financieele medewerking als door het verschaffen van feitelijke
voorlichting.
Zij is den schrijver erkentelijk voor de vlotte wijze waarop hij zijn manuscript heeft geschreven en afgeleverd ; den uitgever voor den welverzorgden
vorm waarin het boek den lezers wordt aangeboden.
Mogen zij hiervoor beloond worden doordat hun boek een grooten kring
van lezers vindt.
Moge door middel van dit boek het Nederlandsche Volk meer dan voorheen beseffen, welk een ontzaglijke arbeid gedurende de laatste jaren in
ons land verzet is.
's-Gravenhage, 9 October 1936.
De Minister van Sociale Zaken,

.
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VER een vlakte van Hollandsche
nuchterheid drijven de wolken van een onrustigen Hollandschen hemel.
Plekjes frisch blauw wisselen af met dreigementen van een regenbui. Ook
op den bodem worden vroolijke zonneplekken achterhaald door donkere
schaduwen die over den grond zweven. Zullen we het droog houden? Of
zal ons grillige Hollandsche weer plotseling omslaan? Plotseling misschien,
maar onverwacht niet.
Tegen den gezichtseinder teekent zich een silhouet van knoestige gestalten
af. Mannen draven en zwoegen als een mierencolonne die zich een doortocht baant over een omgevallen boomstam. Er fladdert rook in den wind.
Heesch fluit een zandtreintje. Metaal rammelt en knarst. Wat gebeurt hier?
Hier houdt een yolk zich aan den arbeid. Daar waar geen werk was, wordt
nuttige bezigheid geschapen. Er wordt een kanaal gegraven, of een weg
aangelegd, of een rivierbedding verbeterd, of rommelgrond ontgonnen, of
nieuw land aangewonnen. Er komt ruimte voor meer menschen. Plaats
en werk. Onze geheele geboortegrond wordt eens onderhanden genomen
of er niet iets aan te verbeteren valt. Juist thans, nu de geheele yolksgemeenschap zucht onder benarde tijden, juist nu. Eenvoudig werk is het,
dat er daarginds verricht wordt : simpelweg spitten en graven en zeulen
met aarde. Maar het is bezigheid. En er zit een broodje aan, een bescheiden
broodje, doch zelf verdiend.
Daar staan zij in lange rijen te delven en te zwoegen, de voor het oogenblik
overtolligen uit ons arbeidsleger, de werkloozen. In hun eigen vak is voor
hen geen bezigheid. Terwijl eenerzijds gestreefd wordt naar uitbreiding
van werkgelegenheid in ieders normale beroep, wordt ondertusschen gezorgd dat zij iets te doen hebben en hun allernoodzakelijkste levensonderhoud zelf bijeenwerken. Het zijn ook waarlijk niet alleen handarbeiders,
VII

die in deze kwade tijden iets anders moeten aanpakken dan waarvoor zij
eigenlijk geleerd hadden!
Een eindje verderop is het smalspoortje al opgeruimd en de orde is teruggekeerd. Over een strakke betonbaan zien wij het snelverkeer glijden, vlot
en veilig. Forsche bruggen schrijden over breede rivieren, en wij verwonderen ons hoe het ooit anders heeft gekund. Frissche boerderijen vormen
fleurige stipjes in wijde nieuwe graanvelden. De Hollandsche Tuin gaat
er keurig uitzien! En een van nature vlijtig yolk heeft inmiddels het werken
niet verleerd. Ziet, de woonbarakken worden al opgenomen om ergens
anders weer to worden neergezet; ergens waar eigenlijk 66k Been werk
was, maar waar nog altijd plaats is voor aanpakken.
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XIV

INLEIDING

DOEL VAN DIT BOEK
Of het publiek in deze stof wel den weg weet? Werkloosheid is een omlaag gerichte spiraal. Ben ik nog te jong, of ben ik reeds te oud? Wanneer uit ons bestaan
eens de bodem wegvalt... De ontwrichting vertakt zich eindeloos. Wij zijn talrijker
geworden, en wij kunnen langer mee. De gemeenschap als een geheel. Stormschade
wordt over alien omgeslagen. Pompen of verdrinken!

AAT ons regelrecht antwoord geven op een vraag die natuurlijk gesteld zal worden, neen, die reeds aanstonds door den schrijver aan zichzelf gesteld is : wat wordt er met deze
uitgave beoogd ? Wat kan er bedoeld worden met het uitgeven van een
nogal omvangrijk geschrift als het onderhavige, over een groep van onderwerpen, die elk op zichzelf toch waarlijk niet te klagen hebben over gebrek
aan aandacht. Want is niet elk dezer aangelegenheden om beurten de
aanleiding tot het uitbrengen van uitvoerige rapporten, tot het schrijven
van omstandig uitgewerkte proefschriften, tot het houden van ernstige
discussies en debatten op dagenlange vergaderingen en congressen? Wijden
niet eveneens de dagbladen en een stoet van week- en maandbladen doorloopend hun voile belangstelling aan de verschijnselen waarover dit boek
het wil hebben? Aan dien geesel van onzen tijd. Aan de werkloosheid en
aan hare nevenverschijnselen die, wanneer wij aan hare bestrijding denken,
zich onder allerlei vormen en namen aan ons voordoen, zooals werkverruiming en werkverschaffing en het zeer veel omvattende en suggestieve
woord steun.

Een benedenwaarts gerichte spiraalbeweging
Inderdaad, een ieder hoort en leest er dagelijks van. Meer dan ons lief is,
worden wij onophoudelijk herinnerd aan het bestaan van dergelijke schrikbeelden, die als een sombere schaduw over onze stoffelijke welvaart heenhangen; die daarenboven de geestelijke kracht en de innerlijke karaktereigenschappen van ons yolk bedreigen met kwijning en verrotting. De
werkloosheid met al hare gevolgen van narigheid en menschelijk Teed. Verarming waar tevoren voorspoed heerschte. Inkrimping en bezuiniging, op
zich zelf stellig begrijpelijk, zoo niet onafwijsbaar, en menigmaal bepaald
prijzenswaardig; maar de verlamming en de achteruitgang worden er tel2
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kens weer opnieuw door vergroot en iedere nieuwe versobering draagt bij
tot wat men wet eens een noodlottigen kringloop noemt, hoewel nog juister
gesproken kon worden van een benedenwaarts gerichte spiraalbeweging
zonder eind, steeds lager, steeds somberder. Degelijke menschen, noeste
werkers, brave huisvaders, aan wie geen eigen schuld kan worden verweten,
zien zich afgesneden van alle bestaansmiddelen, ontdaan van alle hoop.
Wie den middelbaren leeftijd nog pas nadert, moet reeds overal verwachten,
te hooren dat hij al te oud is, — hij dien men zooeven nog te jong vond!
Het schijnt of hij zijn eigenlijke leven overgeslagen heeft, die kostelijke
middelmoot, die men den „bloei zijner jaren" placht te noemen, immers
de periode waarin datgene, wat men in zijn jeugd had geleerd en in zijn
eerste werkjaren practisch had leeren toepassen, zich tot voile rijpheid zou
ontwikkelen; doch tegelijkertijd de periode waarin men het meeste waard
is voor de gemeenschap en waarin men tevens de reserves moet kweeken
voor den levensavond, hetzij in de gedaante van pensioen voor den ouden
dag, hetzij in den vorm van een spaarpot, een kapitaaltje, een verzekering
of een lijfrente. Ach, ook die ouderen zien zich op hun beurt in zoovele
gevallen achterhaald door de kwade kansen des levens, welke zij naar
menschelijke berekening reeds achter zich gelaten hadden. Hoe velen
hebben zich niet, na een leven van eerlijke inspanning, den bodem toch
nog onder de voeten zien wegzinken, — zij, die gedacht hadden dat zij
„binnen" waren, in kalm vaarwater... Hoe zal men hen redden, deze
schipbreukelingen, wier vaartuig niet alleen is vergaan, maar wier eigen
werkkracht niet meer zeewaardig is, zoodat zij nooit meer de gelegenheid
zullen krijgen om zich te herstellen.
Niet minder droevig ziet het er uit voor weer een andere groep van onze
werkende gemeenschap, voor hen die zoo juist hun school- of vakopleiding
achter den rug hebben, en thans zouden hebben moeten ervaren dat het
leven nu in zijn vollen omvang ging beginnen. Maar op hun leergang,
onverschillig haast welken, volgt geen toepassing van het geleerde. Zij overschrijden een drempel, die toegang geeft tot een ledige ruimte. Zoo ook
kon men vlak na den oorlog het huizenfront van de rampzalige stad
Saloniki uit de zee zien naderen; onder het opstoomen leek die kade zoo
op het oog bebouwd met flinke huizen evenals men over het Malieveld
heen het silhouet van den Haag ziet verrijzen. Maar achter die facade
van wat eens een bloeiende havenstad was, betrad men in het uitgebrande
Saloniki slechts een veld van zwartgerookte puinhoopen, en door de openstaande deuren en ramen van het gevelfront staarde men slechts holle
ledigheid in.
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Aldus ook schrijden onze jongeren door een poort waar voor velen slechts
een woestijn achter is. Het opgroeiende geslacht begint reeds met lediggang.
Wat moet daar van worden...

De poort naar de leegte
Welk een noodlottige ontwrichtingen heeft zulk een toestand van verlamming ook nog verderop tot gevolg, wanneer men zich rekenschap geeft
van de uitwerking op het geheele samenstel onzer gemeenschap.
Reeds om te beginnen : de jongelui komen minder tot trouwen en tot het
vormen van gezinnen. Wie kan zich als jongeman nog veroorloven een
vrouw en kinderen te onderhouden, wanneer men of geen werk heeft, of
moet vreezen dat het op een oogenblik daarmee gedaan kan zijn, Of in
ieder geval beseffen moet dat wie struikelt onder den voet dreigt te raken?
Welke ouders durven hun dochters aan zulke onzekere vooruitzichten bloot
te stellen? Vroeger kon het jonge paar nog eens vol vertrouwen een zeker
risico aanvaarden; j a, dat paste eigenlijk zoo geheel in de hoopvolle stemming op zulk een overgangstijdstip. In menig geval kon dit zelfvertrouwen
ook nog gesteund, of als men wil, vervangen worden door een bijverdienste,
of door wat men samen aan aardsche goederen bezat, of wat door de
oudelui wel zoo lang zou worden bijgespijkerd. Maar — wanneer alle
bezit nalaat, iets of te werpen, en wanneer zelfs de hoofdsom bedenkelijk
wegslinkt... Neen, het aankomende geslacht ziet zich wel in zeer vele
richtingen den weg afgesneden. Menige jonge man weet dat bij het bereiken van den graad zijner volleerdheid niet een blijde toekomst zich
voor hem opent, maar voorloopig een dof verschiet zonder perspectieven.
En menige jonge vrouw is reeds verwelkt wanneer eindelijk de dag komt
waarop zij hare natuurlijke bestemming zal volgen.
Aldus blijkt een aanzienlijk gedeelte van de moeite en kosten, welke onze
samenleving zich getroost heeft om hare jongeren op te kweeken en toe
te rusten, weggegooid te zijn. Verloren of verkwist, maar in ieder geval
weg, en dus nutteloos. Hoe twijfelachtig wordt een baet waar zulk een cost
aan vooruit is gegaan ! Welk een druk oefent deze steeds maar aangroeiende
menigte van werkzoekenden uit op het krimpende aantal dergenen, die
zoo gelukkig waren om nog aan den slag te blijven! leder wil toch wel eens
aan de beurt komen, en zoo zien wij mannen al afgedankt worden op
een leeftijd dien men tot dusverre voor leidende posities eigenlijk placht
te beschouwen als den besten, den volsten, den rijpsten. Morrend verneemt
de scheepskapitein dat hij nu reeds met vervroegd pensioen den dienst
uit moet, hij, die gaarne nog een jaar of tien, zoo niet langer, was blijven
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varen, maar die stellig op minstens vijf jaar ongestoord genot van zijn
hoogste functie had gerekend. Mokkend vindt de grijzende stuurman dat
er nog veel meer van die ouderen moesten worden opgeruimd, want hij,
die reeds vroeg gehuwd was, begint zelf al volwassen kinderen te krijgen
die hem veel kosten, terwijl zijn bescheiden stuurmansgage bovendien nog
afgebrokkeld is ; en menigeen verzucht dat hij wel nooit zelf kapitein zal
worden, integendeel: menige kapitein mag van geluk spreken wanneer hij
als stuurman kan blijven varen.
Zoo gaat het aan boord van ieder schip, ook op dat waarop onze yolksgemeenschap vaart. En de maatschappij krijgt niet alleen de gages te
betalen van degenen, die varen en werken, maar zij heeft ook grootendeels
de kosten te dragen voor de opleiding van hen aan wier diensten thans
Been behoefte bestaat, en tevens voor het onderhoud van al wie overtollig
geworden is.

Een groeiende schare zonder plaats
Niet slechts is het schip te klein gebleken voor zoo vele opvarenden, maar
ook het aantal dergenen die varen willen of in elk geval vervoerd moeten
worden, is tegelijkertijd aanmerkelijk toegenomen.
Door betere zorgen voor de volksgezondheid, met name door den succesvollen strijd tegen de voorheen zoo groote kindersterfte, zijn wij talrijker
geworden, ook al viel er in den aanwas door geboorte een vertraging waar
te nemen. Door betere levensgewoonten, waarvan alleen reeds de meerdere
lichaamsbeweging en matigheid het pleit beslist zouden hebben (om nu
maar niet eens te spreken van gezondere behuizing en voeding, of van
verhoogde doseering aan lucht, zon en ontspanning) is de gemiddelde
menschenleeftijd uitgerekt tot welhaast het dubbele van vroeger. Laat een
volwassen man zich eens voor oogen halen hoe zijn eigen vader op dienzelfden leeftijd er uit zag en hoe deze zich toen gedroeg, en hij zal zich
iemand herinneren die al tamelijk op jaren was, terwijl hijzelf zich nog
steeds als een jonge spring in 't veld gevoelt, die stellig op zijn zestigste jaar
nog sportief en veerkrachtig zal zijn. Om het populair uit te drukken:
wij kunnen „langer mee", en zouden dus nog best wat kunnen wachten
alvorens onze tijd komt om de werkplaats des actieven levens te verlaten.
Maar wat er in werkelijkheid geschiedt, is precies het tegenovergestelde:
juist vroeger dan voorheen worden wij gedwongen om plaats te maken
voor jongeren, en ons productieve vermogen wordt dus niet ten voile
benut. ook echter in dien onproductieven staat onzes levens kunnen wij
„langer mee", zoodat tenslotte de gemeenschap hare ouderen gedurende
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Boschplan Amsterdam. Ontgraven van het eind van de roeibaan.

Boschplan Amsterdam. Bouw van de tribune bij de roeibaan.

Zweminrichting te Oss, geheel in werkverschaffing aangelegd.
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Zwembad „'t Walfort" te Aalten, geheel in werkverschaffing aangelegd.

een veel langer tijdsverloop dan tevoren te onderhouden krijgt. Want
ergens moet dit toch vandaan komen, dit levensonderhoud hetwelk men
geniet zonder er zelf nog daadwerkelijk voor te arbeiden. Onverschillig
of het nu afkomstig is uit pensioen, uit ouderdoms- of lijfrente of uit dividenden of uit welke bron ook. Zoo wordt het reeds zoo aanzienlijke gedeelte
uit de middenmoot, waar geen werk voor blijkt te zijn, nog op steeds
omvangrijker wijze aangevuld door aan den eenen kant de groeiende
schare dergenen voor wie nog geen plaats is vrijgekomen, en aan den
anderen kant door het naar boven en naar beneden uitdijende leger van
hen, die reeds op stal zijn gezet.

Als een lid lijdt, lijden alle leden
Uiteindelijk is het natuurlijk de arbeidende middenmoot, die dit alles moet
opbrengen. En ziehier dus weer een nieuw schrikbeeld ; zij, die het zelf al
niet breed hebben, zien het aantal dergenen die op hen aangewezen zijn,
onophoudelijk toenemen. Steeds zwaarder wordt de last die op hen drukt.
En steeds vindingrijker wordt de gemeenschap in het uitdenken van middelen om zichzelf ader te laten ten behoeve van zichzelf. Want dat men
onze samenleving, althans binnen de afbakening van onze volksgemeenschap, als een geheel moet beschouwen, mag tegenwoordig toch wel als
algemeen erkend worden verondersteld. Het eene onderdeel van die gemeenschap kan niet bloeien of in leven blijven, wanneer het andere onderdeel ziek is. Een hand, waaraan niet alle vingers gaaf en gezond zijn, is
niet op voile kracht. Letterlijk ditzelfde beeld is den Romeinen reeds
honderden jaren voor het begin onzer jaartelling voorgehouden, en aan
deze eeuwige waarheid is nog nimmer iets veranderd. In een goedgeordend
gemeenebest zullen alien dus ten behoeve van allen doorloopend die offers
moeten brengen, welke het algemeene belang vergt. Wederom levert de
zee een sprekend voorbeeld : in tijd van nood mag de schipper overboord
werpen wat noodig is om schip en lading te redden, ook al was het de
groote mast of het kostbaarste koopmansgoed ; deze offers worden uiteindelijk omgeslagen over alle verladers zoo goed als over den reeder van
het schip zelf. Natuurlijk komt aan alle betrokkenen dan het recht toe
om te vragen : hoe was het met dit stormgevaar gesteld, en had het niet
vermeden kunnen worden ? Wat is er onder de heerschende omstandigheden
door den schipper en zijn mannen gedaan om erger te voorkomen, en
van welken omvang blijkt ten slotte de opgeloopen averij te zijn?
Wanneer we ons na dit onstuimige zeereisje nu weer aan land begeven,
dan kunnen diezelfde vragen als volgt worden geformuleerd : vanwaar
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die groote werkloosheid? Waarom is zij nog steeds niet met wortel en tak
uitgeroeid? Wat is er tegen gedaan, wat heeft dit gekost en wat heeft
men daardoor kunnen bereiken ? En tot slot : hoe ver is men nu met die
bestrijding gevorderd en wat zijn de vooruitzichten?
Aldus heb ik getracht, in het kort en op eenvoudige wijze, den gedachtengang te schetsen die aan dit boek ten grondslag ligt, alsmede den omvang
en den aard van de opdracht, welke den schrijver meegegeven was.
Bij het vervullen van deze taak heeft de auteur het voorrecht genoten om
van den aanvang of hulp en voorlichting ontvangen te hebben van al die
mannen, wier werkkring en bijzondere vertrouwdheid met deze uitgebreide
materie en met hare verschillende onderdeelen hen stempelen tot specialisten
van kennis, ervaring en gezag. Aan zijn oprechte erkentelijkheid voor de
deskundige en dienstvaardige wijze waarop zij hem ter zijde hebben gestaan, wil de schrijver echter ook een woord van welgemeende bewondering
toevoegen voor de onweerstaanbare blijmoedigheid waarmede zij onder
menigmaal zeer moeilijke omstandigheden hun schoone taak verrichten.
Mogen zij daaruit steeds die innerlijke voldoening putten, welke besloten
ligt in het besef dat men opbouwend werk verricht heeft, tot leniging der
nooden van hen, die zelf weerloos waren.
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OVERZICHT VAN DEN INHOUD
Bekentenis van onwetendheid. Wij moeten ons aan een nieuw spraakgebruik
wennen. Poging om orde te stellen op ons programma. Leer uwen viand kennen.
Geen iacht op Wilde ganzen! In welke volgorde zullen wij nadenken? De schrijver
ontwerpt een schets van zijn gedachtengang.

D

E schrijver wil gaarne openhartig
verklaren, dat de uitermate omvangrijke stof, waarmede dit boek zich
bezighoudt, ook voor hem niet aanstonds volkomen overzichtelijk is geweest, en daarom durft hij te veronderstellen, dat dit bij den belangstellenden doch overigens evenmin met deze onderwerpen bedreven lezer
ook wel niet het geval zal zijn. Dit besef leefde eveneens bij de deskundigen,
die zelf weliswaar met bepaalde complexen van deze stof volkomen vertrouwd waren, doch ook hunnerzijds onomwonden erkenden, van sommige
andere aspecten weer minder op de hoogte te zijn, zoodat zij zich nauwelijks
konden verwonderen, indien evengoed bij het groote publiek naast toevallige kennis van enkele onderdeelen het begrip voor andere verschijnselen
merkbaar vager of wellicht geheel afwezig zou blijken. Algemeen wordt
bovendien gevoeld dat dit geheele samenstel pas begrijpelijk gaat worden,
wanneer men de verschillende gedaanten, waarin zoowel het euvel als de
bestrijding daarvan zich openbaren, in hun onderling verband kan beschouwen. Ook de namen, waarmede al deze verschijnselen plegen te
worden aangeduid, verdienen wel eenige toelichting. Immers het spraakgebruik heeft men niet altijd stevig in de hand, en menige betiteling, welke
ten aanzien van een zeker onderwerp nu eenmaal gangbaar is, kan volstrekt niet als een op het eerste gezicht begrijpelijke of geheel volledige
omschrijving daarvan worden aangemerkt. Daarenboven vertoonen sommige uitdrukkingen, zooals b.v. werkverschaffing en werkverruiming, een
dusdanige onderlinge gelijkenis, dat een onvoorbereide toeschouwer wellicht in de war raakt, en zulke begrippen door elkaar haalt, daar waar
menigmaal een belangrijk principieel verschil aanwezig is. Om al deze
redenen lijkt het nuttig, reeds van tevoren een ruwe orde te beproeven
in de rangschikking der gezichtspunten, welke wij ons voorstellen achtereenvolgens te gaan innemen.
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Oorsprong van arbeidsschaarschte
Reeds in het voorafgaande hoofdstuk is er aan herinnerd, welk een noodlottige uitwerking op onze geheele samenleving de schaarschte aan arbeid
veroorzaakt. Van ons uitgangspunt bekeken is dit gebrek aan werkgelegenheid dus stellig de groote vijand. Na te gaan valt daarom in de
eerste plaats wat de oorsprong is van dit euvel, en door welke factoren
het ontstaan van dit kwaad wordt bepaald. Bij dit onderzoek zal dan
vanzelf een onderscheid aan den dag treden tusschen oorzaken, welke vatbaar zijn om verholpen te worden, hetzij plaatselijk of landsgewijze, hetzij
tijdelijk, hetzij door zakelijk overleg, hetzij wellicht door een breede samenwerking van 's werelds geheele volkerenfamilie; anderzijds zal men oorzaken vinden, waartegen zelfs met den besten wil Been kruid gewassen
schijnt, omdat de aard van de betrokken werkzaamheden nu eenmaal een
groote mate van onzekerheid met zich medebrengt. Hierbij zal dan tevens
blijken, waarom het ook aan de grootste krachtsinspanning van een bepaalde volksgemeenschap niet kan gelukken om de kwaal geheel en al
uit te drijven, en waarom een verstandige bestuurder van het wet en wee
dier gemeenschap dus goed zal doen door zich te beperken tot die maatregelen, welke uitvoerbaar en doeltreffend blijken te zijn, terwip hij als
practische beheerder van het gemeenschapsgoed dient of te zien van het
najagen van wat in het Engelsch zoo schilderachtig wordt aangeduid als
een „jacht op wilde ganzen". Hoe gaarne men ook anders en beter zou
willen, — helaas, de nuchtere praktijk geeft den doorslag.

Inpericing van het kwaad
Heeft men eenmaal het euvel zelf en zijn voornaamste oorzaken eenigermate opgespoord, dan verdienen de verschillende maatregelen de aandacht,
waarmede men de gevolgen van het kwaad zoo deugdelijk mogelijk kan
bestrijden en, al naar gebleken mogelijkheid, tot minder schrijnende afmetingen kan inperken. Discussie is mogelijk over de hierbij in acht te
nemen volgorde. Onder gereede erkenning van de waarde eener andere
zienswijze heeft de schrijver gemeend, het beste te doen door de historische
ontwikkeling der achtereenvolgens toegepaste maatregelen te volgen. Daarom zal bij het bespreken der verschillende palliatieven, die door de gemeenschap beproefd zijn, eerst worden stilgestaan bij de pogingen om de
ontstane nooden te lenigen op een wijze, die min of meer te vergelijken
is met het aanbrengen van balsem op een wonde, ter verzachting van
de pijn.
Inderdaad blijkt bij een historischen terugblik, dat de vroegste voorI0

zieningen tegen dit euvel op onmiskenbare wijze het karakter van liefdadigheid ten opzichte van de slachtoffers droegen. Of, wanneer deze
maatregelen inzonderheid tot doel hadden, de gemeenschap tegen ongewenschte gevolgen van de werkloosheid te beveiligen, vertoonden zij zeer
sterk het kenmerk van handhaving der openbare orde en moraliteit. In
het eerste geval zien wij Kerk en Armbestuur optreden met alle middelen
waarover de denkbeelden van het betrokken tijdperk de beschikking gaven.
In het andere geval merken we o. a. op hoe (volgens Ter Gouw) in 1572
de stad Amsterdam, voor troebelen bevreesd, de werkloozen deed dienst
nemen als soldaat, teneinde het ontevreden yolk van de straat verwijderd
te houden en in den Overheidsdienst te interesseeren. Trouwens, reeds
in het rijk der oude Incas van Peru had het voorschrift gegolden dat al
wie tot werken niet in staat was, door de gemeenschap onderhouden werd,
doch de persoonlijke verplichting overhield om zelf iederen dag bij den
Rijks-ontvanger een rieten kokertje met... luizen te komen inleveren, zulks
als symbool, dat ieder zijn bezigheid moet hebben en althans iets moct
bijdragen aan het gemeenebest. Een vroege en primitieve vorm van onzen
hedendaagschen gedachtengang, waarin we een soort van kiem herkennen
van het „werken voor den steun", doch tevens een vorm van controle
die zoo waarlijk doet denken aan ons „stempelen".
Vooruitzien

Deze taak van vooruitzien ten behoeve van hen wier arbeidsprestaties
door oorzaken buiten hun toedoen kwamen weg te vallen, behoeft echter
niet alleen aan de Overheid te worden overgelaten. Zij kan tot op zekere
hoogte ook door de betrokkenen zelf in onderlinge samenwerking worden
uitgeoefend, door in betere tijden te sparen voor de kwade kansen in
slechtere jaren. Nagegaan zal worden in hoever deze reguleerende functie
kan worden uitgeoefend door de eigen belanghebbenden onderling, en in
hoever hier een arbeidsveld voor de gemeenschap aanwezig is, alsmede
op welk oogenblik deze behoort in te grijpen, en op welk oogenblik zij
hare bemoeiingen weer dient te staken.
Van afzonderlijke beteekenis moet voorts geacht worden het instandhouden
van het eenmaal aanwezige werkvermogen, zulks zoowel in het belang van
het door tijdelijke uitschakeling getroffen individu als ook ter wille van
de gemeenschapsbelangen, die hem te eeniger tijd weer als producent
noodig zullen hebben, en hem ook op den duur niet als consument kunnen
missen. Aan deze groep van overwegingen nauw verwant is de gedachte
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dat inzonderheid de jeugdige werkkrachten niet reeds bij hun eerste intrede
in het maatschappelijke leven door lediggang mogen worden getroffen,
doch dat het voor de samenleving van gewicht is, dat bijtijds gezorgd
wordt voor het behoud van hun arbeidskracht en werklust. Soortgelijke
overwegingen zullen worden onderzocht voor zoover betreft het inschakelen
of althans op dreef houden van werkkrachten op intellectueel gebied, alsmede van alle zoodanige speciale groepen als voor het totale samenstel
in hun bijzondere functie onmisbaar moeten worden geacht.

Werk verschaft
Zoodra aldus eerst de voorzieningen tot leniging van nood in moreelen
zoowel als in stoffelijken zin in oogenschouw zijn genomen, meent de
schrijver dat de beurt moet komen aan de verschillende maatregelen,
welke de gevolgen van het kwaad der werkloosheid op een reeds ietwat
krachtdadiger wijze trachten aan te tasten, onder vol besef overigens, dat
ook van deze bemoeiingen nimmer een grondig herstel verwacht mag
worden, doch wederom niets anders dan een tempering van de noodlottige
gevolgen eener eenmaal aanwezige stagnatie. Ook in dit opzicht is een
ruime speling denkbaar voor onderling afwijkende opvattingen wat betreft
de logische volgorde der onderscheiden voorzieningen. De schrijver heeft
als eerste onderwerp de voorkeur gegeven aan de uitbreiding, resp. het
versnelde tempo bij de uitvoering van openbare werken, voor zoover deze
de omschrijving van den normaal te achten omvang overschrijden ter
wille van de behoefte aan werkgelegenheid.
Hierop volgt een zeer uitvoerig hoofdstuk over werkverschaffing als zoodanig, waarbij eenige uiteenloopende objecten die in dezen zin onderhanden
genomen zijn, de revue zullen passeeren.
Vervolgens zal aandacht worden gewijd aan het streven om door onderling
overleg en door andere maatregelen van allerlei aard te komen tot verruiming der werkgelegenheid ; daarna zal een beschouwing over het wezen
en de taak van het Werkfonds 1934 niet mogen ontbreken, waaraan zich
zal vastknoopen een overzicht van nog eenige andere pogingen om door
oordeelkundige credietverleening op meerder leven aan te sturen.

Balanswerk
Hebben aldus de verschillende voorzieningen tot leniging van nood en
tot bestrijding van de zichtbare gevolgen der ontwrichtingen op de arbeidsmarkt hun beurt van onderzoek gehad, dan zal het oogenblik verschenen
zijn om over te gaan tot het opmaken van de rekening.
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Te beschouwen zal zijn hoeveel aan den eenen kant deze zorg aan de
gemeenschap gekost heeft in de gedaante van steun in verschillenden
vorm, alsmede in verband met het doen uitvoeren van werken wier totstandkoming onder normale omstandigheden hetzij in het geheel niet,
hetzij althans niet in dien omvang of in dat tempo noodzakelijk zou zijn
geacht.
Aan de andere zijde van die balans zal dan dienen voor te komen hoeveel
menschen er bij deze voorzieningen baat hebben gevonden, alsmede welke
nuttige werken er op deze wijze tot stand gekomen zijn, die anders
stellig niet zouden zijn uitgevoerd.
Wanneer volgens deze hoofdlijnen de feitelijke gegevens eenmaal ter weerszijde van de streep zijn opgesteld, dan zal de gelegenheid zich voordoen
om een en ander nog eens over de geheele linie te toetsen aan de uitwerking
welke dit ingrijpen gehad heeft op de geheele gemeenschap, niet alleen
doordat zichtbare en tastbare aanwinsten verkregen zijn, doch ook, en
stellig niet in de laatste plaats, doordat aan een verder voortschrijden
der maatschappelijke ontwrichting paal en perk is gesteld, en doordat in
menig opzicht herstel en positieve vooruitgang tot stand zijn gebracht.
Want eerst wanneer wij al deze overwegingen mede in de schaal leggen,
zal van een zuiver afwegen der waarden gesproken kunnen worden. En
pas dan zal het mogelijk zijn, te constateeren of de balans naar de eene
dan wel naar de andere zijde doorslaat.

I3

GESPREK MET DEN LEZER
Een auteur op glad js. Wat den een niet genoeg lijkt, gaat den ander weer te ver.
De taalc eens goeden beheerders. lets over principes en over dwingende noodzaak.
Grondig herstel wordt vertraagd door den plicht tot lenigen van onmiddellijkennood.
Eerbiediging van ieders ofivattingen gevraagd, mits niet op den rug der slachtojjers.
Van velerlei twiffel en velerlei grenzen. Hoe moest Napoleon aan de Beresina
handelen? Potloodluntjes als hulpmiddel.

U zou dus ons eigenlijke verhaal
moeten beginnen. Maar ziet, de auteur aarzelt en weifelt, telkens wanneer
hij zoo juist een goeden aanloop dacht te kunnen nemen. Van alle kanten
bestormt hem de twijfel, en in alle richtingen ziet hij gezichten die vol
reserve de wenkbrauwen fronsen; het is als hoorde hij zich van links en
van rechts toeroepen : Vriend, pas toch op ! Wees voorzichtig, want wat
mij persoonlijk goed en nuttig lijkt, datzelfde acht mijn buurman uit den
booze! En die dingen waar hij zelf zoo opgetogen mee komt aandragen,
komen mij toch heusch niet onbedenkelijk voor; neen, ik vind ze bepaald
economisch onverantwoord, en naar mijn meening dus volkomen onaanvaardbaar!
Weer een ander, ook weer een, die het stellig goed met den schrijver meent,
acht zich verplicht om hem nog eens heel in het bijzonder te waarschuwen.
Gij waant u door ruime aanschouwing van andere landen en volkeren
breeder van blik geworden, en misschien hebt gij op uw vaderland en op
uwe landgenooten in het algemeen ook wel een goeden kijk gekregen.
Maar gij beziet hen als een geheel, en gij bemerkt misschien niet, dat wat
gij voor een bosch hieldt, ten slotte slechts uit een aantal losse boomen
bestaat. Gij meent, een fraai oud gebouw beter in het oog te kunnen
vatten door er van een zekeren afstand naar te kijken; maar kom eens
dichterbij, dan zult gij baksteen zien vol scheuren. En spleten in de muren...
Daar sta ik, waarde lezer. Waar moet deze deerniswekkende auteur nu
het oog op richten? Op het schoone gebouw? Of op de onvolkomenheden
in den opzet en in de bouwstoffen? Of misschierr wel op de scheuren alleen?

De crisis bestrijden en Naar verzachten
De schrijver is er zich van bewust dat zoowel het geheele wezen van
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werkloosheid, steunverleening en werkverschaffing, als ook de samenstellende onderdeelen zeer verschillend bekeken worden, al naar gelang
van de economische denkbeelden en de staatkundige orienteering des beschouwers. Een ieder behoeft slechts het oor buiten den kring zijner onmiddellijke geestverwanten te luisteren te leggen om te vernemen, dat de
een voor een schandaal van overdreven zorgen uitkrijt wat de ander afwijst omdat hij het volkomen ontoereikend vindt. De uitweg lijkt in zulk
een geval hoogst eenvoudig : dan wordt het om beide redenen tegelijk
afgestemd, en dan gebeurt er niets. Dat is dan ook menigmaal stellig de
beste oplossing, n.l. zoolang er geen dringende noodzaak tot voorziening
aanwezig is. Hier echter moet er juist wel iets gebeuren, wil men niet
een deel der natie zien te gronde gaan. De taak eens goeden beheerders
brengt dan juist mede, te voorkomen dat temidden eener bittere noodzaak
tot handelen alle actie verlamd zou raken. In economischen zin is het
misschien aanvechtbaar, wat men doet. Maar er wordt tenminste in de
allernijpendste nooden voorzien; en tegenover die andere, meer prindpieele
kwesties staat men voorloopig tech machteloos.
Dit geldt niet alleen ten opzichte van de dingen, waarmee ons boek zich
zal bezig houden. Ongeveer zoo is het eveneens gesteld met zeer vele
andere onderwerpen. In het bijzonder is dit het geval met al die eigenaardige noodmaatregelen, welke voortvloeien uit dien zeer specialen noodtoestand, waarin wij ons sinds enkele jaren bevinden : de Crisis. En het
komt mij als objectieven toeschouwer ook volstrekt niet verwonderlijk
voor dat de meeningen bier zoo sterk uiteenloopen. Immers, wij hebben
twee dingen tegelijk te verrichten : de crisis te bestrijden, doch tevens haar
te verzachten. Nu lijken deze plichten op het eerste gezicht niet zoo onvereenigbaar, maar bij dieper nadenken blijken zij elkaar tegen te houden,
op het onverzoenlijke af. Zou men de crisis op radicale wijze te lijf willen
gaan — gesteld al, men had alle daartoe benoodigde factoren in eigen
hand — dan zouden er vast en zeker spaanders vliegen. Dan zou het
economische evenwicht misschien spoediger hersteld raken, maar inmiddels
zouden er ook heel wat meer slachtoffers gevallen zijn. Aan den anderen
kant maakt de noodzaak om het maken van slachtoffers zooveel mogelijk
te vermijden, dat er aan radicaal bestrijden van de crisisoorzaken niet
te denken valt. Hij, wiens inwendige organen in de war zijn, zal goed
doen met een zuiveringsmiddel in te nemen, hoe krachtiger des te beter, —
mits zijn lichaam dit cordate ingrijpen verdraagt. Is dit laatste niet het
geval, welnu, dan zal hij het met zachtere middeltjes moeten probeeren,
maar dan zal het ook allicht wat langer duren, en het herstel zal mis15

schien niet zoo volledig zijn. Maar wat heeft men aan een overigens gepurgeerden patient, wanneer de stakker inmiddels als gevoig van de behandeling den geest heeft gegeven?

Velerlei inzicht
Dit boek schrijf ik noch voor economen, noch voor politici. Het is bestemd
voor den gemiddelden belangstellende, die de ingewikkelde problemen
van onzen tijd wel eens gaarne tot wat eenvoudiger vormen herleid zou
willen zien. Tusschen dien lezer en den schrijver gaat het gesprek bovendien
volstrekt niet over de vraag of steunverleening en werkverschaffing en
alles wat daar toe behoort, uit den booze is, dan wel een heilig recht der
betrokkenen. En ons onderwerp is waarlijk niet het eenige dat in dien
toestand verkeert : slechts behoef ik begrippen te vermelden als landbouwsteun, contingenteering, industrialisatie, — om van nog andere maar te
zwijgen — en terstond zal het vaandel van den een zich als een provoceerende roode lap voordoen aan den ander.
Te dier zake willen wij echter gaarne aan elk onzer de voile vrijheid laten
om te denken en te vinden wat hem redelijk voorkomt, nietwaar? Ook
de schrijver behoudt zich gaarne dit goede recht voor. Maar hij ziet geen
reden om overwegingen van dezen aard nu juist naar den voorgrond te
brengen. Hij wil zoeken naar het algemeen menschelijke, dat op dit gebied
van zulk een geweldige beteekenis is. Dus letten op het belang van de
slachtoffers en hunne gezinnen om niet in materieelen zin ten onder te
gaan, maar ook niet in geestelijken. Voorts het belang van de geheele
samenleving om hen niet te zien afzakken tot leegloopers en bedelaars,
doch om hun levenskracht en hun werkvermogen voor de gemeenschap
te bewaren en tevens hun koopkracht als verbruiker in stand te houden.
In 't kort, om ieder tandraadje in de groote machinerie gaaf te houden,
opdat dit gecompliceerde raderwerk eerlang weer ongestoord mope voortdraaien. Doch bovendien dient er op gelet te worden hoe er naar gestreefd
is om de zorg voor de getroffenen dusdanig in te richten dat ons gemeenebest als geheel er grooter en wijder door wordt, en meer plaats dan voorheen
biedt aan vlijtige handen. Indien zulk een resultaat verkregen kan worden,
dan mag de gemeenschapszorg ook stellig lets meer kosten dan wanneer
er alleen maar sprake is van directe ondersteuning am den eersten nood
te lenigen.
Ziet, daar hebben wij vanzelf weer een andere moeilijkheid bereikt, weer
een nieuw glijbaantje van glad ijs, waarop zoowel de schrijver als de lezer
heel gemakkelijk kan komen te slippen.
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Immers, de onderscheiden gedaanten, waarin deze voorzieningen zich
openbaren, blijken menigmaal zoo nauw aan elkaar te grenzen, en soms
zelfs zoo onmerkbaar in elkaar over te gaan, dat een nauwkeurige afbakening veelal onmogelijk wordt. Waar ligt b.v. bij steunverleening de
grens tusschen humanitair werk en rechtmatige uitoefening van zakelijke
aanspraken? Wat naar het inzicht des eenen een onverplicht gunstbetoon
is, of een vrijwillig voorschot waarvan te zijner tijd terugbetaling kan
worden gevorderd, dat draagt naar de meening des anderen het karakter
van een recht hetwelk kan worden opgeeischt; dientengevolge zal ieder de
grenslijn weer ergens anders trekken, al naar gelang van zijn staatkundige
of economische opvattingen.
Hoe verder wij de stof gaan ontleden, des te talrijker wordt het gekrioel
van soortgelijke grensgevallen en punten van geschil, totdat wij met schrik
bemerken, dat wij ons in een waar wespennest hebben gestoken. Aan
alle kanten bespringt ons de twijfel.
In welke bedrijven en op welke voorwaarden verricht de Overheid een
nuttige daad door werkloozen aan den arbeid te stellen? Wanneer betreedt zij daarmede het terrein van het particuliere bedrijf, tot schade
voor de ondernemers en voor de arbeiders, die daarin hun normale bezigheid vinden?
Van welke werkobjecten moet worden aangenomen, dat zij in ieder geval
uitgevoerd hadden moeten worden, zoodat verrichting in werkverschaffing
zou neerkomen op inkrimping der normale werkgelegenheid voor anderen?
En indien als motief gebezigd wordt het uitvoeren in versneld tempo,
hoe hoog mag dit dan worden opgevoerd, zonder gevaar dat op een
gegeven oogenblik deze werkgelegenheid plotseling weer eindigt, zoodat
of nog grootere ontwrichting intreedt, of voortzetting te hooge offers zou
vergen. Nog daargelaten de verplichting tot onderhoud van het eens geschapene. Hier raken wij vanzelf verzeild in de vraag, welke werkobjecten
in economisch opzicht verdedigbaar mogen heeten, en welke van hen als
luxe te beschouwen zijn. Jets kan in het kader van algemeen landsbelang
niet voldoende verantwoord zijn, doch uit een oogpunt van plaatselijke
behoeften wellicht nog juist voor gemeentelijke voorziening in aanmerking
komen.
Maar ook afgezien van de economische toelaatbaarheid, — welk loon mag
de Overheid uitkeeren aan hen, die zij op deze wijze te werk stelt? Hoe
moet deze vergoeding zich verhouden, eenerzijds tot het normale loon in
het vrije bedrijf, en anderzijds tot het bedrag aan steun, hetwelk de betrokkene anders zonder tegenprestatie zou ontvangen?
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En nu wij eenmaal op dit terrein zijn aangeland... welken aard van bezigheden mag men van een werklooze eischen dat hij zal aannemen op straffe
van uit de steunverleening geschrapt te worden? Men ziet, hier hebben
we al niet meer uitsluitend met economische factoren te maken, maar
hier komt een element van subjectief menschelijken aard in het geding,
en daarbij valt allicht de grens nog moeilijker of te bakenen dan wanneer
wij in hoofdzaak een rekensommetje op te lossen hadden.
Hoeveel rekbaarder worth dit grensgebied nog, wanneer wij er bovendien
op moeten gaan letten of de stoffelijke winst wel opweegt tegen het verlies,
dat wellicht geleden wordt ten aanzien van de schoonheid des lands. Deze
laatste overweging behoeft er nog niet eens een te zijn van louter gevoel,
waarbij men uiteraard slechts vage omlijningen ter beschikking heeft ; er
kan ook wel degelijk een materieel belang mee gemoeid zijn om het landschapsschoon ongerept te laten. Welke dwaas zou de kanalen van Venetie
gaan dempen om Venetiaansche werkloozen aan arbeid te helpen, onder
volkomen vernietiging van datgene waar de Dogenstad juist van moet
leven! Zeker, dit voorbeeld is zeer kras gekozen. Meestal ligt het geval
niet zoo duidelijk. Want naast het onloochenbare gevaar van ontsiering
vindt men ook zeer dikwijls een onmiskenbare winst, juist aan landschapsschoon; dit terrein blijft dan ook bezaaid met voetangels en klemmen,
zoodat men wijs doet zich te hoeden voor haastig loopen.
Weer een ander gebied, waar wij met aandacht dienen te zoeken naar de
schier onwaarneembare grenslijn, betreden wij bij het vraagstuk der werkverruiming, namelijk daar waar langs den weg van onderhandeling, overreding of anderszins gestreefd wordt naar behoud van werkgelegenheid
in het eigen land, indien de binnenlandsche offerte hooger blijkt te luiden
dan de buitenlandsche. Dan rijst de vraag in hoeverre het aan te bevelen
is, dat de afnemer een hoogeren prijs betaalt dan de buitenlandsche
leverancier vordert. Met andere woorden : onder welke omstandigheden
het overbruggen van zulk een prijsverschil economisch toelaatbaar is, en
op welk oogenblik een minder verdedigbaar stelsel van protectie zijn intrede
zou doen. Soortgelijke twijfel zal zich vertoonen ten aanzien van het
economisch gezonde eener financiering van nieuwe industrieen. Kortom,
te beoordeelen is in zulke gevallen: tot waartoe kan uitbreiding der zelfvoorziening aan de gemeenschap voordeel brengen, en op welk oogenblik
gaat zij over in het ongevormde, slechts in staat om de ontwrichting nog
te verergeren?
Ten slotte valt over dit geheele samenstel van overwegingen, ja tot zelfs
over het meest zonnige optimisme de schaduw van de groote onzekerheid:
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waar ligt de grens tot waar de Overheid deze maatregelen k an bekostigen?
En aangezien dit alles toch ook weer door de gemeenschap moet worden
opgebracht, krijgen wij tevens de vraag te beantwoorden hoe ver de belastingschroef nog kan worden aangedraaid, alsmede in welk tempo het
streven ten principale, dat zich op verlaging onzer productiekosten richt,
mag worden verlangzaamd door maatregelen tot hulp aan de achtergeblevenen. Het is alsof men Napoleon's terugtocht over de Beresina aanschouwt, en den veldheer ziet weifelen tusschen het intacthouden van zijn
hoofdmacht en het redden van zijn zieken en gewonden...
Een barsche lezer zal nu misschien den indruk verkregen hebben, dat het
er den auteur voornamelijk om te doen is geweest, zich zoo gemakkelijk
mogelijk van zijn taak of te maken door er bij voortduring op te wijzen
hoe netelig deze wel is. Dit zij zoo, doch niettemin acht de schrijver zich
verplicht om zijn lezers er aan te herinneren, dat wij hier een onderwerp
aan het behandelen zijn welks gecompliceerde en veelomstreden aard
nauwelijks het trekken van duidelijke grenzen toelaat. Daar, waar dit desondanks beproefd is, gelieve de verstandige lezer deze indeeling in hoofdstukken en titels en ondertitels dan ook te beschouwen als het trekken
van hulplijntjes bij het in kaart brengen van dit moeilijk overzichtelijke
gebied. Zoodra de grondvorm vaststaat en een algemeen begrip verkregen
is molten, neen, moeten deze potloodlijntjes weer worden uitgegomd. En
help mij hopen, geduldige lezer, dat er dan een bruikbaar beeld overblijft.

3

I9

WEZEN EN OORSPRONG DER WERKLOOSHEID
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EENIGE OORZAKEN EN GEVOLGEN
Wat is werkloosheid eigenlijk? Van drukte en van slapte. Rentenier of crisislijder?
Vorming van arbeidsreserves. De volgorde van kwetsbaarheid. Kan werkloosheid
blijvend zijn? Machine versus menschenhand. Volksverschuiving en landverhuizing.
Voordeelen en bezwaren van specialiseering. Het streven naar nationale zelfgenoegzaamheid. Verplaatsing in het evenwicht der naties. Zoolang ons wereldbestel economisch niet reguleerbaar is, zullen er storingen voorkomen.

M te weten hoe werkloosheid ontstaat, dient men zich eerst rekenschap te geven wat dit verschijnsel eigenlijk is. Omgekeerd draagt ook iedere vorm, waarin werkloosheid zich openbaart, doorgaans wel het kenmerk van zijn herkomst. Het is dus wel heel
nuttig, dat wij ons eens een oogenblik in die vraagstukken verdiepen.
Dan zien wij terstond, dat het begrip werkloosheid telkens wisselt, al naar
het yak of naar het jaargetijde of naar den aard der bezigheid. In verband
daarmede valt de eene gedaante dan ook moeilijker te constateeren dan
de andere. Het optreden van werkloosheid in groote fabrieksbedrijven is
bijvoorbeeld gemakkelijker te herkennen dan het heerschen van slapte in
huisarbeid of in vrije beroepen. In sommige vakken is het van nature
hollen of stilstaan. Het klassieke voorbeeld is hier het sneeuwruimen, maar
ook modistes, koks en landarbeiders weten van schommelingen mee te
praten. Bovendien kan ook een dusdanige vorm van werkloosheid zich op
de eene plaats wel, op de andere, vlak daarnaast, misschien juist niet
openbaren. Denk aan de plotselinge behoefte van badplaatsen aan kamermeisjes, kellners enz., terwijl het in de nabijgelegen stad wellicht een slappe
boel is. Zoodra die enkele maanden van drukte afgeloopen zijn, raken de
betrokkenen zonder werk. Maar is dit eigenlijk werkloosheid in den zin,
dien wij zoeken te bepalen? Een dergelijke seizoen-werkloosheid moet
eigenlijk als een volkomen normaal verschijnsel beschouwd worden, dat
nu eenmaal een inhaerente eigenschap is van bepaalde bedrijven. Deze
vorm is dan ook nauw verwant aan het reeds aangestipte verschijnsel van
plotselinge drukte, waarbij dan veelal aangenomen mag worden dat er
in zulk een „campagne" genoeg verdiend wordt om er de rest van het
jaar mee door te komen. Althans dat is de bedoeling. Zoo luidt doorgaans
de commercieele opzet van het betrokken bedrijf, en aldus is ook het lot
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des werknemers. Indien dan echter ingevolge al te sterk aanbod of uit
andere oorzaken de inkomsten (dus voor de werknemers het loon) dusdanig
mochten afbrokkelen dat er geen reserve voor den stillen tijd meer in zit,
ja, dan begint datgene wat oorspronkelijk een soort van „rentenieren"
was, bedenkelijk te lijken op dien veel minder benijdenswaardigen vorm
van „stil leven", die werkloosheid heet. Als voorbeeld zij het voldoende
om, naast de reeds vermelde modevakken, badplaatsbedrijven etc. te verwijzen naar de campagnes van suikerfabrieken, naar sommige soorten
visscherij, naar het binnenhalen van oogsten, enz.
Werkloosheid kan zich eveneens in permanente gedaante openbaren, zonder
dat zij nog een bepaald verontrustend karakter behoeft te dragen. In sommige bedrijven immers is van nature de werkgelegenheid aan sterke schommelingen onderhevig. Als voorbeelden mogen genoemd worden het havenbedrijf, bepaalde soorten van grondwerk, en voorts de tevoren reeds vermelde landbouw en visscherij. In wezen grenst deze vorm van werkloosheid
dus aan die der seizoenbedrijven, en evenmin als bij deze behoeft men
terstond aan een ziekteverschijnsel te denken. Eerder zou men het nu eens
grootere, dan weer kleinere surplus aan werkkrachten moeten beschouwen
als een reserve-organisatie, die doorloopend achter de hand ter beschikking
dient te staan. Als logisch gevolg van deze beschikbaarheid kan men zich
dan ook voorstellen, dat de werkgevers er voor te vinden zouden zijn om
aan een dergelijk reserveleger een soort van wachtgeld toe te staan, evenals
men zich denken kan dat de werknemers en bloc een regeling treffen om
een deel der inkomsten van hen, die aan de beurt zijn, te doen toevloeien
aan degenen, die in reserve moesten blijven. Ook bier dus merken wij op
dat niet iedere onderbreking van den arbeid te beschouwen is als werkloosheid in den zin van het gevreesde euvel.
Ook kan werkloosheid gedeeltelijk zijn, nl. wanneer slapte in het bedrijf
tot gevolg heeft dat de werktijd verkort wordt, of dat de arbeiders te werk
gesteld worden op een beperkte dagtaak. In zulke gevallen is er weliswaar
geen ontslag gegeven, maar ook deze onzichtbare werkloosheid kan natuurlijk van zeer ernstigen aard zijn. In dit opzicht vallen in verschillende
streken en in verschillende bedrijven telkens weer andere gewoonten gade
te slaan, zoodat eenzelfde toestand in de eene streek leidt tot openlijk
zichtbare werkloosheid, doch in de andere slechts tot een verkapte, zij het
ook niet minder bedenkelijke.

Crisiswerkloosheid
Onder de verschillende vormen waarin de werkloosheid zich, naar den
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maatstaf der onmiddellijk zichtbare oorzaken, laat indeelen, verdient natuurlijk bijzondere aandacht die, welke uit een bepaalde crisis voortvloeit.
De wijze en het tempo van ontstaan, alsmede de omvang en de graad
van hevigheid loopen uiteraard daarbij uiteen. Gewoonlijk ziet men het
eerste de zgn. „luxebedrijven" getroffen worden, en dan zet de werkloosheid
zich gaandeweg ook tot in andere vakken voort, hetzij uit directe oorzaken,
hetzij in samenhang met slapte in bedrijven waarop een ander weer als
leverancier is aangewezen. Het laatst komen natuurlijk de volstrekt onmisbare bedrijven aan de beurt. Ook echter in dit opzicht valt er een groote
differentieering waar te nemen. Zoo zal, om eens het voorbeeld der havenbedrijven te kiezen, de Rotterdamsche haven eerder getroffen worden dan
de Amsterdamsche, omdat Rotterdam zich gespecialiseerd heeft op den
doorvoer en de „wilde vaart", zoodat het op vele verschillende punten
kwetsbaar is, terwijl de Amsterdamsche scheepvaart grootendeels in vasten
lijndienst wordt uitgeoefend, en ook in meerdere mate een grondslag bezit
in den eigen handel.
Tot zoover de werkloosheid als crisisverschijnsel.
De ervaring heeft geleerd dat de nawerking op een dergelijke crisismalaise
nog aanhoudt, nadat de crisis zelf reeds verdwenen is. Met het opruimen
der brokstukken eener tijdelijke ontwrichting gaat dus eenige tijd gepaard,
hetgeen ook volkomen begrijpelijk wordt, wanneer men beseft dat er in
dien tijd toch allerlei verschuivingen hebben plaatsgevonden, zoodat het
werkloos geworden gedeelte der arbeiders maar niet eensklaps in precies
dezelfde bezigheden kan worden herplaatst.
Mag men een crisis als een tijdelijke ziekte beschouwen, waaruit de patient
wel weer zal herstellen, — ernstiger wordt het geval wanneer in den loop
der ziekte blijkt dat een amputatie niet te vermijden is, of dat de kwaal
vermoedelijk een blijvend karakter zal aannemen. Van dien aard is o. a.
de werkloosheid welke wij aanschouwen in zoovele bedrijven, die zich
naar andere landen verplaatsen of die geheel ophouden te bestaan. Het
is in ieder afzonderlijk geval moeilijk om te zeggen of men een verloren
zaak voor zich heeft, dan wel de verwachting uit te spreken dat het toch
weer in orde zal komen. Men behoeft slechts even te denken aan eenige
bekende takken van bedrijf zooals de diamantindustrie of de scheepvaart
am te beseffen dat voorspellingen bier uiterst gewaagd zouden zijn.
Mensch en machine
Werkloosheid van definitieven aard pleegt aanvankelijk ook te worden
veroorzaakt door mechanisatie der bedrijven. Naarmate de handarbeid
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door machines wordt overgenomen, krimpt uiteraard het aantal benoodigde
arbeiders in. Dit is natuurlijk van bedrijfs-economisch gezichtspunt bekeken
een vooruitgang, want daardoor dalen de kosten van voortbrenging en
verruimt zich de marge die voor mededinging en winst beschikbaar dient
te zijn. Ook ontstaat er als gevolg van mechanisatie in het eene bedrijf
weer meer werkgelegenheid in menig ander. Het product wordt goedkooper, en in allerlei opzicht vormen zich nieuwe mogelijkheden. Aldus
zou het stellig niet verantwoord zijn om rationaliseering der bedrijven te
belemmeren door het tegengaan van mechanisatie. Zoo lang er machines
bestaan, die het werk van menschenhand overnemen, zijn dan ook alle
pogingen om deze natuurlijke ontwikkeling te verhinderen, nutteloos gebleken. Men hale zich slechts de onlusten voor den geest die in het begin
der vorige eeuw Engeland geteisterd hebben, doch zonder dat zij de Britsche
industrie konden beletten zich van een bescheiden plattelandsnijverheid
uit te breiden tot een bedrijf, dat een tijdlang de wereldmarkt beheerschte.
En wil men een meer recent voorbeeld, dan denke men aan het verzet
der Rotterdamsche bootwerkers tegen de invoering der graanzuigers, de
zgn. elevatoren. Noch in het eene, noch in het andere geval is het doenlijk
gebleken, de wijzers van de klok tegen te houden. En gelukkig maar,
want wat zou er anders van den groei dier bedrijven en van de daaraan
verbonden werkgelegenheid terecht gekomen zijn!
Geheel iets anders is evenwel de overweging, dat de onmiddellijke slachtoffers eener mechanisatie weinig baat vinden bij de gedachte dat er over
het geheel vooruitgang wordt bereikt. Moge er ook al elders nieuwe werkgelegenheid ontstaan, zij zelf zullen daar zelden of nauwelijks voor in
aanmerking komen. Hier is dus aanleiding aanwezig om regelend en bemiddelend in te grijpen, op de wijze zooals verderop in dit boek zal worden
nagegaan, wanneer wij het zullen hebben over de noodzaak en de methodes
om de scherpe uitwerking van overigens onafwijsbare veranderingen te
verzachten.

Problemen
Tot dusverre hebben wij ons meer in het bijzonder beziggehouden met
de terstond zichtbare aanleidingen tot werkloosheid, veel meer dan met
de diepere oorzaken die daaraan ten grondslag liggen. Wanneer wij ons
onderzoek ook tot daar willen uitstrekken, gaan wij natuurlijk een terrein
betreden dat toebehoort aan den economist, den socioloog, den staatsman,
den wijsgeer. Dat daarbij de grond onder onze voeten vaster aanvoelt,
kan niet beweerd worden. Integendeel begeven wij ons in menig opzicht
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op glad ijs, precies zooals dit in het voorafgaande hoofdstuk reeds werd
voorspeld. Deze moeilijkheden geheel te ontloopen, ware lafhartigheid. Iets
anders is echter of wij wel gehouden zijn om ten opzichte van elk dier
doorgaans veelomstreden verschilpunten een nauwkeurig omlijnde meening
te verkondigen. Op deze plaats en in dit bestek stellig niet! Ongetwijfeld
dient te worden volstaan met een vermelding van het bestaan dier problemen en een herinnering aan hun meerdere of mindere beteekenis voor
het totale beeld hetwelk wij trachten te ontwerpen. Hoogstens kan een
summiere uiteenzetting van de voornaamste argumenten worden beproefd,
maar voor het overige moge een ieder oordeelen naar eigen opvattingen.

Het bevolkingsvraagstuk
Daar is dan in de eerste plaats het bevolkingsvraagstuk. Het is waarlijk
niet voor het eerst in de geschiedenis der menschheid dat de vraag wordt
opgeworpen : of de bloei van een gemeenebest beinvloed wordt door den
groei zijner bevolking, en zoo ja, in welken zin. Voor ons onderwerp in
het bijzonder zou dan van belang zijn de vraag of een toename in aantal
mede debet is aan het ontstaan van werkloosheid.
In dit opzicht wisselen de meeningen niet alleen naar gelang van de opvattingen des beschouwers, maar ook zien wij in den loop der tijden menig
vast gewaand inzicht opnieuw aan wijziging onderhevig. Niet ontkend kan
worden dat een snel tempo van bevolkingsaanwas tevens hooge eischen
stelt aan het absorptievermogen van de arbeidsmarkt, en ook kan men
zich de figuur denken dat inderdaad de grens bereikt wordt die, zij het
ook wellicht tijdelijk, een eind maakt aan het opnemen van steeds nieuwe
werkkrachten. Menig dichtbevolkt land heeft hiervan voorbeelden te zien
gegeven, en menig snelgroeiend yolk heeft naar uitwegen moeten zoeken
voor een zeker surplus aan bevolking, dat niet in het eigen land te werk
kon worden gesteld. Menig ander land wederom heeft juist daardoor de
gelegenheid gekregen om zijn natuurlijke hulpbronnen tot ontwikkeling
te zien komen. Aan de op deze wijze ontstane landverhuizing zal verderop
nog afzonderlijk aandacht worden geschonken. In het verband van dit
hoofdstuk moet evenwel worden opgemerkt, dat lang niet alle emigratie
afkomstig pleegt te zijn uit landen waar van een bijzondere dichtheid der
bevolking gesproken kan worden, laat staan van het altijd nogal onzekere
begrip overbevolking. In menig geval blijkt dus, dat eenvoudig het tempo
van economische ontwikkeling geen gelijken tred heeft weten te houden
met het tempo van menschenaanwas. Deze bevinding moet wel aanmanen
tot voorzichtigheid bij het leggen van causaal verband tusschen de dichtheid
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der bevolking en een te eeniger tijd optredende werkloosheid. Van andere
zijde wordt dan ook aangevoerd dat juist schaarschte aan bevolking of
achteruitgang in aantal een verflauwenden invloed moet uitoefenen op de
werkgelegenheid, en dat integendeel bevolkingsaanwas den prikkel geeft
en de mogelijkheid schept tot verdere ontplooiing van activiteit op elk
gebied.
Ook hier dus worden wij bij iederen stap opnieuw herinnerd aan de
noodzakelijkheid van voortdurencte evolutie, van onophoudelijke aanpassing aan komende vormen, alsmede aan de onvermijdelijkheid van storingen, waartegen dan tweeerlei ingrijpen vereischt zal zijn, nl. eenerzijds het
streven om de oorzaken te bestrijden en zoo mogelijk te verhelpen, anderzijds de zorg voor degenen die de hevigste stooten op te vangen kregen.

De trek naar de groote stad
Krachtige toename van een bevolkingsgetal behoeft nog niet een absoluut
en over een geheel land optredend, de arbeidsmarkt beinvloedend, verschijnsel te zijn. Ook binnen de nationale grenzen kunnen verschuivingen
optreden die een gelijkgericht effect veroorzaken. Het meest in het oog
springende voorbeeld hiervan is ongetwijfeld de zgn. trek naar de steden,
die in menig geval de ontvolking van heele stukken platteland ten gevolge
heeft gehad, ten gunste van het ontstaan eener kolossale hoofdstad, wier
millioenental haar stellig een groote economische beteekenis verleende,
maar wier eigenschappen als „waterhoofd" ook weer menig nadeel meebrachten. Men denke slechts aan de positie van Parijs als schitterend
brandpunt van een in bevolkingsdichtheid achteruitgaand binnenland. Aan
Weenen, dat een goed figuur sloeg zoolang het de hoofdstad was van een
machtig keizerrijk, maar dat zich voor duizend en een moeilijkheden gesteld zag zoodra het zijn uitgestrekte achterland verloor en zich samengekoppeld zag met een paar schaarsbevolkte Alpenprovincies. Aan New
York, Chicago, Buenos Aires, waar millioenen stadsarbeiders zich opeenhoopen, terwijl het binnenland, althans voor zoover Zuid-Amerika betreft,
veelal niet op dreef kan komen door gebrek aan werkkrachten. In den
Braziliaanschen staat S'ao Paulo, waar meer dan de helft van 's werelds
koffie groeit, is de trek uit het binnenland naar de stad van dien naam
zoo groot, dat de stad
Paulo reeds een millioen inwoners telt, terwijl
de koffieplantages alleen maar dan van voldoende werkvolk voorzien kunnen worden, wanneer er op staatskosten Europeesche landarbeiders naar
toe gebracht worden. Daar moet dus voortdurend worden bijgepompt,
want ook het lek naar de stad blijft bestaan; zoodra de Regeering dit
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bijpompen niet meer kan bekostigen (zooals tegenwoordig wegens de koffiecrisis het geval is) ziet men het platteland steeds verder achterop raken,
terwijl de stad, het waterhoofd, nog steeds blijft zwellen, en allerlei arbeidscomplicaties en -conflicten daar den normalen omloop storen.
Verkeert het hiervoren besproken binnenland tenminste in den benijdenswaardigen toestand dat het er aan werkgelegenheid niet ontbreekt, — in
Nederland is dit ten opzichte van het platteland veel minder gunstig gesteld. Bij ons is het voor een groot gedeelte juist de schaarschte aan arbeidsmogelijkheden, die den trek uit het platteland naar de steden bevordert.
Vooral in sommige streken van Drente heeft dit gebrek aan werkgelegenheid
zich af en toe op bepaald catastrofale wijze vertoond, zooals met name
in de omgeving van Emmen, als gevolg van de slapte in het turfbedrijf.
De werkloosheid is in dergelijke zwaar getroffen gebieden min of meer
permanent geworden, en de plaatselijke overheidskassen, wier inkomsten
als gevolg der malaise sterk ingekrompen zijn, kunnen een zoo zwaren
en zoo langdurigen druk niet verdragen. Hier staat dan tegenover dat
juist in de groote steden gewoonlijk een gunstiger steunregeling bestaat,
en ook deze omstandigheid werkt onmiskenbaar mee als factor die den
trek van het platteland naar de steden bevordert. Voeg daaraan toe dat
over het algemeen het geboorte-overschot ten plattelande hooger is dan
in de steden, en houd verder rekening met verschillende elementen van
aantrekking welke de groote stad met Naar veelsoortige bekoring op den
plattelander uitoefent, en het wordt verklaarbaar hoe onze groote steden
bevolkt worden door trek uit juist de kleinste gemeenten. Slechts af en
toe treedt ingevolge verzadiging een zekere terugvloeiing op, doch deze
is meestal slechts van korten duur. Ten plattelande is niet alleen het vertrekcijfer doorloopend grooter dan het cijfer van vestiging, doch ook overtreft
het vertreksaldo menigmaal het geboortesaldo, hoe hoog dit laatste ook
moge zijn, en zoo wordt het begrijpelijk waarom zoovele gemeenten in
onze drie Noordelijke provincien in zielental achteruitgaan.
Nu is het niet alleen de groote stad, die het platteland leegzuigt. Ook in
de provincie vormen zich afzonderlijke kernen- van aantrekking, meestal
rondom nieuwe industrieele bedrijven, zooals ten opzichte van Twente,
Eindhoven, Heerlen en Ede valt waar te nemen; ook echter tuinbouw
van intensieven aard heeft menigmaal groote aantallen plattelanders uit
andere streken tot zich getrokken. Op zichzelf zijn dergelijke verplaatsingen
natuurlijk geen verontrustende verschijnselen. Enkel moet men rekening
houden met bepaalde gevolgen daarvan, en dit nu zal in menig geval een
taak zijn die de krachten der plaatselijke overheden te boven gaat. Want
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wat moet — om nu bij het karakteristieke voorbeeld van een plaats als
Emmen even stil te staan — een gemeente die van bijna 50.000 inwoners
daalt tot op ongeveer 38.000 (waarvan een aanzienlijk percentage werkloos)
voor maatregelen nemen ? Versnelde vervening zou hoogst oneconomisch
zijn zoolang turf vrijwel waardeloos is. Moet zij den land- en tuinbouw
op haar grondgebied uitbreiden, of industrieen vestigen? Dit alles is zeer
kunstmatig, en bovendien brengt dit lang niet altijd onvermengd voordeel.
Sommige gemeenten moedigen de vestiging van nijverheidsbedrijven aan,
andere weer begeeren die volstrekt niet, waarbij o. m. de vrees meespreekt, dat men aldus met groote aantallen arbeiders komt te zitten, die
vroeg of laat steun noodig zullen hebben, waardoor het geheele gemeentelijke
budget dan weldra totaal ontwricht zou raken. Voor hoeveel problemen
van deze soort hebben de Twentsche gemeentefinancien zich niet geplaatst
gezien! Een opmerkelijk voorbeeld vormt ook de gemeente Zuilen, voorheen een landelijk en veehoudend dorp, dat plotseling op een uithoek
van zijn gebied de vestiging van industriebedrijven aanschouwde. De kosten
van armwezen (aldus Meijer de Vries in een praeadvies voor de Ver. voor
Armenzorg en Weldadigheid) stegen van f 5o,— in 1913 tot f 14.350 in
1921. De uitgaven voor onderwijs liepen van f4.600 op tot f 24.50o. De
overige problemen naar rato. Is het een wonder wanneer sommige vroede
vaderen zich ernstig afvragen of men, door vestiging van industrie aan te
moedigen, niet het paard van Troje binnenhaalt? Een teekenende illustratie
op dezen gedachtengang levert de Amsterdamsche statistiek, die doet zien
dat van de totale bevolking ruim 33 % buiten Amsterdam geboren is,
doch dat dan ook tegen de 3o % der hoofdstedelijke werkloozen uit nietAmsterdammers bestaat.

Natuurlijke arbeidsverdeeling en internationale samenwerlcing
Opeenhooping van arbeidskrachten, zij het in de gedaante eener algemeene
bevolkingstoename, zij het in die eener samenstrooming naar bepaalde verzamelpunten, moge al niet een regelrechte oorzaak van werkloosheid zijn, —
in ieder geval maakt zij de kwetsbaarheid grooter, zoodra er een conjunctuur
optreedt die de werkgelegenheid doet verminderen. Wanneer dit gebeurt,
moet ons land onvermijdelijk tot de meest onmiddellijk en zwaarst getroffenen behooren, omdat onze welvaart in zoo hooge mate afhankelijk
is van de functie, die wij jegens andere landen plegen te vervullen. Deze
is gebaseerd op het vroeger werkende stelsel der natuurlijke arbeidsverdeeling onder de volkeren. leder produceerde wat hij het beste en voordeeligste kon voortbrengen ; elk land bracht dit op de wereldmarkt, en
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deed eveneens zijn eigen inkoopen volgens deze zelfde gezonde wetten
van ongedwongen zakelijkheid.
Wat Nederland betreft, viel op dezen grondslag een specialiseering waar
te nemen in agrarische bodemproducten van hoog gehalte (zuivel, tuinbouw, fruit, bloemen, planten, bollen etc.) en in koloniale voortbrengselen,
die alien gereeden aftrek plachten te vinden. Daarnaast ontwikkelde zich
een nijverheid, welke voornamelijk transformatorisch en veredelend werkte.
En ten slotte werden ook de door Nederland verleende diensten in den
tusschenhandel, het vervoerswezen en de internationale financiering goed
betaald. In de periode waarin deze onderscheiden bedrijvigheid ongehinderd kon worden uitgeoefend, placht er in ons land zonder schokken gewerkt en ook behoorlijk verdiend te worden; een hooge levensstandaard
was hiervan het uitvloeisel, waaraan natuurlijk het gevaar verbonden is,
dat men zijn eischen gaandeweg ziet toenemen, en niet meer uitkomt met
marginale winsten. Met andere woorden : dat men zijn productiekosten
ziet stijgen, en zijn kracht tot concurreeren verliest. Tegen de consequenties
van een dusdanigen kringloop kan echter worden gestreden met weer andere
natuurlijke middelen, waartoe o. m. te rekenen is het opvoeren der prestaties in qualitatieven zin, en het verlagen der productiekosten door voortgezette rationaliseering en specialiseering. Inderdaad is dan ook in die
richting succes behaald. Maar hieraan komt zeker een eind zoodra kunstmatig in dien natuurlijken gang van zaken wordt ingegrepen.
Dit is geschied toen eenige landen er van lieverlede toe zijn overgegaan
om, grootendeels uit nationalistische overwegingen, de vrije arbeidsverdeeling onder de volkeren te vervangen door een stelsel van bescherming.
Was de neiging daartoe reeds lang voor den wereldoorlog merkbaar, zij
is in de laatste vijftien jaren door het nationalisme sterk geprikkeld en
heeft in verscheiden landen geleid tot wat men wel noemt een „systeme
dirige". Een der meest storende uitvloeisels van deze politiek is het streven
naar een zoo volledig mogelijke zelfvoorziening, de zgn. autarkie.
In schijn zeer aantrekkelijk, en daarom dan ook door den oppervlakkigen
toeschouwer grif toegejuicht — immers, is het niet prachtig, indien men
voortaan alles zelf kan maken in plaats van ons geld naar het buitenland
te zien afvloeien — is deze gedachte echter grootendeels gebleken, verwant
te zijn met de boemerang, het werptuig dat terugkeert naar dengene die
dit wapen bezigt. Men snijdt zich in het eigen vleesch. Een klein land,
dat nog wel in het bijzonder op het vervullen van een internationale taak
is aangewezen, lijdt dan uiteraard in nog heviger mate dan complexen
van meerdere uitgestrektheid, die dus een grootere binnenlandsche markt
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bezitten, en zulk een experiment langer kunnen volhouden. En is men
eenmaal op dien weg, dan blijkt er geen terugkeer meer mogelijk te zijn.
Tenzij bij onderlinge afspraak, en dan alien tegelijk.
Maar hoezeer ook de overtuiging van 's werelds economisten zich hoe langer
hoe meer beweegt in de richting van een bezinning op natuurlijker toestanden, — wanneer men de ontwikkeling der feiten gadeslaat, en kennis
neemt van de nog steeds toenemende spanningen op politiek terrein, nationaal zoowel als internationaal — dan valt het uitermate moeilijk om hooge
verwachtingen te koesteren ten aanzien eener spoedige verwezenlijking
van deze grondgedachte.
Kunstmatige middelen tot verhooging van den bloei kunnen enkel een
tijdelijk succes hebben, hetwelk echter onverbiddelijk gevolgd moet worden
door een uiteindelijke ineenstorting. Dit heeft ons o. a. de debacle geleerd,
die in 1929 een plotseling einde maakte aan de kunstmatige „boom"periode in de Vereenigde Staten, waarbij het geheele credietwezen des
lands volkomen voos bleek te zijn. Ziedaar, waarheen het juichend bewandelen van een zachtglooienden weg leidt: naar een diepen put.
In zulk een put zitten wij alien. leder tracht nu, zijn eigen put zoo bewoonbaar mogelijk te maken, maar het behoeft wel nauwelijks betoog, dat daarmede het ongeluk zelf niet ongedaan gemaakt wordt. Enkel door Internationale samenwerking kan hierin grondige verandering komen.
Aldus tenminste ziet de schrijver, onder voile eerbiediging van ander en
wellicht beter gevoelen, de situatie in; en dat dit geen blijmoedig geluid
is, verheelt hij zich volstrekt niet, hoewel er tenslotte evenmin dwingende
gronden bestaan om een terugkeer tot gezonde toestanden als geheel onmogelijk te beschouwen. Pas daardoor zal uiteindelijk te bereiken zijn, dat
de diepere oorzaken van de werkloosheid worden aangetast en weggenomen. Tot zoolang zullen wij ons moeten behelpen met het temperen
harer gevolgen. Doch ook dit vormt tenslotte een taak, die waarlijk belangrijk en groot genoeg is om er desnoods zijn levenswerk van te maken,
zooals dan ook inderdaad het geval is met verscheidene mannen van wier
medewerking de auteur bij het schrijven van dit boek het voorrecht heeft
gehad te mogen profiteeren.

Consumenten werden producenten
Dat er naast deze fundamenteele oorzaken van werkloosheid ook nog andere
van eveneens internationalen aard te vinden zijn, zal wel algemeen worden
toegegeven. Ook ingeval aan 's werelds economische krachten volkomen
vrij spel werd gelaten, dan nog zouden verschuivingen denkbaar zijn, als
32

gevolg van nieuwe krachtsontplooiingen in het eene, en indommeling in
het andere land ; of als resultaat van het aanboren van nieuwe bronnen
voor de leverantie van grondstoffen; of als consequentie van veranderde
levensgewoonten en volksbehoeften onder de afnemers. Kortom, in een
zich ongehinderd ontwikkelend wereldbestel staat de tijd niet stil.
Laat ons als illustratie op deze overigens zeer eenvoudige stelling eens
kijken naar de industrieele ontwikkeling welke nieuwe producenten, zooals
de Vereenigde Staten en Japan, in korten tijd hebben doorgemaakt. Van
afnemers werden zij tot leveranciers, en de Europeesche fabrikanten hebben
geen andere keus gehad dan hun klokken met hen gelijk te zetten. Zelfs
het voorheen zoo overwegend agrarische Canada is op het voorbeeld der
naburige republiek deel gaan nemen in de industrieele voortbrenging, en
wanneer het ook al niet in grooten omvang zelf exporteert, zoo is het toch
grootendeels als kooper weggevallen. Omgekeerd hebben de Vereenigde
Staten, eens onuitputtelijke leveranciers van grondstoffen, inzonderheid
op voedingsgebied, reeds menigmaal in de noodzakelijkheid verkeerd om
zelf grondstoffen, granen en zelfs vleesch te koopen; de misoogst 1936, als
gevolg van de verschroeiing door een hittegolf, zal ten goede komen aan
's werelds overige graanproducenten.
De uitgestrekte Zuid-Amerikaansche republieken, reeds thans leveranciers
van geweldige hoeveelheden voedingsmiddelen en ruwe grondstoffen, doch
met schier onbeperkte capaciteit voor de toekomst, hebben ontegenzeggelijk
den verkeerden weg ingeslagen, door ook zelf die fabrikaten te willen vervaardigen, waarvan zij den aanmaak beter hadden kunnen overlaten aan
de overzeesche afnemers hunner bodemproducten. Een haperende afzet
is hiervan het gevolg, met een onnoemelijk aantal onpleizierige begeleidende
verschijnselen op allerlei gebied.
Van mode gesproken : welk een werkloosheid ontstaat er niet in het bedrijf
der struisvogelhouderij, zoodra de dames elkaar opeens navolgen in het
besluit om geen veeren te willen dragen. Met een slag ligt een heele tak
van bestaan tegen den grond!
En zooals het met struisveeren is geschied, zoo kan het ieder oogenblik
gaan met vrijwel elk artikel waarvan niet zeer positief gezegd kan worden
dat het volkomen onmisbaar is. Men meene vooral niet dat een toestand
zooals die op een zeker oogenblik sinds menschenheugenis aanwezig was,
ook voor alle tijden veilig is. Nieuwe vindingen, nieuwe behoeften kunnen
iedere vorige verdringen, en tot geweldige verschuivingen aanleiding geven.
Portugeezen en Arabieren, Nederlanders en Portugeezen hebben elkaar
bloedig beoorloogd om het bezit van Indie, hoofdzakelijk ter wille van de
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specerijen uit de Molukken, waarvoor tegenwoordig nog nauwelijks belangstelling bestaat. Van Indie's hedendaagsche groote stapelproducten daarentegen was er toen nog geen de moeite waard, noch suiker, noch thee,
rubber, koffie, tabak, tin of petroleum. Welk een werkloosheid moeten
dergelijke verplaatsingen van economisch overwicht wel veroorzaakt hebben!
Neem voorts eens den zegetocht van den aardappel, dien men eerst niet
lustte, doch waar het yolk thans een oproer voor over zou hebben wanneer
dat onmisbare voedingsmiddel eens kwam te ontbreken. Welk een mogelijkheden voor nieuwen bloei! En voor nieuwe kwijning tevens.
De conclusie uit deze uiteraard onvolledige, doch niettemin wellicht leerzame voorbeelden luide, dat voortdurende oplettendheid en voortdurende
vatbaarheid tot aanpassing eerste plicht is.

Voortbrenging en verbruik in evenwicht
Onze wereldhuishouding is nog lang niet een overzichtelijk geheel, hetwelk
door een centraal bestuur, met een hoogeren vorm van wijsheid toegerust,
te reguleeren zou zijn, op de wijze zooals de directie van een fabriek een
programma pleegt op te stellen ter regeling van hare voortbrenging. Integendeel, ons stelsel van productie is volstrekt niet onfeilbaar, noch zelfs
bepaald vergevorderd wat betreft doelmatige indeeling ter voile bevrediging van de behoeften der menschheid. De werkloosheid nu is een gevolg
van storingen in dit productiestelsel, en zoolang aan de menschheid de
middelen ontbreken om voortbrenging, verdeeling en verbruik volledig te
overzien en te besturen, zoolang zullen ontwrichtingen van dezen aard
zich ook blijven voordoen. De beantwoording van de vraag of een dergelijk
reguleerend optreden ook mogelijk zal zijn, valt buiten het bestek van dit
boek, en zou trouwens ook de grenzen overschrijden welke de schrijver
zich heeft gesteld. Er is echter in de geschiedenis van 's werelds volkeren
een voorbeeld te signaleeren van een tot in alle onderdeelen beheerscht
stelsel van productie en verbruik, hetwelk (altijd dan voor zoover wij kunnen
afgaan op de voorhanden berichten) eeuwen lang gegolden heeft onder
een groep van volkeren, die tezamen een wereldje op zichzelf vormden.
Dat was het gemeenebest der Inca's van Peru, gedurende een periode die
zich ruwweg heeft uitgestrekt van Karel den Groote tot Karel den Vijfde.
Hun land lag boven in de nok der Andes-ketenen, op een gemiddelde
hoogte van 350o meter boven de zee, dus in weerwil van de ligging binnen
de keerkringen toch in een gematigd klimaat. De tropische oerwouden ter
eene en de Stille Zuidzee ter andere zijde sloten dit Rijk der Vier Windstreken van de overige wereld af. Een groepje Spaansche avonturiers heeft
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het omstreeks 153o ontdekt en met een brutalen slag veroverd en tevens
vernietigd.
Hier regeerde een erfelijk geslacht van Zonen der Zon over een eenvoudig
landbouwend yolk. Het individu telde persoonlijk als niets, doch was slechts
een deel van de groote kudde, die door den Inca, den Grooten Heer te
Cuzco, werd geadministreerd. Inderdaad dit is het juiste woord. Want
hoewel het letterschrift er onbekend was, had de rekenkunst een hoogen
trap van ontwikkeling bereikt. Over alles wat er in het Rijk te tellen viel,
werd uitvoerig en zorgvuldig boek gehouden. Het yolk was in vendels,
dorpen en provincies ingedeeld, zoodat het tellen gemakkelijk ging. Het
aantal stuks vee (lama's en alpacca's) was nauwkeurig bekend. Zelfs over
den wildstand werd minutieus boekgehouden, en telkens wanneer het
noodig bleek, werd opruiming gelast. leder jaar maakte de Keizerlijke
Regeering een programma van maisproductie op, aan de hand van het
bevolkingscijfer en van de plannen tot uitbreiding des Rijks. De bodem
behoorde aan de gemeenschap toe, en geld was onbekend, want ook handel
of particulier bezit bestonden niet. Het goud werd uitsluitend beschouwd
als een fraai metaal ter versiering van openbare gebouwen. Belastingen
werden niet opgelegd, want niemand bezat iets. Een ieder echter moest
aan het onderhoud van Staat, Kerk en Vorstenhuis bijdragen door het
verrichten van arbeid. Normaliter kreeg ieder zijn taak toebedeeld op
het veld, maar wie een bijzonder beroep verstond, kreeg een opdracht
binnen zijn eigen vak. Wie niet werken kon, moest — zoo werd tevoren
reeds terloops vermeld — tenminste een rieten kokertje met luizen inleveren.
Voor jonggehuwden bouwden alle dorpsgenooten tezamen een woning.
De dienst aan wegen, bruggen en andere openbare werken geschiedde
volgens een plan van indeeling onder de ter plaatse wonende bevolking.
Werden nieuwe provincies aan het Rijk toegevoegd, dan verplaatste de
Inca een deel van zijn onderdanen daarheen. Ja, zoo waarlijk bepaalde
hij zelf of een zijner ambtenaren ieder jaar, welke jongelui met elkaar in
den echt verbonden moesten worden.
Kortom : in alles was voorzien, en niets werd aan het toeval overgelaten.
Persoonlijke vrijheid genoot niemand. Het reizen, anders dan in keizerlijken
dienst, werd als landlooperij bestraft. Maar daartegenover stored dat er
voor ieder voedsel was, alsmede kleeding, — een pak kleeren per jaar,
van een weefsel overeenkomstig ieders rang. Keizerlijke inspecteurs gingen
op het etensuur door de straten en keken door de op hoog bevel openstaande deuren, om toe te zien dat in ieder huis een behoorlijk toebereide
maaltijd op tafel kwam.
4
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Aldus vertelt de Inca Garcilaso in een i 6e-eeuwsche kroniek, waarvan
schrijver dezes het genoegen heeft gehad, naar het oude Spaansch een
hedendaagsche bewerking uit te geven 1). En ook al moge deze inheemsche
auteur er misschien bier en daar iets hebben bij of afgedaan, toch blijft
zijn relaas van waarde als een volledige schets van een gemeenebest, dat
uitgestrekt en volkrijk genoeg is geweest en zich in den aangeduiden zin
lang genoeg heeft staande gehouden om beschouwd te kunnen worden als
de interessantste proefneming, die ooit verricht is ter regeling van het vraagstuk van voortbrenging en verbruik tot in alle onderdeelen.
Of een dergelijk stelsel ook in onze dagen nog kans van slagen zou hebben?
Vermoedelijk niet. En misschien is dat ook maar goed. Want onze opvattingen en behoeften zijn ten slotte toch weer heel andere.
Voor onze nooden passen middelen van onzen tijd.
1

) Het Leven der Oude Incas, den Haag, Leopold, 1929.
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BETEEKENIS DEZER STORINGEN VOOR DE
GEMEENSCHAP
Moet het recht van den sterkste zijn vrijen loop hebben? De laatste dienst der
gevallenen. Werkloosheid vereischt andere voorziening dan armenzorg. Geen leunen
op de gemeenschap, maar dekken van een risico. Kostbare voorzorgen maken onze
voortbrenging duurder. Wij moeten concurreerend kunnen zijn. Toenemende gemeenschapszorg doorkruist bezuiniging. Van paardenmiddelen en goocheltoeren.
Wie zijn naaste laat leven, bewijst ook zichzelve een dienst.

ERKLOOSHEID is een resultaat van het industrieele stelsel waaronder wij leven. De arbeiders zijn
niet de makers doch de slachtoffers van dit stelsel, en, tenzij de gemeenschap
hare middelen zoodanig organiseert dat er voor elken arbeidswilligen werknemer arbeid is, moet zij den werkloozen als industrieele reserve-armee
aanspraak op onderhoud geven. Aldus een memorie van het Trade Union
Congres 1 ). Men mope zich bij deze principieele verklaring volkomen dan
wel gedeeltelijk of misschien in het geheel niet kunnen aansluiten, — in
ieder geval zien wij de denkbeelden hier duidelijk een richting inslaan,
welke, naar in het vorige hoofdstuk even gememoreerd is, ook door den
wijzen Inca van Peru bewandeld werd. Pas daardoor krijgt, eerlijk gezegd,
het onderwerp in ons alley oogen relief. Want het simpele feit, dat iemand
toevallig geen baantje heeft, vermag ons nauwelijks te boeien. De vraag
echter of er doorloopend werk en brood zal zijn voor alien die werken
willen en werken kunnen, — die aangelegenheid is er integendeel een,
welke ons allen raakt, dus ook onszelf, die zoo gelukkig waren om tot
dusverre buiten schot te blijven.
Tenzij de menschheid bereid mocht zijn om in het tegenovergestelde geval
de voile consequenties te aanvaarden en de zaak eenvoudig op haar beloop
te laten, met vrij spel voor alle daarbij optredende krachten. Dan zou
niet alleen het recht van den sterkste in ongebreidelden omvang tot uiting
komen, doch iedere toevalligheid zou van onherroepelijke beteekenis worden. Wie staat, zie toe dat hij niet valle... Inderdaad zou hij die op een
oogenblik van de been geraakte, terstond vertrapt worden, nog voor hij
weer overeind kan komen. Aldus geschiedt in een ordelooze horde van
wilde dieren, die door panischen schrik bevangen voortgaloppeert. Maar
1)

Geciteerd in het Tijdschrift van den Ned. Werkloosheidsraad, 1931, blz. 31o.
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niet in een redelijke samenleving. In onze geordende maatschappij past
hoogstens het treurige voorbeeld van het renpaard, dat afgemaakt moet
worden zoodra het gevallen is.
Zeker, de gestruikelden kunnen den overblijvenden een onschatbaren dienst
bewezen hebben. Zonder het wegvallen van den een had de ander er
wellicht niet kunnen komen. Aldus reizen bijvoorbeeld de sprinkhanenzwermen wanneer zij uit Afrika westwaarts trekken, in de hoop, de Canarische Eilanden te zullen bereiken; de woestijnwind neemt hen bij millioenen
mee, maar als deze niet lang genoeg aanhoudt om hen in een vlucht over
den oceaan te brengen, dan zit er niets anders op dan dat er gedaald
wordt in voile zee. Verscheidene laagjes dik laten zij zich op den waterspiegel neerglijden; de onderste laag verdrinkt, de daaropvolgende heeft
het nog hard te verantwoorden, maar die daar bovenop terecht komen,
krijgen gelegenheid om uit te rusten en om te wachten tot er een nieuwe
wind opsteekt. Geschiedt dit bijtijds, dan bereikt de hoofdmacht der overlevenden triomfantelijk de Canarische lusthoven, en zoo op het oog lijkt
het dan, alsof er niets bijzonders gebeurd is, doch dat het onweerstaanbare
leger der sprinkhanen zijn zegevierenden opmarsch slechts heeft voortgezet.
Er ligt ongetwijfeld iets heldhaftigs in dit sprinkhanendrama. Een meer
op belletrie gerichte pen dan de mijne zou er wellicht een epos van kunnen
dichten. Maar... het valt te betwijfelen of die opgeofferde sprinkhanen
zich van hun heldenmoed bewust geweest zijn. Niet ieder is immers als
held geboren, en stellig zouden diegenen gelijk hebben, die antwoordden
dat zij clair niet voor aangenomen waren. Ook al behoeft niet een ieder
de Gelukzalige Eilanden te bereiken, toch kan men tenminste aan alien
het simpele recht om te leven toekennen. En nu meen ik, zonder gevaar
van andersdenkenden te grieven, wel te mogen aannemen dat de algemeene
opvattingen in ons land dit stadium toch stellig bereikt hebben. Zelfs
hebben wij het standpunt reeds achter ons gelaten, als zou het feit dat een
deel der in een bepaald vak aanwezige arbeiders toevallig of tijdelijk geen
plaatsing kan vinden, deze menschen opeens tot maatschappelijke schipbreukelingen maken, die alleen nog maar iets te verwachten hebben van
liefdadigheid en van — bitter woord — reclasseering; want volgens onze
Armenwet gaan deze beide begrippen hand in hand, ja de wetgever koppelt
deze beide bemoeiingen gebiedend samen. Dit voorschrift verraadt reeds
de periode, waarin zooiets voor volkomen redelijk en wijs werd gehouden,
omdat men toen eigenlijk nog nooit dieper over de zaak had nagedacht.
Een soortgelijke opvatting komt tot uiting in de wijze waarop deze barmhartigheid zich zou doen gelden : in de eerste plaats moesten de eigen

38

Foto C. J. Tirion

Boerderij in het Zwindersche Veld (D.).

Foto C. J. Tirion

Boerderij in het Zwindersche Veld (D.).

Foto C. J. Tirion

Boerderij in het Zwindersche Veld (D.)

Foto C. J. Tirion

Veenafgraving en transport in het Zwindersche Veld (D.).

ouders of eigen kinderen voor den getroffene opkomen; vervolgens moest
worden nagegaan of er geen kerkelijke, bijzondere of gemengde instelling
was, die zich het lot van het slachtoffer kon aantrekken, en pas dan kon
de noodlijdende zich wenden tot het Burgerlijk Armbestuur.
Dat er in deze kwestie nog heel wat meer zat dan enkel weldadigheidsbetoon, werd toen nog niet beseft. Deze eenigszins romantische wijze van
beschouwen blijkt misschien het duidelijkste uit het voorschrift van reclasseering. Ben ik dan een misdadiger ? — zoo zou een buiten werk geraakte
arbeider verontwaardigd kunnen uitroepen. Zoodra er werkgelegenheid
komt, hervat ik den arbeid vanzelf! Graag!
Risico-verdeeling

De armenzorg, hoe ook georganiseerd of ingedeeld, en zelfs al zou zij over
ruimere middelen beschikken dan die, welke haar als repel ten dienste
staan, is dus niet het geschikte instrument om er een zoo ver van hare
doelstelling afwijkende taak mee te kunnen vervullen. Ook heeft de gemeenschap leeren inzien, dat zij zich niet van hare collectieve verantwoordelijkheid kan afmaken door een aalmoes toe te kennen aan wien
het toevallig eens tegenliep. Zeker, juist dit toevallige, dit onzekere element
heeft velen tot nadenken gebracht. Heden gij, morgen ik! En toch heeft
de gemeenschap er weer een stellig niet minder groot belang bij dat er
niet geredeneerd wordt : werken is goed, maar niet werken is beter en
Vadertje Staat zal wel voor mij zorgen, dus waarom zou ik mij druk
maken... Een dergelijke opvatting zou niet alleen verslappend inwerken
op het individu, maar ook op de geheele samenleving. Neen, ook daarheen
mag onze weg stellig niet leiden.
Nu pleegt het individu zich tegen de kwade kansen des levens te dekken
door een verzekering te sluiten die hem, al naar gelang hij op grond eener
risico-berekening periodiek aan den verzekeraar betaalt, op een gegeven
oogenblik een uitkeering zal doen ontvangen. Evenals ieder losstaand persoon een dergelijke regeling kan treffen, evenzeer kunnen meerdere personen
dit gezamenlijk doen, met onderlinge verspreiding van de schadeposten over
vele hoofden tegelijk. Ook kan de Overheid deze taak geheel of gedeeltelijk
overnemen of zij kan na beantwoording aan bepaalde voorwaarden aanvullend optreden. Over dit alles komen wij in latere hoofdstukken nog wel
nader te praten. Op dit oogenblik moeten wij ons er toe bepalen, het verschijnsel te registreeren als een der vele middelen waarmede gestreefd wordt
naar het overbruggen van gapingen, welke er op sommige oogenblikken in
ons nu eenmaal aan schokken onderhevige wereldbestel komen te ontstaan.
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Onder deze middelen nemen de zooeven gesignaleerde niet eens de gewichtigste plaats in. Zoowel de kracht, die zij tegen het euvel in het veld
kunnen brengen als ook de druk, dien zij op het productie-apparaat leggen,
blijven binnen zekere grenzen beperkt. Wil men meer kracht uitoefenen,
dan moet men tevens verwachten, zich meer lasten te zien opgelegd.
Aldus zien wij het dilemma ontstaan waarvoor de gemeenschap zich geplaatst vindt. Willen wij onze plaats in het economische wereldbestel behouden (om nu van uitbreiden maar niet te spreken) dan zal als parool
moeten luiden : verlaging van onze productiekosten. Dus omlaag met de
loonen niet alleen, maar ook omlaag met alle lasten welke uiteindelijk
op het geheele productie-apparaat komen te drukken in een vorm die
aan ons alien nog het meest aanschouwelijk wordt voorgesteld in ons belastingbiljet. Dat deze kosten niet uitsluitend veroorzaakt worden door
de directe zorgen, welke aan het bestrijden en temperen der werkloosheid
worden gewijd, behoeft geen betoog. Behalve den steun aan werkloozen
hebben wij in de laatste jaren nog heel wat andere soorten van steunverleening leeren kennen, hetzij in regelrechten vorm, hetzij in de gedaante
van contingenteeringen, verhoogingen van invoerrechten en accijnzen, en
nog heel wat andere heffingen en verdere maatregelen, welke alle de neiging
hebben, het leven duurder te maken, of althans het goedkooper worden
te vertragen.
Inderdaad is er aanvankelijk op drastische wijze bezuinigd en versoberd,
doch ook hieraan komt ten slotte een grens. En aan den anderen kant
is het nog niet mogelijk gebleken om de velen, die ondersteuning noodig
hebben, aan hun lot over te laten. Een vicieuze cirkel dus, waar men zich
niet uit zou kunnen bevrijden dan op de wijze waarop Alexander de
Groote den kunstig gelegden knoop te Gordium ontwarde, nl. door hem
simpelweg middendoor te hakken. Dit is dan ook hetgeen in vroegere
tijden placht te gebeuren, toen een crisis eenvoudig werd opgelost door de
slachtoffers aan hun lot over te laten. Tevoren reeds hebben wij opgemerkt,
dat dit middel wel zeer radicaal en wellicht onfeilbaar is, doch in onzen
tijd nauwelijks meer verdedigers zou vinden.

De rondegang der loonen
Niet alleen zou men tegen zulk een paardenmiddel bezwaar maken ter
wille van de getroffenen, doch ook is het bewustzijn algemeener geworden,
dat de gemeenschap zelve een groot belang heeft bij de instandhouding
van deze medeleden, en schade zou lijden door hun ondergang. In plaatsen
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met groote aantallen werkloozen kwijnt onvermijdelijk de winkelnering,
evenals ook alle andere bedrijven. Waar het den eenen middenstander
slecht gaat, ondervindt ook de andere daarvan den terugslag, want men
is immers op elkaars klandizie aangewezen. Hoe ver dergelijke reacties
doorwerken, kan men zoowel met voorbeelden van achteruitgang aantoonen als ook met een reconstructie in meer positieven zin, door b.v. na
te gaan wat er gebeurt met het loon dat een arbeider des Zaterdags mee
naar huis brengt. Hoe ver rolt dit geld niet! De winkels mogen er dien
avond zelfs een paar uur langer voor open blijven, maar tot de winkels
alleen blijft deze circulatie volstrekt niet beperkt. Ook deze immers moeten
hun grondstoffen koopen en hun loonen betalen. Aldus — om dien rondegang gemakshalve nu maar verkort voor te stellen — wordt tenslotte
ook de fabriek zelf aan den gang gehouden, waarin de arbeider het loon
verdiende, hetwelk hij zoo juist aan moeder de vrouw heeft afgedragen.
Geen wonder dat het aanschouwen van dergelijke schier miraculeuze wisselwerkingen wel eens bier en daar de gedachte doet opkomen, dat men met
een klein handigheidje wellicht een hooger, misschien zelfs wel een magisch
effect zou kunnen bereiken. Bijvoorbeeld door het loon steeds maar te
verhoogen, in de verwachting, dat dan ook alle andere uitwerkingen van
dat rollende toovermiddel naar evenredigheid versterkt zouden uitvallen.
Zeer simpelen van geest hebben het wel eens geprobeerd door eenvoudigweg
meer geld te gaan drukken. Weer anderen hebben hun bankbiljetten in
tweeen geknipt, meenend dat alles nu wel dubbel zoo goed zou gaan.
Ach, waarom dat kostelijke bezit dan niet liever ineens in duizend snippers
gescheurd, dan zou alles ook duizendmaal beter geworden zijn. Een spotvogel onder ons heeft dergelijke welvaartsdroomen eens vergeleken met
het denkbeeld om voortaan onzen verjaardag tweemaal per jaar te vieren,
hetgeen stellig een verdubbeling onzer levensvreugde zou zijn, terwijl
bovendien ieder een kans zou krijgen om honderdvijftig jaar oud te worden.
Neen, ook met de knapste goocheltoeren kan zelfs de meest vermaarde
prestidigitateur geen konijntjes ter wereld brengen, al haalt hij ze nog zoo
verbluffend handig uit zijn hoogen hoed. Zelfs kleine broertje voelt al, dat
die meneer ze eerst in dien hoed heeft moeten stoppen, of in zijn mouwen
verborgen heeft gehad ; of misschien heeft hij uw aandacht eerst wat afgeleid of uw gezichtsvermogen in de war gebracht, net zoo fang tot gij
zweren zoudt... Maar greep hij zooeven niet ook een rijksdaalder uit de
lucht, ja wist hij zulk een begeerlijk muntstuk zelfs niet uit uw eigen neus
te halen, waar gij toch met groote stelligheid wist dat gij geen geheime
reserves hadt...
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Naastenliefde is gemeenschapsbelang
Er valt niet aan te ontkomen : het gemeenebest zal, al zoekende naar
mogelijkheden en middelen om het kwaad in den wortel aan te tasten,
ondertusschen de consequenties moeten aanvaarden van de gecompliceerdheid onzer economische samenleving. In dezen gedachtengang zal de gemeenschap zich offers moeten getroosten teneinde een gedeelte van haarzelve te behouden of te herstellen als deelnemers aan de voortbrenging,
aan het vervoer en distributie, en aan het verbruik. Wij alien beseffen
dat de ontwrichting ten principale hierdoor niet verholpen kan worden,
doch evenzeer zijn wij er ons van bewust, dat het leed onzes naasten gelenigd moet worden, evengoed als, naar wij hopen, jegens onszelf zal
geschieden, wanneer het ongeluk ons eens mocht bezoeken. Ten slotte zal
de een volmondig, de ander met eenige reserve, toegeven dat met deze
zorg niet alleen naastenliefde gemoeid is, doch tevens een nuchter economisch belang. En dit laatste valt naar logische begrippen altijd te herleiden
tot een gezond egoisme, dus tot jets dat ook van waarde is voor onze
zelfzuchtige Ikheid.
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HOE KAN MEN DE SCHOKKEN OPVANGEN?
Begin van twijfel of het wel vanzelf in orde zal komen. Oude Historie van een
kwarteeuw geleden. De oorlogsjaren leeren theorie in praktijk omzetten. Strijd
van het Kon. Nat. Steuncomite tegen uitputting. Voedselschaarschte brengt verschuiving in de ontwrichting. De gemeenschap leert collectief denken. Beroepskeuze
en vakverandering. Arbeidsbemiddeling bevordert voldoening aan vraag en aanbod.
Of er ooit een wereldarbeidsbeurs mogelijk zal zijn? Kansen en beperkingen van
emigratie. Verzekering door den betrokkene zelf, als afweer tegen voorbijgaand
gevaar. Onderlinge werkverdeeling.

N den loop onzer vorige bespiegelingen zijn wij reeds eenige malen blijven haken aan de even onplezierige
als onherroepelijke waarheid, dat het euvel der werkloosheid onmogelijk
in den grond aangetast kan worden zoolang men den dieperen oorsprong
van het kwaad niet in de hand heeft. Deze fundamenteele oorzaken nu
liggen, als gevolg der versnippering en onderlinge tegenwerking van
's werelds economische (en politieke) krachten, buiten het bereik van een
enkel land. Aldus is het gesteld ten opzichte van het internationale ruilverkeer, en evenzoo staat de zaak ten aanzien van de storingen die hier
en elders tot werkloosheid leiden.
Reeds klinkt deze eenvoudige stelling ons bijna als een banale fraze in
de ooren. Een waarheid als een koe ! — zoo is men geneigd uit te roepen.
Toch heeft het lang geduurd alvorens er van Overheidszijde aan het
eigenlijke vraagstuk voldoende aandacht is besteed om zelfs op een zoozeer
voor de hand liggende gedachte te kunnen komen. Hadde men durven
bevroeden dat er zulk een bruikbare kapstok klaar staat waaraan men
desgewenscht op ieder oogenblik het geheele geval kan ophangen, — de
toenmalige Regeering zou zich misschien met meer gemak door de parlementaire moeilijkheden heengeslagen hebben, welke zij tot haar verwondering plotseling op haren weg vond gelegd. Tot dusverre had alles steeds
zoo'n beetje vanzelf gemarcheerd. Er waren jaren van bloei en er waren
jaren van slapte. Nietwaar, in iederen winter kan het vriezen zoowel als
dooien. Nam de nood soms bijzondere afmetingen aan, dan wist men zich
daar op de eene of andere wijze wel uit te redden, de Regeering zoowel
als de arbeiders of de werkgevers. En toen dan ook op een keer het kamerlid
Troelstra aan de Regeering vroeg, welke houding zij van zins was aan te
nemen tegenover de op dat oogenblik bijzonder verontrustende werkloos43

heid, antwoordde de toenmalige minister Heemskerk met die hoffelijkheid
en bonhomie, welke dezen staatsman kenmerkten, dat de aangelegenheid
in kwestie de voile aandacht der Regeering had, en dat overigens de zaak
wel, zooals tot dusverre gebruikelijk, vanzelf in orde zou komen.
Ditmaal echter toonde het Parlement zich niet van zins om met een verklaring van dezen aard genoegen te nemen. En het gevolg was, dat de
Regeering zich genoopt zag om een Staatscommissie in te stellen, welke
zich zou bezighouden met de bestudeering van het vraagstuk der werkloosheid. Bij Koninklijk Besluit van 3o Juli 1909 werd deze Staatscommissie
benoemd, onder voorzitterschap van het kamerlid Treub. De opdracht
luidde om te onderzoeken:
a. in hoeverre de Regeering over de middelen beschikt, om snel en voldoende ingelicht te worden over den stand van de binnenlandsche arbeidsgelegenheden, den omvang en den aard van werkloosheid in de verschillende vakken, en welke aanvulling deze middelen behoeven;
b. wat de Regeering kan doen, hetzij door steun van personen of corporaties, hetzij zelfstandig, zoowel tot voorkoming of bestrijding van werkloosheid als tot leniging van de gevolgen daarvan.
Teneinde nu de overzichtelijkheid van deze beknopte historische samenvatting niet in het gedrang te brengen, sla ik alle vroegere pogingen om
voor dit onderwerp de aandacht te vragen maar over, daar zij tot geen
merkbaar resultaat hadden mogen leiden. Ook meen ik te mogen afzien
van een herhaling der oudere meeningen inzake den oorsprong en het
wezen der werkloosheid, omdat wij deze reeds in een vorig hoofdstuk de
revue hebben laten passeeren.
Voor de phase van den gedachtengang waaraan wij op het oogenblik toe
zijn, lijkt het mij voldoende om het in 1913 gepubliceerde rapport der
Staatscommissie-Treub te citeeren daar, waar het zich uitlaat over de bestrijding en de leniging der gevolgen van werkloosheid.

De Staatscommissie-Treub
Het rapport is in dit opzicht nog uiterst summier, hetgeen in die vroege
periode waarlijk niet te verwonderen is. Geconstateerd werd, dat aan deze
vraagstukken reeds eenige zorg werd gewijd door de Overheid zoowel
als door bepaalde organisaties van belanghebbenden en van belangstellenden. Maar tevens werd opgemerkt, dat er in die zorgen geen deugdelijk
systeem waar te nemen viel; er zat geen „lijn" in. De plaatsingsbureaux
en de organisaties voor arbeidsbemiddeling waren niet talrijk genoeg en
niet voldoende geoutilleerd. In hun optreden ontbrak het aan kracht;
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klaarblijkelijk aarzelden zij doorloopend wat zij al of niet moesten doen.
Opgemerkt werd, dat sommige vakorganisaties aan hare leden het reisgeld
betaalden om elders maar plaatsing te gaan zoeken. De figuur van verzekering tegen de kwade kansen van werkloosheid bleek vrijwel geheel te
ontbreken. Vermeld werd een streven tot overleg tusschen werkgevers en
werknemers de productie om te slaan over meer arbeiders dan strikt
noodzakelijk waren, teneinde aldus ontslag van een gedeelte hunner te
voorkomen. In bepaalde vakken, waarin van ouds drukke tijden met slapte
plachten of te wisselen, werden pogingen opgemerkt om de arbeidsgelegenheid te regulariseeren door het werk regelmatig te verdeelen naar tijdsperiodes en naar werkkracht. Ook werden neigingen aangetroffen om
nieuwen aanvoer van arbeiders te beperken, bijvoorbeeld door het scheppen
van een regeling voor het aantal toe te laten leerlingen; dit verschijnsel
deed zich voornamelijk voor in sterk gespecialiseerde vakken, waar zulks
eerder uitvoerbaar was dan in beroepen, waarin niet zulke bijzondere vakkennis vereischt was, en waar men dus het aanbod van werkkrachten niet
in de hand kon houden.
In den loop der periode van onderzoek (1909-191 I) viel gelukkig weer een
opleving te constateeren, zoodat de slotsom van het Rapport niet al te
somber behoefde uit te vallen. Desniettegenstaande toonde de Staatscommissie een open oog te hebben voor de mogelijkheid, dat in een min
of meer verwijderde toekomst een terugkeer van crisismoeilijkheden of
malaiseverschijnselen het vraagstuk opnieuw urgent zou kunnen maken,
hetzij voor het economische leven in het algemeen, hetzij in bepaalde
takken van bedrijf.

Werkloosheidsvoorzieningen in oorlogstijd
Hoe juist dit gezien was, bleek al heel spoedig na het uitbrengen van het
Rapport (1913). Want vlak daarop brak de wereldoorlog uit, en als gevolg
daarvan kreeg men ook in ons land plotseling een ontwrichting te aanschouwen van een hevigheid zooals nog nooit was voorgekomen, en van
een omvang die steeds toenam en niet te overzien was. Dat bovendien
ook boven ons eigen land het oorlogsgevaar voortdurend dreigend bleef
hangen, maakte het geval nog des te neteliger.
Deze ontreddering leidde tot de vorming van het Koninklijk Nationaal
Steuncomite 1914, weiks taak (volgens een perscommunique van 15 September igi4) o. m. omvatte, de werkloosheid te bestrijden, d. w. z. om allereerst te trachten, deze te voorkomen, teneinde daarna te helpen, den nood
te lenigen van hen die desondanks werden getroffen. Een bijzonder ge45

lukkige omstandigheid was, dat de heer Treub, die als voorzitter de werkzaamheden der Staatscommissie had geleid, inmiddels Minister geworden
was, en ook dit onderwerp onder zijn voorziening kreeg. Bovendien bracht
de ernst der tijden mede dat de Regeering, meer dan onder normale omstandigheden, vrijheid kon vinden om zonder omwegen door te tasten.
Dank zij dezen samenloop heeft in ons land het vraagstuk der werkloosheidsvoorziening juist gedurende die benarde oorlogsjaren een flinke beurt
kunnen krijgen; groote vorderingen zijn er in die periode bereikt, zoowel
in principieelen zin als ook wat betreft de practische uitvoering.
Onder de allereerste voorzieningen vinden wij eenige maatregelen, die zeer
sterk het kenmerk vertoonen van den eigenaardigen noodtoestand waarin
men toen verkeerde. Zoo b.v. samenwerking met het militaire bestuur
om het spoorwegverkeer te verbeteren. Voorts het wegnemen van belemmeringen in de binnenlandsche scheepvaart; het bevorderen dat het
crediet voor de nijverheid zou worden hersteld, dat grond- en hulpstoffen
konden worden verkregen, enz. Naarmate de voedselvoorziening in het
gedrang begon te komen, werd in toenemenden omvang aandacht gewijd
aan het scheppen van werkgelegenheid in tuinbouw en visscherij. Zoo
treffen wij een campagne aan om het verbruik van mosselen te bevorderen
door het verspreiden van practische recepten. Ook bij de zorg voor de
geregelde voorziening met steenkolen, wol en andere onmisbare grondstoffen vinden wij voortdurend een element van werkverruiming in overweging komen.
Voor zoover leniging van nood vereischt was, werd het verleenen van
rechtstreekschen steun overgelaten aan plaatselijke organisaties, in de gedachte dat deze de behoeften beter konden beoordeelen dan een centraal
lichaam. Dit laatste bevorderde werkverschaffing, arbeidsbemiddeling en
dergelijke wenschelijkheden slechts naar algemeene richtlijnen, en riep
hiertoe de medewerking in van de vakorganisaties. Afgezien werd van bemoeienis met armoede welke reeds tevoren bestaan had ; voorziening te
dezen opzichte meende men te moeten overlaten aan het normale Armbestuur.
Als een der hoofddoeleinden werd beschouwd het voorkomen van verarming en uitputting. Reeds zien wij de gedachte doorbreken, dat het in
crisisarbeid verdiende loon niet in zijn geheel van de ondersteuning behoorde te worden afgetrokken, daar anders de werklust zou verminderen.
Aan een circulaire van den Nederlandschen Bond voor Werkverschaffing,
opgenomen in een der verslagen van het Kon. Nat. Steuncomite (Nov.
1914) is de volgende principe-verklaring ontleend : „Van werkverschaffing

46

Foto C. J. Tirion

Brug over kanaal Zwinderen-Coevorden.

two

Foto C. J. Tirion

Huizen in het Witteveen (D.). Ontginning van een oppervlakte van ± i 000 H.A.

Boerderij in Friesland in werkverschaffing gebouwd.

Boerderijen in Friesland in werkverschaffing gebouwd.

aan valide arbeiders kan alleen dan iets goeds verwacht worden, wanneer
zij zoodanig wordt uitgevoerd dat alien die er aan meewerken het gevoel
hebben dat zij nuttigen arbeid verrichten." Geen heil werd dus verwacht
van oudere opvattingen, die aan het „werkhuis" deden denken, zooals
steenenkloppen of allerlei tewerkstellingen, welke op hinderlijke wijze het
kenmerk droegen van eigenlijk nutteloos te zijn. Daarentegen werd de
aandacht gevraagd voor werkobjecten waarvan een normale uitvoering
te kostbaar zou zijn, doch die door het element van crisissteun thans een
kans konden krijgen, zooals het aanleggen van rijwielpaden, het verbreeden
van wegen en meer van dien aard. De begrippen werkverschaffing en
werkverruiming bleken daarbij nog niet scherp onderscheiden te worden.
Bij het doorlezen der gedetailleerde verslagen, welke het Kon. Nat. Steuncomite met korte tusschenpoozen heeft doen verschijnen, trekt het de
aandacht, dat gaandeweg de problemen zich verschoven naar gelang de
conjunctuur zich wijzigde. De voortdurende verandering in de omstandigheden maakte onophoudelijke aanpassing noodzakelijk. Zoo zien wij een
tijd lang den drang naar werkverschaffing op den achtergrond raken, terwijl hoofdzaak werd de zorg voor de voedselvoorziening, voor kleeding
enz. Tevens bracht de allengs intredende duurte een grootere behoefte
aan ondersteuning met geld of in natura mede. Bepaalde schaarschte aan
werk vinden wij in dat tijdperk eigenlijk alleen in sommige door de conjunctuur zwaar getroffen bedrijfstakken, zooals het havenbedrijf, de aardewerkindustrie en eenige andere. Pas de herfst van 1916 bracht opnieuw
een toename van de werkloosheid, ditmaal inzonderheid in de bouwbedrijven. Deze verschuiving bracht weer de wenschelijkheid van werkverschaffing mede, als ook van het verleenen van bijdragen tot meerdere
verplaatsbaarheid der arbeiders. Ook ontstond er behoefte aan financieelen
steun bij het uitvoeren van bouwwerken, eenerzijds ter bestrijding van
de werkloosheid en anderzijds ter bevordering van den woningbouw ten
behoeve van den kleinen middenstand.

Een arsenaal van weermiddelen gevormd
Zoodoende hebben de oorlogsjaren in menig opzicht den grondslag gelegd
voor allerlei voorzieningen, wier nadere uitwerking tot een gedaante van
meer algemeen bruikbaren aard voorbehouden is gebleven aan de generatie,
die ook de verdere verschuivingen tijdens de daaropvolgende jaren heeft
medegemaakt. Een reeks van heftige schommelingen en experimenten,
nog steeds onder den invloed van de geweldige gebeurtenissen die van
1914 tot 1919 de menschheid geteisterd hadden, deed tijdelijken en veelal
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kunstmatigen bloei afwisselen met nieuwe inzinkingen; tot eindelijk over
de geheele linie de algemeene ontwrichting intrad die culmineerde in de
wereldcrisis, als wier beginjaar men 1929 pleegt aan te merken. In dien
tusschentijd had men dus gelegenheid gehad om zich omtrent allerlei
verschijnselen een juister oordeel te vormen, en om eenige ondervinding
op te doen terzake van de toepassing der onderscheiden mogelijkheden
om regelend op te treden. Het oogenblik is dus thans gekomen om dit
arsenaal van weermiddelen eens de revue te doen passeeren; op deze
algemeene wapenschouw kan zich dan vervolgens een nadere inspectie
van eenige afzonderlijke onderdeelen aansluiten.

Beroepskeuze
Reeds is tevoren aangetoond hoe gering de kans is om binnen de grenzen
van een land de diepere oorzaken der werkloosheid met eenig succes aan
te tasten. Thans kunnen wij dus overgaan tot het monsteren van een
wapensoort die in gedachtengang en beteekenis daar onmiddellijk op volgt,
nl. het rationaliseeren van het aanbod aan werkkrachten door een zoo
nauw mogelijke aanpassing aan de vraag. Dat een dergelijk verband ooit
volledig of innig zou kunnen zijn, valt natuurlijk niet te verwachten.
Daarvoor treden de veranderingen in de economische behoeften veelal
te plotseling of te grondig op, en bovendien hebben wij aan den anderen
kant te maken met den mensch als factor, die weliswaar voor aanpassing
vatbaar is, doch die als individu hiervoor tijd en nog menige andere
voorwaarde noodig heeft.
Er kan echter reeds voor zijn eerste verschijning op de arbeidsmarkt
worden getracht hem uit te rusten met die soort van werkkracht, waarnaar vermoedelijk vraag zal bestaan. Dit is dus feitelijk niets anders dan
de zorg, die op een zeker oogenblik ieder ouderpaar vervult : Wat moet
onze jongen worden? Veel pleegt hierbij van ouds te worden overgelaten
aan het toeval, of aan sleur, terwiji ook wel ijdelheid of een teveel aan
sentiment hun invloed doen gelden. Niet ieder krijgt bovendien de gelegenheid om te kiezen, en bovendien ontbreekt het bij het treffen eener keuze
menigmaal aan het meest elementaire inzicht, zoodat ook de vrije keus
een greep op goed geluk blijft. Van voorlichting wordt dan ook door
velen een gunstige uitwerking verwacht, hoewel natuurlijk het gevaar niet
denkbeeldig is dat men ondanks de grootste omzichtigheid nog altijd mis
kan raden, want tal van factoren zijn nu eenmaal niet te voorzien. Het
valt dan ook niet te verwonderen dat er, onder gereede erkenning van
de goede kanten, een zekere huivering waar te nemen valt om ter zake
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van beroepskeuze verder te gaan dan het wegruimen van de belemmeringen,
die uit onwetendheid en andere algemeene oorzaken kunnen voortkomen.
Door een sub-commissie van de Centrale Commissie van Bijstand voor
de Arbeidsbemiddeling is in 1918 een advies uitgebracht waarin werd
aanbevolen, een „Centralen Voorlichtingsdienst bij Beroepskeuze" te stichten, met het karakter van Rijksinstituut. Doel van deze instelling zou
zijn het verstrekken van adviezen aan hen, die zich voor de keuze van een
beroep geplaatst zien, hetgeen veelal in het laatste leerjaar der lagere
school het geval zal zijn; men kan zich dit oogenblik echter eveneens op
lateren leeftijd denken. Aanbevolen werd, naast dezen Centralen Voorlichtingsdienst een Beroepskeuze-Raad in het leven te roepen, voor advies
aan den Minister. Aan de Rijksarbeidsbeurs zou voorts een afdeeling voor
jeugdige personen verbonden moeten worden. Voor onvolwaardige arbeidskrachten werd een bijzonder orgaan wenschelijk geacht. Ter uitvoering
van dezen adviseerenden dienst werd voorgesteld hem te decentraliseeren,
door in de gemeenten plaatselijke bureaux van voorlichting bij beroepskeus
te stichten.
Deze Centrale Voorlichtingsdienst is bij nader inzicht niet tot stand gekomen. De aan dit lichaam toegedachte functie wordt thans vervuld door
een Centrale Vereeniging van particulieren aard, welke op goeden voet
staat met de Regeeringsorganen, doch niet, althans niet meer, door de
Overheid wordt gesubsidieerd.
Beroepsverandering

Nauw met de figuur van beroepskeuze verwant is die der geschiktmaking
voor een ander vak. Reeds in het Rapport der Staatscommissie-Treub
van 1909-1913 werd deze mogelijkheid vermeld als een middel tot tempering der gevolgen van arbeidsvermindering wegens invoering van machines. Sindsdien zijn er inderdaad eenige pogingen verricht om in deze
richting regelend op te treden, doch veel succes is daarbij niet behaald.
Zoo is in 192o onder voorzitterschap van den tegenwoordigen burgemeester
van Amsterdam ingesteld een Commissie van Advies voor overschakeling
van werklooze arbeiders uit andere vakken naar de bouwbedrijven, op
grond van de overweging, dat in deze laatsten vaak nog wel eenige ongeschoolde werkkrachten plaats kunnen vinden. De proef is echter niet zeer
geslaagd, en reeds in 1922 is deze Commissie weer opgeheven. Sindsdien
is in 1925 door enkele gemeenten (Leiden, Urk) een cursus gesticht voor
het aanleeren van een nieuw beroep, doch van een verdere neiging der
Overheid om zich op dit delicate en verantwoordelijke terrein te bewegen,
49

kan niet worden gesproken, hoewel in de praktijk de pogingen nog worden
voortgezet, o. a. door het overschakelen van bouwvakarbeiders op ontginningswerkzaamheden.

Arbeidsbemiddeling
Meer voldoening heeft men beleefd van de arbeidsbemiddeling, een voorziening waaraan niet alleen behoefte bestond, maar die zich daarenboven
vatbaar toonde voor practische toepassing. In den grond berust deze zorg
op de gedachte dat, zooals wij reeds in een inleidend hoofdstuk gememoreerd
hebben, bij elk bedrijf een reserveleger van arbeidskrachten pleegt te behooren, in welks behoud een economisch belang ligt voor den werkgever,
terwijl anderzijds de werknemers er belang bij hebben, dat deze reserves
niet in ongebruikten toestand een druk gaan uitoefenen op de arbeidsvoorwaarden. Aanvankelijk ressorteerde deze functie onder het eertijds zoo
rekbare departement van Waterstaat, doch toen in 1918 het departement
van Arbeid werd ingesteld, kon de in 1916 gevormde Rijksdienst der
Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling daarheen overgaan. Bij
die gelegenheid werd de Centrale Commissie van Bijstand uitgebreid op
een wijze, die onafgebroken contact met de werkgevers- en werknemersorganisaties mogelijk maakte. Het Rijk werd ingedeeld in 3o districten,
elk met een districts-arbeidsbeurs. Daarboven stond de Centrale Rijksarbeidsbeurs, waarin alle draden van de arbeidsbemiddeling samen kwamen. In de gemeenten trof men aan gemeentelijke arbeidsbeurzen of
correspondentschappen van arbeidsbemiddeling, en ook wel particuliere
organen voor ditzelfde doel. Ofschoon deze arbeidsbemiddeling uit den
aard der zaak geen nieuw werk schept, doch slechts regelend kan optreden,
is in de praktijk reeds afdoende gebleken, dat zij zeer nuttige diensten
bewijst.

Mi gratie van arbeidskrachten
Als een der gevolgen van deze arbeidsbemiddeling als poging om de
schokken, welke door de verschuivingen in de werkgelegenheid veroorzaakt
worden, zoo goed mogelijk op te vangen, vinden wij voorts de binnenlandsche verplaatsingen van arbeidskrachten. Een figuur dus, die naar
haar wezen in menig opzicht te vergelijken is met de landverhuizing.
Men zou zich een arbeidsbemiddelingsdienst kunnen denken, die zich
over de geheele wereld uitstrekte, in plaats van, zooals bij ons, slechts over
ons eigen grondgebied. Een uitbreiding in dien zin is dan ook reeds beproefd binnen het kader van het Britsche rijk, in samenwerking tusschen
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moederland en overzeesche dominions. Ook is een kiem van samenwerking
tusschen Nederland en enkele andere landen reeds aanwezig, want er
vindt tusschen ons land en eenige andere landen, door tusschenkomst
van de wederzijdsche arbeidsbemiddelingsorganen, uitwisseling van arbeidskrachten plaats. Als voorbeeld mogen worden genoemd overeenkomsten
die gesloten zijn met de Belgische, Duitsche, Engelsche en Zwitsersche
regeeringen.
De binnenlandsche migratie pleegt zich, evenals de buitenlandsche, gedeeltelijk spontaan te voltrekken, doordat de werkzoekenden vanzelf samenstroomen naar die kernen, waar nieuwe mogelijkheden zich voordoen.
Reeds hebben wij in dit opzicht den trek naar de steden vermeld, alsmede
een daarmee overeenkomstige concentratie op punten, waar snelgroeiende
bedrijven als magneet optreden.
Intusschen kan men zich eveneens denken dat dergelijke volksverplaatsingen
door onderling overleg bevorderd of zelfs opzettelijk geschapen worden,
met of zonder steun van de Overheid of van plaatselijke besturen. Een
treffend voorbeeld is geweest de overplaatsing van een groot aantal gezinnen uit Drente (de gemeente Emmen alleen leverde er reeds omstreeks 400) naar de omgeving van Eindhoven ; aldaar vertoonden namelijk
de Philipsfabrieken een schier onverzadelijke behoefte aan lichtere werkkrachten, als hoedanig de zoons, en in nog sterkere mate de dochters uit
die veelal zeer kinderrijke families, konden worden gebezigd. Voor de
gezinshoofden zelf was echter niet of nauwelijks plaatsing mogelijk, doch
ook hierop werd raad gevonden door hen werkzaam te stellen op ontginningen in de heiderijke omgeving van Eindhoven.
Dientengevolge werd een tweeledig doel bereikt : het in de onmiddellijke
nabijheid der fabrieken vestigen van een gezeten arbeidersstand, waaruit
de industrie de benoodigde werkkrachten doorloopend zou kunnen recruteeren ; en tevens het scheppen van nieuwe landelijke werkgelegenheid
door uitbreiding van den bruikbaren cultuurgrond. Ook in Twente is
een soortgelijke vestiging van Drentsche gezinnen tot stand gekomen, maar
sindsdien is in de textielnijverheid zelf een ernstige werkloosheid ingetreden,
als gevolg waarvan het succes dier maatregelen ongunstig is beinvloed.
Dit neemt intusschen niet weg, dat het beginsel zoowel als de toepassing
daarvan bewezen hebben voor de praktijk volkomen bruikbaar te zijn.
Doeltreffende opleiding van het opgroeiende geslacht zal daarbij aan de
verplaatsbaarheid der bevolking ten goede komen. De afdeeling Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling verleent bij de verplaatsing van
arbeidskrachten steun namens het Rijk.
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Intusschen heeft misschicn juist de ervaring met de binnenlandsche migratie
het beste aangetoond, dat ook de landverhuizing in den gangbaren zin van
dit woord niet te vermijden zal zijn; met name ten opzichte van het ten
plattelande hier en daar beknellende surplus aan arbeidskrachten van
overwegend agrarisch karakter zal het moeilijk vallen om regulariseerend
op te treden zonder dat althans een gedeelte van dit overschot emigreert.
Hierbij doet zich dan echter de minder prettige gevolgtrekking voor, dat
het eigen land in dat geval juist de beste elementen zal zien heengaan,
terwijl het minder vitale gedeelte achterblijft. Eensdeels immers zullen
enkel de krachtigsten en de jongeren kans maken op succes in het nieuwe
land van vestiging. Anderdeels kan ook het redelijke niet worden ontkend
dat de ouderen, die met zoovele banden aan hun omgeving vastzitten,
hun plaats behouden, en dat de jongeren dan maar een beter heenkomen
moeten zoeken. In bepaalde streken zal ook dit echter niet voldoende
zijn, nl. wanneer de geheele bestaansmogelijkheid der bevolking door
eenigerlei oorzaak dusdanig wordt geschokt dat er ook voor de ouderen
nauwelijks werkgelegenheid overblijft. Zulks is o. a. het geval in de oeverstrook van de voormalige Zuiderzee, alwaar een zekere overgangstoestand
onvermijdelijk voorziening zal eischen wegens de ingrijpende wijzigingen
die zich in den aard der plaatselijke bezigheden voordoen.
Doch bepalen wij ons tot den hoofdschotel : de emigratiekansen voor jongeren.
Waar kunnen zij thans heen? Schier overal in de wereld heerscht slapte
en werkloosheid, zoodat overgang naar loonarbeid in een ander land slechts
zelden mogelijk zal blijken. Ook is vestiging in bestaande landbouwgebieden of kolonisatie in nieuwe volstrekt niet altijd uitvoerbaar. Tegen
nederzetting als Boer verzet zich in de eerste plaats de heerschende overproductie ten opzichte van de meeste agrarische producten; bovendien is
voor een dergelijken vorm van landverhuizing nogal wat geld noodig,
en wie dit zelf bezit, zal doorgaans niet degene zijn die zich in de allereerste
plaats tot vertrek geroepen voelt, terwijl ook voor de Overheid het financieren
van een eenigszins omvangrijke vestiging naar overzee een vermoedelijk
onaanvaardbare geldelijke last zou beteekenen; te meer wanneer aan uitzending nog moet voorafgaan het geschiktmaken van niet-agrarische arbeiders voor een koloniseerend leven. Niettemin zou stellig resultaat te bereiken zijn met tewerkstelling van bescheiden en levenskrachtige gezinnen
van keuterboertjes of landarbeiders in overzeesche landen, waar de bodem
nog ruimschoots beschikbaar is, en waar een handwerkende familie zich
met eigen arbeid althans een sober bestaan kan verschaffen. Er zou dan
evenwel nauwe samenwerking noodig zijn tusschen de ter weerszijden be52

trokken landen, elk in contact met dusdanige organisaties als voor dit
doel goede diensten kunnen bewijzen. In dit verband verdient vermelding
het werk van de Stichting Landverhuizing Nederland, die reeds veel gedaan heeft om emigratie naar overzeesche landen in de juiste banen te
leiden, o. a. naar Argentinie, Canada en Zuid-Afrika. In dit laatste land
werden in 1935 tot midden 1936 ongeveer Ivo personen geplaatst. Tusschen deze Stichting en de Nederlandsche Regeering bestaat nauwe samenwerking, en het schijnt aanbeveling te verdienen op dezen weg voort te
gaan. Zoo meent schrijver dezes uit persoonlijke ervaring, dat ongetwijfeld
voor Drentsche gezinnen plaatsing te vinden zou zijn in bepaalde streken
van Brazilie, met name in de koffieverbouwende binnenlanden van den
staat Sao Paulo, aanvankelijk als loonarbeider op de plantage, met gebruik
van woning en moesgrond, vervolgens na volbrachten leertijd als eigengeerfde klein-landbouwer voor het gemengde bedrijf. Het stemt hoopvol,
dat de Nederlandsche Regeering zoojuist een vakkundig onderzoek naar
deze en aanverwante mogelijkheden heeft doen instellen, waarvan de
uitkomst met belangstelling tegemoetgezien mag worden.
Voor het overige zal men zich zoo goed mogelijk moeten behelpen met
uitbreiding en verbetering van den cultuurgrond binnen het eigen land.
Over deze werkzaamheden, beschouwd in het licht van onmiddellijke
arbeidsgelegenheid, komen wij in een afzonderlijk hoofdstuk te spreken;
in het verband van het oogenblik dienen wij aan deze maatregelen vooral
aandacht te schenken als middelen tot blijvende vermeerdering van de
bestaansmogelijkheden ten plattelande, dus als zulke voorzieningen welke,
naar wij tevoren reeds zagen, menigmaal in staat zijn gebleken om de
noodzaak tot landverhuizing weg te nemen of althans te verzwakken, ook
al was het eigen land nag zoo dicht bevolkt. Dat een dergelijke binnenlandsche oplossing ook voor de algemeene welvaart ter plaatse van groote
beteekenis zou zijn, mag gevoegelijk worden aangenomen; dit blijkt wel
uit de geringe geestdrift waarmede o. a. de plaatselijke winkelstand het
wegtrekken der bevolking aanschouwt!

Werkloosheidsverzekering
In den loop van de ontwikkeling onzer samenleving hebben de meeste
kwade kansen, waaraan onze stoffelijke welvaart blootgesteld pleegt te
zijn, zich vatbaar getoond om geneutraliseerd of althans aanmerkelijk
getemperd te worden door het sluiten eener verzekering. De juridische
figuur daarvan is een „kansovereenkomst", dus populair uitgedrukt een
soort van wettelijk geoorloofde weddenschap of loterij. Wat den wetgever
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er toe gebracht kan hebben om juist dezen vorm van hazardspel toe te
laten, terwijl de meeste andere niet worden geduld, wordt verklaarbaar
wanneer men zich rekenschap geeft dat het doel van deze soort kansspel
juist is om onzekerheid te vervangen door een toestand die zoo dicht
mogelijk aan zekerheid grenst.
Welke objecten en welke risico's al zoo in aanmerking komen, schikt zich
vanzelf naar de behoeften der samenleving, zonder naar vaste regelen te
luisteren. De omvang en het belang des verzekerden weerspiegelen zich
uiteraard in de hoogte van het door hem tevoren te brengen offer.
Ook tegen het gevaar om werkloos te worden, is dit wapen der verzekering
natuurlijk denkbaar, en nu wij bier alle beschikbare strijdmiddelen de
revue laten passeeren, mag ook een enkel woord over de werkloosheidsverzekering niet ontbreken. Overigens is dit onderwerp echter omvangrijk
en gewichtig genoeg om er later nog eens een afzonderlijke beschouwing
aan te wijden, nadat wij dezen vorm van verdediging eerst op de juiste
plaats hebben gerangschikt.
Er bestaat van ouds verschil van meening over de vraag, of het dekken
van dit risico (evenals ook van nog menig ander) door de gemeenschap,
dus door den Staat dient te geschieden, dan wel moet worden overgelaten
aan het particulier initiatief.
Tot dusverre heeft de Staat ten aanzien van dit onderdeel geen aanleiding
gevonden om zelf in de gedaante van verzekeraar op te treden, noch ook
om de verplichtingen, waartoe hij zich jegens de gemeenschap gehouden
mocht achten, door een verzekering bij derden te dekken. Daarentegen
heeft een deel der arbeiders getracht, zichzelf en elkander te helpen door
het vormen van onderlinge werkloosheidskassen, welke grootendeels belichaamd zijn in hunne vakorganisaties. En in aansluiting hierop kan nu
de Overheid zich bereid verklaren om aanvullend op te treden door een
bij slag te verleenen, hetzij reeds terstond op de contributies welke door
de arbeiders zelf doorloopend worden gestort (zgn. Deensche stelsel), hetzij
pas bij het verrichten der uitkeeringen (zgn. Gentsche stelsel).
Deze vorm van wat men gemeenlijk werkloosheidsverzekering noemt is
echter niet in staat om een recht op onbeperkte uitkeering te scheppen.
Eerder zou men deze gedaante van risicoverspreiding mogen beschouwen
als een soort van collectieven spaarpot, waaruit een ieder ten slotte slechts
zooveel kan trekken als er door of voor hem in gestort en aan rente gekweekt
is. Zoodra dit bedrag opgeteerd is, houdt het recht op uitkeering vanzelf
op. Aangezien nu de bijdragen welke de arbeiders in staat zijn uit eigen
middelen op te brengen, natuurlijk steeds van bescheiden omvang blijven,
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en aangezien ook de verdere aanwas van dit kapitaaltje aan grenzen gebonden is, kan deze vorm van beveiliging tegen kwade kansen alleen maar
baten, wanneer de werkloosheid niet te lang aanhoudt. Voor overbrugging
van korte periodes is deze werkloosheidsverzekering dus stellig zeer goed
bruikbaar, maar tegen een langdurige crisis is zij niet bestand. Dan raakt
deze weerstandskas uitgeput, en de trekker raakt „uitgetrokken".
Wat dan? Voor de kerk of voor particuliere zorg is dit onderwerp te zwaar.
Hier kan slechts wederom de Overheid regelend optreden. In een volgend
hoofdstuk zullen wij uitvoeriger nagaan hoe deze steunverleening in elkaar
zit, en welke overwegingen daarbij in het geding komen. Als verlengstuk
op dezen vorm van gemeenschapszorg zullen wij daarna de verdere ondersteuningen zien optreden, welke dan reeds op het terrein van humanitair
werk komen te liggen, zooals Armenzorg of, zooals het meer recente
spraakgebruik het op ontegenzeggelijk veel kieschere wijze noemt : Maatschappelijk Hulpbetoon.
Uitspreiding van aanwezig werk

De tot dusverre besproken afweermiddelen hadden eigenlijk in hoofdzaak
tot doel het temperen van de gevolgen der werkloosheid, hetzij door te
trachten den schok te breken, hetzij door regelend op te treden, daar
waar het toeval niet voldoende te vertrouwen scheen. Van dezen aard
is o. a. ook het reguleerend ingrijpen ten aanzien van de werkgelegenheid
in een bepaald vak of bedrijf. Voorzieningen van dezen aard zijn door
sommige vakvereenigingen uit eigen kracht getroffen, zooals in de diamantbewerking. Ten opzichte van weer andere beroepen bleek het gewenscht,
dat de Overheid tusschenbeiden kwam met de bedoeling om zooveel
mogelijk te streven naar gelijkmatigheid in de verdeeling der opdrachten,
om te vermijden dat alles opeens zou loskomen, terwijl andere deelen des
jaars geen bezigheid zouden opleveren. Deze wensch bleek ook om te maken
dat bij het vechten om de brokken niet de een met den geheelen buit zou
gaan strijken, terwijl de ander leeguit zou gaan. Van het eene type kan
als voorbeeld worden vermeld de bemoeiing ten behoeve der regulariseering
van schilderswerk, opdat dit zoo gelijkelijk als practisch doenlijk was,
over de verschillende seizoenen zou worden uitgespreid. Van het andere
hebben wij een voorbeeld in de evenredige vrachtverdeeling onder de
binnenschippers. Dat dergelijke maatregelen geen aanspraak maken op
een hoogere functie dan die eener poging tot verzachting der uiterste
scherpte, spreekt vanzelf. Ook valt, gezien de natuurlijke neiging tot
ontevredenheid met ons lot, welke den mensch in luttele duizenden jaren
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van holbewoner tot troetelkind der moderne techniek heeft doen uitgroeien,
nauwelijks te verwachten dat in de kringen der betrokkenen de resultaten
dezer bemoeiingen algemeene of onverdeelde instemming vinden.
Maar het is nu eenmaal niet zoo eenvoudig om guldens te munten die
vijf kwartjes bevatten, — hoewel het in 's menschen geschiedenis nimmer
ontbroken heeft aan verleidelijke beloften van overeenkomstige strekking.
Nieuw werk scheppen vermogen al deze maatregelen uiteraard niet. In
dat opzicht zullen wij aanstonds een geheel afzonderlijke groep van voorzieningen onder de loupe nemen, welke zich ten doel stellen om, hetzij
door verstandige samenwerking te bereiken dat er meer werkelijke arbeid
te verrichten komt, hetzij — indien dit nog niet toereikend is — te zorgen
dat althans de aanwezige arbeidskracht niet in lediggang wellicht achteruitgaat, doch tenminste tot nuttige doeleinden wordt aangewend, ook al
zou daar, zooals de volksmond het uitdrukt, „geld bij moeten". De lezer
herkent in deze poging tot zeer eenvoudige omschrijving zeker wel de
begrippen werkverruiming en werkverschaffing, doch ook die beide bijzonder belangwekkende bestanddeelen van ons onderwerp zullen pas
verderop nader in oogenschouw genomen worden.
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,L, OEN in den loop onzer maatschappelijke ontwikkeling gaandeweg het inzicht zich baan brak, dat werkloosheidszorg niet verdiende te worden gerangschikt onder liefdadigheid,
was tevens de tijd rijp geworden voor de gedachte aan eigen hulpverleening
door de arbeiders. Hun voortschrijdende groepeering tot vakorganisaties
maakte het eensdeels mogelijk om op collectieven grondslag een voorzorg
van voldoende beteekenis te scheppen, terwijl anderdeels de gelegenheid
tot samenwerking met overheidsorganen hierdoor werd vereenvoudigd.
In deze laatste richting is de verdere groei van de denkbeelden en van
hunne toepassing zich dan ook vrijwel onafgebroken blijven voortbewegen.
De Overheid (onverschillig of dit nu de Staat was dan wel een plaatselijk
bestuurslichaam) verklaarde zich bereid om aanvullend op te treden daar,
waar door de werknemers zelve getoond werd, dat zij zich ook hunnerzijds
van hunne verantwoordelijkheid bewust waren.
Nu zal men uiteraard ten opzichte van de gevolgen dezer twee-eenheid
wederom opvattingen van verschillende draagwijdte ontmoeten. Aan den
eenen kant pleegt te worden betoogd dat aan arbeiders, die door het
periodiek brengen van een offer bewezen hebben, zich bijtijds tegen slechte
tijden te willen dekken, op dien grond een zekere preferentie toekomt,
met name wanneer zij „uitgetrokken" raken en dus na uitputting van
eigen reserves een beroep op de gemeenschap moeten gaan doen. Aan
den anderen kant wordt aangevoerd, dat er geen verschil gemaakt mag
worden tusschen georganiseerde en niet-georganiseerde arbeiders, opdat
niet de steunverleening een propaganda-artikel voor het vakvereenigingswezen worde. Evenzoo wordt er gewezen op het minder gewenschte dat,
ingeval georganiseerde arbeiders achteraf uit hun werkloosheidskassen
wegloopen, de Overheid niettemin voor de voile ondersteuning zou bijspringen; in dat geval zouden de wegloopers immers hun braaf betalende
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kameraden uitlachen om hun onnoozelheid om offers te brengen daar,
waar zij hetzelfde om niet kunnen deelachtig worden. Wie niet verzekerd
is — aldus redeneeren degenen, die hier aan het woord zijn — geeft daar–client
mee blijk dat hij hulp uit eigen kracht versmaadt en voor hem _
dan enkel nog de Armenwet in aanmerking te komen.
Het is en blijft een netelig onderwerp. Ongetwijfeld behoort er plaats te
zijn voor een waardeerende gedachte ten opzichte van tijdig verzekerden
en dus eveneens ten aanzien van „uitgetrokkenen". Maar in de praktijk
blijkt deze overweging niet zoo eenvoudig toe te passen.
Met de tweeslachtige afkomst van deze ondersteuning houdt tevens verband het vraagstuk, welke inmenging in de vrijheid van het individu er,
op grond van de bijdragen uit de publieke kas, al dan niet aan de Overheid
toekomt. In dit opzicht hebben de oorspronkelijke opvattingen zich zeer
sterk gewijzigd. Aanvankelijk werd den steuntrekkende wel verboden, zich
b.v. in een logement te vertoonen, en ook in andere opzichten werd toezicht uitgeoefend op de wijze, waarop hij zijn geld besteedde. Naar gelang
echter het karakter van „bedeeling" afsleet, en de vakorganisaties werden
ingeschakeld, kon de gedachte aan controle van dezen aard worden losgelaten. Wij zullen aanstonds nagaan, welke overwegingen zich in dit
opzicht tegenwoordig voordoen, doch dienen eerst wel even te volgen
hoe deze werkloosheidsondersteuning in den loop der jaren is uitgegroeid
tot wat zij heden is.

De ontwikkeling der werkloosheidsverzekering in ons land
Sinds 1906 vinden wij in Nederland toepassingen van het zgn. Gentsche
stelsel, waarvan Louis Varlez de geestelijke vader is. In een vorig hoofdstuk
hebben wij gezien dat volgens dit stelsel de Overheid (in dit geval het
gemeentelijke Werkloosheidsfonds) een bijslag verleent op de uitkeeringen
welke door de vakvereenigingskassen worden gedaan, zulks in tegenstelling
tot het zgn. Deensche stelsel, waarbij deze bijslag reeds terstond op de
bijdragen der arbeiders aan hun kas wordt uitbetaald.
Begin 1909 waren in Nederland ruim I00.000 georganiseerde arbeiders,
van wie 23.500 aangesloten waren bij een werkloozenkas. Op 1 Januari
1914 was deze laatste categorie aangegroeid tot 70.481 arbeiders, die tegen
werkloosheid verzekerd waren, waarvan 34.533 aangesloten bij gemeentelijke fondsen.
De Staatscommissie-Treub (1909-1913) beval het Gentsche stelsel aan.
Reeds zagen wij, hoe de groote en plotselinge werkloosheid die bij het
begin van den oorlog viel waar te nemen, de aanleiding is geworden om
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dit geheele onderwerp eens grondig aan te pakken, waarbij men onder
den druk der tijden weldra heeft geleerd om nieuwe en veelal betere wegen
te bewandelen.
Zoo was in 1914 de Nederlandsche Werkloosheidsraad opgericht om de
dreigende ineenstorting van de werkloosheidsverzekering te voorkomen.
Ondertusschen zocht het Kon. Nat. Steuncomite in samenwerking met
de vakvereenigingen naar middelen, om werkloosheid te voorkomen, althans te bestrijden, en tenminste hare gevolgen te temperen.
Een noodregeling, waaraan de naam Treub verbonden is, waarborgde
toen aan leden van werkloosheidskassen een permanent recht op uitkeering
gedurende werkloosheid, doch de voorwaarde werd gesteld, dat 1/4 van
de kas onaangetast moest blijven. Zoodra dit geval intrad, namen uitkeeringen door Rijk en gemeenten deze taak van de kassen over. Aldus
is tot 1916 deze tijdelijke regeling van kracht geweest. Van 1 September
1914 tot 3o April 1916 is krachtens deze regeling aan werklooze arbeiders
uitgekeerd f 4.113.419, waarvan het Rijk f 2.035.229 gedragen heeft, de
gemeenten f 1.567.546 en de vakvereenigingen f 5Io.644.
Dit stelsel had de vorming van werkloosheidskassen sterk bevorderd en
daarom werd voortzetting wenschelijk geacht.
In September 1916 is toen de Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering
en Arbeidsbemiddeling ingesteld, aanvankelijk als onderdeel van het
Ministerie van Waterstaat en sinds 1918 van het toen gevormde Ministerie
van Arbeid, tegenwoordig genaamd Ministerie van Sociale Zaken. In 1916
werd een algemeene maatregel van bestuur uitgevaardigd, genaamd Werkloosheidsbesluit 1917, die een regeling bevat inzake subsidieering door
Rijk en gemeenten van vereenigingen van werklieden en bedienden voor
van haar uitgaande werkloozenkassen. Meermalen is aandrang uitgeoefend
op de Regeering, om dit onderwerp bij de wet te regelen en in 1933 is
een voorontwerp van wet bij den Hoogen Raad van Arbeid aanhangig
gemaakt, dat o. m. voorzag in de instelling van een crisiswerkloosheidsfonds. Hoewel de Hooge Raad van Arbeid zich in meerderheid uitsprak
voor een totstandkoming van een crisiswerkloosheidsfonds, werd deze aangelegenheid tot dusver nog niet bij de wet geregeld en is het dus gebleven
bij het Werkloosheidsbesluit 191 7.
Een denkbeeld, inzake de verhouding tusschen de vrijwillige bijdragen van
werknemerszijde en de uitkeeringen, welke worden verstrekt, moge men
zich vormen aan de hand van onderstaand overzicht, overgenomen uit
het Verslag van den Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling over 1935.
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OVERZICHT VAN DE BIJDRAGEN, DE UITKEERINGSBEDRAGEN EN DE UITKEERINGSTERMIJNEN OP 1 JULI 1935

Werkloozenkassen van vereeniging van

Bakkers
Bouwvakarbeiders
Diamantbewerkers
Fabrieksarbeiders
Handels- en kantoorbedienden . . .
Hotelpersoneel
Houtbewerkers, meubelmakers • • • •
Kapperspersoneel
Kleermakers, naaisters, enz
Land- en tuinarbeiders
Lithografen
Metaalbewerkers
Mijnwerkers
Schilders
Sigarenmakers
Slagers
Steenfabrieksarbeiders
Straatmakers
Stukadoors
Technici
Textielarbeiders
Typografen
Transportarbeiders, waaronder zeelieden en zeevisschers
Werkmeesters

Dagelijksche
uitkeering

Wekelijksche
bijdrage

12-25 Ct.
50-70 »
100 ,,,

37-30 3 ,
12-29 ,,,
20-30 »

f

2,85-3,5o

2,35
3,00
2 ,5 0
2,60
3,00-5,00
3,00
2,6o
3,00
2,35-2,40
1,40-1,70

Aantal
uitkeeringsdagen
per jaar

6o go
36-5o
78
6o
72-96
40-66

35-55 ,,
27 ,,
30-36 ,,
35-50 ,,
15-25 ,,
3o-35 ,,
30 ,,
55 ,,
32-40 ,,
18-32 ,,
32-40 ,,
55 ,,
8o ,,
52-75 ,,
25-26 5,

2,40-3
2,75
2,50
2,50
2,85
2,6o
2,50
2,75
4,00-4,50
2 , 8 5 3,00

20 ,,,

5,3 1

6o
54-6o
6o
45
50
go
48
go

25- 40 , ,
30-50 „

2,25

36-42

4,00-4,50

90

5,3 2

54
78
42-48
4 2-48
go
6o
72
50

In 1935 hebben de verzekerde arbeiders in totaal aan bijdragen opgebracht f 7.800.000,
of gemiddeld 27 cent per lid en per week. Door de
Overheid is in dat jaar aan subsidie betaald f 12.700,000,—, waarvan
f 7.800,000,— normaal subsidie (Ioo % van de bijdragen) en f4.9oo.000,—
extra subsidie (boven i oo % van de bijdragen).
Leden van werkloozenkassen, die nog geen uitkeering uit die kassen kunnen
ontvangen, of geen recht op uitkeering meer uit die kassen kunnen doen
gelden, worden in den regel gesteund volgens steunregelingen, welke door
de gemeenten worden vastgesteld en in de kosten waarvan door het Rijk
subsidie wordt verleend.
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Richtlijnen voor Steunverleening

Wanneer wij thans willen nagaan, welke maatstaf in verschillend opzicht
bij het verleenen van werkloosheidssteun wordt aangelegd, dan dienen
wij ons eerst rekenschap te geven van het wezen dier ondersteuning, voor
zoover dit tenminste niet reeds uit het historische relaas naar voren is
getreden. Bij armenzorg geldt de subjectieve overweging, dat slechts in
die behoeften wordt voorzien, welke bij het betrokken individu worden
geconstateerd; de bedeelde weet dus van te voren niet wat hij krijgen zal.
Daarentegen wordt bij steunverleening een objectieve norm in acht genomen, waarbij het uit te keeren bedrag wordt vastgesteld aan de hand
van de geldende regeling; intusschen ontbreekt het evenmin aan opvattingen die meenen, dat ook hier een onderzoek naar de individueele behoeften niet overbodig is, inzonderheid voor zoover betreft den aard der
nooden. Wij zien hier tot uiting komen een begrijpelijk meeningsverschil
aangaande het bestaansrecht der steunverleening, waarbij aan de eene
zijde wordt betoogd, dat de werklooze hierop een rechtmatige aanspraak
kan doen gelden, terwijl aan den anderen kant de overtuiging heerscht, dat
van een strikte verplichting jegens hem niet gesproken kan worden. Deze
verscheidenheid van opvatting komen wij op dit gebied voortdurend en
bij alle onderdeelen tegen. Het dichtste naderen deze inzichten elkaar
daar, waar de vrees tot uiting komt, dat de werknemer wel eens te veel
kon gaan wennen aan de gedachte om op Vadertje Staat te gaan leunen.
Vandaar de eisch, dat de steunnormen zich zullen beperken tot minimale
zorgen voor levensonderhoud, en dat zij tevens een behoorlijk eind beneden
de schaal van verdiensten in het normale bedrijf zullen blijven. Er mag dus
niet te weinig worden uitgekeerd, maar evenmin te veel, anders zou de
prikkel tot normalen arbeid verminderen, hetgeen tot verslapping van het
moreel der arbeidstroepen zou leiden, en dus tevens het productieve vermogen der gemeenschap zou aantasten. Wij komen hier straks nog op terug.
In dien zelfden gedachtengang wordt voorts de wenschelijkheid betoogd,
dat ook de arbeiders zelf iets meebetalen, opdat zij den steun niet gaan
beschouwen als een gratis beroep op de Overheid, waarmee niet al te
zuinig behoeft te worden omgesprongen. Voor verzekerde arbeiders kan
deze bijdrage via hun kassen worden verricht.
Een geschilpunt van meer theoretischen aard is verder de vraag of er
aan de ondersteuning een recht op later verhaal behoort te worden verbonden. Ontegenzeggelijk zou een dergelijke verplichting tot uiteindelijke
terugbetaling den lust tot „trekken" temperen; in de practijk wordt deze
eisch echter niet vernomen.
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Onder de verdere voorwaarden vinden wij het voorschrift, dat de steuntrekkende ingeschreven moet zijn bij een arbeidsbeurs, alsmede dat hij
arbeid waarvoor hij lichamelijk geschikt is, niet mag afwijzen, op straffe
van intrekking der steunverleening. Sommige gemeenten gaan nog een
stap verder, en passen gedwongen tewerkstelling toe in plaats van enkel
geldelijken steun te verleenen; hiervan wordt een natuurlijke schifting
verwacht in werkwilligen en werkschuwen, en zelfs wordt hierin een doeltreffend middel gezien om het opkomen eener categorie van „beroepswerkloozen" te voorkomen.
Inzake controle is overigens de meest algemeen bekende en zelfs in ons
spraakgebruik overgegane maatregel de eisch van het „stempelen", d. w. z.
dat de steuntrekkenden zich in persoon regelmatig moeten komen aanmelden om door hun aanwezigheid in het stempelbureau te bewijzen, dat
zij inderdaad werkloos zijn. Voor eventueel ontbrekende stempels wordt
dan een overeenkomstig deel van den steun ingehouden.

Bijdragen in natura
Een zeer bijzondere vorm van steunverleening is tenslotte die, welke verleend wordt in de gedaante van bijdragen in natura. Aldus is reeds zeer
lang gehandeld bij de kerkelijke of burgerlijke armenzorg, door brandstof,
voedsel en kleedij te verstrekken. Ook echter in het algemeen kan men
zich het verleenen van hulp in natura zeer goed denken als maatregel,
die reeds een iets hoogeren graad van zekerheid geeft, dat het gegevene
ook werkelijk voor het beoogde doel zal dienen. Nietwaar, hoe velen zijn
er niet die voor een hongerig medemensch altijd een boterham beschikbaar
hebben, doch die tegen een gift in geld bezwaar zouden maken, omdat
men nooit kan weten of dat penninkske niet aan „verkeerde dingen" besteed zal worden. Een werkelijk grondig toezicht op de uiteindelijke bestemming is echter in onze samenleving niet denkbaar, en misbruik blijft
altijd nog mogelijk; zelfs de liefderijk gegeven boterham is door beroepsbedelaars wel eens gebezigd als grondstof voor een breed opgezette winning
van konijnenvoer.
Deze weinig belangrijke risico's aan den zelfkant van het onderwerp behoeven intusschen geen beletsel te vormen om de hoofdgedachte in toepassing te brengen, zoo vaak dit mogelijk is. En wanneer de lezer nog
even geduld wil hebben, kan hij een ontwikkelingsgang gadeslaan, die uit
menig gezichtspunt belangwekkend mag heeten.
De oorspronkelijke figuur van „bedeeling" is daarbij gaandeweg door
ruimere opvattingen verdrongen. Ongetwijfeld heeft ook bier de plotselinge
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crisis der oorlogsjaren een krachtigen stoot toe gegeven. In dat benarde
tijdperk van haperende voedselvoorziening behoefde immers niemand het
als minder eervol te beschouwen wanneer hij niet voldoende in de voeding
van zich en zijn gezin kon voorzien; er was nu eenmaal niet meer beschikbaar, en een ieder mocht dus gerust publieke aanvulling op het karige
rantsoen aanvaarden. Aan den anderen kant werd in Overheidskringen
de noodzakelijkheid gevoeld, dat er van het geringe beschikbare een zoo
intensief mogelijk gebruik gemaakt zou worden. Vandaar de oprichting
van centrale keukens, waar onder deskundige leiding gestreefd werd naar
economische massaproductie van eenvoudig doch krachtig voedsel.
Dat men hier niet alleen het geslacht van den dag een dienst mee bewees,
doch tevens voor komende generaties het groote gevaar van ondervoeding
en uitholling afweerde, verleent aan gemeenschapsdiensten van dezen aard
een nog grootere beteekenis.
In de jaren na den oorlog was de voedselschaarschte als dwingende oorzaak
natuurlijk niet meer aanwezig. Integendeel, het tekort van die hachelijke
oorlogsjaren is inmiddels vervangen door een vierkant tegenovergesteld
euvel: een verpletterende overvloed. Slechts zeer simpele gemoederen kunnen meenen, dat het vraagstuk daarmee is opgelost; bij eenig doordenken
moet een verstandig mensch toch wel begrijpen dat een teveel aan voortbrenging het economische Leven evenzeer ontwricht als een tekort, ja
misschien nog gevaarlijker is voor de gemeenschap, omdat aldus uit ieder
bedrijf de bodem wegvalt, en de ontreddering op de arbeidsmarkt dus
slechts verergerd wordt. Dit onderwerp behoort intusschen niet op ons
programma thuis, en wij keeren dus weer terug tot de distributie in natura.
In dit opzicht had de crisiszorg tijdens den oorlog veel practische ervaring
opgeleverd. Duidelijker dan ooit was gebleken, dat een aanzienlijk deel
van ons yolk zich niet uit eigen begrip doelmatig weet te voeden, ook al
zouden de grondstoffen of de geldmiddelen wel beschikbaar zijn. Onwetendheid, sleur, vooroordeel tegen rationeelere vormen, — ziedaar een trits
van beletselen, waartegen doorloopend gestreden moet worden (en waarlijk niet alleen op voedingsgebied). Is dit reeds onder normale omstandigheden het geval, hoe veel ernstiger worden deze gevaren dan in het kader
van werkloosheid en socialen nood. Terecht kan de Overheid zich dan
ook afvragen, of hier niet, behalve een ondersteuning in eenigerlei gedaante,
tevens behoefte bestaat aan opbouwende zorg, dat de getroffen volksdeelen
ook inderdaad behoed blijven voor datgene wat als het meest dreigende
gevaar geldt; uithongering, met alle kwade gevolgen welke verwaarloozing
en uitputting voor de volksgezondheid meebrengen.
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Deze overwegingen, gevoegd bij de reeds aangestipte overdenkingen van
moreelen aard, hebben de Regeering aanleiding gegeven om eens grondig
te doen onderzoeken of het mogelijk zou zijn, een gedeelte van den steun
voortaan te verleenen in natura in plaats van in geld. Gedurende de eerste
crisis jaren heeft een Commissie-Lambooy zich met dit vraagstuk beziggehouden. Hare bevindingen hebben echter niet tot bevredigende conclusies mogen leiden en dientengevolge is van een algemeene regeling
afgezien.
Intusschen heeft de Regeering dit onderwerp doorloopend in het oog gehouden, teneinde bij iedere voorkomende gelegenheid die maatregelen te
kunnen treffen welke onder de dan heerschende omstandigheden aanbeveling zouden verdienen.
In dezen geest is het dan ook reeds herhaaldelijk uitvoerbaar gebleken
om onverkoopbare marges onzer te rijk vloeiende voortbrenging uit de
markt te nemen, en ter beschikking te stellen van degenen, die daarmede
gebaat zouden zijn. Dat hierbij ook zeer scherp gelet moet worden op
de economische behoeften, teneinde niet wellicht door onderbieding van
den normalen handel de crisis in het goederenverkeer nog te verergeren,
pleegt niet aan alle toeschouwers terstond in het oog te springen ; bij eenig
nadenken wordt dit gewoonlijk echter wel duidelijk.
De behoeften der aldus te verzorgen bevolkingsgroepen brengen mede,
dat een distributie van dezen aard zoo gelijkelijk mogelijk geschiede. Het
is dan ook doorgaans noodzakelijk om de levensmiddelen in kwestie tevoren
te verduurzamen, waardoor vermeden kan worden, dat alles ineens loskomt. Op deze wijze hebben wij reeds aanschouwd de distributie, grootendeels in blik, van rundvleesch (gehakt), van visch, eieren, groente, vetten
etc. De daarbij toegepaste methode van verdeeling is die van afgifte, hetzij
kosteloos of tegen sterk verminderden prijs, op legitimatiebewijs van werkloosheid. Wat practische ondervinding betreft, staat men bier feitelijk nog
aan een beginpunt, doch de vorderingen blijken van onmiskenbare waarde
te zijn.
Reeds uit den samenhang met de wenschelijkheid om de in veler oogen
stuitende vernietiging van productie-overschotten te voorkomen, volgt
duidelijk, dat deze vorm van ondersteuning in natura in menig opzicht
een opportunistisch karakter moet blijven dragen. Voorloopig treedt zij
bij voorkeur daar op, waar in een bepaald product een teveel geloosd
moet worden, en dit is helaas ten opzichte van zeer vele voortbrengselen
van onzen bodem op dit oogenblik het geval. Er is dan ook geen reden waarom
deze distributie in natura zich niet gaandeweg ook zou gaan uitstrekken
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over eenige artikelen waarbij dit stelsel tot dusverre nog niet beproefd is.
Inderdaad hebben wij nog dezer dagen een aanmerkelijke uitbreiding in
dezen vorm van goederenverdeeling kunnen aanschouwen. De uitvoering
hiervan geschiedt in nauwe samenwerking tusschen het Departement van
Sociale Zaken en dat van Landbouw en Visscherij, waardoor gewaarborgd
wordt, dat op natuurlijke en doeltreffende wijze een teveel van ginds kan
worden aangewend tot demping van een tekort van bier.
Ongetwijfeld zijn wij ook bier nog lang niet aan het einde der moeilijkheden gekomen. De denkbeelden blijven groeien, en de Regeering blijkt
daaruit gaarne in toepassing to brengen al wat zich rijp toont voor practische uitvoering. Of de ruime voortbrenging dan ooit tot een zegen zal
worden, in plaats van tot een nachtmerrie...?
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INSTANDHOUDEN VAN WERKVERMOGEN
Aanvulling en reserves van het arbeidsleger. Onze jongeren moeten het werken
niet ontwennen. Academisch gevormden en andere intellectueelen aan den slag.
Bezigheid voor werkloos kantoorpersoneel. Particuliere organisaties zetten jongeren
aan den arbeid. De overheid springt bij. Centrale Werkplaatsen en Jeugdwerkkampen. Wij zien de jongelui aanpakken en gelukkig zijn. Goede invloed van
deze bezigheid.

-._ ET is niet alleen voor den werklooze zelf van gewicht dat zijn arbeidskracht ongeschonden bewaard blijft.
Stellig raakt deze wenschelijkheid den betrokkene in de eerste plaats. Maar
ook de gemeenschap als geheel heeft bij deze conservatoire maatregelen
een zeer groot belang.
Reeds aanstonds op regelrecht practische wijze. Immers, voor de meeste
bedrijven is, zooals wij hiervoren reeds menigmaal konden opmerken, de
vorming en het behoud van een reserveleger aan geschoolde arbeidskrachten
van zakelijke beteekenis. Periodieke uitzettingen der bedrijfscapaciteit zouden niet denkbaar zijn zonder de beschikking te hebben over een zekere
marge van extra-krachten. Ook is blijvende uitbreiding van omzet niet
wel mogelijk, indien men niet een tweede lichting van menschenmateriaal
achter de hand heeft. Voor bepaalde takken van bedrijf ziet men dan ook
evengoed een streven om doorloopend door opleiding voor aanvulling in
de gelederen te zorgen, als men aan den anderen kant hier en daar een
neiging aanschouwen kan om door beperking in het aanbod van werkkrachten de kansen der thans aan het bod zijnde te beschermen. Als
voorbeeld van het eene geval moge worden vermeld de nimmer geheel
stop te zetten opleiding van aanstaande zeelieden, ook al gaat het op het
oogenblik aan de scheepvaart slecht. Voorbeelden van het omgekeerde
geval vindt men in pogingen tot het scheppen van een „numerus clausus"
in bepaalde beroepen, die daarvoor in aanmerking komen, als ook op nog
breedere schaal in de nog onlangs ingestelde onderzoekingen naar de
wenschelijkheid, resp. mogelijkheid om een al te ruime toeneming van het
aantal studeerenden aan onze hoogescholen te voorkomen.
De natuurlijke wet van vraag en aanbod ziet zich zeer in het bijzonder
doorkruist door de onvermijdelijke verwoestingen, welke het optreden van
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een crisis teweegbrengt in de verhouding tusschen het tempo van aflevering
dezer nieuwe werkkrachten en den omvang waarin de samenleving deze
vermag te plaatsen. Van een afstand bezien, en over een langer tijdsverloop
gerekend plegen storingen van dezen aard zich uiteindelijk wel vanzelf te
herstellen tot een nieuw evenwicht bereikt wordt. Intusschen blijft het
een hard gelag voor de rechtstreeks getroffenen. En ook dient de gemeenschap zich te wapenen tegen de onmiddellijke gevolgen van dergelijke
ontwrichtingen.
Niets immers is voor het moreel der troepen zoo verderfelijk als het veldwinnen der gedachte, dat alle inspanning tech tot niets leiden kan. Tegen
het postvatten van een dergelijke moedeloosheid moet wel degelijk worden
gestreden met alle middelen welke aan de samenleving ten dienste staan.
Want niet alleen zou een directe vermindering van ieders arbeidscapaciteit
noodlottig worden voor het totale productieve vermogen, doch ook zou het
ontwennen aan geregelden arbeid een verwilderenden invloed uitoefenen op
het geheele volksbewustzijn. Wat tevoren een ordelijk opmarcheerend leger
was, zou bij versiapping van de discipline ontaarden in een horde van maraudeerende vluchtelingen, die voor Been middel zouden terugdeinzen om
zich meester te maken van al wat hun toevallig voor de voeten komt.
Het werkvermogen der jongeren behouden

In dit licht bezien, moet natuurlijk in de eerste plaats de figuur der werkverschaffing de aandacht trekken als middel om de tijdelijk onplaatsbaren
op nuttige wijze bezig te houden, tot heil van zichzelf en van de geheele
gemeenschap. Dit onderdeel neemt dan ook zulk een belangrijke plaats
in, dat het stellig gewettigd is om dit onderwerp te reserveeren voor een
afzonderlijk hoofdstuk. Voor het oogenblik willen wij ons eerst eens bezig
houden met het vraagstuk hoe het werkvermogen van het opgroeiende
geslacht in stand gehouden kan worden.
Wij vinden dan reeds aanstonds een streven om hen, die zoojuist een
hoogeren leergang hebben doorloopen, te behoeden voor het gevaar dat
zij de kundigheden, welke zij zich veelal met jarenlange inspanning van
hun hersenen en van hun financieele hulpbronnen hebben eigen gemaakt,
weer ongebruikt zouden zien verloren gaan. Te dien einde is in samenwerking tusschen de departementen van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en van Sociale Zaken een Stichting tot verruiming van werkgelegenheid voor Academisch Gevormden tot stand gebracht, met het
doel om jeugdige afgestudeerden door het verschaffen van wetenschappelijke bezigheid in staat te stellen, gedurende het ontbreken van passende
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betrekkingen althans hun werkvermogen geoefend te houden. Gezocht
wordt voor hen naar een dusdanige tewerkstelling dat zij, zonder aan
anderen het brood uit den mond te stooten, zoo geleidelijk mogelijk in
de groote machinerie der samenleving kunnen worden ingeschakeld. Aan
diegenen welke buiten staat zijn om zichzelf te helpen, wordt voor hun
werkzaamheid een kleine tegemoetkoming uitgekeerd. Inzonderheid tracht
men hun intellectueele arbeidsvermogen te bezigen voor studiewerk, dat
anders wellicht niet zou worden verricht. Voor menig academisch proefschrift is op deze wijze ongemerkt de kiel gelegd.
Een bijzondere organisatie van deze soort is die, welke door de Vereeniging
van Chemici in samenwerking met het Departement van Sociale Zaken
is tot stand gebracht, om werklooze scheikundigen geplaatst te krijgen in
fabrieken, waar behoefte bestaat aan wetenschappelijk onderzoekingswerk
tot hetwelk de bedrijfsuitkomsten deze ondernemingen op het oogenblik
eigenlijk niet in staat stellen. Bij voorkeur worden hiertoe gebezigd diegenen,
die een werkkring gehad hebben, doch deze ingevolge de crisis om noodzakelijke bezuinigingsredenen hebben zien wegvallen. Dit criterium brengt
dus mede, dat ieder geval op zichzelf zeer nauwkeurig onderzocht en beoordeeld wordt. Want het gevolg mag natuurlijk nimmer zijn dat de eene
fabriek aldus op goedkoope wijze aan prima wetenschappelijk menschenmateriaal zou worden geholpen, ten nadeele wellicht van een andere.
Eisch blijft dat het betrokken bedrijf het werkelijk niet op andere wijze
kan bolwerken, zulks terwijl er wel degelijk een algemeenere economische
wenschelijkheid aanwezig moet zijn.
Andere voorbeelden van aanverwanten aard zijn de pogingen om werkloos
geworden kantoorpersoneel tewerk te stellen in bezigheden op een gebied,
waar hunne administratieve vaardigheden toepassing kunnen vinden, zooals bij de P.T.T., alsmede bij woningtelling of andere vormen van statistisch
werk, voor zoover dit anders niet of minder gedetailleerd zou worden
uitgevoerd. Het is gebruikelijk dat het overheidslichaam, hetwelk dergelijke
diensten bezigt, daarvoor een kleine vergoeding betaalt boven den steun.
Op het Centraal Bureau voor de Statistiek werden aldus reeds ongeveer
65 werklooze kantoorbedienden geplaatst, die alien in den steun liepen,
en nu door te werken enkele guldens meer dan dat verdienen.
Andere maatregelen met soortgelijke bedoeling vinden wij in het doen
houden van voordrachten of van cursussen ter na-opleiding, alles met de
leidende gedachte om de weerkracht van het individu te behouden en
te versterken, en tevens de capaciteit van alle geledingen des yolks zoo
ongeschonden mogelijk te bewaren voor betere tijden.
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Werkkamp „'t Wijde Veld" bij Ede.

Hoe de jonge werkloozen zijn gehuisvest in de Werkkampen.

Openluchtvergaderplaats to Ede, geheel door werkloozen aangelegd.

Arbeid van jonge werkloozen op de Veluwe.

jeugdwerk van particuliere organisaties

Verreweg de omvangrijkste plaats in deze voorzieningen wordt evenwel
ingenomen door de zorg, dat in het algemeen de opgroeiende arbeidskrachten niet zonder bezigheden blijven rondloopen, tot gevaar voor zichzelf en voor de gemeenschap. Enquetes hebben namelijk doen zien dat,
terwijl van de geheele mannelijke bevolking gemiddeld 9 % zonder werk
is, dit percentage in het geval van jongelieden tusschen 14 en 24 jaar
tot gemiddeld 20 % stijgt. Dit brengt het totale cijfer van jeugdige werkloozen in het geheele land op rond i 6o.000, waarvan gemiddeld de helft
ingeschreven staat bij de organen voor arbeidsbemiddeling. Wanneer men
bovendien in aanmerking neemt, dat er over het algemeen een neiging
verondersteld mag worden om aan jongere en dus doorgaans goedkoopere
werkkrachten de voorkeur te geven, dan blijken deze cijfers wel duidelijk
om voorziening te roepen.
Bij het zoeken naar de meest geschikte middelen om het euvel dezer gedwongen leeglooperij zooveel als doenlijk te bestrijden, heeft de Regeering
gemeend, voor wat betreft het organiseeren van kampen, het beste vat
te kunnen krijgen op deze jeugdige werkloozen door toedoen van de
particuliere organisaties, welke zich, elk naar eigen richtlijnen van confessioneelen of sociologischen aard, het lot der jongelieden uit hun kring
aantrekken. Via deze lichamen blijkt men namelijk het grootste gedeelte
der hiervoor in aanmerking komenden te kunnen bereiken. Op het oogenblik
werken de volgende vier organisaties : Centrale voor Werkloozenzorg te
Utrecht, Federatie voor Werkkampen te Amsterdam, Moderne Centrale
voor Werkloozenzorg te Amsterdam en Nat. R.K. Commissie voor Jeugdwerkloozenzorg te 's-Hertogenbosch. Deze corporaties wijden zich, met
grooten steun van Sociale Zaken, aan de huisvesting der jongeren.
Hoezeer deze vorm van voorziening van jonge werkloozen er een is die
zich nog in evolutie bevindt, en dan ook in alle richtingen zoekt, zich
bij de tastbare behoeften aan te passen, blijkt wel uit de veelsoortigheid
der bemoeiingen en uit de op het eerste gezicht soms wonderlijk schijnende
indeelingen, welke telkenmale beproefd worden. Een helder criterium, een
stevig houvast bezit men in dit geval niet. Neemt men als uitgangspunt
den eisch van jeugdigheid, dan blijkt deze overweging telkens te worden
doorkruist door het element van intellectueelheid, en dan zit men midden
in het cursuswezen en in de vakopleiding voor men het weet. Maar is
men dan bezig met de ondankbare taak om jeugdige werkloozen van het
vrouwelijk geslacht gereed te maken voor het beroep van dienstbode, dan
vindt men zich onwillekeurig reeds een heel eind afgedwaald van den
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cultureelen factor. Blijkt dan vervolgens dat de cursussen in hoofdzaak
door ouderen worden gevolgd, dan zoekt men ook hier weer met schrik
naar zijn eigenlijke uitgangspunt. Er wordt dus van de Overheid ongetwijfeld een groote mate van geduld, inschikkelijkheid en goeden wil op
elk gebied vereischt om de nu eens krachtig opbubbelende, dan weer
bedachtzaam aarzelende, doch steeds aan groei en aanpassing onderhevige
denkbeelden te blijven gadeslaan, en er zoo mogelijk leiding aan te blijven
geven. Gelukkig heeft de ondervinding uitgewezen, dat het aan wederzijdsch begrip en aan prettige samenwerking niet ontbreekt. Een afdeeling
van het Departement van Sociale Zaken houdt zich met dit speciale onderdeel bezig. Behalve de algemeene administratieve krachten zijn er thans
reeds zes ambtenaren, waarvan twee dames, werkzaam voor controle,
voorbereiding enz. Een Rijkscommissie draagt zorg, dat van tijd tot tijd
de algemeene richtlijnen worden aangegeven ; een subcommissie hiervan
heeft zich tot taak gesteld, de mogelijkheden van opneming in het bedrijf
in het oog te houden.
Een aantal zgn. Centrale Werkplaatsen, thans reeds tot over de 20 gestegen, zorgt voor de voorbereiding van jeugdige werkloozen ter plaatsing
in het vrije bedrijf. Ongeveer 2000 jongens vinden hierin bezigheid. De
belangstelling van werkgeverszijde voor deze instellingen groeit, zoodat
ook het aantal plaatsingen in het vrije bedrijf stijgende is.
Minder bevredigend zijn de resultaten, die tot dusverre bereikt konden
worden met de opleiding voor dienstbode, tot welk doel o. m. het welbekende kasteel Bouvigne bij Breda is ingericht. Het is wonderlijk te
noemen, dat een dergelijke waarlijk zeer aantrekkelijke leergang, waaraan
toch werkelijk zulke gunstige vooruitzichten verbonden zijn, niet meer
dan zeer matig in den smaak blijkt te vallen van onze jeugdige crisislijdsters.
Er is bepaald een tegenzin tegen het werken als dienstbode op te merken,
ja zelfs een afkeer van huishoudelijke bezigheden in het algemeen. Hier
staan wij voor een structuurverschijnsel, dat zich niet opeens laat veranderen; veel geduld en beleid zullen noodig zijn om deze opvattingen
in betere banen terug te brengen.
jeugdwerkkampen
Een bijzonder aantrekkelijke en inderdaad geslaagde gedaante waarin
deze werkloosheidszorg voor jongeren zich openbaart, is de figuur van de
jeugdwerkkampen. Ook hier weer zien wij een behoefte om naar aanpassing
te zoeken duidelijk aan den dag treden.
Aanvankelijk immers was deze geheele voorziening opgezet door de reeds
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genoemde particuliere centrales, doch gaandeweg is ook het Rijk zich
voor deze aangelegenheden gaan interesseeren, hoofdzakelijk in den vorm
van subsidieering en toezicht. Zelfs is er een bepaald type van werkkampen,
de zgn. „korte", waaraan tot dusverre het Nat. Crisiscomite een subsidie
verleende, maar waarvan vermoedelijk het Rijk de totale leiding zal overnemen, teneinde over de geheele linie meer eenheid te scheppen in het
werkkampwezen, en ongewenschte afdwaling in de richting van „logeerpartijtjes" te voorkomen.
Van de normale kampen, met een verblijfsperiode van doorgaans acht
weken, bestaan er thans een kleine twintig, van verschillende godsdienstige
en maatschappelijke richting. Zij zijn vrijwel over het geheele land verspreid, doch hebben zich uit den aard der zaak moeten richten naar
plaatselijke mogelijkheden, zoowel wat het terrein voor vestiging betreft als
ten aanzien van de werkzaamheden welke in aanmerking konden komen.
De hoofdgedachte is immers dat de jongelui op gezonde wijze en onder
kameraadschappelijke tucht bijeen zullen zijn, en bezig gehouden zullen
worden met lichamelijk werk waaraan een mensch werkelijk voldoening
kan beleven, doch zonder dat hierdoor aan anderen mededinging in den
strijd om het bestaan worth aangedaan. Daarom zal de soort van werk
nogal eens uiteenloopen, en ook is men menigmaal aangewezen op toevallige omstandigheden, zooals b.v. den goeden wil van een landeigenaar
met sterken gemeenschapszin, die zijn bezittingen ter beschikking stelt
voor vestiging van het kamp, en die ook overigens wil medewerken tot
het doen uitvoeren van karweitjes welke voor het beoogde doel in aanmerking komen. Evengoed als dit op particulier terrein kan geschieden,
kan men zich dergelijke werkzaamheden eveneens denken op gronden
van overheidslichamen, van stichtingen of vereenigingen.
De verrichtingen wisselen sterk van karakter. Op de Veluwe houdt men
zich veelal bezig met het verzorgen van bosschen, hetzij door onderhoud,
hetzij door nieuwen aanplant. In moerassige streken vindt men de jeugdkampen een aandeel hebben in ontginningswerkzaamheden. Weer elders
is het de aanleg van wegen of paden, welke aangepakt wordt. Een zeer
bijzonder object mocht schrijver dezes aanschouwen op het eiland Voorne,
alwaar door het jeugdwerkkamp belangrijke daden worden verricht tot
behoud van landschapsschoon en natuurleven. Het is niet doenlijk binnen
de perken van dit boek een volledige beschrijving van elk dezer werkkampen
te leveren ; voldoende zij het indien een indruk wordt weergegeven van
een dier instellingen, zooals de schrijver dien zelf ter plaatse heeft opgedaan.
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WERKKAMPEN VOOR JONGE WERKLOOZEN EN INTERNATEN
VOOR MEISJES VOOR OPLEIDING TOT DIENSTBODE
Alle teekens op de hiernaast afgedrukte kaart zijn nader bepaald door een nummer, dat
correspondeert met de hieronder aangegeven kampen, ingedeeld naar de Centrales,
welke de kampen organiseeren:
KORTE WERKKAMPEN
LANGE WERKKAMPEN
CENTRALE VOOR WERKLOOZENZORG
Gesticht op initiatief van den Raad van Ned. Kerken voor Practisch Christendom.

I. Kamp „'t Wijde Veld" te Ede.
„De Schaapskooy", Rockanje.
»
,,
„Gooiland"
te Bussum.
3.
,, „Eerde" te Ommen.
4.
,, „Elf Bergen" te Oude Mirdum.
5.
6 .,, „Ouverberg" te Rumpen.
,, „Roden" te Roden.
7.
8 .,, „Het Putven" te Chaam.
9.
„ „De Kuil" te Beekbergen.
I o. Internaat voor meisjes te Haarlem.
2.

26. Kamp Ned. Jongelings Verbond te
Lage Vuursche.
,, Ned. Jongelings Verbond te
27.
Hulshorst.
,, Vrijz. Christ. Jeugd Centrale
28.
te Soesterberg.
,, Ned. Christen Studenten Ver.
29.
te Zeist.
3o.
,, De Amsteloever te Noordwijk.

NATIONALE ROOMSCH-KATHOLIEKE COMMISSIE VOOR JEUGDWERKLOOZENZORG

II. Internaat voor meisjes „Bouvigne"
te Ginneken.
12. Kamp „Ons Werkkamp" te Rumpen.
13. ,, „De Baast" te Oostelbeers.
14. ,, te Ossendrecht.
15. ,, „De Kemperberg" te Schaarsbergen.
,,
te
Egmond.
16.

31. Kamp „Huize Gerra" te Haaren.
32.
„ „De Bocht" te Goirle.
,, voor meisjes K.J.V. te Ooster33.
hout.
,, K.J.C. te Ginneken.
34.
,, „Ons Jeugdhuis" te De Steeg.
35.
,, „De Liebaard" te Baarn.
36.

MODERNE CENTRALE VOOR WERKLOOZENZORG

17. Kamp „De Paaschheuvel" te Vierhouten.
18. ,, Ned. Bond van Handels- en
Kantoorbedienden, Lunteren.
I 9.
,, Ned. Ver. van Fabrieksarbeiders. (I X )
20.
Alg. Ned. Metaalbew.bond.
,,
2I.
De Woodbrookers te Bent,,
veld. (I x )
22.
te Klimmen. (1 X )
,,

37. Kamp „De Paaschheuvel" te Vierhouten.
38.
,, te Lunteren.
,, te Huizen.
39.
,, te Blaricum.
Vs
,, voor meisjes te Bennekom.
41 •

FEDERATIE VOOR WERKKAMPEN

23. Kamp „Allardsoog" te Bakkeveen.
,, Jeugdbond voor Onthouding
24.
te Appelscha. (I x )
,, Vrijwillige Burgerwacht te Wil25.
lemstad.
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42. Kamp „Allardsoog" te Bakkeveen.
,, Zuider Volkshuis Rotterdam
43.
te Amerongen.
,, Ons Huis Amsterdam te Hol44.
landsche Rading.
,,
Jeugdbond
voor Onthouding.
45.

WERKKAMPEN
VOOR JONGE WERKLOOZEN
De werkkampen zijn to onderscheiden in lange en korte werkkampen

.

••,

411 °

Eal fang kamp, dat in het algemeen 8
weken duurt. Deze kampen worden
gedurendehetgeheelejaargehouden.

!camp, dat slechts gedurende
len lang
een gedeelte van het jaar worth

cp

gehouden.
long kamp, slechts eenmaal op deze
play is gehouden.
kart kamp, dat van t tot 3 weken
duurt. De meeste dezer kampen woeden slechts enkele malen in het jaar
gehouden.
kart kamp voor meisjes, dat op dezelfde wijze als de korte kampen
voor jongens wordt gesubsidieerd.
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De Schaapskooy op Voorne
Elders in ons land vreet de zee onze duinenkust weg. Er zijn steenen hoofden
en soms zelfs kostbare zeeweringen noodig om onzen erfvijand te kunnen
bedwingen. Op Voorne echter schijnt de zee te willen teruggeven wat zij
elders heeft geroofd : daar vormen zich buiten het strand telkens nieuwe
zandbanken, waarvan het uiteindelijke lot is dat zij droogvallen en met
stuifzand overstrooid worden, net zoolang tot er een rijtje lage duinen is
opgewaaid. Nu begint vanzelf een maritieme plantengroei zich op dat
zand vast te hechten. Een tijdje lang ligt er aldus een langgerekt eilandje
buiten de kustlijn, maar gaandeweg groeien de beide uiteinden door verzanding naar den vasten wal toe, en nu is er een lagune ontstaan, een
stilstaand meertje tusschen twee duinketenen. Op die wijze is misschien
heel Nederland gevormd, en stellig is dit de wijze geweest waarop o. a.
bij den Haag een soort van haf tusschen twee duinenrijen is ontstaan,
totdat eindelijk het binnenwater dichtgroeide en verveende. Ziedaar, wat
er in de breede duinen tusschen Oostvoorne en Rockanje nog dagelijks
geschiedt. Daar ligt dan een stille plas te droomen in een eenzaamheid,
die slechts verbroken wordt door het gekrijsch van vogels. Want dat
dergelijke afgelegen meertjes, tusschen de open zee en het vruchtbare
land, een prachtige broedplaats voor allerlei gevleugeld gedierte vormen,
is duidelijk. Niet alleen de talrijke scharen der gewone gasten uit zee
vindt men daar, doch ook laten minder algemeen voorkomende vogels
zich op die plekken zien. En stellig is ook deze ornithologische rijkdom
een der redenen geweest waarom de „N.V. Mij. Voorne's Duin" en de
„Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten" zich zooveel moeite
hebben gegeven om dit opmerkelijke stuk duinterrein bijtijds in veiligheid
te brengen. Ongerept zou dit prachtige landschap voor het nageslacht
worden bewaard.
Maar het bleek dat bewaren alleen niet voldoende was. De meertjes bleven
nl. doorgaan met vol te groeien, en het gevolg was dat er onder de gevederde bezoekers een nijpende woningnood ontstond. Er werd letterlijk
gevochten om een broedplaats. En wanneer tegen deze al te groote vrijgevigheid van de duinvegetatie niet iets werd gedaan, stond te vreezen
dat het op den duur geheel uit zou zijn met water en met vogels.
Toen is aan den binnenkant van die dichte duinbosschen het jeugdwerkkamp „De Schaapskooy" ingericht, en ploegen van werklooze jonge mannen
zijn, onder vakkundige leiding, aan den arbeid getrokken om kwartier te
maken voor de vogels. De reeds grootendeels volgegroeide bodem van het
meer is weer uitgegraven en tot open water gemaakt van vrij groote
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uitgestrektheid. In die watervlakte zijn hier en daar eilandjes gelaten of
opnieuw aangelegd, opdat er een zoo langgerekt mogelijk waterfront zou
ontstaan voor de broedlustige vogels. En tenslotte is een en ander keurig
in orde gemaakt, zoodat er nergens leelijke plekken zijn overgebleven.
Alles ziet er weer volkomen natuurlijk uit, en de waterplanten en de
duinvegetatie kunnen nu opnieuw een aanloop nemen. Een fraai stuk
werk is tot stand gekomen, waardoor ons land stellig een bezienswaardigheid rijker is geworden. Want men kan zich nauwelijks een stukje duinlandschap voorstellen dat zoo rijk is aan boomen, struiken, planten en
bloemen als deze hoek van Voorne. Waar men het meest zeldzame vogelleven zonder al te veel omslag kan komen bespieden, want deze streek
is vlot bereikbaar, en er zijn geen bijzondere voorbereidingen noodig om
er een genotvollen dag te beleven. Ook voor wie zich niet in het bijzonder
heeft toegelegd op plant- of vogelkunde is dit een zeldzaam fraai landschap,
waar de natuur op den simpelen bodem van duinzand een gulheid van
variatie en vegetatie ten toon spreidt, dat men zich menigmaal niet in
ons bescheiden vaderland zou wanen.
Daarginds waar een wit vlaggetje aan een staak wappert, zie ik hen aan
een nieuw stuk beschavingswerk zwoegen, een kleine honderd jonge kerels
van verschillend type. Onder leiding van een uitvoerder staan zij te spitten
en in de modder te graven, terwijl anderen met kruiwagens over loopplanken
zeulen, of bezig zijn met het versjouwen van uitgegraven boomstronken. Den
een ziet men aan dat hij zoo'n werkje meer bij de hand gehad heeft, want
zijn gespierde armen verraden den lichamelijken arbeider; zijn buurman
echter draagt een brilletje, en aan zijn huidskleur valt te zien dat hij nog
pas sinds kort in dagelijksche aanraking met de buitenlucht is. Maar naast
zulk een pootigen bonk van een kerel wil hij zich niet laten kennen : met
animo en tempo pakt hij aan, spit, graaft, zweet... En voelt zich daarbij
innig gelukkig. Er wordt geschertst en gelachen. Tot eentje het te erg
vindt worden, en dan beet het „kom jongens!". Een kameraadschappelijk
woord is gewoonlijk voldoende. Hier werken zij schouder aan schouder
als arbeidsmakkers, als kampvrienden en tevens met dat prettige gevoel
van deelgenooten te zijn in iets dat men onder zijn handen ziet groeien
tot iets goeds.
Hier zijn zij juist bezig met het graven van een vijver, tusschen de duinboschjes in en dat zal een aantrekkelijk centraal gedeelte van dit zeldzame
natuurcomplex worden. Wat voor dat doel wordt opgeofferd, is een lap
morsige zandgrond, waar enkel wat riet en distels en stug gras groeiden.
Nu zal er weldra een fraai waterlandschap ontstaan zijn, langs welks
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randen aan de natuur opnieuw de vrije loop gelaten kan worden. Het
werk vordert, het schiet op. Reeds kan men zien hoe het straks worden
zal. Is het een wonder dat de jongelui zich ook na afloop van hun kamptijd voor hun werk blijven interesseeren?
De huisvesting ziet er uit als in de meeste normale werkkampen, zooals
men die overal in ons land verspreid vindt voor de algemeene werkverschaffing. Ter weerszijden van een centralen binnenhof, die gewoonlijk tot
een tuintje is verwerkt, scharen zich de houten loodsen waarvan de meesten
een of twee stellen bevatten voor telkens acht man : een slaapkamer met
acht britsen, en een woonkamer met acht stoelen rondom een tafel. Voor
gemeenschappelijk gebruik is er voorts een eetzaal en een eenvoudig ontspanningslokaal. Gekookt wordt er door een blijvend in het kamp gevestigden kok met plaatselijke helpers. De verdere huishouding wordt verricht
door een paar werklooze jonge meisjes, die voor het ruwe werk worden
bijgestaan door de corveeploeg. De opperleiding berust bij den kampcommandant, van wien geeischt wordt dat hij op kameraadschappelijke
wijze de orde weet te handhaven, en er tevens een prettigen geest in houdt.
Nu, daaraan ontbreekt het gewoonlijk niet. Acht weken is de normale
tijd van verblijf voor elke lichting. Telkens kan er dan een groep van een
goede honderd man geplaatst worden. Af en toe brokkelt zulk een gezelschap wat af, want soms krijgt er eentje bericht dat er heuschelijk werk
voor hem is, en dat is natuurlijk een blijde reden voor vertrek. Dat er
verliezen geleden worden wegens ziekte, komt veel minder voor; integendeel, velen komen er als bleeke stadsmenschen en gaan ten slotte heen als
krachtige knurven van buitenkerels. Zooveel mogelijk worden tekorten
tusschentijds aangevuld. Aan liefhebbers ontbreekt het waarlijk niet!
Zeer velen ontdekken hier de natuur, en constateeren dat het leven op
het land nog zoo kwaad niet is. Allen zonder uitzondering vinden het werk
prettig en het kampleven plezierig. Er mag een ongedwongen toon heerschen, maar de aanwezigheid van een paar jonge meisjes als helpsters
in de huishouding tempert een al te vrijmoedigen toon der gesprekken.
Opmerkelijk mag het zelfs heeten dat niet zelden de kameraadschappelijke
samenwerking met vrouwelijke kampgenooten bepaald een openbaring
blijkt te zijn voor menigen jongen snuiter, die zich tevoren niet had kunnen
voorstellen hoe zooiets mogelijk is.
Hier gaat dus stellig op geheel ongedwongen en natuurlijke wijze een
krachtige invloed ten goede op de jonge arbeiders uit. Zij die voorheen
misschien thuis in allerlei gezanik en onder voortdurenden druk leefden,
waar zelfs de beste op den duur moedeloos en onverschillig onder wordt,
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Foto C. J. Tirion

Werkkamp „De Schaapskooy", Oostvoorne. Graven van een vijver.

Foto C. J. Tirion

Verbeterde eilanden en vogelbroedplaatsen in duinmeer op Oostvoorne.

Foto Pols

Comite Practisch Werken te Amsterdam. Kleurenpracht II.

Foto Polyfloon

Gemeentelijke Vakcursussen, 's Gravenhage. Jeugdhuis, gebouwd te Noordwijk.

zien zich hier opnieuw in een bad van energie gedompeld. Zij, die tevoren
wellicht op de hoeken van straten stonden te lummelen en te mopperen,
zoo niet erger, zij leeren hier opnieuw de vreugde van het aanpakken
kennen, en de voldoening over eerlijke lichamelijke moeheid, onverschillig
of men die nu heeft opgedaan onder een stevig partijtje voetbal dan wel
met de spade in de hand. Een nieuwe levensvreugde komt over hen, en
daarmee komt tevens nieuwe fut in hen gevaren. Geen boodschap is hun
te ver, geen karweitje te zwaar. Als het heel erg stormt of regent, kruipen
zij in hun draagbare schuilhuisjes bij een, en verkoopen eindelooze grappen
zoolang de bui duurt; doch nauwelijks is het ergste voorbij, of reeds kunnen
zij hun ongeduld niet bedwingen om opnieuw aan te pakken. Want het
werk moet opschieten. Het is immers him werk, hun eigen schepping!
Een sobere maar krachtige voeding is voor dergelijke gevallen de meest
geschikte. Stapels boterhammen met kaas, spek en jam verdwijnen in hun
hongerige muilen. Geweldige ketels vol aardappelen en groente staan er
te vuur tegen dat de werkdag teneinde loopt; reusachtige ballen gehakt
worden spelenderwijs verslonden. De meesten hebben wel een frets bij
zich, en anders beschikt het kamp er nog wel over een paar. Daarmee
gaan ze naar het werk, en als het kan, na afloop even naar het strand voor
een frissche plonspartij, en daarna heerlijk moe naar huis. Eten en dan
nog een uurtje gezellig samenzijn. Misschien een voordracht in het zelf
geknutselde „openlucht theater", waar een halvemaan van rustieke bankjes
zich rondom een verhoogd spreekgestoelte schaart. Misschien ook wat
muziek bij harmonium of piano. A propos hiervan : heeft soms iemand
onder onze lezers een piano die hij tech niet gebruikt? Men doet daar den
Jeugdwerkkampen een groot genoegen mee.
Aldus vliegen de acht weken om. De beide eerste dienden nog als leertijd,
om de noodige spieren en eelt te krijgen, en om het tempo van werken
aan te wennen. Daarna loopt de arbeidsprestatie op tot een gemiddelde
van 6o a 7o % eens geoefenden grondwerkers. En tenslotte neemt ieder
met een zwaar hart afscheid van het werkkamp. Opnieuw begint de groote
onzekerheid. Maar reeds zal er geen holle leegte meer zijn. Reeds is het
een veerkrachtige jonge kerel geworden, die de wereld heel anders onder
de oogen ziet dan vroeger, toen hij zich als een hulpelooze schipbreukeling
voelde. Nieuwe vaardigheden heeft hij verworven, doch bovenal heeft hij
de groote levenskunst geleerd van flink aan te pakken in plaats van zuchtend
bij de pakken neer te zitten.
Dat er van dien beteren geest ook heel wat afstraalt op de familie en
vrienden wanneer onze jonge man des Zaterdags even naar huis gaat,
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en wanneer hij na volbrachten kamptijd voor goed terugkeert, staat buiten
twijfel. Zeker, het ligt niet binnen ons bereik om voor alien uit niets een
goed betaalde aanstelling te voorschijn te tooveren. Maar het is reeds veel
gewonnen wanneer de energie en de werkkracht blijven bestaan, en wanneer het gevaar van verslapping en verwildering onschadelijk gemaakt
wordt.
Daarom heeft het Rijk er dan ook met vreugde de subsidies aan de vier
reeds genoemde centrales voor over, als bijdrage in de kosten van huisvesting en voeding, alsmede in het zakgeld van ongeveer een kwartje
per dag, dat aan de jongelui pleegt te worden verstrekt. Op den voet
van het bestaande komt dit aan het Rijk op ongeveer een kwart millioen
per jaar te staan, en het ware te hopen dat deze bemoeiingen nog konden
worden uitgebreid. Want dat hier in alle stilte een bijzonder nuttige taak
wordt volvoerd, behoeft wel Been nader betoog meer.

8o

BEHOUD EN BEVORDERING VAN
WERKGELEGENHEID

Bouvigne, studiehuis voor R.K.-actie to Ginneken.

Studiehuis voor R.K.-actie te Ginneken. Dienstbodencursus.

Studiehuis voor R.K.-actie te Ginneken. Dienstbodencursus

OPENBARE WERKEN
Niet ieder kan in zijn eigen vak tewerkgesteld worden. Uitvoering van Openbare
Werken brengt bezigheid in ruimen kring. Geen inkrimping wegens de crisis, maar
juist verbreede omvang en versneld tempo! Viel er in ons welverzorgde land nog voldoende te verrichten? Wat er in vroegere jaren reeds aan Openbare Werken was
uitgevoerd, en wat Waterstaat nog onderhanden heeft. Een programma van verkeersverbetering. Wonderlijke gedragingen van onzen geboortegrond. Een zandrug
perst zich door de veenpap. Nederland gaat autorijden op den bodem zil— ner rivieren.

EZER, uw auteur gevoelt zeer
sterk de behoefte om af en toe zijn klok met de uwe gelijk te zetten. Wij
moeten zoo nu en dan eens stilstaan en omkijken, en daarna rustig nadenken,
om vervolgens onze blikken weer naar voren te kunnen richten. Moen we
dit niet, dan loopen wij gevaar om af te dwalen naar de ingezondenstukken-schrijverij of naar de bittertafelpolitiek, wier hoogste wijsheid zich
vanouds pleegt te uiten in deze simpele conclusie : „ze moesten..."
Ja, wat „moest" die veelgesmade Overheid nu eigenlijk, zij die door de
crisis stellig niet minder in hare inkomsten getroffen wordt dan ieder
onzer! Wat moet zij doen om deze simplistische eischen (waaraan wij elk
in ons eigen bedrijf immers geen gezag zouden toekennen) te kunnen
bevredigen zonder daarmee van den wal in de sloot te raken?
Gesteld er heerscht werkloosheid in vele vakken, laat ons zeggen over de
geheele linie. Zal de Overheid nu de slapte in het bakkersbedrijf in bloei
kunnen veranderen door de werklooze bakkersgezellen aan het broodbakken te zetten?
Of kan het teveel aan barbiers worden beziggehouden met... scheren?
Dit laatste zou hoogstens mogelijk worden indien wij datgene deden wat
ik eens een opgetogen vreemdeling thuis over Nederland hoorde vertellen:
de Hollanders — aldus deze bereisde zegsman — zijn z66 ordelijk en z66
zindelijk dat eens in de week ook hun varkens keurig geschoren worden...
Opzettelijk koos ik een absurd voorbeeld om reeds terstond den lezer te
wennen aan het onvermijdelijke : tewerkstelling van arbeiders in hun
eigen vak, hoe begeerlijk ook, en hoe eenvoudig op het eerste gezicht, is
in de meeste gevallen niet uitvoerbaar. Wij behoeven na onzen bakker
en onzen coiffeur de oogen maar over andere beroepen te laten rondweiden om te zien dat er doorgaans niets verstandigs te bereiken zou
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zijn door het ideale na te streven. Men moge slechts op den landbouw,
op de nijverheid letten, kortom op de meeste vakken : overal is het gedrang
zoo groot. Of laten de sportieven onder ons zich dien vrijen middag herinneren, dat er op de voetbalclub een „partijtje" gespeeld zou worden, doch
de opkomst der leden dien dag zoo talrijk was dat er in elke voorhoede
alleen al wel twaalf man meededen, met het gevolg dat er van behoorlijk
spel geen sprake kon zijn. Ja, maar alien waren toch gekomen om eens
een prettig partijtje voetbal te spelen. Wat dan? Wel, meer elftallen, meer
wedstrijden, meer speelterreinen! De gevolgtrekking is even eenvoudig als
onafwijsbaar. Dan pas krijgen we goed spel, gespeeld door een groot
aantal spelers, die daarbij elk tot hun recht komen en voile bevrediging
vin en.
Dus meer werkgelegenheid. Mits men die scheppen kan zonder in groteske
bedenksels te vervallen. Doch dan wordt de keus wel erg beperkt!

De jacobsladder der publieke werken
Een bijzonder dankbare gedaante van deze zorg voor Meer Arbeid is
altijd het doen uitvoeren van Openbare Werken. Op regelrechte wijze
bereikt men hiermede doorgaans reeds ineens een groep van arbeiders,
die gewoonlijk het eerste in de knel geraakt zijn : die uit de bouwvakken.
Voorts brengen echter groote werken van dezen aard meestal velerlei opdrachten voor andere takken van bedrijf mede. Zoowel in de industrie als
bij het vervoerswezen pleegt spoedig de invloed van omvangrijke publieke
werken zich te uiten in meerdere activiteit. Menig bedrijf dat anders zou
kwijnen of wellicht geheel te gronde zou gaan, ziet zich opdrachten te
beurt vallen, welke voor langen tijd bezigheid verschaffen. Een enkel voorbeeld : het baggerbedrijf, met zijn nasleep aan transport van het verwerkte
zand. Waarheen met al die kostbare installaties en met al dat werkvolk,
wanneer zoowel in buiten- als in binnenland de opdrachten inkrimpen
tot een alleruiterst minimum, en waar men dan nog met zijn alien om
moet vechten! Doch welk een verschil opeens, wanneer er een nieuw werk
van groot formaat wordt opgezet. Bedrijvigheid alom, en niet slechts op
de baggermolens. Evenals de emmers van de jacobsladder regelmatig
blijven rondwentelen, even geregeld rolt het geld voort, van de Schatkist
naar de baggeronderneming, van deze naar de polderjongens en vervolgens
naar den winkelstand, naar de voortbrengers van levensmiddelen, van
kleeding, ja uiteindelijk zelfs naar den tandarts en den schooimeester,
die nu alien op een hechteren grondslag komen te staan. Ook in andere
richting heeft een tak van dien stroom zich uitgegoten over de metaal
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industrie die de baggermolens heeft mogen leveren, en over de fabrikanten
van smalspoor en kipkarretjes, over de leveranciers van bouwmaterialen
en over de producenten en vervoerders van de daartoe benoodigde grondstoffen. Wie uiteindelijk mede profiteert, is de Schatkist, want de Ontvanger
weet nu overal weer meer inkomen te vinden... En zoo draait de Jacobsladder eindeloos voort.
Een groot voordeel van deze Openbare Werken als middel tot bestrijding
der werkloosheid is bovendien, dat een aanzienlijk gedeelte der hierbij te
verrichten werkzaamheden kan worden uitgevoerd door ongeschoolde
arbeidskrachten. In hoofdzaak geldt dit bij de voorbereidende grondwerken,
die grootendeels van eenvoudigen aard zijn, zoodat hier een welkome
gelegenheid ontstaat om werkloozen uit andere bedrijfstakken aan bezigheid te helpen. Weliswaar is dit niet datgene wat zij bij vrije keuze het
liefste zouden doen, maar aan den anderen kant blijft het eerlijk en gezond
werk, waar men voor betaald krijgt, zij het ook op lageren voet dan anders.
En ten slotte neemt deze tewerkstelling der overtolligen ook van het teveel
aan druk op hun werkende vakgenooten de grootste scherpte weg.
Wij zien als uitvloeisel van omvangrijke Openbare Werken dus zoowel een
algemeene verruiming van werkgelegenheid ontstaan, als ook de mogelijkheid om het meer kunstmatige middel der werkverschaffing op een zoo
economisch mogelijke wijze in te schakelen.
Wederom dienen wij hier echter even stil te staan en na te denken, teneinde niet in jubelstemming te meenen dat het perpetuum mobile thans
is uitgevonden. De theorie van wat onze Oostelijke naburen zoo schilderachtig „Ankurbelung" noemen, is aan het motorwezen ontleend. Maar
ook een auto of vliegtuig kan pas worden aangedraaid wanneer er benzine
en olie aanwezig zijn; loopt de motor eenmaal, dan zorgt deze vanzelf
voor den aanvoer en de verspreiding van deze noodzakelijke hulpstoffen
over alle onderdeelen der ingewikkelde machinerie, — echter alleen wanneer er telkens voor bijvulling gezorgd wordt. Het werkelijke perpetuum
mobile zou pas dan bereikt zijn, wanneer de motor al snorrende ook tevens
zijn voedsel en smering zelf wist voort te brengen; hoewel men dan nog
steeds met slijtage te rekenen zou hebben. Te meenen dat alles vanzelf
en voor eeuwig blijft loopen zoodra men de machine maar even aandraait,
zou kinderlijke onnoozelheid zijn.
Van dergelijke eenvoudige waarheden is een nuchter denkende Overheid,
zooals wij die als nuchter voelend yolk verdienen, zich dan ook ten voile
bewust. Zij heeft niet de fout gemaakt, die voor de hand ligt en die zich
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ook met zulk een aantrekkelijk, ja bepaald braaf kleed pleegt te sieren:
de zaken gaan slecht, dus nu gaan wij alles nalaten wat niet strikt noodzakelijk is. Dit moge aan elk onzer vrijstaan, en zelfs mag ieder individu
er prat op gaan dat hij zoo flink en consequent is opgetreden. Daarbij
sluit elk individu dan echter de oogen voor de ontreddering die zijn eigen
zuinigheid rondom hem teweeg brengt, en die steeds verder om zich heen
grijpt. Uit de eerste oorlogsdagen herinner ik mij, een gesprek te hebben
aangehoord tusschen twee huismoeders. De eene zei : ik heb alle extraatjes
onmiddellijk afgeschaft, en er komen geen koekjes meer bij mij op de
theetafel ; hierop dacht de andere even na, en zei : maar ik ga door met
mijn koekjes te koopen zoolang ik het mij kan veroorloven, want anders
raakt de heele winkelstand in de war! Welke van deze beide huisvrouwen
had nu den besten economischen kijk op het geval? Om nu van socialen
zin maar niet eens te spreken.
Evenzoo had de Overheid bij het uitbreken van de crisis kunnen zeggen:
alle werken die niet strikt noodzakelijk zijn, worden stopgezet, en nieuwe
worden voorloopig niet ondernomen. Stellig zou zij daarbij een onmiddellijke besparing verkregen hebben. Doch even stellig zou ook de stagnatie
zich hebben uitgebreid tot een omvang die vermoedelijk niet ver van
een ramp verwijderd zou zijn gebleven.
Integendeel heeft de Overheid besloten om krachtig door te gaan met
datgene wat onderhanden was; daarenboven heeft zij nieuwe werken
opgezet en op ruime schaal doen uitvoeren. Indien hierdoor ook al niet
de werkloosheid geheel en al kan worden uitgeroeid — wat natuurlijk
geen redelijk mensch zal verwachten — zoo is dank zij dit resolute optreden
tenminste bereikt dat een verdere toeneming der werkloosheid in zeer vele
takken van bedrijf kon worden tegengegaan, en dat er mogelijkheden
bleven bestaan om den steeds groeienden aanwas van nieuwe werkkrachten,
althans voor een aanzienlijk gedeelte, te absorbeeren.

De keuze van objecten
Bij het kiezen van objecten welke voor dit Joel in aanmerking komen,
ziet men zich in meer dan een opzicht beperkt. Op den voorgrond dient
natuurlijk te staan dat dergelijke werken in economisch opzicht verantwoord moeten zijn. Valt er bij uitvoering in werkverschaffing dienaangaande nog wel eens te praten, in zooverre als het criterium van economisch
nut daarbij iets ruimer gesteld mag worden, terwiji voorts rekening gehouden mag worden met een zekere marge in de onkosten, welke anders
tech in den vorm van steunverleening zou zijn uitbetaald, — ten opzichte
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van Openbare Werken in den hier te lande gangbaren zin behoort er
strikt te worden gelet op den graad van het dringend zijn der behoefte.

Er werd in ons land reeds reel gedaan
Deze overweging, hoe gezond ook op zichzelf, maakt intusschen de keus
aanmerkelijk beperkter in een land als het onze, waar juist reeds zooveel
op dit gebied was verricht. In menig ander land zou het weinig moeite
kosten om bruikbare objecten van groote urgentie te vinden : wegenbouw,
scheepvaartverbindingen, havens, spoorwegaanleg, utiliteitswerken, — in
sommige landen heeft men dergelijke onderwerpen maar voor het opscheppen! Bij ons echter, in dien ordelijken en welverzorgden Hollandschen
Tuin, bleek er waarlijk niet meer zooveel belangrijks te ontbreken, noch
aan eersten aanleg, noch aan onderhoud. Want ook in betere tijden was
er geregeld doorgewerkt, zoodat er van een achterstand over het algemeen
niet gesproken kon worden. In de laatste 15 jaren, dus in de periode die
onmiddellijk op den oorlog gevolgd is, heeft Nederland aan Openbare
Werken een bedrag uitgegeven van over de twee milliard, waarvan
ruim I500 millioen gulden door het Rijk is besteed, en nog eens ruim
50o millioen door de Provincies en Gemeenten. Hierbij zijn niet eens
meegerekend de bedragen, welke aan onderhoud en herstelling van Rijkswerken zijn uitgegeven, doch enkel de kosten van eersten aanleg. Een
losse greep uit deze verrichtingen doet ons de Zuiderzeewerken zien met
2I2 millioen, de Rijkswegen met 140, en de Provinciale met 6o. Voorts
aan kanalen, de Maaskanalisatie 85 millioen, de Twentekanalen 2o, de
Friesch-Groningsche i o, de schutsluis te IJmuiden 19.5, de versterking der
Noord-Hollandsche dijken 16, de havens en waterwegen van Vlissingen,
Dordrecht, Delfzijl en Harlingen 14. Vervolgens aan verbetering der vaargeulen naar Rotterdam en Amsterdam resp. 7 en 5.2 millioen. Voor
kleinere scheepvaartwegen 20.2, en voor waterafvoer 15.3 millioen. Aan
spoorwegwerken is in die periode voor 145 millioen uitgevoerd, en aan
electriciteitswerken voor 300. Het Rijk en de Gemeenten droegen gedurende
die periode (192o-'34) in den woningbouw aan voorschotten bij voor
542 millioen. Is het een wonder dat men thans, gedurende de crisis, wel
eens moet zoeken naar nuttige werken, wier uitvoering op dit oogenblik
economisch verantwoord mag heeten?
Niettemin vinden wij nog een welvoorzien programma in uitvoering of
voorbereiding, tot een totaal hetwelk op het oogenblik geschat mag worden
op rond 38o millioen gulden.
Onder de zuivere Rijkswerken treffen wij aan de drooglegging van den
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N.O. polder in het plan der Zuiderzeewerken, waarvoor met inbegrip
van het in cultuur brengen des bodems, een bedrag van 164 millioen is
uitgetrokken. Het kanaal van Amsterdam naar den Boven-Rijn, waarvoor
reeds een kleine vier millioen is uitgegeven, zal nog eens 65 millioen gulden
in omloop brengen. Aan de verruiming van het Noordzeekanaal, waaraan
reeds ruim 5 millioen ten koste is gelegd, zal naar schatting nog 7 millioen
gulden worden besteed. Indien bij Velsen een tunnel zal worden gegraven,
zal hiervoor i o millioen worden uitgetrokken. De Twentsche kanalen
vereischen nog een bedrag van 2 .3 millioen. Ook het kanaal door Zuid
Beveland, waaraan reeds 4.6 millioen is uitgegeven (met inbegrip van de
schutsluizen te Hansweert en Wemeldinge) gaat nog eens 1.6 millioen
kosten aan verdere verruiming. Van de verbetering der Maas voor grooteren
waterafvoer viel op 1 Januari 1936 naar schatting nog voor 10.7 millioen
te verwerken, uit een totaal van 18. Aan de Overijsselsche Vecht zal nog
voor 1.5 millioen verbeterd worden.
Een zeer bijzonderen post vormen de bruggen over onze groote rivieren,
waaraan naar schatting nog voor 25 millioen uit te voeren is. Het bedrag
dat zal worden uitgegeven aan aanleg en verbetering van wegen, staat
niet voldoende vast om met een eenigszins betrouwbaar cijfer te kunnen
komen; in ieder geval zal er echter een zeer aanzienlijke som gelds mede
gemoeid zijn, welke in de honderden millioenen loopt.
Onder de van Rijkswege gesubsidieerde werken, welke zich in uitvoering
of in voorbereiding bevinden, merken wij op : de kanalen in Friesland
(waarvan het Rijksaandeel gefinancierd wordt uit het Werkfonds) ten bedrage van 20 millioen. De kanalen in Z.O. Groningen zullen 6.9 millioen
vorderen, en die in West Friesland, waarvoor reeds 2 millioen gulden
verwerkt is, zullen nogmaals 2.5 millioen opeischen.
Tenslotte vinden wij een bedrag van rond 7o millioen uitgetrokken voor
spoorwegwerken, waarvan de helft op diverse werken komt, en de rest
op twee groote verbeteringsplannen, nl. het reorganiseeren van den toestand rondom Amsterdam, begroot op 28 millioen (waarvan een derde deel
thans is uitgevoerd), en de voorzieningen rondom Utrecht, geraamd op 7.5
millioen, waarvan het Rijksaandeel door het Werkfonds wordt gefinancierd.
Ziehier het programma voor het heden, hetwelk zich op waardige wijze
aansluit bij onze Nederlandsche traditie om ons land wat men noemt
„keurig in orde" te hebben. Dit is natuurlijk niet alleen een kwestie van
netheid of smakelijk uiterlijk, hoewel er ook in dat opzicht van onze verrichtingen in eigen huis een niet te onderschatten invloed uitgaat op andere
volkeren, welke ons op deze wijze bezig zien, en die ons dan des te gereeder
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in aanmerking laten komen voor het uitvoeren van overeenkomstige verbeteringen bij hen te lande. Hierop immers is onze nationale bedrijvigheid
voor een niet gering gedeelte aangewezen. En evenals het voor een werkvrouw een aanbeveling is indien het er bij haarzelf thuis proper en welonderhouden uitziet, evenzoo kan Nederland voor zijn propaganda in het
buitenland een zeer nuttig gebruik maken van al die zorgen voor eigen
erf, welke als bewijsstukken onzer capaciteit terstond zichtbaar zijn. Een
direct voordeel echter putten wij uit al dergelijke verbeteringen reeds aanstonds voor onszelf. In plaats van met een door armoede verwaarloosde
installatie zal de naaste toekomst ons vinden klaarstaan met een productieapparaat dat op de meest economische wijze kan werken. Met name onze
verkeersmiddelen te water en te land zullen een capaciteit bezitten, die
tegen alle eischen bestand zal blijken. En het is ten slotte bij iederen wedloop
een belangrijke voorsprong, indien men goed geoefend en in tiptopconditie
aan de start kan verschijnen.
De Rijksweg van den Haag naar Utrecht
Dit boek zou volkomen onleesbaar worden indien wij ieder onderdeel van
hetgeen er aan Openbare Werken wordt uitgevoerd, afzonderlijk en in
bijzonderheden wilden in oogenschouw nemen! Verscheidene van deze
objecten plegen bovendien in de dagbladpers en in de geillustreerde tijdschriften, alsmede op het doek der bioscooptheaters uitvoerig onder de
aandacht van het publiek te worden gebracht. Met name ten aanzien
van de Zuiderzeewerken en van de groote bruggen heeft het waarlijk
niet aan belangstelling ontbroken. Ook echter behoeven wij niet ieder
stuk wegenaanleg apart te gaan bekijken om een indruk te verkrijgen van
datgene wat er in dit opzicht wordt verricht, teneinde het euvel der werkloosheid terug te dringen.
De lezer zal met ons accoord gaan wanneer wij ons zullen bepalen tot
een enkelen greep. Hiervoor lijkt mij het traject van den nieuwen Rijksweg
Den Haag-Utrecht bijzonder geschikt, aangezien daarbij vanzelf allerlei
andere aspecten van het groote vraagstuk onder de aandacht zullen komen.
Het aanleggen van wegen gaat in het eene land wat gemakkelijker, in het
andere wat moeilijker. Soms heeft men het materiaal ter bestrating voor
het grijpen, wanneer men het trace aan het uitgraven is; elders weer moet
men dit van ver weg aanvoeren. Af en toe geven toevallige omstandigheden
de beschikking over een plaatselijken bouwstof. Zoo worden op Madeira
de wegen geplaveid met lavasteentjes, die door de branding gladrond en
hard geslepen zijn; de wegen van het Venezolaansche eiland Santa Marga-
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rita zijn bestrooid met oesterschelpen die op parelen zijn nagezocht;
menig koraalrif, wit of rood, heb ik als plaveisel gebezigd gezien. Evenzoo
is de Hollander sterk in het bestraten met baksteenen klinkers, — al toont
hij zich ook niet minder bekwaam met beton of asfaltpreparaten.
Toch is in Nederland het vraagstuk van het uiteindelijke wegdek slechts
een peulschilletje, vergeleken bij het probleem van den onderbouw, waarop
deze baan moet komen te rusten. Ook ten opzichte van onze wegen hebben
wij die traditioneele moeilijkheid te overwinnen, welke gemaakt heeft dat
Amsterdam boven op een mastbosch van Noorsche palen is gebouwd. Onze
bodem immers is doorgaans te slap om een gewicht van eenige beteekenis
te kunnen dragen. Tenminste in die deelen des lands welke „aan de baren
ontwoekerd" zijn. Want op de zandgronden heeft men van soortgelijke
bezwaren natuurlijk geen last. Daar graaft men eenvoudig de wegbedding
uit, of men werpt die uit zand en aarde op, en klaar is de ondergrond voor
bestrating. Daarentegen zou in het laagveen of in een streek van zachte
klei het wegdek onmiddellijk gaan golven, scheuren en verzakken. Ja, de
geheele weg zou vroeg of laat in die blubber omlaag zinken. Wie onzer
kent niet de verhalen uit den aanleg onzer spoorwegen door die allerpapperigste gedeelten onzes vaderlands, toen heipalen spoorloos in den
bodem verdwenen om tientallen meters verder den kop weer omhoog te
steken, en soms door den vloer van een boerenhuis naar boven te komen.
Wat een geld en wat een werk is er niet gestoken in de spoorbanen tusschen
Rotterdam en den Haag, alvorens daar een stevig en betrouwbaar rijvlak
was verkregen, waar met een zekere snelheid overheen gereden kon worden.

Wegenbouw in slappen bodem
Men moet zich dat gedeelte van Nederland, dat tusschen de Gooische en
Utrechtsche zandgronden eenerzijds en de Hollandsche duinrij anderzijds
wordt ingesloten, namelijk in grove trekken voorstellen als een voormalig
haf, een lagune, die door een zandbank van de zee was afgeschoten; deze
zandbank is gaandeweg opgestoven tot een rij duinen, en de uitgangen
van de lagune zijn dichtgeslibd. Waterplanten, moerasvegetatie, struikgewas, boschgroei hebben achtereenvolgens dezen plas opgevuld met een
papperig overblijfsel van rottende planten. Waren deze onder den druk
van zware aardlagen komen te liggen, dan zou er op den duur steenkool
uit zijn ontstaan. Hier echter, aan de waterige oppervlakte, werd dit bezinksel tot laagveen. Graaft men daar brokken uit en laat men die drogen,
dan heeft men de korte turf die we allen kennen. Maar in den natuurstaat
is deze brandstof kleverig en zacht. Een mensch of een koe kunnen er op
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blijven staan, tenminste wanneer er eenmaal een grasmat overheen gegroeid is. Daarentegen zou een zwaarder voorwerp er in wegzinken.
Daar, waar men in vroegere eeuwen dit laagveen uitgegraven heeft tot
turf, is opnieuw een watervlakte ontstaan. Bleek er onder deze uitgeveende
plassen een kleibodem aanwezig te zijn, dan heeft men zulk een meer
gewoonlijk ingedijkt en leeggemalen. Aldus zijn vele van onze groote
droogmakerijen ontstaan. Sommige stukken veenplas daarentegen heeft
men niet de moeite waard geoordeeld, zooals de Kager- en Brasemermeren, de Reeuwijksche- en Loosdrechtsche Plassen, de Friesche Meren
enz. Nog weer andere gedeelten zijn nimmer uitgeveend, zooals menig
terrein rondom Leiden en Gouda. Of ze zijn halverwege blijven steken,
zooals men tusschen Amsterdam en Haarlem kan aanschouwen; daar ziet
men naast langwerpige vakjes water ook nog smalle strookjes onafgegraven
laagveen liggen, met gras begroeid, maar zwart en papperig onder de zode.
Wat is er al niet geprobeerd om die slappe veenpudding in bedwang te
krijgen! Heien is een bekend middel, maar geheel ontgraven tot op den
vasten ondergrond zou eveneens baten ; het hangt er maar van of hoe de
kostenberekening uitvalt. Ook is menigmaal gedacht aan het doorboren
van die paplaag met ijzeren of betonnen staketsels, welke dan een viaduct
te dragen zouden krijgen. Bij het bouwen van huizen redt men zich ook
wel eens door een groote zandmassa over een bepaalde oppervlakte uit
te spreiden, welke dan door haar eigen gewicht het veen samendrukt en
het water er uitperst, zoodat er in de onderste lagen eigenlijk een soort
van droge turf ontstaat.
Het stelsel dat tegenwoordig bij voorkeur wordt toegepast (ik spreek hier
voortdurend in globale termen) , is eveneens vrij eenvoudig van gedachtengang. Nadat de grasmat gescheurd is door over de breedte van den a.s.
weg een strook weg te steken, wordt er bovenop deze „cunet" over het
laagveen een zanddijk opgeworpen, en deze zakt nu vanzelf door het
eigen gewicht in het veen weg, tot op den vasten grond, dus tot op den
oorspronkelijken bodem van het haf. Het veen wordt daarbij naar weerskanten weggeperst, zonder dat de menschenhand daarbij behoeft te
helpen. Integendeel, men moet menigmaal te hulp schieten om de gevolgen
van deze zijwaartsche beweging in te perken. Want de uitwerking is verbazingwekkend! Door het gewicht van den zanddijk wipt aan beide kanten
de zwarte veenmassa omhoog, alles meenemend wat er zich aan de oppervlakte mocht bevinden : een hek, een greppel — alles gaat mee de lucht
in. Menige sloot hangt dichtgeduwd en droog een paar meter hooger,
met het voormalige watervlak opzij. Zelfs een heele boerderij zou op deze
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wijze mee omhooggeheven worden; daar waar dit gevaar bestond, zijn
deze gebouwen dan ook onteigend en afgebroken. Staan zij dicht bij den
gevaarlijken zoom, dan wordt het een kwestie van uitrekenen tot hoever
de persing van het veen zich zal voortzetten; in twijfelachtige gevallen
bouwt men een wand van heipalen of een betonnen muur in den grond
om de zwarte massa tegen te houden, en op menige plek kan men zien
hoe zulk een schans nog juist op het nippertje de veenlawine heeft kunnen
stuiten, en hoe de beschoeiing zelf er soms krom van staat. Soortgelijke
verdedigingswerken zijn o. a. noodig geweest om te verhoeden dat de
Gouwe door den druk van het weggeperste veen eenvoudig dichtgeduwd
zou zijn. „O, dierbaar plekje grond, waar eens mijn wieg op stond..."
Klaarblijkelijk is des zangers wieg er een van lichte constructie geweest.
Het is een bijzonder merkwaardig gezicht om deze wijze van wegenbouw
te aanschouwen daar waar men bij Waddinxveen, even benoorden Gouda,
bezig is met het overbruggen van de Gouwe. Rechts en links wordt zand
gelost en met kipkarretjes naar den dijk gereden. Op den eenen oever
vreet een grijpbak zich in de zandschuit vol, om dien hap onmiddellijk
weer uit te spuwen boven een laadtrog, waar de karretjes onderdoor rijden
om zich te laten volloopen. Aan den anderen oever graaft een jacobsladder
het zand uit de schuiten op, om het terstond in klaarstaande kipkarretjes
te werpen. Aan den eenen kant is het de inhoud van het Hollandsch Diep,
die hier voor wegenbouw wordt aangevoerd ; aan den anderen kant verwerkt men het zand dat uit de Bergsche Maas gebaggerd is. Rusteloos
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gaat de Nederlander door met het binnenste buiten halen van zijn geboortegrond : den bodem van het Hollandsch Diep legt hij voor 6o cent per
kubieken meter tusschen den Haag en Utrecht neer om er straks met auto's
overheen te rijden. Is er wel ergens in de wereld zulk een wonderlijk landje
te vinden?
Eveneens echter kan men zich denken dat het benoodigde zand wordt
aangevoerd uit zandgravingen op hoogere gronden, of uit afzanderijen
aan den duinvoet. In de buurt van Zoetermeer ziet men langs den nieuwen
' weg ook of en toe een vierkanten waterplas : daar heeft men destijds door
middel van boring bevonden dat er spoedig onder de veenlaag zand aangetroffen zou worden, bijvoorbeeld reeds na een meter graven; toen heeft
de aannemer dit stuk land van den boer gekocht, en hij heeft er tot wel
negen meter diep het zand uitgehaald, dus tot den oorspronkelijken bodem
van het voormalige haf. Het gat wordt vervolgens langs de randen keurig
afgewerkt, en keert nu als een allerliefst meertje in het bezit van den
eigenaar terug, die dan alsnog te rade kan gaan wat hij er van maken
wil : een zwembad, een roeiplas, een vischvijver. Aldus vormt zich als
gevolg van wegaanleg een nieuw element van landschapsschoon, want
zoodra deze plassen eenigszins met boomen en struiken omgroeid raken,
worden het alleraardigste hoekjes waterland.
Zoo schrijdt de nieuwe verkeersbaan voetje voor voetje door het modderland heen. Daar waar de bodem uit klei bestaat, gaat het gemakkelijker,
want daar behoeft men geen belangrijke verzakkingen te vreezen. Hoewel,
ook op kleigrond blijft een zandbedding van een heelen of een halven
meter hoogte aanbevelenswaardig, want klei „leeft" te veel, en daarom
moet eerst een flinke laag zand deze uitwerking opvangen. Daar waar
dit niet gebeurd is, zooals op ondergeschikte wegen door de polders heen,
voelt men de auto dan ook gewoonlijk flink over het wegdek heen galoppeeren, ook al is de oppervlakte geasfalteerd. Theoretische samenwerking
met het Grondlaboratorium der Delftsche Hoogeschool beoogt al dergelijke
verschijnselen zoo nauwkeurig mogelijk onder controle te krijgen. En al
naarmate de beteekenis van den te bouwen weg dit vereischt, richt men
ook den omvang der zandstortingen in. Zoo moet de voor snel en zwaar
verkeer bestemde hoofdbaan van den grooten autoweg in dit opzicht zeer
hecht gefundeerd zijn. Jets anders is het echter met het fietspad dat daarnaast komt te liggen, en dat natuurlijk niet zulk een druk te verduren
heeft. Ook bij secundaire wegen met geringere verkeersfrequentie behoeft
de onderbouw niet aan diezelfde eischen te beantwoorden. Een zuinig
beheer vordert dat men onderscheid maakt.
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Het tempo der uitvoering verschaft werk
Deze werken worden in hoofdzaak in normale uitvoering verricht. Slechts
hier en daar is er aanleiding om voorbereidende werkzaamheden, hetgeen
dan doorgaans grondverplaatsing is, in werkverschaffing te doen uitvoeren.
Afgezien daarvan valt er echter een belangrijk element van bestrijding
der werkloosheid op te merken in het tempo, waarmee deze werken worden
uitgevoerd. Immers, indien alles op geheel normale wijze zou geschieden,
op den voet van de geldmiddelen, welke de jaarlijksche begrooting van
het Wegenfonds daartoe ter beschikking laat, zou men per jaar voor niet
meer dan 7-9 millioen gulden van Rijkswege kunnen laten verwerken.
Thans echter pleegt het Werkfonds meer middelen voor te schieten,
teneinde de uitvoering te bespoedigen. Tot dusverre kon er op deze wijze
op ongeveer tien millioen per jaar aan extra geld worden gerekend ; een
nieuwe regeling is in voorbereiding, waarbij profijt getrokken zal worden
van de voorloopig opgedane ervaring.
Geheel anders dan door bittertafelcritici wel eens wordt verondersteld,
als zou het tempo van uitvoering opzettelijk vertraagd worden, ziet men
dus dat er integendeel zoo veel extra spoed achter gezet wordt als de
geldmiddelen maar willen veroorloven. Doch er is met een aanleg onder
zulke buitengewoon moeilijke omstandigheden ook zeer veel meer geld
noodig dan wanneer men eenvoudig dwars over de hei zijn wegbedding
kon uitgraven. Dit gedeelte van Rijksweg No. 12 van den Haag naar
Driebergen, kost niet minder dan 310 gulden per strekkenden meter. Dat
is per kilometer dus 310.000 gulden. Men rekene nu zelf maar verder!
Bouwproblemen
Behalve door de financieele grenzen ziet het tempo van dergelijke kunstwerken over slap terrein zich bovendien beperkt door den toestand des
bodems. Er is een zekere periode noodig om het lichaam van den nieuwen
weg tot rust te brengen, onverschillig of deze nu hoog opgeworpen is tot
een zanddijk, dan wel plat over de aardoppervlakte schijnt te liggen.
Bovendien zijn er in dit waterland heel wat meer kunstwerken vereischt
dan in een andere streek des lands. Wat een doorvaarten moeten bier
gerespecteerd worden, en tot welk een hoogte moet de autoweg worden
opwaarts gebracht om zonder belemmering voor de scheepvaart over de
kanalen te worden gevoerd ! Een zonderling gezicht is het, om daar middenin de weilanden een hoog viaduct van beton al vast klaar te zien staan,
nog zonder een zweem van een bijbehoorenden weg. Zorgvuldig is de
doorvaarthoogte uitgerekend, want menigmaal zijn er juist in de buurt
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Grintgraven to Uddel (Gld.).

van zulk een overbrugging allerlei complicaties met andere kruisingen te
water of te land, en eerst moet dit alles nauwkeurig zijn nagegaan, alvorens
die brug gegoten wordt, vrijstaand midden in de velden. Daarna wordt
het zand aangereden om den dijk op te werpen die dit losse bouwstuk
met het lichaam van den weg zal vereenigen. Niet alleen over waterwegen
schrijdt de nieuwe autoweg op hooge betonnen viaducten, maar ook over
kruisingen met andere wegen, want deze route zal geheel vrij van overwegen
en kruisingen worden. Aileen rechts kan men er op en af; wie naar links
wil afslaan, daalt eerst rechts van den hoofdweg af, en verdwijnt dan door
een viaduct links onder den wegdijk door. Bij belangrijke kruisingen moet
men dus telkens vier opritten maken, en deze noodzaak brengt vanzelf
mede, dat minder belangrijke kruisingen eenvoudig genegeerd moeten
worden. Sommige dwarswegen worden zoo noodig geheel opgeheven. Van
andere bijkomstige wegen uit zal men den hoofdweg niet kunnen bereiken,
hetgeen een nieuw probleem meebrengt voor den kaartteekenaar, want
men moet op de wegenkaart toch kunnen zien of men van den eenen weg
op den anderen kan komen dan wet of deze kruising „blind" is.
De groote weg blijft gereserveerd voor het autoverkeer. Ter wille van de
boeren is hier en daar een parallelweg aangelegd, die van tijd tot tijd
door een poort toegang tot de andere zijde geeft. Daar waar dit niet het
geval is, bestaat natuurlijk een zeer gezonde aanleiding om tot ruilverkaveling over te gaan, want een Boer die zich van een stuk land afgesneden
ziet door de betonnen snelbaan, zal verstandig doen wanneer hij dat lapje
grond met een buurman ruilt. Inderdaad is er uit dezen hoofde reeds
menige nieuwe en meer rationeele indeeling tot stand gekomen ; met name
daar waar de weg onder Bodegraven langs komt, zijn de voorheen zeer
langgerekte kavels thans door den autoweg gescheiden in een dichter bij
het dorp gelegen en vruchtbaarder zone eenerzijds, en een minder intensief
bewerkte groep landerijen anderzijds, op welke laatste categorie thans met
de uit hoofde van ruil bijgepaste geldmiddelen nieuwe boerderijen aan
het verrijzen zijn. Voor Waterstaat is het tot stand komen van dergelijken
grondruil van belang omdat dientengevolge menig viaduct bespaard kan
worden, en dus ook menige kostbare ophooging van het weglichaam. Over
540 ha. zijn thans 20 nieuwe boerenbedrijven gevestigd, waardoor de
aanleg van den grooten weg ook in dit opzicht een zegen voor de betrokken
streek geworden is.
Overigens wordt de lintbebouwing langs den nieuwen verkeersweg en langs
de voornaamste dwarswegen tegengegaan doordat uitweg wordt geweigerd.
Op zijn hoogst wordt toegestaan, dat er hier en daar een boerderij komt,
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hetgeen bovendien in het landschap wel aardig aandoet, mits de nieuwe
bebouwing zich op een behoorlijken afstand van den weg houdt.

Nieuw landschapsschoon
Dat deze nieuwe route zulke nieuwe perspectieven voor landschapsschoon
zal openen, zou men niet verwachten, wanneer men van den trein uit
dwars over den weg heenkijkt. Dan krijgt men ook de middenbeplanting
niet behoorlijk in het gezicht, want ten slotte ziet men van op zij niets
anders dan losse plukjes heestertjes, en menige treinreiziger verwondert
zich dan ook over de bedoeling daarvan. Rijdt men echter in de lengte
over den nieuwen weg, dan ziet men deze groepjes struiken voor zich
uit als een vrijwel aaneensluitend geheel, dus als een groen tusschenschot
dat de lichten der tegenliggers afdekt. Terzijde evenwel geven de wijde
openingen ruimschoots gelegenheid om toch ook het landschap in het
oog te houden. En dit is stellig een openbaring.
ons Hollandsche polderland is niet alleen hoogst curieus als zeldzaam
waterbouwkundig verschijnsel, hetwelk een onfeilbare bekoring uitoefent
op den vreemdeling ; het is bovendien bepaald mooi, met zijn wijden
gezichtseinder van torens en molens en verre stadssilhouetten, overkoepeld
door een wolkenlucht vol lichteffecten. De nieuwe route van den Haag
naar Utrecht zal aan landzaat en vreemdeling gelegenheid geven om de
intieme schoonheid van ons waterland van dichtbij te leeren kennen. Een
vlotte rit door dit merkwaardige land van lage velden tusschen hooge
wateren zal den buitenlandschen gast in verrukking brengen. Wie belang
stelt in de bijzonderheden, zal onderweg even kunnen stilstaan bij een
dijk, een boezem, een bemaling. Er zullen misschien nieuwe pleisterplaatsen
komen, waar een aardig zitje aan het water uitzicht zal geven op molentjes
en op rietzoomen, en waar men zich wellicht zal kunnen onthalen op een
vette paling of op waterbaars of op andere plaatselijke heerlijkheden waar
de toerist met liefde naar zoekt.
Vooral de hooge opritten naar de viaducten leveren opeens een verrassend
ruim uitzicht over een wereld die — laat ons maar eerlijk bekennen —
juist den Nederlander zelf volstrekt niet zoo goed bekend was. Dat kwam
gedeeltelijk doordat de bestaande wegen er in den regel omheen geleid
zijn, terwijl men dan bovendien nog over groote afstanden door lintbebouwing in het uitzicht belemmerd wordt. De nieuwe weg, radicaal
dwars door en over alles heen aangelegd, geeft ons nu een nieuwen kijk
op ons eigen vaderland.
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Het veelzijdige wegdek
De rijbaan wordt natuurlijk naar de laatste eischen des tijds ingericht.
De opgaande en de neergaande richtingen zijn van elkaar gescheiden door
de reeds vermelde middenbeplanting. Ook echter in ieder der richtingen
zal er een donkere binnenbaan (van basaltgruis) naast een lichtere buitenbaan (van porfier) zijn, zoodat het snellere en het langzamere verkeer
elk hun plaats weten, met duidelijk aangegeven ruimte voor inhalen. Elke
baan wordt drie meter breed, en zoo zijn er dus twee maal twee van die
banen naast elkaar, of telkens zes meter wegbreedte in iedere richting.
Een fietspad is op een afstand daarvan aangelegd, zoo ver van de autobaan
als maar eenigszins doenlijk was.
De driemeterbanen zijn telkens twee aan twee samengekoppeld door ijzeren
haken en wapeningsstaven die binnen in het betonnen wegdek langs de
kanten loopen; alleen het midden van elke baan is ongewapend. De bedoeling is dat, terwip het beton den „druk" opvangt, het ijzer den „trek"
zal absorbeeren. Aangezien nu beton en ijzer twee stoffen zijn die de
samenwoning met elkaar uitstekend verdragen, wordt door deze combinatie
bereikt dat er een zekere rekbaarheid van het geheele samenstel ontstaat,
zonder vermindering van de soliditeit. Het scheuren van het betondek
wordt hierdoor voorkomen.
Belangwekkend is het, een oog te werpen op het tot stand komen van zulk
een wegdek. Op den vast geworden zandbodem, die voorloopig in een
stalen gietgeraamte is ingelijst, wordt eerst een laag grof papier gelegd,
om te voorkomen dat het vocht uit de komende betonmassa in het zand
zou wegzakken. De gietvakken zijn om beurten 13, 15 en 17 meter lang,
door welke afwisseling voorkomen wordt dat er wellicht onder het snelle
rijden een soort van regelmatig rhythme zou ontstaan, hetwelk licht in
„galoppeeren" kan overslaan. Nu wordt de betonmassa (waarin grint uit
de Maas verwerkt is) in deze vakken gestort, in het midden 18 cm. dik,
en naar de kanten oploopend tot 23 cm. Naarmate de kipkarretjes deze
betonspijs aanvoeren, schuift de trilmachine er achter aan om door vibratie
de betonmassa gelijkelijk aan te stampen; het is in Nederland voor het
eerst dat een dergelijke methode wordt toegepast. Daar waar de trilmachine
haar werk heeft verricht, verschijnt boven op de betonnen koek een dun
laagje water. Later, wanneer het beton vast wordt, droogt dit op ; de
hoeveelheid vocht moet evenwel met zorg worden gereguleerd, anders
zou de massa niet behoorlijk verharden.
Al bibberende vordert deze machine een goede tweehonderd meter per
dag, over een breedte dus van drie. De verschillende werkzaamheden
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hangen natuurlijk onderling van elkaar af, want de voorbereiding moet
gereed zijn alvorens men met de cementbereiding kan beginnen, en ook
deze kan niet te ver vooruitwerken, anders zou het beton bij aankomst
op den wcg reeds te vroegtijdig verhard zijn.
Wat klaar is wordt met zand overstrooid en vervolgens nat gehouden,
ter bevordering van het verhardingsproces.
Ziedaar een paar indrukken van een belangrijk onderdeel dezer openbare
werken. Ex ungue leonem, — uit dezen klauw moge men afleiden hoe de
heele leeuw er uit ziet!
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WERKVERSCHAFFING
Een hoofdstuk van herscheppingen. Wat beoogt werkverschaffing en wat wil zij
ontgaan? Bezig zijn is beter dan leegloopen. De gemeenschap helpt ons land
ruimer, vruchtbaarder en ooglijker maken. Functie der Centrale Werkverschajing,
en rol der plaatselijke. Eenige voorwaarden en beperkingen. Optreden van gewestekke ontginningsmaatschappijen. Samenwerking tusschen vele instanties. De
lezer maakt een ruilverkaveling mee. Hoe ontwatering de waarde van een streek
vermeerdert. Een kronkelende rivier wordt rechtgegraven. Onland herschapen in
welige akkers. De opvoedende kracht van scheppend werk. Wij zien een veenmoeras
omgetooverd tot modern grootlandbouwbedriff. Frissche bloei op schralen grond.
Nieuw natuurschoon ontstaat.

'-e.-

DIT hoofdstuk wordt een der om-

vangrijkste, maar tevens, naar de schrijver hoopt, een der meest belangwekkende van ons boek, omdat hierin een onderwerp behandeld wordt
dat bijzonder boeiende gezichtspunten bevat. Meer dan bij eenig ander
deel van de werkloozenzorg zullen wij hier kunnen aanschouwen hoe er
haast ongemerkt in ons land groote dingen zijn volvoerd, daden waar
men zoo geen erg in zou hebben, maar die niettemin menige woestenij
herschapen hebben tot welige landouwen. Inderdaad : een hoofdstuk van
herscheppingen zou deze paragraaf waarlijk wel genoemd kunnen worden.
Wij Nederlanders zijn in den loop der eeuwen al zoo'n beetje gewend
geraakt aan het denkbeeld, dat onze bodem volstrekt geen afgedane zaak
is. De buitenlander zegt wel eens : „God schiep de wereld, maar de Hollander heeft zijn eigen land gemaakt." Nu, dat is heel vleiend voor ons,
maar zoo erg is het toch niet geweest, misschien op dat stukje Wieringermeerpolder na. Overigens hebben onze scheppingsdaden toch, eerlijk gezegd, voornamelijk bestaan uit herscheppingen van datgene wat reeds
aanwezig was, zij het ook in minder bevredigenden toestand. Ook herscheppingen echter zijn menigmaal de her eens dichters waardig geweest.
Heeft niet Ovidius er zijn chef d'oeuvre aan gewijd ? En al zullen onze
Nederlandsche herscheppingen stellig wat prozaischer blijken te zijn dan
de mythologische gebeurtenissen die den Romeinschen dichter inspireerden, — voor tijdgenooten met voldoende begrip voor gemeenschapsbelangen
en voldoende voorstellingsvermogen bevatten ook de daden, die de hedendaagsche Nederlanders met hun plekje gronds aan het verrichten zijn,
menig element dat werkelijk in staat is om de verbeelding op sleeptouw
te nemen.

8
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Werkverschaffing gedefinieerd
Ook de sociologische kant van de werkverschaffing verdient een oogenblik
onze critische aandacht. Het geheele begrip is namelijk nog betrekkelijk
nieuw, en daarom mag men zich niet al te zeer verbazen indien er dienaangaande eenige misverstanden bleken te bestaan. Zelfs heerscht er bij
de dagelijksche toepassing of en toe bepaald nog twijfel ten aanzien van
de strikte grenzen welke dit begrip dienen te bepalen. Verschillende definities zijn er dan ook van tijd tot tijd beproefd, maar aangezien men hier
een gemeenschapszorg voor zich heeft, die zich tot doel ziet gesteld om
nooden van steeds wisselenden aard te lenigen, is het geen wonder wanneer
ook de omschrijving van het troostmiddel aan opschuivingen onderhevig
blijkt te zijn.
Zoo is er al wel eens getracht te zeggen, dat werkverschaffing in de eerste
plaats dient om menschen bezig te houden, liefst met werk dat niets met
hun eigen vak te maken heeft, zoodat eigenlijk uitsluitend werkzaamheden
van min of meer overbodigen aard daarvoor in aanmerking behooren te
komen. Het klassieke voorbeeld is het doen graven van een sloot, met
de bedoeling om deze vervolgens weer te doen dempen. Als voorbeelden
van buiten onze grenzen wordt door spotters wel aangehaald het netjes
doen witten van het Zwarte Woud, of het keurig met linoleum beleggen
van den Poolschen Corridor. Ook de geestdoodende werkzaamheden uit
het voormalige Rasp- of Werkhuis, en het nog niet zoo lang achter ons
liggende keienkloppen behooren in dezen gedachtengang thuis, zij het
ook dat hun nut tenminste niet geheel en al ontkend behoeft te worden.
Bij het eerste optreden van dit begrip „werkverschaffing" merken wij een
neiging op om het min of meer te vereenzelvigen, althans voor nauwverwant te verklaren met de gedachte „werkverruiming". Zoo behoorde
sinds 1916 tot de taak van den Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering
en Arbeidsbemiddeling ook „het behandelen van andere onderwerpen die
verband houden met de voorkoming en de bestrijding der werkloosheid";
en onder deze „andere onderwerpen" vindt men dan ook genoemd —
aldus letterlijk het Jaarverslag van dien Dienst over 1918 — „de werkverruiming (werkverschaffing)". De Dienst voegt daar nog aan toe : „Dit
deel der taak is zelfs een zeer belangrijk deel, omdat, al moge de werkloosheidsverzekering veel tot bestrijding van de geldelijke gevolgen der werkloosheid bijdragen, het toch altijd hoofdzaak blijven zal dat er voldoende
werkgelegenheid zij." Men ziet dat bier nog in een adem begrippen worden
genoemd welke wij tegenwoordig trachten, zoo scherp mogelijk uit elkaar
te houden. Sindsdien wordt onder werkverruiming gewoonlijk eensdeels
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verstaan al datgene wat verricht wordt om werk hetwelk vroeg of laat tech
gebeuren moet, liever wat eerder aan de orde te stellen met het oog op
een tijdelijke behoefte aan werkgelegenheid; en anderdeels die maatregelen
welke tot resultaat kunnen hebben, dat werk hetwelk anders aan onzen
neus voorbij zou gaan, tech hier te lande verricht kan worden. Daarover
in een afzonderlijk hoofdstuk nader.
Wat er dan voor werkverschaffing overblijft, is het doen verrichten van
werkzaamheden die, indien zij tegen den vollen kostprijs moesten worden
uitgevoerd, te duur zouden komen te staan, doch die thans kunnen worden
volbracht doordien een aanzienlijk gedeelte dier kosten voor rekening
komt van den overheidssteun, welke anders wegens werkloosheid tech zou
zijn uitbetaald. Bij het nader determineeren der werkobjecten pleegt voorts
de eisch te worden gesteld dat zij, voor zoover in Rijkswerkverschaffing
uitgevoerd, een blijvende uitbreiding van werkgelegenheid tot gevolg
moeten hebben, en, voor zoover de plaatselijke overheid deze werkzaamheden doet verrichten, dat zij voor de plaatselijke samenleving een aanwinst van waardeerbaar nut moeten beteekenen.
Als typische voorbeelden van Rijkswerkverschaffingsobjecten kunnen wij
daarom aanmerken : ontginning van woeste gronden, inpoldering van
moerassen, grondverbetering door ontwatering, uitvoering van ruilverkaveling, landaanwinst die zichzelf niet geheel bedruipen kan, en meer
van die werkzaamheden die onzen cultuurgrond vergrooten en dus op
den duur plaatsingsmogelijkheid bieden voor meer werkers. finder de
objecten die door de gemeenten en andere lagere overheden of desnoods
door particulieren plegen te worden uitgevoerd, vindt men het aanleggen
van plaatselijke wegen en paden, het graven of dempen van slooten, het
uitdiepen van grachten en havens, het verzwaren van dijken, het aanpoten
van bosch en het beplanten van duinen, het aanleggen van sportterreinen,
zwembaden, parken, het verfraaien van het aanzien der plaats, het opruimen van morsige hoeken enz. Een nauwkeurige grens valt er uit den
aard der zaak niet te trekken; daaraan zou trouwens ook geen behoefte
bestaan.
Ter voorkoming van misverstand zij er reeds aanstonds op gewezen dat
ook deze gedecentraliseerde werkverschaffing voor een deel door het Rijk
betaald wordt in den vorm van (zooals de betrokken begrootingspost oorspronkelijk heette) „subsidies aan de gemeenten in de kosten van werkverschaffing en steunverleening in verband met de crisiswerkloosheid en
andere uitgaven in verband met die werkloosheid". Later is de redactie
van dezen post vervangen door „subsidien en kosten in verband met beI0I

strijding van buitengewone werkloosheid". Voor 1921 was voorloopig hiervoor uitgetrokken 2 millioen gulden, later verhoogd tot 4 millioen.
Een staf van 13 Rijksinspecteurs der Werkverschaffing is gaandeweg te werk
gesteld, aanvankelijk in het Noordoosten des lands, doch later over het
geheele land. Het meerendeel van hen is gevonden onder de plaatselijke
magistraten, wier bijzondere ervaring met de betrokken problemen een
waarborg van groote oordeelkundigheid inhield ; een Hoofdinspecteur
voor de Werkverschaffing overziet het geheele complex, hetwelk onder de
opperleiding staat van een Directeur-Generaal. De vier grootste gemeenten
des lands ressorteeren rechtstreeks onder het Departement.

Speciale werkverschaffingsobjecten
Alvorens nu over te gaan tot de bespreking van den grooten hoofdschotel
der werkverschaffingsobjecten, dienen wij nog even stil te staan bij enkele
bijzondere vormen waarin deze gemeenschapszorg zich in de laatste jaren
vertoond heeft, en waarin het element van werkverschaffing menigmaal
op onverbrekelijke wijze dooreengeweven is met dat van werkverruiming.
Zoo is er met Rijkshulp door de gemeenten Den Haag, Katwijk en Noordwijk tijdelijke steun verleend aan trawlreeders, in den vorm van een bijslag
op het loon, gedurende de periode waarin niet op haring gevischt kon
worden.
Eveneens in de Zuiderzeevisscherij is van 1921-'22 door een Rijksbijdrage
mogelijk gemaakt, dat de werkloosheid verdween en het bedrijf gaande
werd gehouden. Van 1922-'23 is door aankoop van ansjovis voor Rijksrekening de werkloosheid in de ansjovisvisscherij ter Zuiderzee eveneens
bestreden. Van aanverwanten aard was het bekende geval in 1922-'24,
toen een groote buitenlandsche order op zgn. „senoritas" (kleine sigaartjes)
kon worden uitgevoerd doordien met Rijkssteun werklooze sigarenmakers
werden ingeschakeld. Vermelding verdient in dit verband eveneens de
hulp aan het veenderijbedrijf, toen de turfproductie als gevolg van de
sterke daling der kolenprijzen in de knel geraakte. Van afzonderlijke beteekenis is voorts een door de heeren A. Asscher en Dr. H. Polak naar aanleiding van een ontwerp-Douwes uitgewerkt plan om door samenwerking
tusschen Overheid, bank, werkgevers en werknemers een einde te maken
aan de werkloosheid in de diamantindustrie.
Dergelijke speciale werkverschaffingsobjecten zijn echter niet zonder hun
eigenaardige gevaren. Immers, den eene zijn brood kan den ander zijn
dood zijn, en het behoort stellig niet tot de taak der Overheid om aan
een bestaand bedrijf, dat zich met moeite tegen de ongunst der tijden tracht
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De Biesbosch. In het rietland buiten den Oostdijk, vOor de inpoldering.

De Biesbosch. Gezicht van den Oostdijk af, na de inpoldering.

De Biesbosch. Oude griendkeet, veer de inpoldering.

De Biesbosch. Hetzelfde punt, na de inpoldering.

gaande te houden, den strijd om het bestaan nog te verzwaren. Er zijn
in dit opzicht ongetwijfeld wel eens fouten begaan, doch naarmate het
inzicht in de werkelijke rol die de werkverschaffing mag spelen, voller
en rijper wordt, zullen ook dergelijke misgrepen verdwijnen, hetgeen dan
ook stellig de bedoeling van de Overheid is.

Grenzen, befierkingen en voorwaarden
In dezen zelfden gedachtengang dient tevens te worden gewaakt dat niet
de loonen welke in werkverschaffing betaald worden, hooger uitvallen dan
hetgeen normalerwijze voor overeenkomstige werkzaamheden placht te
worden besteed. In een vorig hoofdstuk werd reeds aangetoond dat, terwijl
het loonpeil in werkverschaffing zich eenerzijds dient te verheffen boven
de ondersteuning die zonder tegenprestatie wordt verleend, er anderzijds
een afstand in acht genomen moet worden ten aanzien van het loon in
het zgn. vrije bedrijf. Naarmate de uiterste grenzen dezer beide normen
elkaar dichter naderen, zal het ook moeilijker worden om voor de werkverschaffing als tusschenvorm het juiste bedrag vast te stellen. En — laten
wij dit toch vooral doorloopend voor oogen houden — het ideaal moet
natuurlijk blijven dat uiteindelijk de geheele figuur van werkverschaffing
en steunverleening zou kunnen verdwijnen, nl. zoodra er geen behoefte
meer aan zou bestaan.
Ook ten aanzien der personen die voor tewerkstelling van dezen aard
in aanmerking mogen komen, dient terdege te worden onderscheiden.
Onbeperkt mag deze gelegenheid om bij de werkverschaffing te worden
geplaatst, zeer zeker niet zijn, want ook al kan een groot gedeelte van het
loon in mindering worden gebracht op de steunbedragen, welke anders
tech zouden zijn uitgekeerd, — met deze categorie van uitgaven is de
Overheid nog niet aan het einde harer verplichtingen gekomen. Ook aan
gereedschappen, werktuigen en materialen valt er daarenboven nog heel
wat te financieren, en er zijn ten slotte grenzen, zoowel aan de middelen
welke aan de Overheid ter beschikking staan, als aan de belastbaarheid
van het werkende deel der bevolking, dat deze kosten ten slotte moet
opbrengen.
Beperkingen vinden wij dan ook o. m. toegepast ten opzichte van den
leeftijd. Voorts worden niet-kostwinners (kostgangers worden weer wel
geholpen) buitengesloten ; overigens ziet men telkens nog nieuwe verschuivingen in de vereischten optreden, al naar gelang de toestand van
het oogenblik dit medebrengt.
Aan den anderen kant pleegt door het Rijk als voorwaarde voor de uitI03

voering in werkverschaffing de eisch te worden gesteld, dat de werkzaamheden zooveel als doenlijk in handenarbeid worden uitgevoerd, teneinde
een zoo groot mogelijk aantal menschen aan bezigheid te kunnen helpen.
Het valt niet te ontkennen, dat dit in menig geval een wijze van werken
is, die economisch een stap achteruit beteekent; immers als regel mag
men verwachten, dat het machinaal verrichte werk goedkooper zou uitvallen. Dit is evenwel niet steeds het geval ; wij zullen verderop of en
toe gelegenheid krijgen om waar te nemen, dat onder bepaalde omstandigheden ook de uitvoering in handenarbeid economische voordeelen van
beteekenis kan opleveren boven de machinale.
Wat reeds onderhanden werd genomen
Laat ons thans eens nagaan, welke de belangrijkste objecten zijn, welke
in den loop der jaren rechtstreeks door het Rijk of via een tusschen-organisatie in werkverschaffing onderhanden genomen zijn. Reeds werd tevoren
terloops vermeld, dat hierbij grootendeels verbeteringen van den bodem
betrokken waren. Zoo vinden wij het Staatsboschbedrijf als crisiswerkgever
op groote schaal optreden, als gevolg waarvan in menig geval ook het
natuurschoon aanmerkelijk kon worden verhoogd of uitgebreid.
Talrijk zijn voorts de waterstaatswerken, waarbij, zooals wij in een vorig
hoofdstuk reeds zagen, hetzij de normale werkgelegenheid werd vergroot,
hetzij de mogelijkheid tot arbeid in werkverschaffing kon worden geboden.
Tal van kanalen zijn gegraven, verbreed, uitgediept of op andere wijze
verbeterd. Beken en andere afwateringswegen zijn genormaliseerd, tot
groot voordeel voor de betrokken streek.
Op de Noordkust van Groningen is aan den buitenkant van het waterschap
Thomas van Seeratt de nieuwe Julianapolder tot stand gekomen door
indijking van zg. kweldergronden, waarbij 2 20 ha. grond ter waarde van
f 3000, per ha. zijn aangewonnen. Op overeenkomstige wijze is ook de
Carel Coenraadpolder uit kweldergrond geschapen.
In de Biesbosch is de inpoldering met succes voortgezet, als gevolg waarvan
de verwoestingen van den St. Elisabethsvloed langzamerhand geheel hersteld worden.
Overal in het land waar groote uitgestrektheden moerassige of verzuurde
gronden lagen, is met kracht gewerkt aan de ontwatering en aan andere
vormen van landverbetering, waardoor als het ware ons grondgebied
binnenslands is uitgebreid.
Zandverstuivingen en waardelooze veenterreinen zijn in fraaie bosschen en
menigmaal zelfs in voortreffelijk bouwland herschapen.
—
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De chaos, die er in de bodemverdeeling rondom sommige historisch gegroeide nederzettingen in den loop der eeuwen was komen te heerschen,
is vervangen door een redelijke herindeeling der kavels; deze zgn. ruilverkaveling zal met name in de buurt van Staphorst tot groote verbeteringen
in den economischen toestand der bevolking leiden. In de meeste gevallen
is ruilverkaveling een uitvloeisel geweest van nieuwen wegenbouw, waardoor een welkome gelegenheid ontstond om door ruil het grondbezit te
hergroepeeren.
De Maas, die kronkelige en wispelturige rivier, is tot de orde geroepen,
en terwijl het doorgraven van de hinderlijkste bochten reeds aanstonds
een aanmerkelijke verbetering voor de scheepvaart en voor den afvoer der
van hoogerop ontvangen watermassa's heeft veroorzaakt, is tevens de beschikbare oppervlakte aan bruikbaar cultuurland dientengevolge aanzienlijk uitgebreid. Want veel van wat vroeger als „onland" geen waarde had,
kon thans van een laag goede teelaarde worden voorzien, terwiji bovendien
de geheele breede strook lands die als „Beersche Maas" van tijd tot tijd
aan overstrooming moest worden blootgesteld, voorgoed van dit gevaar
zal worden verlost, en dus voor het akkerbedrijf zal kunnen worden gebezigd in plaats van enkel voor grasland van geringe deugdelijkheid.
Dit overzicht wil geen aanspraak maken op volledigheid ; deze wordt
trouwens door den opzet van ons boek geenszins verlangd. Getracht is
slechts om in vogelvlucht te schetsen van welken aard deze verspreide
werkzaamheden geweest zijn, en tevens de aandacht te vragen voor het
verschijnsel dat overal, waar voorheen door geen schoonheid geexcuseerde
leegte en nutteloosheid den schaarschen bezoeker aanstaarden, thans nieuw
leven ontsproten is, in de gedaante van frissche boerderijen en smakelijke
arbeidersbehuizingen, met werk en brood voor velen die tevoren geen
kans kregen om aan den kost te komen. Verderop in ons boek zullen wij
een aantal van deze objecten eens van dichtbij gaan bekijken.
Werk-verscheers

Een zeer aanzienlijk gedeelte van deze werkzaamheden pleegt te worden
uitgevoerd in zgn. Centrale Werkverschaffingen, waaronder worden verstaan werken, waarbij werkloozen uit meer dan een gemeente zijn geplaatst.
Als werkgevend lichaam van deze categorie kunnen o.m. optreden waterschappen en dergelijke organisaties, doch ook particuliere ontginningsmaatschappijen, welke bij hun actie gesteund worden door het Rijk; de
ondervinding heeft geleerd, dat, indien de Overheid de werkloonen draagt,
de overige kosten van aankoop en ontginning gedekt worden door de
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waardevermeerdering. Dit laatste stelsel is met opmerkelijk succes toegepast
in de Noordelijke provincies, alwaar in de laatste 10 jaren reeds meer
dan 12.000 ha. ontgonnen of verbeterd zijn, waardoor blijvende bestaansmogelijkheid is geschapen voor ongeveer 1500 gezinnen. Wij vinden aldaar
werkzaam de volgende ontginningsmaatschappijen : „Het Lantschap
Drenthe" te Assen, „De Drie Provincien" te Drachten, „De Vereenigde
Groninger Gemeenten" te Hoogezand, „Overijssel" te Zwolle, „Het Land
van Vollenhove" te Stad-Vollenhove, en als jongste lid van deze werkzame familie de N.V. Ontginningsmaatschappij „Noord-Holland", te
Haarlem.
Gezien de veelsoortigheid der gezichtspunten, die zich bij de bestudeering
en de uitvoering der onderscheiden werkplannen voordoen, valt het te
begrijpen, dat zich hier doorloopend de behoefte doet gevoelen aan nauwe
samenwerking tusschen verschillende Departementen (zooals Sociale Zaken,
Waterstaat, Landbouw en Visscherij), alsmede tusschen deze en de provinciale, gemeentelijke en waterschapsbesturen, en met de bijzondere organisaties, welke bij de uitvoering een belangrijke taak te vervullen hebben, zooals
de hierboven vermelde ontginningsmaatschappijen en voorts de Nederlandsche Heidemaatschappij, het Staatsboschbeheer, enz. Een van de eigenaardige voordeelen, die aan het verrichten van nuttig en scheppend werk
plegen te zijn verbonden, is dat in zulke gevallen de onderlinge samenwerking doorgaans uitstekend pleegt te vlotten. Ook al ontbreekt het of
en toe niet aan meeningsverschil ten aanzien van zakelijke onderwerpen, —
sportieve opvattingen en de wensch dat er opgeschoten wordt, bleken
meermalen sterker te zijn dan kleinere overwegingen. Het is den schrijver
van dit beknopte relaas dan ook bij voortduring opgevallen welk een
goede verstandhouding er, in zakelijk zoowel als in persoonlijk opzicht,
doorloopend bleek te heerschen onder alien, hoop of laag, en onverschillig
uit welken tak van dienst, die met dit onderwerp te maken hebben. Er
wordt allerwege met animo gewerkt, en dat deze prettige geest ook op
de resultaten zijn invloed niet mist, spreekt wel vanzelf.

De noodzaak van ruilverkaveling
Thans is dan eindelijk het oogenblik verschenen om eens enkele bepaalde
gevallen onderhanden te nemen, en na te gaan wat er nu al zoo tot stand
gekomen is. Een bepaald stelsel hierbij te volgen, lijkt onnoodig. Al naar
de voorbeelden ons voor de voeten komen, zullen wij er telkens een oogenblikje onze aandacht aan wijden, allerlei objecten door elkaar, precies
zooals het uitvalt.
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Foto K.L.M. (infra-rool opnam n e)

De Afsluitdijk van Wieringen tot de Friesche kust. Vooraan de Wieringermeerpolder.

Foto K. Maaskant, Wieringen

Graven van slooten in den eersten Zuiderzeepolder.

Brug over de Waal bij Nijmegen.
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Brug bij Moerdijk. Invaren van een brugdeel.

Laat ons eens beginnen met dat wonderlijke woord dat we af en toe in
de krant zien staan, maar waarvan de meesten onzer zich wel nauwelijks
rekenschap zullen geven wat dat eigenlijk beteekent : ruilverkaveling.
Een kavel is een perceel gronds. Een terrein verkavelen wil zeggen, het
in stukken onderverdeelen. Het valt zonder moeite in te zien, dat die
stukken grooter of kleiner kunnen uitvallen, en dat er eigenlijk geen grens
is waar verdere splitsing behoort op te houden. Enkel de economische
bruikbaarheid geeft hier den doorslag. Bovendien is het niet zonder belang
in welke gedaante zulk een onderdeel ten slotte uitvalt, en met name,
hoe het ten opzichte van de toegankelijkheid gesteld is. Een stuk gronds
van I oo bij 1 meter zal uiteraard niet zulk een nuttig effect kunnen afwerpen als een kavel van 1 o bij 1 o, — en toch beslaan zij beide dezelfde
oppervlakte. Daarenboven valt te bedenken, dat voor het eerstgenoemde
terrein 202 meter omheining of greppel of rand of voetpad of wat het
ook mope zijn, noodig is, terwijl men in het laatstgenoemde geval voldoende
heeft aan 40 meter. De „tarra" die er af moet alvorens men het „netto"
bruikbare gedeelte overhoudt, weegt dus bij versnippering veel zwaarder.
Voorts mag men ook waarlijk de afstanden wel meerekenen, welke voor
en na, alsmede tijdens het bewerken moeten worden afgelegd ; of men
b.v. een kar mest tien kilometer ver moet vervoeren dan wel een paar
honderd meter, is van belang.
Tenslotte zal men bij ver doorgevoerde versnippering voortdurend aan
een buurman recht van overweg moeten verleenen, hetgeen bij zulke
geringe afmetingen naar verhouding des te zwaarder moet drukken, nog
afgezien van het gevaar eener onvriendschappelijke verstandhouding onder
buren.
Een bijzonder oneconomisch voorbeeld van te ver doorgevoerde en wijd
en zijd verspreide verkaveling heeft in den loop der eeuwen de omgeving
van het dorp Staphorst opgeleverd. De structuur van die eigenaardige
nederzetting (waar de mannen een vest met dubbele rijen zilveren knoopen
dragen en de vrouwen een helm die wel aan de legioensoldaten van Julius
Caesar lijkt te zijn ontfutseld) is in grove trekken de volgende : de straatweg
van Zwolle naar Meppel, die wij gemakshalve maar Zuid-Noord zullen
veronderstellen, doorsnijdt het centrale woongedeelte, waar de boerenhuizen alle met hun front naar den grooten weg trachten te komen. Wie
geen plaats meer vindt in het eerste gelid, moet zich met den tweeden
rang tevreden stellen, zoodat het eene huis wat meer naar voren, het
andere wat meer naar achteren is komen te staan. Ongemerkt gaat men
van het dorp Rouveen in het dorp Staphorst over, — een lintbebouwing
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die reeds eeuwen oud is, en die het noodzakelijk maakt dat de nieuwe
groote weg geheel buiten de bebouwde strook wordt gelegd. De hiervoor
benoodigde gronden worden bij de nieuwe indeeling van den bodem aan
Waterstaat kosteloos toegewezen, maar daartegenover draagt Waterstaat
dan ook de kosten voor het totstandbrengen van de ruilverkaveling; een
deel van dit geld ontvangt Waterstaat weer van Sociale Zaken terug wegens
werkverschaffingsloon.
De in meer of minder intensief gebruik zijnde gronden strekken zich in
langgerekte reepen vrijwel haaks op dezen hoofdweg uit, ter weerskanten.
Bewesten den zgn. „Dijk" liggen de vochtige graslanden, die hoofdzakelijk
voor de hooiwinning dienen, en die gaandeweg overgaan in een moerassig
laagveen dat zich voortzet tot aan het Zwartewater. Beoosten den Dijk
vindt men eerst de weidegronden, en vervolgens de akkers waar in hoofdzaak rogge en aardappelen verbouwd worden. Gaandeweg worden deze
terreinen hooger en droger, tot zij eindelijk overgaan in het hoogveen en
in de zanderige „hulst" waar de heide, het eikenhakhout en de dennenboschj es beginnen.
Nu heeft elk van die boerenbedrijven behoefte aan een stuk terrein van
ieder der opgenoemde soorten, en zoo moet men zich den oorspronkelijken toestand aldus voorstellen dat elke eigenaar een reep gronds bezat
die ter weerszijde wel 5-10 kilometer lang was, doch dan natuurlijk
slechts enkele tientallen meters breed kon zijn. Maar naarmate door vererving de deeling toenam, werden deze bezittingen nog smaller, opdat
ieder toch nog zoo veel mogelijk van alle grondsoorten wat zou behouden.
Op den duur echter is deze versnippering dusdanig verergerd, dat sommige
stukjes land niet grooter meer zijn dan een stadsschooltuintje, ja bijna
als een beddelaken. Voor het kadaster was er gaandeweg haast geen bijhouden meer aan. Bovendien werd deze chaos nog vergroot doordat bepaalde lapjes land, die een verdere deeling eigenlijk niet meer toelieten,
in den toestand van „mandeeligheid" overgingen. Dat wil zeggen, dat
van bijvoorbeeld drie broers elk een jaar lang den grond mocht gebruiken,
zoodat ieder pas weer na drie jaar opnieuw aan de beurt kwam. Op
perceeltjes van 1 oo m 2 waren soms wel 15o deelgerechtigden, en tot welke
verwikkelingen dit aanleiding gaf, kan men zich levendig voorstellen wanneer men slechts beseft met welk een landhonger de plattelander aan een
stukje grondbezit kan hangen. Sommige van dergelijke door eindelooze
splitsing ontstane „slagen" waren niet meer dan reepjes van enkele meters
breedte. Ging men bij wind zaaien, dan liep men groote kans dat al de
haver op het land van zijn buurman terecht kwam. Een Staphorster boer
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Twente-Rijnkanaal. Werk aan de los- en laadplaats te Goor.

Twente-Rijnkanaal. De los- en laadplaats te Goor gereed.

Twente-Rijnkanaal. Werkverschaffing Goor-Delden.

Twente-Rijnkanaal. In werkverschaffing gegraven kanaalpand bij Weldammerbrug.

mocht zich gelukkig prijzen wanneer zijn grondbezit uit niet meer dan
een tiental wijd en zijd verspreide lapjes bestond; wat een tijdverlies dit
beteekende, valt licht te begrijpen.

De procedure eener ruilverkaveling
En tech werd het denkbeeld om door herindeeling deze toestanden te
verbeteren, aanvankelijk volstrekt niet met gejuich binnengehaald. Integendeel, uit conservatisme en uit onderlinge afgunst zoowel als uit wantrouwen jegens de „heeren" die dit zouden moeten bedisselen, is het
eerste voorstel tot ruilverkaveling eenige jaren geleden afgestemd (193o).
Een vereischte voor het toepassen van dit stelsel is namelijk, dat eerst
minstens 25 % van de eigenaren een verzoekschrift om ruilverkaveling
bij Gedeputeerde Staten moet indienen. Daarna moet het definitieve besluit tot nieuwe indeeling door de meerderheid der grondeigenaars, die
bovendien tezamen meer dan de helft van de oppervlakte moeten vertegenwoordigen, worden genomen. Gezien de achterdocht en de behoudzucht
van den kleinen landman pleegt het dus heel wat voeten in de aarde te
hebben aleer een dusdanige meerderheid het voordeel van ruilverkaveling
heeft ingezien.
Voor het overige is de gang van zaken in grove lijnen de volgende : Nadat
sours jarenlang in woord en schrift propaganda is gemaakt door de Ned.
Heidemaatschappij of door den Landbouwvoorlichtingsdienst, gaat gewoonlijk een gezaghebbend plaatselijk inwoner rond om bij zijn dorpsgenooten het nut eener nieuwe indeeling te betoogen en voldoende handteekeningen te verzamelen voor het indienen der aanvrage.
Deze aanvrage wordt, vergezeld van een kaartje waarop de grenzen van
bet te verkavelen gebied zijn aangegeven, aan Gedeputeerde Staten gezonden. Na omtrent de aanvrage advies te hebben ingewonnen bij de
Centrale Commissie voor Ruilverkaveling, stollen Gedeputeerde Staten
een voorloopig plan van het blok en van de wegen en waterloopen vast,
hetwelk ter visie wordt gelegd ; daarna roepen zij een vergadering van de
eigenaren bijeen. Wie niet in persoon of bij gemachtigde aan de stemming
deelneemt, wordt geacht, in de ruilverkaveling toe te stemmen. Deze gaat
door, indien de meerderheid der eigenaren, die samen meer dan de helft
der oppervlakte bezitten, zich daar voor verklaren. Blijkt dit het geval
te zijn, dan benoemt de rechtbank een rechter-commissaris. Nu komt de
beurt aan de plaatselijke commissie en aan den landmeter, die onder
leiding der Centrale Commissie een zoo volledig mogelijke lijst opmaken
van alle rechthebbenden bij de ruilverkaveling, met den omvang van
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ieders rechten; de gronden worden door schatters getaxeerd en in klassen
ingedeeld, waarna deze klassegrenzen op het terrein worden uitgezet.
De lijst der rechthebbenden en de uitkomsten der schattingen worden ter
visie gelegd ; vervolgens kan ieder belanghebbende bezwaren indienen.
De rechter-commissaris en in hoogste instantie de rechtbank stelt den
omvang van ieders recht, alsmede de schattingen vast.
In streken die voor ruilverkaveling in aanmerking komen, is het uitzoeken
van ieders recht een verschrikkelijk peuterwerk, temeer waar de aanspraken
niet altijd vaststaan of nauwkeurig te omlijnen zijn.
Zoodra ieders recht en de schattingen vaststaan, kan het werk voor de
nieuwe toedeeling aanvangen. Het plan van wegen en waterloopen wordt
nu definitief vastgesteld, waarna door de plaatselijke commissie een kaart
met het plan van de nieuwe indeeling wordt opgemaakt. In dit plan
worden ook opgenomen de regelingen omtrent de zakelijke en huurrechten,
bepalingen omtrent de inbezitneming der nieuwe perceelen, het bedrag
der verrekeningen enz. Ook hiertegen kunnen rechthebbenden in beroep
komen, waarna een en ander door den rechter-commissaris, c.q. door de
rechtbank, definitief wordt vastgesteld.
De hergroepeering geschiedt zoodanig dat elk voor dezelfde waarde terugkrijgt als hij inbrengt, met een speling van ten hoogste 5 %, die dan in
geld mag worden aangezuiverd. Rekening wordt gehouden met ieders
behoefte en wenschen, zoo tegemoetkomend als dit maar gaat. Iemand die
weiland of bouwland inbrengt, krijgt weiland of bouwland terug, zoo
mogelijk op dezelfde plaats en van dezelfde kwaliteit. Het is dus niet
bepaald noodzakelijk, dat ieders nieuwe bezit in een stuk komt te liggen,
maar wel wordt gestreefd naar een zoo gering mogelijk aantal stukken.
Werkverschaffing en ruilverkaveling

Zoodra alles vaststaat, kan het werk beginnen. En nu krijgt de werkverschaffing gelegenheid om zich verdienstelijk te maken. Op grond namelijk van de productievermeerdering en van de blijvende toename aan werkgelegenheid, welke het gevolg zijn van ruilverkaveling, heeft het Departement van Sociale Zaken een subsidie over voor den aanleg van wegen
en watertochten en voor het klaarmaken van de nieuwe indeeling door
werkloozen in werkverschaffing. Een voordeel hierbij is, dat vrijwel alle
werkzaamheden van dezen aard het best in handenarbeid kunnen worden
verricht.
Eerst worden de nieuwe grenzen afgebakend, en vervolgens heeft de oude
eigenaar nog tijd tot en met den loopenden oogst. Pas daarna gaat de eigen112

dom over, hetgeen dus als regel in den herfst geschiedt. In dien korten tijd,
die er beschikbaar is tusschen den oogst en het bewerken van het land voor
het volgende gewas, moet dus gezorgd worden, dat alles kant en klaar
is voor den nieuwen eigenaar. In Staphorst echter, waar de plaatselijke
gesteldheid meebrengt, dat deze verandering uitermate bewerkelijk is,
wordt dit werk over twee seizoenen verdeeld.
Een niet onaanzienlijke landbesparing wordt reeds aanstonds verkregen
door het rationaliseeren van de wegen, slooten en andere afscheidingen.
Kan men rekenen dat hieraan voorheen 15 tot 20 % van de oppervlakte
verloren ging, bij de nieuwe indeeling wordt dit verlies teruggebracht
tot 5 a '0%. Ook in de opbrengst laat zich onmiddellijk een groote
vooruitgang constateeren; zoo is in de omgeving van Staphorst de melkproductie als gevolg eener geslaagde ruilverkaveling verdubbeld. Voorts
vervalt in de meeste gevallen het bezwaarlijke recht van overweg. Het eindigen van zoo menige hardnekkige familietwist komt aan het geheele
dorpsleven ten goede ; van nu af aan kan iedere grondeigenaar zich verheugen in het bezit van een onberispelijken titel. Deze vereenvoudiging
leidt wederom tot de mogelijkheid van besparing in het aantal benoodigde
kadasterambtenaren; de op deze wijze behaalde winst kan dus gerust in gekapitaliseerden vorm als subsidie verstrekt worden bij de werkverschaffing
die deze verbeteringen mogelijk maakt. Ook ziet van nu af aan het Rijk
zijn inkomsten aan belastingen op de aldus verbeterde objecten toenemen.
Wat de rechtstreeks betrokkenen betreft : deze toonen zich over het algemeen met den nieuwen toestand zeer tevreden, en van reclames hoort
men nauwelijks meer.
Een verder gevolg is, dat verscheidene brokken woeste grond, die onbewerkt
ergens tusschen het land van anderen inlagen, zonder ooit een kans op
behoorlijke bebouwing te krijgen, thans schier zonder uitzondering in
cultuur gebracht worden, zoodat ook in absoluten zin de uitgestrektheid
aan bruikbaren grond is toegenomen.
Tenslotte is het op deze wijze mogelijk geworden om eveneens de binnenlanden, die zich aan weerskanten van den Staphorster Dijk uitstrekken,
toegankelijk te maken, waardoor een belangrijke reserve aan natuurschoon
binnen het bereik van de overige menschheid gekomen is. Op zij van de
binnenwegen krijgt men thans allerliefste landschappen te aanschouwen,
naar het westen waterland, naar het oosten hoogere gronden met veel
houtgewas.
In laatstgenoemde richting is zich zelfs een bijzonder bekoorlijkelandstreek
aan het ontwikkelen, die ongetwijfeld als reserve aan natuurschoon voor
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de komende generaties van groote beteekenis moet worden geacht. Daar
waar nl. de grond achter Staphorst te droog wordt voor landbouw, is
men den bodem in werkverschaffing gaan omspitten om er bosch van te
maken. Past men voor landbouwdoeleinden bij voorkeur een zoo volledig
mogelijke gelijkmaking van het terrein toe, — hier in de boschbuurt laat
men alle heuveltjes en plooien bestaan zooals ze zijn, ja desnoods brengt
de menschenhand nog eenigszins meer teekening in het profiel des lands.
De omgespitte grond blijft eerst een of twee jaar liggen om eens flink uit
te luchten, en daarna wordt er als voorgewas lupine op gezaaid, die vervolgens wordt ondergeploegd om aldus stikstof aan de aarde toe te voegen.
Daarna worden er van allerlei boompjes geplant, loofhout en naaldhout
door elkaar, met vele fraaie soorten er tusschen, zooals larix, fijne sparren,
Amerikaansche eik- en eschdoornsoorten etc. Een vennetje, dat zich oorspronkelijk als een moerassige put voordeed, wordt thans uitgespaard en
uitgediept tot het een alleraardigst meertje zal zijn, omgeven door een
strook hei, die zich over de heuveltjes te midden van de bosschen uitspreidt.
Weer andere vennetjes worden op oordeelkundige wijze door een houtrand
omgeven, en aldus gereserveerd als broedplaatsen voor vogels. Op deze
wijze is de omgeving van Staphorst, die, afgezien van het folkloristische
element, voorheen een oneconomische en onooglijke chaos was, zich
thans aan het herscheppen in een ordelijke en welgedane streek van kleine
maar tevreden landbouwers, met een omgeving, die in geen enkel opzicht
aan natuurschoon heeft ingeboet, integendeel, die er wat dat betreft ontegenzeggelijk met forsche schreden op vooruitgegaan is. Een groote nieuwe
autoweg voor doorgaand verkeer zal eerlang gelegenheid geven om, wanneer men haast heeft, het landelijke Staphorst te vermijden. Wie echter
lust heeft om een der wonderlijkste boeren-samenlevingen van ons land
van nabij te aanschouwen, moge dan den ouden „Dijk" nog eens opzoeken,
en er zich rekenschap van geven, dat ook die blanke Romeinsche helmen
en die witgeschuurde Hollandsche klompen zonder verlies voor de folklore
in beteren doen zijn gekomen, dank zij de ruilverkaveling in werkverschaffing. En wie daar bovendien voordeel van genoten hebben, dat zijn
de arbeidnemers zelf geweest, die er veelal aangekomen zijn als ontevreden
steuntrekkers uit de groote steden, maar die onder de resolute leiding
van den glunderen kok-kampcommandant geleerd hebben dat het werken
onder de boertjes of op de hei evengoed zijn prettige zij de kan hebben
als het straatslijpen in Groot-Mokum.
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Balans van afwatering
Reeds menigmaal hebben wij in den loop van dit relaas kunnen opmerken
van welk een beteekenis voor een streek een deugdelijke ontwatering pleegt
te zijn. Veredeling van cultuurgrond wordt gewoonlijk pas mogelijk, indien
men het water volkomen in zijn macht heeft. Een slecht geregelde waterafvoer — aldus de Directie van den Landbouw in een Verslag van 1917 —
werkt remmend op de ontplooiing van het geheele landbouwbedrijf. Wanneer men dan naar de oorzaken gaat zoeken, dan vindt men gewoonlijk
om te beginnen een gebrekkige waterloozing aan den lageren kant, gepaard aan een toenemenden wateraanvoer uit hoogere gronden, naarmate
aldaar de ontginning vorderingen maakt; soms neemt deze grootere
waterlossing zulk een omvang aan, dat de lagere streken zooveel vocht
niet meer kunnen verzwelgen. Ook het opstuwen van beekjes door watermolens doet soms groote uitgestrektheden gronds verzuren. Eveneens draagt
menigmaal een ondoelmatige verkaveling de schuld, terwijl in het algemeen
de inzichten omtrent het nut eener goede ontwatering niet altijd even
helder plegen te zijn. Niet zelden stuurt een conflict van belangen den
toestand in de war, by. tusschen de bezitters van hoogere en van lagere
gronden, of tusschen de eischen van den landbouw en die van de scheepvaart, of tusschen twee aangrenzende provincies. Door den toenmaligen
Directeur-Generaal van den Landbouw Van Hoek zijn in 1917 nog eens
de reeds menigmaal tevoren gevoerde betoogen samengevat in de stelling
dat een behoorlijke regeling van de waterlossing, daar waar deze te wenschen overlaat, voor de totale Nederlandsche productie van landbouwvoortbrengselen op zijn minst genomen evenveel beteekenis zou hebben
als de droogmaking van de Zuiderzee.
Het minst bevredigend plachten deze toestanden vanouds te zijn daar,
waar Been polderwezen bestond. Daarom kon men juist het minst van
bezwaren spreken in de allerlaagste streken van ons land, dus in de
kleilanden van Groningen, Friesland, Noord- en Zuid-Holland en Zeeland.
Minder gunstig was de toestand reeds in de Groningsche zandgronden en
venen, evenals in het lage midden en op de lagere zandgronden van
Friesland. Hierin is sindsdien door versterkte bemaling veel verbeterd.
Drente gaf in dit opzicht reeds reden tot ontevredenheid, maar zeer slecht
was de ontwatering in den aangrenzenden Kop van Overijssel, die bij
behoorlijk aanpakken zeer bruikbaren bouwgrond had kunnen opleveren,
in plaats van, zooals tot dusverre, minderwaardig hooiland of in het geheel
niets. Eveneens in het gebied van de Regge, de Dinkel en de Schipbeek
viel nog veel te winnen. Gelderland leed onder gebrekkige afwatering in
9
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den Achterhoek en in de Geldersche Vallei. In Utrecht traden van tijd
tot tijd moeilijkheden van dezen aard op wegens de te geringe afvoercapaciteit van Vecht en Eem. Noord-Holland had zijn wateren van ouds
goed onder den duim, maar in Zuid-Holland voegde een te hooge stand
van de Schie nog wel eens schade toe aan den tuinbouw. Wat Zeeland
betreft, viel er weinig aan te merken. Daarentegen was in Noord-Brabant
de afvoercapaciteit zoowel van de Maas als ook van de kleinere rivieren
(Mark, Donge, Dommel, Aa) , bepaald zeer onvoldoende ; ook de Peel
bleef ingevolge gebrekkige afwatering zelf in een achterlijken toestand
verkeeren, daar waar duizenden hectaren goede bouw- en weidegrond
te verkrijgen zouden zijn, zulks terwiji het Peelwater bovendien heele
stukken van de lagere gronden bedierf. In Limburg werden langs de
beken nog ruime mogelijkheden aanwezig bevonden voor grasland, waaraan
in dat gewest juist zulk een gebrek bestond. Met name de graanwatermolens verhinderden een behoorlijke ontwatering, en eigenlijk had men in
het algemeen de Limburgsche beken eens grondig onderhanden moeten
nemen, teneinde hun afvoercapaciteit op de vereischte sterkte te brengen.
Ziedaar de verkorte balans van Nederland's afwatering op een oogenblik
toen men ten onzent met ijver zocht naar alles wat het productieve vermogen van den bodem maar kon opvoeren.
De behoefte dier periode aan verhoogde landbouwopbrengsten is sindsdien
geluwd. Het vraagstuk is echter van beteekenis gebleven voor zoover de
vermeerdering van de werkgelegenheid ten plattelande betreft. Alles wat
de mogelijkheid tot grootere zelfbedruipende vestiging kan vergrooten,
moet in deze crisisdagen als een welkome aanwinst beschouwd worden.
En zoo heeft dan ook het probleem der verbeterde afwatering zijn beteekenis
hernomen.
Veel is er inmiddels gegraven en verbeterd. Menige slingerende Beek is
herschapen in een rechte watertocht, die het teveel aan vloeistof viot weet
of te voeren. Niet altijd echter is zulk een waterbouwkundige verbetering
er ook een geweest op het gebied van het landelijke natuurschoon. Het
heeft waarlijk niet ontbroken aan al te energieke maatregelen om de
afwateringscapaciteit van een riviertje te verveelvoudigen, ook al werd
een liefelijk beekje daardoor tot een eentonige kale sloot. Die fouten van
den allereersten aanloop heeft men echter gaandeweg weer leeren vermijden. Soortgelijke conflicten tusschen de natuurminnaars en de practici
hebben ten slotte geleid tot het zoeken naar een modus waarbij zoowel
de belangen van het eene als die van het andere worden ontzien. En sinds
er op dat gebied een vrij behoorlijk evenwicht verkregen is, kunnen wij
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vol vertrouwen de verdere ontwikkeling van deze verbeteringen afwachten.
Afwatering van de Peel tot aan de Dieze
Ook uit deze groep van werkzaamheden, die feitelijk pas goed mogelijk
geworden zijn als gevolg van den benarden toestand, waarin onze samenleving wegens de crisis is komen te verkeeren, kunnen wij niet meer dan
een enkel monstertje steken, om daaruit vervolgens te mogen afleiden
hoe het in soortgelijke gevallen wel eveneens gesteld zal zijn. Laat ons
dus als voorbeeld eens nemen de lotgevallen van het jonge waterschap
De Maaskant, dat zijn thans ongeveer tienjarig leven te danken heeft
gehad aan de volstrekt onbevredigende toestanden die er op afwateringsgebied bestonden in de streek welke zich bezuiden de Maasbedding uitstrekt van de Peel tot aan de Dieze. Aan dit nieuwe waterschap is thans
de zorg voor de primaire waterloozing opgedragen ; van lieverlede strekt
het zijn zorgen eveneens uit over allerlei plaatselijke poldertjes van geringen
omvang, die elk hun eigen ondergeschikte afwatering aan het grootere
waterschap afleveren.
Twee groote watergevaren bestonden er, die de agrarische welvaart van
den Maaskant bedreigden. Ten eerste was daar de Maas zelf, die op de
meest ongelegen tijden opeens buiten haar oevers trad, en alles bedierf
wat de vlijtige Maaskanter zoo juist gezaaid had ; trok dan het water
weg, en zaaide de ijverige boer nog gauw een late graansoort uit, dan
liep hij groote kans dat juist tegen oogsttijd de onbetrouwbare rivier opnieuw kwam opzetten, en den heelen oogst nogmaals meenam. Aldus ging
bij de oeverbewoners de lust om hun land te bewerken er niet zelden
geheel uit. Een breede strook gronds, de zgn. traverse van de Beersche
Maas, kon nergens anders voor dienen dan voor hooiland en naweide,
want het gevaar van den overlaat maakte iederen geregelden landbouw
onmogelijk. En toch was het in den grond geen slechte bodem : goede
klei, die echter door onvoldoende ontwatering in een verwaarloosden
toestand verkeerde, en niet voor menschelijke bewoning geschikt was. Bij
een eenigszins drogen zomer zag men er per vierkanten meter een polletje
groen op het veld, terwiji de rest er placht uit te zien als een kaalgetrapt
voetbalveld. De bovengrond was door de overstroomingen geheel verzuurd.
„Dichtgeslagen", zooals dat beet. Ook ingeval van zware zomerregens
wist het water geen uitweg te vinden, want als gevolg van de eeuwenlange
slibafzetting had zich daar een hechte kleilaag gevormd. Het hoogst eenzijdige gebruik van den grond had voorts tot gevolg gehad dat er nooit
1
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veel aandacht geschonken was aan de gedaante der perceelen, zoo dat
ook de verkaveling er niet zeer practisch in elkaar zat; bovendien gold
er een bijzonder primitieve organisatie van het eigendomsrecht.
Een eerste en waarlijk baanbrekende verbetering in dezen onbevredigenden
toestand kon worden verkregen door het verleggen der Maasmonding
naar het Hollandsch Diep, gevolgd door het rechtgraven van de bochten
in het gedeelte dat zich tusschen Brabant en Gelderland doorkronkelt,
waardoor de Beersche Overlaat buiten werking zal kunnen worden gesteld;
wij komen straks op dat onderdeel in bijzonderheden terug. Een algeheele
oplossing voor den Maaskant bracht deze vooruitgang evenwel nog niet.
Daarvoor was bovendien nog vereischt een grondige voorziening in den
afvoer van het Peelwater, waarmee men in die streken placht te worden
opgescheept. Het samenvallen van deze wenschelijkheid met de noodzaak
om iets te doen tot leniging van de bijzonder omvangrijke werkloosheid
welke inmiddels te Oss was ingetreden, is aanleiding geweest om deze
bestrijding van het overtollige Peelwater te gaan aanpakken in werkverschaffing.
Tevoren placht het water dat uit de Peel kwam afzakken, in het gunstigste
geval bij Grave de Maas te bereiken, doch meestal stroomde het in den
wilde weg, tot groote schade voor den landbouw. Sindsdien voert het
kanaal van Sambeek reeds een aanzienlijk gedeelte van dit water naar
een bovenstrooms gelegen punt aan de Maas af, juist beneden een stuw
die aldaar in de rivier geplaatst is. Voor het overige gedeelte is als hoofdgedachte gekozen een afwatering die ongeveer evenwijdig aan de Maasbedding de lagere landen bezuiden de rivier zou doorsnijden, met de
bedoeling om onderweg een paar maal gelegenheid te krijgen tot uitloozing
in de Maas, doch in het uiterste geval toch altijd nog in de Dieze, tusschen
den Bosch en de Maas in. De eerste kans om onderweg te spuien, krijgt
men, zooals vanouds, bij Grave. Daarna zet de wetering zich onder verschillende benamingen voort tot zij tegenover de Bommelerwaard bij het
gemaal Gewande wederom de rivier bereikt. Twee gemalen houden het
peil der Maaskantsche wateren in bedwang, dat van Gewande, dat op
de Maas uitloost, en dat van Orten, dat uitwatering geeft op de Dieze.
Dit zijn dan de hoofdleidingen. Er is bovendien nog heel wat verbeterd
aan allerlei beken binnen het gebied van het waterschap. Voor al deze
werkzaamheden heeft men zich bij voorkeur bediend van werkloozen uit
het eigen waterschapsgebied, en voornamelijk uit Oss, alwaar reeds werk
aanvaard werd tegen hongerloonen. De kosten van deze werkverschaffing
worden gedragen door de Departementen van Landbouw en van Sociale
I18
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Maaskanalisatie. De rivier van Lith tot Dieden. Afsnijdingen zijn duidelijk zichtbaar.
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Maaskanalisatie. Stuw met schutsluis bij Lith (N.B.).

Maaskanalisatie. Stuw in de Maas bij Lith (N.B.).

Foto K.L.M.

Maaskanalisatie. Hoe de nieuwe rivierbedding door het land gegraven worth.

Zaken, door het Waterschap zelf (voor een derde) en door de provincie;
de gemeenten dragen haar deel in de kosten van de arbeidsloonen bij.
Als gevolg van deze verbeteringen ziet men thans de eerste boeren hun
huis bouwen in de kale vlakte die voorheen als Beersche Maas voor niets
bruikbaar was. In plaats van armzalige velden onkruid ziet men er gaandeweg welverzorgde akkers ontstaan, alsmede boomgroepen en heggen, hetgeen tevoren wegens de daaraan verbonden stremming van den waterdoorvoer verboden was. Ook hier is dus naast materieele welvaart bovendien nieuw landschapsschoon aan het ontstaan. En om de kroon op het
werk te zetten heeft de gemeente Oss in plaatselijke werkverschaffing een
ruim natuurbad laten aanleggen dat zich op zeer geslaagde wijze bij de
omgeving aansluit, en ververscht wordt door dezelfde wetering die tegenwoordig het Peelwater ordelijk westwaarts voert. Op het dakterras van
dit forsch ontworpen zwembad gezeten, kijkt men ver over dezen herboren
Maaskant been, — een fraai uitzicht over een streek die nog kort geleden
een veronachtzaamde lap steppe was, doch die thans herschapen wordt
tot vruchtbare en liefelijke landouwen.
Een onverbeterlijke rivier tot de orde geroepen

Nu moeten we ook eens naar de Maas zelf gaan kijken, naar die stoute
rivier waar we al zooveel onverantwoordelijks van gehoord hebben. Dat
oogenschijnlijk zoo onnoozele watertje, dat zich in eindelooze kronkels
langs Limburg slingert en daarna tusschen Brabant en Gelderland door
maeandert, zoo onbeduidend dat men er op sommige plekken wel eens
te voet doorheen kon! De schippers hebben er dan ook altijd het land
aan gehad, want door al die bochten schoot je maar niet op, en bovendien
kon je elk oogenblik aan den grond komen te zitten. Totdat dan ineens
de Maas ging stijgen, om in enkele dagen aan te zwellen tot een geweldige
watermassa, die weldra van dijk tot dijk stond. De kronkelige benedenloop
kon zooveel water niet in zulk een tempo afvoeren, vooral niet toen de
Maas zich nog volgens de oude traditie bij Loevestein met de Waal moest
vereenigen, om tezamen met het Rijnwater langs den Briel of langs Rotterdam naar zee te stroomen, als Oude Maas of Nieuwe Maas ; zelfs ligt er
midden in de Hoeksche Waard nog een flinke breede rivierarm, thans als
„Binnenmaas" aan alle kanten stevig ingedijkt en door vreedzame rietzoomen omgeven, maar eertijds ontstaan als een plotselinge doorbraak,
als een nieuwe bedding, die ten slotte eerst door afdamming bij Maasdam
kon worden afgesneden en beteugeld. Nieuwe beddingen waren in die
dagen trouwens geen zeldzaamheid. Als grens tusschen de hertogen van
I
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Gelderland en van Brabant gold van oudsher de loop van de rivier, maar
telkens verkoos deze ergens een dijk te doorbreken en een andere richting
uit te stroomen, en dan bleef de Gelderschman zitten met een afgesneden
stuk land in het Brabantsche, of de Brabander had voortaan een enclave
in Geldersch gebied te besturen ; men herkent die varianten op vroegere
beddingen nog duidelijk op de landkaart, en gewoonlijk vindt men er
eveneens het oude stuk bedding wel op terug als een dood eindje. Talrijk
zijn ook de waterplassen binnendijks, waar de rivier eens een gat geslagen
heeft dat door draaikolkvorming cirkelvormig werd uitgeschuurd tot een
zgn. „wiel". Zelden is daar weer land van geworden. Meestal is het een
kolk van riet en eenden gebleven.
Wanneer het Maaswater al te overvloedig afkwam, werd er op twee
manieren getracht om een deel daarvan reeds onderweg kwijt te raken.
Daar, waar die wispelturige rivier onmiskenbare aanstalten maakt om zich
maar vast in de Waal te werpen, doch waar zij zich juist op het nippertje
nog bedenkt, en eerst nog maar weer een grooten omweg tot dicht onder
's-Hertogenbosch onderneemt, daar werd bij Sint Andries gelegenheid
gelaten om dan tenminste het overtollige water of te staan aan die strakke
rustige Waal, die met degelijken ernst wel zou zorgen dat men er verder
geen hinder meer van had. En wanneer ook dat niet hielp, dan schoot
er niets anders op over dan dat een deel van het land tijdelijk werd opgeofferd teneinde tenminste de rest der landerijen te redden; nabij het
dorp Beers, nog boven Grave, was daartoe over eenige kilometers uitgestrektheid de kade langs den linkeroever opzettelijk zoo laag gelaten, dat
bij al te hoogen waterstand de rivier er overheenspoelde, en een korteren
weg zocht naar haren benedenloop. Dat was de beruchte Beersche Maas;
de zgn. traverse, d. w. z. de strook lands die in tijd van nood overstroomd
mocht worden, strekte zich dan ruwweg uit tusschen de kronkelende rivierbedding in het Noorden en den spoorweg Nijmegen-den Bosch in het
Zuiden, om pas voorbij de Brabantsche hoofdstad opnieuw naar de eigenlijke Maas terug te stroomen.
Dat dit een bevredigende toestand was, is nimmer beweerd. Maar wat
had men er anders aan kunnen doen! Een groote stap in de goede richting
is het reeds geweest toen men, overeenkomstig de denkbeelden van Lely,
aan de Maas een nieuwen uitweg gegeven heeft door het graven van de
Bergsche Maas, een kunstmatige riviermonding die den omweg naar Loevestein vermeed, en het Maaswater rechtstreeks langs Geertruidenberg naar
het Hollandsch Diep afvoerde. Dit hielp reeds tot op zekere hoogte voor
zoover den benedenloop betrof; maar in de hoogerop gelegen kronkels
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kon ook deze nieuwe uitmonding niet zooveel trek brengen als vereischt was.
Misschien zou dit vrijwel onoplosbaar vraagstuk nog heden om een
antwoord vragen, indien niet de watersnood van 1926 de noodzakelijkheid
nogmaals had aangetoond om de Maas tot de orde te roepen en om
vruchtbaarheid en welvaart te brengen daar, waar voorheen de boer zijn
land maar verwaarloosd liet liggen, omdat hij het tech niet durfde te
bezaaien. In 1929 is echter door den Rijkswaterstaat met het groote werk
der Maasverbetering begonnen en sedert dien is het met kracht voortgezet. Laat ons eens zien wat men thans met die weerspannige rivier aan
het doen is.
In zijn simpliciteit van burger eener natie die tot dusverre wind en helling
placht mee te hebben, wist Henry Ford voor dergelijke problemen een
zeer eenvoudig middel: gooi ze toch dicht, al die rivieren en kanalen van
Holland, en maak er autowegen van! Maar de Hollanders, eigenwijs
zooals altijd, hebben dit huismiddeltje niet eens durven probeeren. Trouwens, wat zou zelfs Ford gehad hebben aan een weg die zooveel bochten
was blijven houden als zulk een ingenieuze Maasroute? Om nu maar niet
eens te spreken van de allergrootste zorg : waarheen met het water? Er
is dus iets anders gevonden : men heeft den Amerikaan in zijn eigen stijl
overtroffen, want men is resoluut de bochten er uit gaan halen. Het is
of men Herakles bezig ziet aan een van zijn Groote Werken; of Gulliver,
die zoo vriendelijk is om voor den koning van Lilliput met zijn hak een
breeden heirweg door het Lilliputsche oerwoud te banen. Alleen, we vinden
geen halfgod, geen manberg aan het werk, maar niets dan Lilliputters
zooals wij zelf zijn. Het is als zien we mieren bezig met het versjouwen
van een dennennaald... Schrijver dezes heeft het Panamakanaal van alle
kanten aanschouwd en bewonderd, doch is niet minder diep onder den
indruk gekomen van deze Hollandsche doorgraving.
Daar waar de Maas op een keer weer eens zoo 'n scherpe bocht draait,
zoo'n lus die naar haar uitgangspunt schijnt terug te keeren, daar holt
men nu een nieuwe bedding uit, dwars voor die lus langs, waarna de oude
wordt opgevuld tot akkerland. Ziedaar in hoofdzaak wat er gebeurt. Een
kronkel van een kilometer of zes wordt aldus teruggebracht tot een recht
stuk van niet veel meer dan een vijfde deel daarvan. Wat dit beteekent
voor het verval van de rivierbedding, springt in het oog. Het water loopt
nu beter weg; er komt „trek" in. Eenigszins een bezwaar is hierbij, dat
door de vergraving zelf meer vruchtbaar land verloren gaat dan er in de
oude armen weder beschikbaar komt.
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Voordeelen van handenarbeid
Door inschakeling van de werkverschaffing kan dit nadeel echter voor een
groot deel worden gecompenseerd. Het lag namelijk aanvankelijk in de
bedoeling het werk geheel op normale wijze uit te voeren. Er zouden dan
natuurlijk graafmachines verschenen zijn, die zich op radicale wijze een
nieuwe rivierbedding uitgevreten zouden hebben, en op even radicale wijze
de oude zouden hebben volgegooid. Ook dan zou de Maas krachtiger
zijn gaan stroomen, maar dan zou links en rechts het land verwoest en
voor eeuwig bedorven zijn. Want zand, klei en grint zou alles dooreengesmeten zijn geraakt, en overal waar de baggermolens dit mengsel zouden
hebben neergestort, zou slechts „onland" zijn ontstaan, rommelvelden vol
distels en onkruid, waar op zijn hoogst armzalige boschjes hadden kunnen
groeien.
Zooals het werk thans voor een deel onder den druk der benarde tijden
geschiedt, worden al die nadeelen vermeden, en zoo krijgt het nageslacht
een stuk vaderland van ons overgedragen, waar het nog eeuwen lang
plezier van kan beleven. Immers, de uitvoering in werkverschaffing stelt
als eisch dat het graafwerk zooveel mogelijk door handenarbeid moet
worden verricht, in een verhouding van ongeveer zes mannen, daar waar
er bij machinale uitvoering slechts een noodig was geweest.
Tevens echter opent deze werkwijze merkwaardige mogelijkheden om met
overleg en liefde tot veel meer doeltreffende resultaten te komen. De gang
van taken is daarbij ongeveer als volgt:
Eerst begint Waterstaat het terrein op te nemen waar de nieuwe doorgraving moet komen ; er wordt globaal uitgerekend op hoeveel arbeid het
werk zal komen te staan, vervolgens haalt men de Heidemaatschappij er
bij, die als uitvoerster zal optreden voor zoover het „werkverschaffing" is.
De ingenieurs en bedrijfsleiders van de Nederlandsche Heidemaatschappij
gaan nu het werk indeelen en materiaal aanhalen ; er wordt smalspoor
gelegd, en de „graafputten" worden uitgezet. Is alles zoover voorbereid
dat het delfwerk kan beginnen, dan wordt bij de Rijksinspectie voor de
Werkverschaffing (in dit geval de inspectie Zwolle) om werkvolk gevraagd.
Deels zijn dit werkloozen van ergens vandaan, die bier als „kamparbeiders"
in werkkampen worden onder dak gebracht ; deels ook zijn het „streekarbeiders", d. w. z. werklooze arbeiders uit de directe omgeving, vooral
uit Oss. Ja, meneer — zoo verzekerde een der uitvoerders — ik heb ze
allemaal bier gehad, al die mooie jongens die ineens zoo beroemd geworden
zijn, en zonder toen te weten wat dat eigenlijk voor heeren waren, heb ik
er last genoeg mee gehad, want dan werkten ze eens een paar dagen en
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dan bleven ze weer ineens weg zonder iets te zeggen, zeker om ergens een
„kraak" te doen...
Maar laten we niet afdwalen. De uitvoerder heeft zijn mannetjes ingedeeld,
en daar staan ze nu te spitten. Eerst wordt de bovenbegroeiing er afgegraven
en ergens in reserve gelegd voor later gebruik. Want er moet niet alleen
een nieuwe rivierbedding gegraven worden, maar ook een nieuwe dijk
aangelegd, een breedere en een hoogere dan tevoren; daarom wordt een
goede grasmat dan ook bij voorkeur gebezigd voor kruinbedekking en
voor het begroeien van wat vroeger „talud" heette, doch tegenwoordig
„beloop". Een gewoon mensch zooals u of ik noemt zooiets de helling
of den berm, maar hier leeren wij veel nieuwe woorden. Bestaat de bovenbegroeiing echter uit zgn. „vullen grond", d. w. z. uit onkruid of kale
plekken, dan wordt deze eerste koek gebruikt om er paten mee op te
vullen, zooals men die in de uiterwaarden wel door het rondtollende rivierwater vindt uitgeschuurd, of zooals er ook uit oude doorbraken wel zijn
overgebleven als „wiel" achter den dijk, ronde meertjes die aan vroegere
rampen herinneren.
De daarop volgende bovengrond, die meestal niet uit klei bestaat, maar
uit een zanderig mengsel van geringe waarde, wordt achter den nieuwgebouwden dijk geplaatst om steun te geven aan het dijklichaam. Onder
dezen koek slechten grond pleegt een vrij dikke kleilaag te worden aangetroffen, en dit is nu juist de bouwstof die men uitstekend kan gebruiken
voor het dijklichaam zelf. Deze kleibedding, die gewoonlijk anderhalf tot
twee meter dik is, wordt dus zorgvuldig uitgegraven en met kipkarretjes
naar den in aanbouw zijnden dijk gereden. Kijk toch eens meneer — zoo
wees de uitvoerder mij handenwrijvend aan — kijk toch eens hoe netjes
die kerels al hebben leeren werken ; je ziet op de karretjes hun spit al precies
recht op een rijtje liggen, alsof het geboren polderjongens waren. En als
u nu toch eens denkt, dat daar een werklooze aapjeskoetsier bij is, die als
teeken van zijn waardigheid zijn hoogen hoed had meegebracht! Ze beginnen gewoonlijk met zoo maar in den wilde weg te graven, maar op den
duur zien ze toch in dat je vlugger en voordeeliger werkt als je den grond
zooveel mogelijk verplaatst precies zooals hij zelf ligt. Want ze worden betaald
naar den opgemeten vasten grond, maar afijn, daar kom ik straks wel op.
De nieuwe dijk wordt met een percent of tien overhoogte opgeworpen,
want die brokken klei, zooals ze uit de kipkarretjes gestort worden, bevatten natuurlijk nog heel wat lucht en water. „Stuwageverlies", zou de
zeeman zeggen. Daarom wordt de gestorte klei eerst nog door paarden
aangetrapt, maar hier en daar voelt men zelfs dien zwaren grond toch
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nog onder de voeten wiebelen, en dan zit er nog ergens water in, dat pas
geleidelijk zal uitsijpelen of opdrogen. Daarom moet de dijk, van het
oogenblik of dat hij tot beide „teenen" is klaargemaakt, nog een jaar blijven
liggen alvorens de oude dijk doorgestoken mag worden. Dit wil zeggen
dat het graafwerk in de nieuwe rivierbedding dus eveneens zoolang moet
blijven rusten, want wanneer de kleilaag er of is, bereikt men gewoonlijk
het grondwater, en van dat oogenblik is het met den handenarbeid gedaan.
Dan moeten de baggermolens in actie treden, maar die liggen op de rivier
en kunnen er dus niet bij zoolang niet de oude dijk mag worden weggegraven. De uitvoerder moet dus maar zien wat hij in dien tusschentijd
doen kan met de „putlieden" die van het kleigraven uit de nieuwe bedding
vrijkomen. Natuurlijk dient hij zoo zuinig mogelijk om te springen met
den werktijd en met de huur van het technische materiaal, doch er valt
voor degenen die met het kleigraven zoo lang moeten wachten, doorgaans
wel nuttige bezigheid te vinden bij het egaliseeren d. w. z. gelijkgraven
van de uiterwaarden of met het lager maken daarvan, opdat zij bij hoogwater een grooter volume zullen kunnen bergen; voorts bij het verbeteren
van belendende perceelen waar gaten dicht te maken en bobbels op te
ruimen zijn enz. In dit opzicht is het nuttig dat een groot complex van
werken als een geheel behandeld kan worden.
De Heidemaatschappij neemt de uitvoering van werken dezer soort niet
tegen een bepaalden prijs aan, want zijzelf is niet een commercieele onderneming die het maken van winst beoogt. Daarom wordt de afrekening
aldus geregeld, dat er voorloopig een zeker percentage over de uitbetaalde
loonen als regiekosten voor de Heidemaatschappij wordt gerekend ; mocht
zij hiervan. overhouden, dan stort zij dit saldo terug. Zoodra er voldoende
termen aanwezig zijn om het particuliere bedrijf in te schakelen, maakt
de Heidemaatschappij plaats voor de normale aannemerij. Een vaste norm
voor het bepalen van dit oogenblik is nog niet gesteld. Men zoekt en wijzigt
nog steeds. De kostenverdeeling tusschen de rijksinstanties is aldus geregeld,
dat Waterstaat datgene betaalt wat het werk in normale uitvoering zou
kosten, dus wanneer alles zoo veel mogelijk machinaal ware verricht. Wat
het werk, ingevolge de ruime toepassing van handenarbeid, meer gekost
heeft, wordt door Sociale Zaken bijgepast.
Wat de arbeidskrachten betreft, zoo is er in het begin wel eens opgetreden
met vaste ploegen yolk, die dus geregeld doorwerkten. Dat dit voor de
uitvoering het eenvoudigste en voordeeligste is, behoeft Been betoog; maar
dit was niet het hoofddoel, want voorop diende te staan dat er zooveel
mogelijk werkloozen een beurt zouden krijgen. Evenzoo zijn er dus ook
I

25

wel eens zeer korte werkperiodes voorgekomen, al naar de steunregeling
van de betrokken gemeenten uitviel ; bij de kleinere gemeenten in die
omgeving vindt men veelal de verhouding dat twee derde der werkloozen
in de werkverschaffing wordt geplaatst, terwijl een derde gewoon steun
trekt. In den laatsten tijd valt er een neiging te bespeuren, om tot een
vaste werkperiode van 8 weken te komen. Gedurende zijn eerste veertien
dagen pleegt de nieuwkomer het niet tot het voile loon te brengen dat hij
onder normale omstandigheden geacht wordt te kunnen halen. Daarna
werkt hij gewoonlijk vier weken op meer dan voile capaciteit, want er wordt
flink aangepakt. Pas tegen het tijdstip, dat de tewerkgestelde het einde van
zijn werkbeurt ziet naderen, zakt zijn animo soms wel eens wat in. Over het
algemeen werkt men uit de geheele omgeving zeer gaarne „aan de Maas",
want weliswaar gaat het er streng en zakelijk toe, maar aan den anderen
kant voelt de arbeider zeer sterk dat er niet aan zijn verdienste geknibbeld
worth en dat alles zeer reeel en billijk wordt afgerekend. Ontegenzeggelijk is
dit een voordeel, hetwelk uitvoering in regie biedt boven uitvoering in het
vrije aannemersbedrijf, alwaar uiteraard werkgever en werknemer op andere
wijze tegenover elkaar staan. Zooals het thans gaat, worth er onder leiding
eener meer sociologisch ingestelde organisatie als de Ned. Heidemaatschappij
zelfs een zekere opvoedende kracht uitgeoefend. Betaald wordt bijvoorbeeld
bij graafwerk naar de opgemeten hoeveelheid vasten grond die verzet
moet worden; dus niet naar de uitgeloste massa en ook niet naar het
aantal kipkarretjes of naar een anderen minder vasten maatstaf. De grond,
zooals hij er van nature ligt, wordt in het bijzijn van een der meest intelligente putbazen naar inhoud berekend en nu wordt er al naar gelang van
de grondsoort een prijs vastgesteld per kubieken meter. Dit basisloon ligt
ongeveer 20 % boven het bedrag van den steun, maar daarboven kan de
arbeider bij flink aanpakken nog wel i o % meer verdienen. Daarbij zijn
de verschillende categorieen op elkaar aangewezen, en nu leert de ervaring,
dat de kameraadschappelijke geest er dank zij die onderlinge afhankelijkheid merkbaar op vooruit gaat. Zoo dient een heele rij van gravers natuurlijk zooveel mogelijk gelijk-op te werken om een trein van kipkarretjes
te vullen. Nu wordt die trein weggehaald en dan duurt het gemiddeld
vier minuten eer de leege wagentjes weer terug zijn; dat is een periodieke
gedwongen rust, die het mogelijk maakt om ondanks dezen zwaren arbeid
zulk een langen werkdag te maken. De „leegmakers" aan het andere eind
krijgen als loon het gemiddelde van wat er in den „put" verdiend wordt,
en daardoor hebben ook zij er regelrecht belang bij dat de putlieden flunk
kunnen opschieten, en gedurende een gegeven tijd een zoo groot mogelijk
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Maaskanalisatie. Graafwerk voor de nieuwe bedding dwars door het land.

Maaskanalisatie. Grondvervoer bij afgraving.

Grintzeverij bij Maastricht.

aantal treinen kunnen expedieeren ; ook de leegmakers doen dus hun best
om de leege karretjes snel terug te zenden. Hun werk geldt als lichter,
en nu is het aardig om te zien hoe de leegmakers (veelal nieuwelingen)
menigmaal zelf komen vragen om 66k eens „in den put" te worden geplaatst
om te zien of zij dat niet even goed kunnen.
Eventueele stagnatie buiten schuld van de arbeiders wordt betaald op
den voet van wat zij anders aan loon hadden kunnen maken. Wij vinden
in de loonstaten allerlei schilderachtige uitdrukkingen, zooals regenverlet,
rouwdagvergoeding, busverlet, stemverlet etc. Baggerlaarzen worden als
regel door „het werk" verstrekt, maar sores wordt een vergoeding betaald
aan hen die eigen laarzen meebrengen.
Er wordt dus met animo gewerkt, en niet zonder verbazing slaan de oude
Maaskanters dezen ijver gade. Hunnerzijds hadden zij alle hoop al opgegeven dat de onverbeterlijke rivier ooit van gedrag zou veranderen. Want
een werk van dezen omvang zou boven hun krachten zijn gegaan. Zoodra
de Maas recht geworden was, zouden wij zelf krom geweest zijn, — aldus
plachten ze te zeggen. Thans echter heerscht er alom langs den gekastijden
stroom een nieuwe geest van werkiust en levensvreugde. Het yolk ziet
practisch resultaat van zijn arbeid, en zelfs de kleermakers, koekebakkers
en barbiers die er bij zijn, werken met toewijding omdat zij zelf gevoelig
blijken te zijn voor het nieuwe en goede dat door hun handen geschapen
wordt. De uitkomst van dit werk spreekt tot hen. Er zit een soort van
bekoring in, die ook op deze eenvoudige menschen hare uitwerking niet
mist. Het beste bewijs is wel dat men liever „aan de Maas" werkt dan thuis
in gemeentelijke werkverschaffingen te worden geplaatst of simpelweg steun
te trekken. Als opvoedkundige factor onder een yolk dat een oude traditie
met zich meesleepte van „nu ja, er is toch niets aan te veranderen", oefent
deze voor ieder tastbare verbetering, die door eigen zweet en eelt verkregen
is, stellig een onschatbaren invloed op breede kringen der bevolking uit.
Van onland tot vruchtbaren grond

Daar staan wij op de nieuwe opgehoogde dijkkruin, en overzien het
terrein in vogelvlucht. In een wijde bocht kunnen wij den ouden dijk
volgen zooals hij de oorspronkelijke bedding begeleidt. Weldra zal die
geul dichtgegooid en die vroegere dijk afgegraven zijn, en dan stroomt
er een flinke rivier van een honderd meter breedte met nog eens ter weerszijde een nieuwe strook uiterwaard recht door de verbeterde landerijen heen.
Een stuk van de voormalige bocht zal nu uiterwaard worden, en de nieuwe
bedding zal recht door de plek gaan, waar nu nog een boerderij staat;
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die wordt thans afgebroken, doch dat is geen verlies, want het was toch
maar slechte grond. Met die magere aardsoorten vult men nu de geulen
en paten op en daar overheen wordt nuttige grond gespreid. Een eindje
verderop zien we zoo'n voormalig stuk „onland" tot nieuwe vruchtbaarheid
herschapen : op zoo'n vroegere uiterwaard van geringe economische waarde
is eerst zooveel zand gestort als er maar in te Bergen was, want de baggermolens halen natuurlijk heel wat uit de nieuwe bedding op, wat toch
ergens heen moet; daar overheen gaat een laag van ongeveer een halven
meter klei, en dit alles wordt dan flink omgeploegd. Het resultaat is verbluffend ; overal langs de nieuwe doorgravingen zijn welvarende akkers
ontstaan, hooge velden met gerst en andere granen, een lust om te zien.
Wat voorheen onland was, is nu door bezoding of door bezaaiing met
gras en klaver tot goeden weidegrond omgetooverd ; of er groeit prachtige
haver op. Welk een verschil met de losse particuliere bemoeiingen, die
men hier en daar herkent; daar is slechts rommelig onland uit ontstaan.
Nieuw landschapsschoon is er eveneens gevormd, want er heeft zich nu
een boeiende afwisseling van allerlei gewassen gegroepeerd, met aardige
perspectieven over het water en met de torentjes der Maasdorpen tusschen
vreedzame boomgroepen als stoffage. Bij Lith verheft zich boven al dat
sappige groen een indrukwekkende rij van betonnen torens, die de groote
stuw dragen waarmee het rivierwater op een peil wordt gehouden, hetwelk
voor de scheepvaart bruikbaar is. Een hefsluis geeft naast de stuw doortocht,
kosteloos ; in een wipje is de eene sluisdeur neergelaten en de andere omhooggetrokken. Een „vischtrap" geeft aan trekkende vischsoorten gelegenheid om hun reis stroomopwaarts voort te zetten. Ondertusschen vouwt
het Maaswater zich met een gladde welving om den rand van de stuw
heen; zwart glipt het uit het platte vlak vandaan, wit bruisend danst en
steigert het in de kolk beneden. Wat een interessant land voor een uitstapje,
per auto of per fiets, of desnoods te voet! De oude schilderachtigheid heeft
in geen enkel opzicht geleden. Alleen moet men zijn kaart geregeld bijhouden, want wat land was is water geworden, en wat rivier was werd
akker. Het dorp Alem, dat aanvankelijk aan den linkeroever lag, is nu
op den rechteroever terecht gekomen ; uit den Brabantschen vasten wal
is het naar de Bommelerwaard verhuisd zonder dat het zich zelf verroerd
heeft. En de tevoren zoo onhandelbare Maas, thans ontdaan van kronkels
en van al te zeer aan uitschuring blootgestelde bochten, wentelt ordelijk
hare wisselende watermassa's zeewaarts, een goeden afvoer en een goeden
scheepvaartweg biedend, en voortaan een zegen voor de oeverstreken in
plaats van een geesel zooals voorheen.
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Van moerasgebied tot aickerland
Een nieuw complex komt onze aandacht vragen, wederom een tooneel
van herscheppingen, die aan wonderers doen denken. In den zgn. Kop
van Overijssel, ongeveer tusschen Meppel, Steenwijk en de Zuiderzee,
ligt een waterige en modderige streek. Er zat laagveen in dit moeras, en
dat heeft men er in den loop der tijden grootendeels uitgebaggerd. Ook
ontbrak het er aan voldoenden waterafvoer en aan nog heel wat meer.
De Beulaker en de Belter Wijde leerden we op school van den atlas kennen,
maar tot een persoonlijke kennismaking kwam het zelden, omdat die streek
zoo slecht te bereiken was, en omdat er noch genoeg water stond om behoorlijk te varen, noch ook genoeg land om er te kunnen gaan. Aileen
Giethoorn placht de aandacht te trekken door zijn droomerige slootjes,
waar zwijgende punters onder hooge voetbruggetjes een bescheiden dorpsvrachtje vervoerden, in dat schemerige waterlabyrinth dat met een groen
prieel overkapt scheen. Beoosten Giethoorn verhieven zich gaandeweg de
zandgronden die zich bij Drente aansluiten. Bewesten dat landelijke Venetie
strekte zich een wijde vlakte van plassen, ribbels en kraggen uit, tot dicht
onder den Vollenhovenschen zeedijk.
Een ingrijpende verbetering van dien slappen grond is pas mogelijk geworden toen er op dien dijk een krachtig stoomgemaal is geplaatst, en toen
er tevens een flink kanaal voor afwatering en scheepvaart is gegraven,
van Steenwijk bewesten Giethoorn langs tot in het Meppelerdiep dicht
bij Zwartsluis. Dat zal dan tevens de vaargeul worden voor de scheepvaart
naar het Noorden wanneer eenmaal het aangrenzende gedeelte van de
Zuiderzee zal zijn drooggelegd.
Binnen de omsingeling die aldus rondom het waterige middenterrein was
gelegd, heeft de ontginningsmaatschappij Het Land van Vollenhove toen
hare werkzaamheden begonnen. In het kort geschetst komen deze op bet
volgende neer. Er wordt rondom een der vier polderafdeelingen, waarin
de te bewerken oppervlakte is gesplitst, een lage kade gelegd, voldoende
om het buitenwater tegen te houden. Aldus wordt het mogelijk om, binnen
het algemeene gebied der hoofdbemaling, bovendien het door dit walletje
omsloten plassenland leeg te malen.
Wanneer het water weg is, ziet men daar ribbels naast geulen, eilandjes
naast putten. Deze oneffenheden worden dan in handenarbeid geegaliseerd,
en daarbij blijkt de bodem dan een mengsel te worden van veen met
zand, hetwelk uitstekende landbouwoogsten oplevert. Niet alleen rogge en
haver groeit er, maar ook tarwe en andere zware gewassen willen het er
uitstekend doen. Het land wordt naar de meest moderne inzichten verI

29

0001

•

'00011

o EI

°1

0003 UVA 1VVHDC

fr

AVZSA■

amtao.i. 3ano

3A011113110A WIVA amvi . A11 , , „..... ... - . , ■,_ -..,
.F. ..

..-- -

-- -".
--41.,

•,.V_-41."

--Z,

r...

a . ,..,■
..,•■ '''''''*:

■.. .7 0,

lo■

.4-...444
,ft.
"'..,...
,..-44
. t,..a
...
Qtt
....v.i...., --w
- -Z--------,

Ild001113ID

xn

-

:.--7

1

111 akk..

dif

STICESWIJK

[1:11101 101,1111111111, .44,3
--- - illir 1111441:;.:cli
-i
-__ZIAIK
, V Olt
'lis°%01101111111
7----riji01
011
11111111111\\ 111
itOtter76.1

VERKLARING
to tIALGri
OOLZCIAWATECO

IE NOORM

OCCEL5L001111
WCGCM

PoLosvwxrco
011T00111101 PCOCCCLCII
OCZA110C

cm woe ()awn

OCCCCD ZSIDC PCOCITLCM
DE

AAnoreavEri

OPPECMAICTC11 LIM CC DLOCCIWCAIX OPPCOVLAVICM

DC ICADA5TOALC OPPCIMAKTC11 z9n t Tv. CADOOTCQ.

IIIEUWE TOESTAND
STAND DER WERKZAAMMEDEll OP 1 MEI 1936

I0

131

VERPACHTING VAN
23 BOERDERIJEN
IN HET

LAND VAN VOLLENHOVE
POLDER AFD. IV
EERSTE SERIE
SEPTEMBER 1936

VIRKLARIIIG
VANAL Gn

OUSMWATGQ
PGRCGGLN.00Tcri

worsti
POLDQPWATGO
011TOOMMOI PEIXEcLul

r------ oraAritx PocvgLEN
1110110110101\
mom: DEOPET1Z1114
DEL? 15EDQSVEN

• In 1936/37 to bouwen
boerderij en (23 stuks)

50-14AL
0

132

vAri

2000 M

)000

2000

kaveld in perceelen van ongeveer 36 bij 400 meter, waardoor de landbouwexploitatie zich voordeelig kan bedienen van de nieuwste machines.
Voor het metamorphoseeren van dit moerasgebied tot akkerland wordt
gebruik gemaakt van werkloozen, zoowel uit de onmiddellijke omgeving
als ook van elders, by. uit Rotterdam. De Provincie en het Waterschap
verleenen elk een bijdrage in de kosten van resp. f 16o,— en f8o,— per
ha., waarna de verdere gereedmaking dan voor rekening komt van het
Rijk, hetwelk ook de nieuwe gronden in eigendom verkrijgt.
De voorloopige bewerking berust nog in de handen der ontginningsmaatschappij Het Land van Vollenhove, die er ook reeds de eerste oogsten
van heeft getrokken; het ligt echter in de bedoeling dat er weldra een
aantal boerderijen zal verrijzen, waarmee gerekend worth op een blijvende
werkgelegenheid voor ongeveer 75o gezinnen. Wat dit in de onmiddellijke
omgeving van een zoozeer door werkloosheid geteisterde streek beteekent,
is duidelijk. Na aftrek van het werkloozenloon hetwelk bij deze droogmakerij is uitbetaald, worden de kosten van deze binnenlandsche landwinst door de waarde van den verkregen cultuurgrond gedekt.
Aldus heeft zich vlak naast het oude en eerwaardige slootjesdorp Giethoorn
een moderne landbouwstreek gevormd die in hare kordaatheid doet denken
aan het allermodernste in Canada. Rechts van de groote vaart ziet men
de boomgroepen waar de bruggetjes van Giethoorn in verscholen liggen.
Links daarvan strekt zich een open en helder akkergebied uit, met rechte
wegen en rechte waterloopen, als welks middelpunt voorloopig de reusachtige schuur van de ontginningsmaatschappij dient. Fantastische monsters van trekmachines staan daar in een loods op hun beurt te wachten,
trekkers met rupsbanden en met klauwen, ploegen met vele rijen scharen,
en zaaiers, eggen, alles van het laatste model.
Natuurschoon is er niet opgeofferd. Integendeel, datgene wat voorheen
bijna onbereikbaar was, is thans toegankelijk geworden, zoodat zelfs de
beide Wijden voor het eerst een redelijke kans krijgen om bezoek van
watervrienden te trekken. Aan Giethoorn met zijn wonderlijke waterstraatjes is opzettelijk niet geraakt. Het centrale landbouwgebied heeft
nieuwe schoonheid aan het totale beeld toegevoegd. Temidden eener
prachtige afwisseling van gewassen dwaalt het oog rondom langs een
boeienden gezichtseinder : de Zuiderzeedijk schijnt zich rechtstreeks uit
het bouwland te verheffen, en Vollenhove zoowel als Blokzijl lijken vlakbij.
Het Noorden in glooit de hooge zandrug van het Steenwijkerwold met
liefelijke bosschen en weidevelden, terwijl de spitse toren van Steenwijk
aanwijst waar de woudrijke doorgang naar Drente ligt.
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Het meest leerzaam is ontegenzeggelijk een korte wandeling dwars door
een dier nieuwe polders heen tot aan den rand van een nog niet in behandeling genomen sectie. Na het arcadische tafereel van de herschapen wereld
aanschouwt men nu den chaos die er eerst in dit „kraggenland" geheerscht
heeft. Lange reepen morsig struikgewas, dat half in het water staat, half
in de veenmodder; het land in flarden gescheurd, het water onsamenhangend. Hier is de grond roerend goed, want wie er de moeite voor over
heeft, snijdt een heel eiland van zijn grondvesten los en sleept het aan
een touw achter zijn punter aan, om het ergens anders weer te verankeren.
Wie dergelijke kunststukjes wil blijven vertoonen, kan voortaan nog in
het gespaarde Wijden-gebied terecht. Maar het middenterrein van dit
eeuwenlang verwaarloosde Land van Vollenhove is nu, dank zij den nood
der tijden, tot een vruchtbaar arbeidsveld voor een talrijke bevolking geworden. Hier heeft de Nederlander ontegenzeggelijk zijn nieuwe vaderland
eerst zelf geschapen.
Onze armste provincie binnen den gezichtskring
Nu gaan we naar Drente, onze armste provincie, die tevens in de huidige
crisis de hardste klappen opgevangen heeft. Want in de Drentsche venen
moest de bevolking het voornamelijk hebben van het turfbedrijf, doch
naarmate de prijs der steenkolen door allerlei samenloop van oorzaken
steeds meer daalde, werd ook de opbrengst van de turf voortdurend omlaag
gedrukt, totdat er eindelijk geen droog brood meer aan te verdienen viel.
Volkrijke gemeenten, hoofdzakelijk bewoond door arbeiders en kleine
neringdoenden van geringe draagkracht, zagen het meerendeel harer ingezetenen werkloos worden, terwijl ook de belastbaarheid der overigen
niet bij machte bleek om het levensonderhoud van zulk een talrijke schare
broodeloozen op te brengen. Ziehier in enkele trekjes de toestand zooals
die schier overal in de Noordelijke veenstreken doch inzonderheid in Drente
wordt aangetroffen. Blijvende uitkomst zou slechts mogelijk zijn indien
er aan de turfwinning nieuw leven kon worden ingeblazen. Maar naar
deze soort brandstof bestaat tegenwoordig allerminst vraag, en het valt
zeer te betwijfelen of er ooit nieuwe behoefte aan zal ontstaan. Daarom
is reeds overwogen of het niet economisch doenlijk zou zijn om deze ter
plaatse zoo overvloedige brandstof op de plek zelf om te zetten in energie,
door het bouwen van een electrische centrale, die met turf gestookt zou
worden. Bovendien zou men dan tenminste de gelegenheid behouden om
de veenlaag te verwijderen en den „dalgrond" ter beschikking te krijgen,
een mengsel van veenresten en zand, dat bijzonder geschikt is voor het
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verbouwen van fabrieksaardappelen en lichte graansoorten. Ach, ook aan
die industrieaardappelen bestaat lang niet meer zulk een behoefte als in
normale jaren; misschien keeren er nog wel eens betere tijden terug, maar
zal de Drentsche bevolking daar op kunnen wachten? Reeds hebben wij in
een vorig hoofdstuk gezien van welk een groote beteekenis juist voor deze
Drenten het vraagstuk der volksverplaatsing is, zij het binnen of buiten onze
landsgrenzen; maar overal stoot men onder de huidige omstandigheden het
hoofd, en hoe gaarne men het ook op andere wijze zou inrichten, — men
ziet zich in den nood van het oogenblik wel verplicht om aan te pakken
op de manier die de meest onmiddellijke resultaten afwerpt. Dus wederom:
werkverschaffing ter leniging van de allerergste armoede, en tevens als
voortvloeisel uit deze inspanning de blijvende uitbreiding van werkgelegenheid, juist in die streken waar daaraan de nijpendste behoefte bestaat.
Het harmonische Witteveen

Drente lijkt op de landkaart nogal gelijkmatig door spoorlijnen, kanalen
en wegen doorsneden en met dorpen overzaaid. Maar de afmetingen van
een atlas kunnen de werkelijke afstanden slechts gebrekkig weergeven.
Over het algemeen kan men zeggen dat van Drente hoofdzakelijk de
randen bewoond zijn, doch dat het binnenste nog veelal uit woeste gronden
bestaat. Onafzienbare heidevelden, afgewisseld met dennenbosschen en
zandverstuivingen. Een bodem van hooger of lager zand met wat veep,
het eerste alleen bruikbaar voor bosch, het laatste ook voor landbouw,
vooral sinds de kunstmest en het wonder van den vuilafvoer uit de groote
steden ook uit de armste zandgronden nog oogsten te voorschijn weten
te tooveren. Van die woeste terreinen worden in de laatste jaren in werkverschaffing uitgestrekte complexen ontgonnen, deels door de Ontginningsmaatschappij Het Lantschap Drente, deels door particuliere ondernemingen, boschwachterijen, of plaatselijke overheden. Op een totaal van ruim
I o.000 Drentsche werkloozen vindt men in die provincie dan ook het niet
geringe percentage van bijna 7o % in werkverschaffing tewerkgesteld,
terwijl de overige ruim 3o % steun trekt.
Een van die meest centraal gelegen ontginningen zullen wij eens gaan
bezichtigen ; dit is de kolonie Het Witteveen, die zich reeds tot een modeldorp van redelijke toekomst aan het ontwikkelen is. De totale oppervlakte
bedraagt ruim 1800 ha., waarvan reeds het overgroote meerendeel ontgonnen is. Wat zaairijp wordt afgeleverd, pleegt grootendeels verhuurd
te worden, met bedrijfsgebouwen en al. Uit de werkwijze verdient het
volgende de aandacht.
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In den regel bestaat de oorspronkelijke bodem uit hei, met een ondergrond
van veen of zand. De bovenste plag wordt afgestoken, en het veen wordt
weggegraven. Wat daarvan als turf bruikbaar is, gaat als brandstof opzij.
Het „slechte veen" en het zwartkleverige veenpapje dat in Drente „gliede"
beet, wordt daarna verwijderd en ergens „weggestopt", d. w. z. in kuilen
of in plooien van het lichtgolvende land geworpen, ter egaliseering ; dit
lot ondergaat ook het loodkleurige zand, dat voor den landbouw waardeloos, ja bepaald schadelijk is. Zijn al deze slechte bestanddeelen uit den
bodem opgeruimd, dan komt men aan het gewone gele zand, en dit nu
heeft men noodig als bovengrond die over het gelijkgemaakte terrein gestrooid wordt en later met behulp van compost en kunstmest een geschikte
cultuurbodem wordt voor aardappelen en rogge. Nu moet men even stilstaan en bedenken dat ditzelfde doel eveneens bereikt zou worden indien
men het daartoe benoodigde zand ergens uit een willekeurige zandgraverij
zou halen. Men heeft evenwel den goeden inval gehad om in plaats van
uit een gewonen zandkuil dit materiaal op te delven uit langgerekte gleuven,
die aldus tot een stelsel van kanalen uitdijen, over wier vaargeul dan tevens
de hulpstoffen voor den landbouw kunnen worden aangevoerd en de
voortbrengselen verscheept. Op deze wijze weet men dus, al gravende
naar zand, tevens een nuttig verkeersdoel te bereiken.
Het hierdoor verkregen zand wordt in een laagje over het achtergebleven
veen van bruikbare hoedanigheid uitgespreid, dusdanig dat straks 1 o cm.
zand met 1 o cm. veen tezamen worden omgeploegd. De grond zou dan
evenwel nog niet voor landbouw geschikt zijn, want weldra zou de „ontginningsziekte" zich doen Belden, en het geheele effect weer bederven.
Daarom wordt bemesting met compost toegepast, dat is gemengd stadsvuil,
door de V.A.M. (Vuil Afvoer Maatschappij) uit de Haagsche stadsbelt in
speciale vuilnistreinen aangevoerd, en nabij het stationnetje Wijster gezuiverd. Een wonderlijk bedrijf, om met het afval eener groote stad een
verafgelegen provincie tot vruchtbaarheid te brengen. Reeds in Den Haag
wordt de allergrofste sorteering toegepast, zoodat tenminste matrassen en
kinderwagens en dergelijke in de residentie achterblijven. De rest wordt
dan bij aankomst in Drente gezeefd, maar men zou niet willen gelooven
wat er niet zooal uit dien afval voor den dag komt.
Met behulp van deze compost, die keurig gereinigd als een grijze poeder
het land bereikt, wordt tenslotte de Drentsche bodem voor het nageslacht
ineens en voorgoed verbeterd en tot nuttig cultuurland herschapen. Sorteerde men den oorspronkelijken grond niet zoo radicaal uit elkaar, dan
zou de aarde voor altijd bedorven blijven door het grijze zand en het

136

zwarte veen, tenminste de opbrengst zou uiterst gering blijven en de kosten
van bemesting aanzienlijk hooger. Ook bier dus wordt opnieuw door den
ouderwetschen handenarbeid een nuttig effect bereikt dat, in weerwil van
een voordeeliger calculatie, door machines niet kan worden nagedaan.
Aardig is het om in die voormalige woestijn van zand en veen en sombere
heide nu dit vroolijke dorpje te zien opschieten, als was het uit een kinderbouwdoos bier neergezaaid en eveneens met compost uit de groote stad
bemest, net zoolang tot het Groot 's-Gravenhage achterna wilde. Nu, zoo
ver is het Witteveen nog lang niet ; maar wel is het een ruimgebouwde
en harmonisch ingedeelde nederzetting aan het worden van frissche huisjes,
die rondom een sierlijk kerkje en een koket dorpspleintje met ontspanningsgebouw en plantsoen en schooltje geschaard staan. De bedoeling is dat
uit het werklooze gedeelte der bevolking van Emmen een gedeelte zich,
na hier eerst als arbeider in de werkverschaffing geplaatst te zijn geweest,
vervolgens als boerenarbeider in Het Witteveen zal vestigen om zich tenslotte op te werken tot klein-landbouwer. Ondanks de crisis is dit inderdaad
reeds aan verscheidenen gelukt.
Aan de exploitatiecijfers kan terloops worden ontleend, dat deze gronden
sedert 1925 in woesten toestand geleidelijk aangekocht zijn voor prijzen
die varieerden van f 135—f 30o per ha. De boekwaarde, d. w. z. de kosten
welke aan aankoop en ontginning besteed zijn, minus de subsidie (die in
dit geval ongeveer identiek is met het betaalde loon) bedraagt ongeveer
f 8 o o per ha. Aan pacht wordt door de verhuurde boerderijen opgebracht
f 35—f 55 per ha.
Wat de boschman plant, gedijt er voor het land

Op hoogere zandgronden in Drente is de bodem te droog om voor landbouw te kunnen dienen. Bovendien vormden de zandverstuivingen, die
daar groote uitgestrektheden beslaan, een gevaar voor de omliggende
landbouwstreken. Men heeft er reeds vroeger en ook nu weer in werkverschaffing iets fraais van gemaakt, nl. bosch. Aldus is vlak na de Napoleontische oorlogen ook op groote schaal verricht door de Maatschappij van
Weldadigheid, die op overeenkomstige wijze een toenmalig heideveld op
de grens tusschen Drente en Overijssel in het tegenwoordige prachtige
boschgewest rondom Frederiksoord heeft herschapen. Ook tijdens onze
vorige groote landbouwcrisis ( 188o- I goo) is er op groote schaal bosch
geplant als middel om de noodlijdende plattelandsbevolking aan werk
te helpen.
In het Zuiden des lands zijn het grootendeels de gemeenten, die de be-
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bossching ter hand nemen. In de noordelijke provincien houdt zich vooral
het Staatsboschbeheer hiermee bezig. Er zijn met name in Drente groote
uitgestrektheden arme grond aangekocht, in totaal wel i o.000 ha., en
hier worden nu in werkverschaffing opmerkelijke dingen gedaan.
Evenals reeds bij de bebossching achter Staphorst werd opgemerkt, laat
men bij dit werk het oorspronkelijke profiel van den bodem zooals het is;
immers, juist door een afwisseling van hoog en laag kan men in de houtvesterij zeer fraaie effecten bereiken, en de bedoeling is juist dat de aldus
aan een kostbaar bezit van natuurschoon geholpen streken een kans zullen
krijgen om ook zomergasten te trekken. Inderdaad hebben plaatsen'als
Emmen, Dwingelo en Gieten, die oorspronkelijk enkel landbouwdorpen
waren, als gevolg van hun toenemenden rijkdom aan Bosch reeds een veelbelovenden trek van vacantiegangers zien ontstaan, hoofdzakelijk uit het
boscharme Groningen, doch ook wel uit het westen des lands.
Een voordeel van deze bebossching mag voorts heeten dat het klimaat
er minder guur door wordt, omdat de wind, die anders ongehinderd over
die kale vlakte snerpte, er door wordt getemperd. Des winters blijft er
in een boschrijke streek ook altijd nog wel werkgelegenheid bestaan, tenminste zooveel dat de omwonende keuterboertjes uit den steun en uit de
werkverschaffing kunnen blijven. En mocht na vele jaren het nageslacht
opnieuw behoefte krijgen aan meer cultuurgrond, dan zal zich daar inmiddels een humuslaag gevormd hebben, waar onze nazaten dan maar
mee moeten doen wat zij zelf verkiezen.
Met groote zorg en liefde heeft men bij deze bebossching getracht, zooveel
mogelijk aantrekkelijke hoekjes te doen ontstaan. Daar waar een vennetje
was, heeft men dit zorgvuldig gespaard en soms nog wat uitgediept, om
aan de watervegetatie en aan de vogels een goede kans te geven. Niet
ver van Het Witteveen ligt zulk een vennetje, dat broedplaats en vaste
woonplaats is geworden van een talrijke meeuwenkolonie. Men is doende
om dit fraaie en belangwekkende stukje natuurleven aan te koopen om
het als reservaat ongeschonden te kunnen bewaren. Dergelijke maatregelen
zijn waarlijk niet overbodig, want wanneer wij langs de Drentsche wegen
goed opletten, zien wij hier en daar wel eens een rond of ovaal stukje
weidegrond liggen dat iets lager blijkt te zijn dan de dorre omgeving;
dat is dan zulk een yen geweest, waar een naburig boertje een lapje grasland van heeft gemaakt. Nu, het is hem gegund. Maar veel belangrijker
voor de gemeenschap is, wat het Staatsboschbeheer tot stand gebracht
heeft in de Dwingelosche bosschen, waar voorheen een onafzienbare
zandverstuiving zich uitstrekte. Thans is er een bont mengsel van allerlei
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loof- en naaldhout aangeplant, maar de Juniperus, die als de „cypres van
het Noorden" onze binnenlandsche woestijnen tracht op te luisteren, heeft
men met zorg laten staan. Bijzonder fraaie exemplaren van die jeneverbes
ziet men langs den voortreffelijken autoweg die dit Dwingelosche Bosch
thans doorsnijdt. Vroeger was deze streek volkomen ontoegankelijk, want
die zandvlakte was vrijwel onbegaanbaar, en het geheele terrein lag als
een luchtledig tusschen een paar armzalige dorpjes in. Thans ziet men,
rondom een oordeelkundig uitgespaard yen, den prachtigsten boom- en
plantengroei zich ontplooien. Er zijn heuveltjes die een uitzicht geven over
een halve provincie van aankomend woud, sommige stukken reeds vrijwel
volwassen, andere nog in hun eerste jeugd. Wat een reserve wordt daar
gevormd voor de vacantiegenoegens onzer nakomelingen!
Het Zwindersche Veld herschapen

Nu gaan wij niet alleen Drente verlaten, maar ook van de heele werkverschaffing hebben wij, naar ik meen, nu wel genoeg gezien om ons een
voorstelling te kunnen maken van wat er met die methode is tot stand
gebracht.
Tot afscheid neem ik u mee naar een streek die tot voor kort een morsig
en goor veld vormde van armzalige hei en slechte turf, een lap grond waar
geen eer aan te behalen was ; zelfs natuurschoon viel hier niet te ontdekken.
Men liet het dan ook maar liggen, dit Zwindersche Veld, totdat het in
1926 door de ontginningsmaatschappij „Het Lantschap Drenthe" werd
aangekocht, ruim goo ha. tegelijk. De Regeering zegde toe, de arbeidsloonen in werkverschaffing te zullen bijdragen.
Dit terrein ligt bezuiden de Verlengde Hoogeveensche Vaart tusschen het
dorp Zwinderen en Coevorden, in een soort niemandsland, waar men
vroeger nauwelijks kon komen. Men is toen van de Hoogeveensche Vaart
een kanaal gaan graven in de richting van Coevorden ; dit is nu reeds
voor meer dan de helft voltooid en er ontbreekt nog een kilometer of zes
aan. Het zal voor waterloozing dienen, doch tevens voor de scheepvaart.
Een verharde weg vergezelt de waterbedding.
In korten tijd is dit grauwe veenmoeras een riante streek geworden. ZOO
gauw is dit gegaan, dat ik er nog versch uitgestoken turf in stapels zag
staan op hetzelfde terrein waar de nieuwe boerderij, die het nog niet
eens heelemaal ontgonnen bouwland zal bewerken, al half klaar was.
Dat zijn bijzonder aardige boerenbehuizingen aan het worden! Frisch
van kleur, goed van lijn, flink van formaat, practisch van indeeling, fraai
in het landschap. Nergens in ons land heb ik zulk een harmonischen vorm

139

van agrarischen woningbouw gezien als langs dat nieuwe kanaal door het
voorheen zoo armzalige Zwindersche Veld. Het is iets om aan buitenlandsche vrienden te laten zien, en met stille voldoening te hooren hoe
zij zeggen zullen : dit is modern en dit is „efficient", maar dit is tevens
liefelijk en typisch Nederlandsch!
Alles wat bier tot stand komt, maakt den indruk van bij tooverslag uit
den bodem te zijn verrezen, en dan tevens ineens of te zijn.
Deze goo ha. werden gekocht voor gemiddeld f 169 per ha., en staan nu
voorf 675 per ha. te boek. Al naar de deugdelijkheid van den grond worden
ze nu verkocht voor f 850--130o per ha., met inbegrip van de gebouwen.
Er vinden in de toekomst ongeveer 15o arbeiders blijvend werk, voor wier
ondersteuning de Overheid geen zorg meer behoeft te dragen. De ontginning gaat nog steeds door, want uit dit mengsel van zand en veen weet
men nu goeden akkergrond te maken. Is het werk hier klaar, dan komt
er weer een andere streek aan de beurt. Net zoolang tot alle armoedige
en verwaarloosde uithoeken van ons vaderland herschapen zullen zijn in
even smakelijke landouwen als dit Zwindersche- Veld.
Gemeentelijke werkverschaffing
Wij zouden thans voorgoed van de werkverschaffing kunnen afstappen,
ware het niet dat de schrijver zich verplicht gevoelde om ook nog even
te herinneren aan het vele nuttige en aantrekkelijke dat er in gemeentelijke
werkverschaffing wordt verricht. Ook hierbij wordt bij voorkeur gezocht
naar objecten waarbij veel grondwerk te pas komt, zoodat deze bezigheden
ook door volkomen ongeschoolden verricht kunnen worden. Voorts zijn
uiteraard deze objecten weer heel anders dan de groote werken van de
centrale werkverschaffingen. Uiteraard komt het plaatselijke karakter er
veel sterker in tot uiting. Een zwembad, een sportterrein, een openluchttheater, — ziedaar wat veelal de meest dankbare vormen zijn waarin dit
werkvermogen zich manifesteert. leder kent deze uit eigen omgeving, en
daarom mogen wij van een beschrijving op deze plaats wel afzien.
Ook verleent de Overheid een bijslag van 50 % op het extra-verloonde
bedrag aan diverse land- en tuinbouwbedrijven voor het opnemen van
werkloozen die anders voor werkverschaffing of steun in aanmerking zouden
komen. Jets soortgelijks werd in Zeeuwsch Vlaanderen toegepast voor het
in handenarbeid dorschen van graan en peulvruchten. Een en ander
natuurlijk onder nadere reglementeering, waarvoor de lezer van dit boek
zich vermoedelijk echter minder zal interesseeren, zoodat wij meenen, het
bij dit globale overzicht te mogen laten.
I

40

WERKVERRUIMING
Orde op onzen woordenschat. Het optreden der Rijkscommissie Werkverruiming.
Pogingen om belangrjke opdrachten binnen Nederland te houden. Eenige klippen
in dit vaarwater. Hoe er getracht wordt, een prijsverschil te overbruggen. Andere
regeeringsmaatregelen op economisch terrein, welke werkverruiming beoogen.

EN kan er het publiek waarlijk
geen verwijt van maken indien het wel eens in de war raakt met die benamingen welke zoozeer op elkaar gelijken, en die toch alle moeten dienen
voor het aanduiden van eenzelfde wenschelijkheid : dat de menschen weer
aan het werk zullen komen. Vooral de woorden werkverschaffing en werkverruiming worden, naar wij tevoren al wel eens konden opmerken, niet
zelden door elkaar gehaald, en de begripsverwarring stijgt ten top wanneer
dan ook nog het woord „werkfonds" ten tooneele verschijnt. Nu, ten opzichte van dit laatste kunnen wij nog even wachten : daar zal pas het
volgende hoofdstuk aan worden gewijd, en wij doen dus wellicht verstandiger door ons op het oogenblik niet meer complicaties op den hals
te halen dan strikt noodig is.
Het verschil tusschen werkverschaffing en werkverruiming

Daarentegen mag een poging tot uiteenzetting van het verschil tusschen
werkverschaffing en werkverruiming hier niet worden nagelaten. Meer
dan een elementaire beginselverklaring kan dit echter niet zijn. Immers,
beide begrippen zijn ook zelf niet vast omlijnd, en zoo ziet men het wel
gebeuren dat zij op elkaars gebied overloopen, of zoo nauw aan elkaar
grenzen dat men zich afvraagt of het eigenlijk wel de moeite loont om
hier naar een afscheiding te gaan zoeken.
Het beste inzicht in het wezen dezer beide bemoeiingen verkrijgt men
misschien door zich te houden aan het uitgangspunt van elk hunner.
Werkverschaffing zien wij dan als een vorm van steunverleening met alle
bijbehoorende verschijnselen van dien. Bezigheid wil men den menschen
geven, onverschillig wat hun eigenlijke vak is; bij voorkeur zet men hen
dus maar aan een soort arbeid waarvoor scholing nauwelijks vereischt is,
141

zooals grondwerk en dergelijke. Gezien het karakter van steunverleening
wordt bij werkverschaffing het loon dan ook door de Overheid bepaald,
en tevens worden er allerlei beperkingen gemaakt wie wel en wie niet
voor dezen vorm van steun in aanmerking zal komen. Het streven naar
werkverruiming daarentegen heeft een geheel andere bedoeling. Het zoekt
naar middelen om juist het normale bedrijfsleven weer op dreef te krijgen.
Men bevordert daarom zooveel mogelijk, dat orders die op de nationale
of de internationale markt verschijnen, bij de Nederlandsche industrie
worden geplaatst. Deze verkrijgt daardoor gelegenheid om door rationalisatie in het bedrijf zoowel als door wenschelijk voorkomende en bereikbare
verlaging van salaris- en loonuitgaven haar kostprijs te drukken. Men
tracht dus de bedrijven zoolang in het leven te houden tot ze weer „mee"
kunnen en zonder hulp op eigen beenen staan ; nog liever : weer winst
kunnen maken. Om dit doel te bereiken moet ieder het zijne bijdragen:
de Nederlandsche besteller moet voor de nationale nijverheid een extrabedrag over hebben; de onderneming moet bereid zijn, verlies te nemen,
instede van haar natuurlijke doel van winst-maken te bereiken; de werknemer moet van zijn loon of salaris wat afstaan, om daardoor werk te
behouden, zij het dan ook tegen lager belooning, of door harder aan
te pakken.
Natuurlijk zou men iederen maatregel die tot gevolg heeft dat er meer
werk komt, onder het begrip werkverruiming kunnen brengen ; zoo beoogt
ook het initiatief der Regeering om het vreemdelingenverkeer eens flink
aan te pakken, of om een Handelsmissie naar Zuid-Amerika te zenden,
in wezen niets anders dan meer leven in de brouwerij te brengen, dus
meer werk. Maar in het spraakgebruik van den dag heeft dit woord toch
gaandeweg een zoo bijzondere beteekenis gekregen, dat wij goed meenen
te doen door ons aan de gebruikelijke terminologie te houden. En dan
komen wij vanzelf terecht bij datgene wat verricht wordt door de Rijkscommissie van Advies voor Werkverruiming. In deze commissie, welke
onder voorzitterschap van den oud-minister Ch. J. I. M. Welter staat,
hebben hoofdambtenaren van de Departementen van Handel, Nijverheid
en Scheepvaart en van Sociale Zaken, alsmede vertegenwoordigers van
werkgevers en van werknemers, zitting.

De Rijkscommissie voor werkverruiming

De taak van deze Rijkscommissie Werkverruiming is afhankelijk van het
aantal bestellingen dat op de markt komt en daarnevens van de gevallen,
waarin de industrie tot haar komt om hulp. Bovendien doen zich her142
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Oude toestand van een Beek in het waterschap de Regge bij Den Ham (0.).

Verbeterde toestand van de Regge bij Den Ham (O.).

Sleenerstroom, slechte ontwatering. Russchen en slechte grassen hebben de overhand.

Overval in den verbeterden Sleenerstroom.

haaldelijk onverwacht vraagstukken van wijderen omvang voor dan een
afzonderlijke order. Regularisatie by. van werk kan een stap vooruit beteekenen en zoo vinden wij dan ook jarenlang de zorg voor regularisatie
in het schildersbedrijf als een vast onderdeel van het werk dezer Commissie
terug. Zoo zijn er nog tal van andere speciale zorgen welke alle onder
het streven naar werkverruiming een plaatsje verdienen.

Orders voor de binnenlandsche markt
Een der meest op den voorgrond tredende bemoeiingen dezer Rijkscommissie Werkverruiming en tevens vermoedelijk de bij het publiek meest
bekende gedaante is die, welke zich tot taak stelt om opdrachten, welke
vanwege prijsverschillen gevaar loopen van in het buitenland te worden
geplaatst, alsnog voor de binnenlandsche arbeidsmarkt te behouden.
Ontegenzeggelijk ligt dit terrein vol voetangels en klemmen. Immers, hoe
licht kan niet een nuttig en economisch verantwoord streven van dezen
aard juist iets te ver gedreven worden, met de kans dat het dan ontaardt
in protectie van kasplantjes, in het vergoelijken of zelfs aankweeken van
een Jan Salie-geest en van het leunen op de Overheid. Welk een gevaarlijk
speelgoed kan een economisch verdedigingswapen van dezen aard bovendien worden wanneer het op lichtvaardige wijze zou worden toegepast
in onze internationale verhouding op het gebied der handelspolitiek.
Tegenover de leuze : koopt in eigen land ! wordt met niet minder recht
het advies verkondigd : koopt bij het buitenland opdat het buitenland
ook bij u kunne koopen!
Ziehier eenige klippen welke ieder streven om door behoud van bestellingen
binnen eigen grenzen tot werkverruiming te komen, in zijn vaarwater
moet ontmoeten. Het zal dus in hooge mate van de leiding afhangen of
deze actie zich zal weten te houden binnen die perken welke, bij voldoende
diep nadenken, door het gemeenschapsbelang dienen te worden gesteld!
Met enkele Departementen en met eenige groote bedrijfslichamen (bv. de
Nederlandsche Spoorwegen) is een regeling getroffen, dat geen belangrijke
orders in het buitenland worden geplaatst alvorens de Rijkscommissie
Werkverruiming in de gelegenheid is geweest om hare zienswijze te doen
kennen. De wenschelijkheid hiertoe geldt evenzeer het particuliere bedrijfsleven, en met voldoening constateert de Commissie dan ook dat dit, in
weerwil van de grootere moeilijkheid om op particuliere bedrijven vat te
krijgen, reeds in toenemende mate het geval is. Vermeden dient echter
te worden dat het bericht te laat binnenkomt om nog met vrucht verwerkt
te kunnen worden.
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Overreding en overleg
De arbeid der Commissie wordt door geen enkel machtsmiddel geschraagd.
Hier kan niets anders baten dan overreding en overleg, waarbij men natuurlijk aangewezen blijft op medewerking van den anderen kant, als ook op
den steun van de pers, bij het verspreiden van de vereischte inzichten.
Tijdig overleg met de Commissie kan menigmaal de werkgelegenheid voor
Nederland doen behouden blijven. Het aangenaamste is het natuurlijk
indien dit reeds preventief kan geschieden. Ook echter al is er een order
verloren gegaan, dan kan het nog nut hebben om achteraf eens grondig
te bekijken welke redenen dien keer daartoe den doorslag hebben gegeven.
Indien ook bij wederzijdsche bereidheid om verliezen te nemen tusschen
de aanbieding der Nederlandsche industrie en den te maken prijs nog een
verschil blijft bestaan, dat niet door onderhandeling kan worden weggewerkt, wordt tenslotte wel tot het verleenen van subsidie ter overbrugging
geadviseerd. Natuurlijk heeft ook deze overbrugging grenzen. Een zekere
verhouding van redelijkheid moet doorloopend in acht genomen worden,
en de Commissie vindt dan ook aanleiding om er nog eens aan te herinneren,
dat zij zich niet op het standpunt wenscht te stellen van blindweg tot
preferentie voor Nederlandsch fabrikaat aan te sporen, doch dat ook in
hare oogen wel degelijk overwegingen van prijsverschil, kwaliteit en eventueele andere factoren de voile aandacht verdienen. Dat er ten opzichte
van ons concurreerend vermogen goede vooruitgang te constateeren valt,
moge blijken uit het feit, dat er bij den aanvang der crisis doorgaans een
gaping van 15-20 % te overbruggen viel, doch dat deze tegenwoordig
gewoonlijk nog slechts een percent of vijf bedraagt.
Goede resultaten zijn eveneens bereikt ten opzichte van materialen uit
eigen land, zooals by. de binnenlandsche schelpkalk, die gewoonlijk even
goed bruikbaar bleek te zijn als de kalk van buitenlandschen oorsprong.
Deze bemoeiingen hebben zich vervolgens ook uitgestrekt over de cement
van Nederlandsch fabrikaat.
Bij deze zorg werd ook het belang van de kalkzandsteen niet over het hoofd
gezien, welke vooral in fundeeringen en in binnenmuren wordt gebruikt,
doch welk bedrijf door de prijsdaling van de Belgische steen in de knel
was geraakt.
Met dit onderwerp verwant is voorts de bemoeienis met het grintbedrijf.
Het baggeren naar Rijngrint dreigde zich geheel naar Duitschland te
verplaatsen, doch het bleek dat ook het grint uit de Nederlandsche Maas
even goed bruikbaar was als het zgn. Pruisische. Deze soort was evenwel
niet zoo algemeen bekend, doch bleek nog ruimschoots aanwezig te zijn.
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Als nadeelige factor in deze grintkwestie heeft de in ander opzicht weer
zoo heilzame evenredige vrachtverdeeling zich doen kennen, aangezien
als gevolg van dezen maatregel de vracht op het binnenlandsche grint
soms hooger uitviel dan die op het buitenlandsche.
Economische crisismaatregelen doen werkgelegenheid blijven

Met de bespreking van het werk der Rijkscommissie Werkverruiming zijn
wij op het terrein van het economische Regeeringsbeleid gekomen. De
economische Crisismaatregelen beoogen eveneens de werkgelegenheid te
behouden, resp. te vergrooten en komen in dit opzicht dus overeen met
de sociale crisismaatregelen, al bereiken zij hun doel langs anderen weg,
ni. door het scheppen van gunstige voorwaarden voor het bedrijfsleven
en door steunverleening aan de bedrijven. Wij hebben ons in dit geschrift
moeten beperken tot de sociale politiek der Regeering. Een bespreking
van de economische voorzieningen zou een lijvig boekdeel op zichzelf
vereischen. Aileen volledigheidshalve willen wij in sneltreinvaart nog enkele
van de meest in het oog loopende maatregelen op dit gebied noemen.
Daar valt in de eerste plaats te wijzen op de landbouwcrisispolitiek, waarmee een veelomvattend complex van maatregelen wordt bedoeld, welke
den geheelen Nederlandschen landbouw, veeteelt en tuinbouw omvatten.
De Regeering is met behulp hiervan erin geslaagd, onzen landbouw, welke
door de catastrophale daling van de wereldmarktprijzen en door de afsluiting der buitenlandsche exportgebieden in ernstig gevaar was gebracht,
voor ondergang te behoeden. Behalve het primaire belang, dat voor ons
land verbonden is aan het behoud van den landbouw, werd daarmee
tevens een uitgebreide werkgelegenheid op het platteland gered. Voorts
is ten behoeve van de zee- en binnenvisscherij een aantal regelingen getroffen, welke voor dezen noodlijdenden bedrijfstak den bestaansstrijd
verlichten.
In de tweede plaats heeft de Regeering op allerlei wijzen steun verleend
aan de met ernstige crisismoeilijkheden worstelende industrie. Niet alleen,
dat onze industrie zich meer en meer van haar buitenlandsche exportgebieden zag verdrongen door protectionistische overheidsmaatregelen
allerwegen, daarnaast kon de buitenlandsche concurrentie haar ook in
toenemende mate, met behulp van overheidssubsidies, devaluatie, dumping
etc., op de binnenlandsche markt het leven bemoeilijken. De Nederlandsche
Regeering moest zich hiertegen noodgedwongen te weer stellen, daar het
bestaan van ons industrieele apparaat in zijn geheel zoodoende in gevaar
werd gebracht. Door een groot aantal contingenteeringsmaatregelen kon
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de invoer tot normale proporties worden teruggebracht. Tevens zijn eenige
malen tariefsverhoogingen tot stand gekomen om de industrie te steunen
tegen abnormale prijsconcurrentie.
De bovengenoemde contingenteeringsmaatregelen konden eveneens aan
een ander doeleinde worden dienstbaar gemaakt. Zij geven aan de Regeering nl. de gelegenheid om bij onderhandelingen met buitenlandsche
mogendheden, in ruil voor concessies onzerzijds, vergrooting van onzen
export te bedingen en daarmee zooveel mogelijk de werkgelegenheid in
de zwaar gehavende exportindustrie en in den landbouw op peil te houden.
Van veel beteekenis voor de handhaving en zoo mogelijk zelfs uitbreiding
van onzen export, is ook de clearingwetgeving, welke de Regeering in
staat stelt om over de betaling van de Nederlandsche vorderingen op het
buitenland te waken.
Een andere Regeeringsbemoeiing ten behoeve van onzen export vormt de
economische voorlichting, welke ons bedrijfsleven onder meer behulpzaam
is bij het verkennen van buitenlandsche afzetgebieden.
Er zou hier nog op andere Regeeringsmaatregelen kunnen worden gewezen, welke direct of indirect aan de werkgelegenheid ten goede komen.
Met veel energie wordt thans gestreefd naar verdere industrialisatie hier
te lande. Het initiatief moet hiertoe steeds van de ondernemers zelf uitgaan,
doch indien er eenmaal een aannemelijke basis is, toont de Regeering
zich gaarne bereid om harerzijds steun te verleenen. Hierop zal echter
in het volgende hoofdstuk nader worden teruggekomen.
Volledigheidshalve zij op deze plaats nog vermeld, dat ook de scheepvaart
en de middenstand sinds eenige jaren door de Regeering worden gesteund
en wel door middel van credieten op langen en op korten termijn. Voor
zoover de scheepvaart betreft, komen wij daar in het volgende hoofdstuk
nog even op terug.
Wij hebben het zeer uitgebreide complex van Regeeringsmaatregelen
noodzakelijkerwijze slechts in vogelvlucht aan onzen lezer kunnen toonen.
Maar toch zal men een indruk hebben gekregen van de uitgestrektheid
van het terrein, waarop de Regeering door economische maatregelen
behoud en verruiming van de werkgelegenheid bereikt.
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MEER WERK DOOR CREDIE'TVERLEENING
Waar het particuliere initiatief om crisisredenen faalt, kan de Overheid nuttig
werk doen. Taak en wordingsgeschiedenis van het „Werkfonds 1934" . Geen
subsidies, doch slechts voorschotten. Verhooging onzer economische weerbaarheid
beoogd. Aanpassing wordt bevorderd. Het Werkfonds helpt groote werken bespoedigen.
Ontstaan der credietverleening ter bevordering onzer nijverheid. Een Maatschappij
voor Industriefinanciering door de Overheid opgericht. Gagecredieten om schepen
varende te houden. Nieuwe regeling voor de scheepvaart. Overheidssteun voor credietverleening aan den middenstand. Wat de Hulpbanken en Borgstellingsfondsen
moeten doen.

N menig geval is gebleken dat een
werkgelegenheid behouden kan worden door op een verstandige wijze aan
het betrokken bedrijf een dusdanig crediet te verleenen, dat het zijn bestaan
kan blijven voortzetten in plaats van op een ongelegen oogenblik wellicht
van de been te raken om nooit meer overeind te komen. Want een der
meest bedenkelijke gevolgen van een crisis uit zich in het gebrek aan vertrouwen in de toekomst, dus in een geringen lust om ergens geld in te steken.
Nooit viert de kous als beleggingsvorm zulke triomfen als tijdens een crisis.
Het gaat stellig niet aan om den individueelen bezitter van een kapitaaltje
een verwijt ervan te maken, dat hij liever zijn hoofdsom renteloos mits
ongeschonden bewaart, dan tegen de kans op rente het gevaar te loopen
van geheel of gedeeltelijk verlies. En toch, wanneer de bezitter van elken
gulden zoo deed, dan zouden de ontwrichting en de verlamming niet
meer te overzien zijn. Dan zouden niet alleen bestaande bedrijven ieder
oogenblik hun machinerie zien stilstaan zonder hoop om deze ooit weer
aan den gang te krijgen, doch er zou ook van de stichting van nieuwe
bedrijven eenvoudig geen sprake meer kunnen zijn.
Hier valt dus een nuttige taak te vervullen voor een organisatie die toegerust is om crediet te verleenen en afslachting tengevolge van tijdelijke
moeilijkheden te voorkomen, terwijl tevens in menig geval aan frisch
initiatief een kans kan worden gegeven om zich te ontplooien.
Deze algemeene wenschelijkheid geldt voor groot en klein, voor bedrijven
van allerlei aard, van de machtigste industrieele onderneming of van het
meest wijd vertakte verkeerslichaam tot den bescheidensten middenstander
die met een winkeltje een broodje tracht te verdienen, zoo sober als menige
arbeider misschien zou versmaden. Geen wonder dat er bij een dergelijke
verscheidenheid naar soort en omvang niet terstond een vorm van organiII
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satie klaar stond die op elk van deze gevallen was ingeschoten. Het heeft
dus even moeten duren alvorens er meer teekening in de voorzieningen
kwam. Deze is gaandeweg vanzelf ontstaan, en al mag verwacht worden
dat er nog ruimte zal blijken te zijn voor menige wijziging in de opvattingen
of in de groepeering, toch heeft zich reeds een indeeling naar soorten van
credietverleening gevormd, die het ons mogelijk maakt om in een kort
bestek een vrij bruikbaar overzicht te schetsen.

De wording van het Werkfonds
Hoe aarzelend de eerste schreden op dit terrein gezet moesten worden,
blijkt wel uit de voorgeschiedenis van het zgn. „Werkfonds 1934". Er had
zich oorspronkelijk in ons land een groep van particulieren gevormd met
het plan om de werkloosheid te lijf te gaan door werken te financieren
voor een bedrag van f 120 millioen. Verwacht werd dat de helft van dit
kapitaal door particulieren kon worden bijeen gebracht, waarna men aan
den Staat wilde vragen om dan eenzelfde bedrag erbij te doen. De Overheid
bleek dit denkbeeld op zichzelf niet te willen wegwerpen, maar toonde
weinig lust om een zoo omvangrijk complex van voorzieningen aan particuliere bemoeiingen over te laten ; bovendien liep het met de bijdragen
van die zijde niet zoo vlot als men gehoopt had. En zoo zag men gebeuren
dat de Regeering tenslotte den gedachtengang overnam, doch zelf de
uitvoering in handen hield. Een wetsontwerp werd aangenomen om uit
de Schatkist f 6o millioen beschikbaar te stellen voor het doen uitvoeren
van Openbare Werken, of tot het verstrekken van leeningen voor werken
die door anderen zouden worden uitgevoerd, en welke zouden leiden tot
uitbreiding van arbeidsgelegenheid. Duidelijk ziet men hier de bedoelingen,
die waarlijk nog onzeker genoeg waren, zich reeds in twee richtingen
splitsen. — Aan den eenen kant dacht men het financieren van de nijverheid
te bevorderen, aanvankelijk in dien vorm dat men bepaalde industrieele
projecten mogelijk wilde maken; hier vinden wij dus de bakermat van de
huidige industriefinanciering, waarover verderop nader. Aan den anderen
kant dreef men onwillekeurig de richting uit van het ter hand nemen van
belangrijke werken welke, hoewel stellig van nut, en economisch volkomen
verdedigbaar, niettemin op hun kans moesten wachten, waardoor menige
gelegenheid tot daadwerkelijke bestrijding der werkloosheid verloren ging.
Dat er in deze aanvangsperiode aarzelend naar een weg moest worden
gezocht, blijkt duidelijk uit de geschiedenis der eerste bemoeiingen. Een
teleurstelling bezorgde reeds dadelijk het uitblijven van belangrijke projecten van particulieren aard. Evenals door de Rijkscommissie van Werk14 8

verruiming placht te worden bevonden, kwamen er ook hier weliswaar
tal van voorstellen binnen, maar het meerendeel bleek hetzij van levensvatbaarb eid verstoken te zijn, hetzij nog in een al te voorloopig stadium
van voorbereiding te verkeeren.
Daarentegen kon het Werkfonds terstond nuttig werk verrichten door de
grootendeels door Groningers uitgeoefende kleine kustvaart te steunen met
een garantieverleening onder tweede hypotheek op het schip, waardoor
bereikt werd dat deze vorm van verkeer behouden en gemoderniseerd kon
worden, tot voordeel tevens van den binnenlandschen scheepsbouw.
Naarmate de splitsing tusschen de credietverleening ter financiering van
de industrie en het verstrekken van voorschot voor het doen verrichten
van bepaalde werken zich duidelijker ging afteekenen, heeft zich eveneens
een tweeledige indeeling in het Werkfonds zelf voltrokken. Sinds 1935
zijn dan ook de industrieele plannen onderdak gebracht bij het Departement
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, terwijl de plannen voor de uitvoering van werken onder het Departement van Waterstaat ressorteerden.
Door een latere wijziging is deze afdeeling onder de leiding van den Minister
van Sociale Zaken gebracht. De ontwerpen welke voor onmiddellijke tenuitvoerlegging in aanmerking kwamen, waren grootendeels reeds van
Waterstaat afkomstig geweest. De plannen van de gemeenten bevonden
zich meestal pas in een stadium van voorbereiding of zelfs nog van onderzoek, want tot het maken van de veelal niet onaanzienlijke kosten van
raming en bestek durfden de gemeentebesturen doorgaans eerst dan over
te gaan, wanneer er een vrij groote zekerheid bestond dat het werk ook
kon worden uitgevoerd. Aldus stond het eveneens ten opzichte van particuliere of gemengde plannen, zooals o. a. het spoorwegproject rondom
Utrecht. Toen men elkaar eenmaal gevonden had, liep de voorbereiding
echter vlot genoeg van stapel ; op te merken valt voorts dat ook het in
gereedheid brengen van alles wat voor de uitvoering van een groot werk
tevoren noodig is, reeds heel wat bezigheid verschaft.
De Waterstaatswerken bleken voor een aanzienlijk gedeelte te bestaan uit
projecten die reeds kant en klaar lagen, doch wachten moesten tot het
Verkeersfonds de benoodigde middelen ter beschikking kon stellen. De
rol van het Werkfonds met betrekking tot deze werken nam nu dezen
vorm aan, dat dit aan Waterstaat een voorschot verstrekte, teneinde bepaalde werken van onmiskenbaar nut wat vroeger onderhanden te nemen
dan normalerwijze mogelijk geweest zou zijn. Dus, zooals wij in ons hoofdstuk Openbare Werken reeds zagen : in plaats van wegens de crisis in te
krimpen, werd er juist opzettelijk nog wat meer vaart achter gezet. Alles
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met het groote doel voorop om leven in de brouwerij te brengen.

Toetsing van vele plannen
Ook het Werkfonds moest zich natuurlijk echter beperkingen opleggen.
Zoo werd reeds aanstonds nagegaan of een voorgelegd plan ook zonder
de hulp van het Werkfonds tot stand kon komen ; bleek dit het geval te
zijn, dan mocht het op dezen vorm van steun geen aanspraak maken.
Voorts moest er heel wat onderzocht en vergeleken worden alvorens de
beoordeeling mogelijk werd of een bepaald ontwerp van plaatselijken aard
inderdaad kon worden aanvaard zonder in conflict te komen met aangrenzende of hoogere belangen, en of er niet wellicht dubbel werk zou
worden verricht. Men denke b.v. aan al te naburige bruggen over eenzelfde
water.
De voorkeur wordt door het Werkfonds gegeven aan plannen die de
economische weerbaarheid des lands verhoogen, en waarbij voorts het
directe loon een groote plaats inneemt. Tevens is een overweging of er
veel leveranties uit Nederland zelf bij te pas komen. Voorts wordt gelet
op de mate van werkloosheid die in de betrokken plaats of streek heerscht.
Ten slotte geeft ook de financieele draagkracht van een bepaalde gemeente
wel eens den doorslag, vooral wanneer er in wordt toegestemd om ook
onderhoudswerken die anders onuitvoerbaar waren gebleven, door een
voorschot uit het Werkfonds mogelijk te maken.
Werkfonds, werkverschaffing en werkverruiming
Aldus komen Werkfonds en Werkverschaffing menigmaal met elkaar in
aanraking, dusdanig dat het gewenscht bleek, de leiding van deze afdeeling
in het Werkfonds over te dragen aan den Minister van Sociale Zaken, en
er een Interdepartementale Commissie van Advies werd gevormd inzake
aangelegenheden welke zoowel het Werkfonds (afdeeling Openbare Werken) als de Werkverschaffing betreffen. De soms wel eens vernomen vrees
dat het Werkfonds verkeerd zou doen door af en toe ook werkverschaffing
te financieren, omdat werkverschaffing veelal werk zou onthouden aan
het vrije bedrijfsleven, kan weggenomen worden door er op te wijzen dat
verschillende van dergelijke werkverschaffingen juist worden uitgevoerd
met behulp van aannemers, waardoor het bedrijfsleven dus regelrecht
wordt gestimuleerd. Menige werkverschaffing zou overigens moeten blijven
rusten wanneer niet af en toe het Werkfonds de middelen tot voortzetting
kon voorschieten.
Ook komen Werkfonds en Werkverruiming wel eens op elkaars terrein.
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Nieuw gegraven waterleiding in Weyerswold (D.).

Ontwateringssloot in het waterschap Weyerswold (D.).

Foto C. J. Tirion

Kanaal Groningen--Friesland. Oude kanaal (achtergrond) uitkomend in het nieuwe.

Foto C. J. Tirion

Kanaal Groningen-Friesland. Links : oud kanaal met brug. Rechts : nieuwe verbreeding.

Evenmin hiertegen valt echter veel aan te voeren, te meer waar men
elkaar uitstekend blijkt te verstaan. In het oog gehouden dient vooral te
worden het principieele verschil dat Werkverruiming een subsidie verleent,
a fonds perdu, met de bedoeling dat een bepaald werk tot stand kome,
en zeer in het bijzonder dat het voor uitvoering binnen Nederland behouden
blijve. Het Werkfonds daarentegen geeft geen subsidies, doch verstrekt
slechts een voorschot, hetwelk dus terugbetaald moet worden. Enkele
subsidies van Werkverruiming zijn in verband met de grootte van het
bedrag tijdelijk voor rekening van het Werkfonds gebracht.
Werkfonds en loon

Van groote beteekenis bij het onderzoek naar de uitvoerbaarheid der
plannen is de vaststelling van het loon dat daarbij zal worden betaald.
Geeischt wordt dat dit zich zal aanpassen bij de benedenwaartsche richting
welke ons bedrijfsleven zal moeten inslaan om uit den put te geraken. Want
het Werkfonds beoogt juist het herstel van de normale toestanden. Dezen
wensch zagen wij reeds tot uiting komen in de figuur van voorschotverleening die gekozen werd in plaats van subsidieering. Voorts blijkt dit
streven uit de neiging om met gewone particuliere aannemers te werken
en onder normale arbeidsvoorwaarden, zoodat de aannemer ook vrij is
in de keuze zijner arbeiders. Maar het loon moet omlaag, anders komen
we er niet. Daarom wordt er zorgvuldig gestreefd naar het bepalen van
een loon dat weliswaar billijk moet zijn, doch tevens een stap in de goede
richting moet beteekenen. Gewoonlijk komt het beneden het collectieve
contractloon te liggen, hetgeen echter nog niet wil zeggen dat het lager
behoort te zijn dan het geldende loon. Ook zijn er voorbeelden dat het
Werkfonds de loonen vrij laat, bijvoorbeeld wanneer het meent dat er
voor verlaging geen grond aanwezig is, of indien het werk verspreid is
over verschillende gemeenten met uiteenloopend loonpeil. De aannemer
weet in ieder geval wel wat er van hem verlangd wordt, en wat hij aan
zijn arbeiders betalen moet.
Is een plan eenmaal door de Looncommissie en door de Ministerieele
Commissie goedgekeurd, dan is het oogenblik gekomen voor overleg met
de Vakorganisaties terzake van het loonpeil. In de meeste gevallen pleegt
deze samenwerking tot goede resultaten te leiden.
Wanneer ook dit stadium gepasseerd is, dan valt er nog heel wat overleg
te plegen met allerlei hoogere en lagere overheidsinstanties, waaronder
niet zelden Defensie een woordje mee te spreken heeft. Voorts komen
verschillende onteigeningsprocedures gewoonlijk de uitvoering vertragen.
151

Maar hoe langzaam die molen ook draaien moge, toch verdient het de
voorkeur om dit tijdverlies te aanvaarden, liever dan door onoordeelkundige
behandeling wellicht het goede geld overhaast te vermorsen.
Cijfers en feiten
Onder de groote werken, welke door het Werkfonds gefinancierd zijn,
hebben wij er uiteraard reeds enkele op onzen weg aangetroffen, inzonderheid in het hoofdstuk Openbare Werken. Vermelding verdient voorts
nog de wegaanleg van Amsterdam naar den Haag via de Haarlemmermeer,
waarvan stukken reeds voltooid zijn. Ook vele andere wegen, zooals die
van den Haag naar Utrecht, alsmede overal elders in den lande. Het
spoorwegplan rondom Utrecht is van groote beteekenis. Weer eens iets
heel anders vinden wij in de verbreeding van het Bezuidenhout in den
Haag en in de verbouwing van het gebouw waarin de Hooge Raad zetelt.
Voorts zien we rioleeringen in de binnenstad van Amsterdam en in zeer
vele andere plaatsen, overal over ons land verspreid. De verbouwing van
het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam, het aanleggen van industriehavens
op het Binckhorstterrein bij den Haag, de reeds terloops genoemde landaanwinning in de Groningsche wadden, — in totaal bijna vierhonderd
projecten, welke het beschikbare geld reeds tot den laatsten gulden vastgelegd hebben. Oorspronkelijk was door de Regeering zestig millioen gulden
ter beschikking gesteld; deze som is natuurlijk nog niet op, maar wel
voor bepaalde doeleinden geheel gereserveerd, tot een totaal bedrag van
ongeveer 7o millioen gulden; want inmiddels gaat de Regeering door met
het ter beschikking stellen van verdere middelen. Van dit bedrag is voor
Openbare Werken ongeveer 27 millioen uitgetrokken.
De kosten om 1 arbeider 1 week te werk te stellen (zgn. „manweek")
blijken f 75-8o te bedragen, waarvan f 25,— bestaat uit loon, en de rest
uit materiaal, kosten van onteigening enz. Ook echter in de materialen
is natuurlijk een aanzienlijk bestanddeel aan loon verwerkt. Rekent men
deze factoren nu dooreen met wat er nog aan transportloon en dergelijke
bij te pas komt, dan vindt men dat het tewerkstellen van 1 arbeider gedurende 1 week op ongeveer f 4o,— komt te staan, dus op rond f 2000
per jaar (manjaar).
Indien de oorspronkelijke som van 6o millioen gulden eens in een jaar
aan Openbare Werken op zou gaan, dan konden daarvan dus 30.000
arbeiders gedurende dat eene jaar worden bezig gehouden. Wilde men
alle werkloozen van Nederland (ongeveer 400.000) te werk stellen, dan
zou dit per jaar f 70o millioen kosten.
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Industriefinanciering
Uit de gedachte van het Werkfonds heeft zich, naar wij reeds opmerkten,
het denkbeeld der industriefinanciering ontwikkeld. Met het bevorderen
der industrialiseering wordt o. m. beoogd, het nadeelige verschil in onze
handelsbalans te verminderen, voor zoover dit geschieden kan zonder
ernstige schade aan andere nationale belangen toe te voegen. De Regeering
heeft zich in sommige gevallen bereid getoond om ondernemingen te
steunen welke kunnen aantoonen dat zij ingevolge de crisis zouden moeten
sluiten en hun arbeiders dus zouden moeten ontslaan. Ook echter in
scheppenden zin springt de Overheid in. Het bouwen van de zgn. „tweede
Statendam" houdt 2000 metaalbewerkers aan den arbeid; na zijn voltooiing zal dit schip bovendien een blijvende broodwinning geven aan
600 man.
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het Werkfonds de middelen zou
voorschieten aan lichamen die bepaalde werken van dergelijken aard zouden uitvoeren. Gaandeweg bleek echter dat er ook een algemeenere behoefte aan financiering van de industrie bestond. Dit nu was bepaald een
nieuw terrein voor onze Overheid, ook al hadden zich vroeger wel eens
precedenten voorgedaan, nl. toen de Staat om speciale redenen steun
verleend heeft bij het stichten van nieuwe industrieen zooals de Zoutwinning te Boekelo en het Hoogovenbedrijf te Velsen. In soortgelijke gevallen treedt de Overheid niet op als aandeelhouder, dock als geldschieter,
zoodat zij voor het te dragen risico ook zakelijke zekerheid kan verlangen.
Hierbij dient zij er echter voor te waken dat zij niet het terrein van den
gewonen bankcredietgever betreedt. Doorgaans echter verleenen in ons
land de banken aan de industrie slechts korte credieten. Voor langere
termijnen is de industrie aangewezen op particuliere geldschieters. Daar
waar deze nu, tengevolge van de crisis, niet te vinden zijn, mag de taak
der Overheid geacht worden te beginnen.
Een wetsontwerp-Gelissen heeft niet lang geleden geleid tot de oprichting
van een Maatschappij voor Industriefinanciering, in den vorm eener N.V.,
met een klein aandeelenkapitaal, waarvan tenminste 75 % door den Staat
genomen moet worden. De bedoeling is, leeningen te verstrekken, hoewel
de mogelijkheid om ook in het kapitaal van andere ondernemingen deel
te nemen, niet afgesneden is. Het verstrekken van aandeelenkapitaal zou
evenwel mede-zeggenschap in de betrokken bedrijven met zich meebrengen, hetgeen natuurlijk niet tot de eigenlijke taak van dit financieringsinstituut behoort. De tijd en de ondervinding zullen hier op den duur wel
de meest bruikbare vormen doen groeien.
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Bij het onderzoek naar de levensvatbaarheid der industrieen welke om
credietverleening komen vragen, is uiteraard scherp inzicht noodig. Een
profetische blik mag weliswaar niet worden verlangd, maar wel nuchter
overleg en gezond oordeel. Gedurende de periode van ruim een jaar,
waarin het Bureau dezer maatschappij voorloopig gewerkt heeft, vielen
er nog geen besluiten te betreuren ; maar dat er risico geloopen moet
worden, spreekt vanzelf. Goede voorlichting is daarbij stellig een eerste eisch.
Het zou niet billijk zijn om van een dergelijke jonge voorziening terstond
rechtstreeksche resultaten ten opzichte van de werkloosheid te verwachten.
Uitgerekend is dat er, om Tangs dezen weg 1 man blijvend aan het werk
te zetten, een kapitaalsgoed noodig is van f poo--f 1 o.000. Dergelijke bedragen leggen uiteraard beperkingen op aan den omvang der directe uitwerking. Niettemin is er hier en daar reeds een gunstig resultaat te bespeuren doordien deze credietverleening aan industrieele ondernemingen
zichtbaar geleid heeft tot uitbreiding of behoud van werkgelegenheid.
Steun aan de scheepvaart

Een zeer afzonderlijke vorm van credietverleening ter bestrijding van
werkloosheid is het zgn. ,,gagecrediet", hetwelk over 1933 en 1934 door
de Mij. ter Behartiging van de Nationale Scheepvaartbelangen (Benas)
is verstrekt aan de Nederlandsche zeescheepvaart, met het doel om het
groote verschil te overbruggen waartoe de devaluatie van het Engelsche
pond en van de Scandinavische kronen aanleiding had gegeven. Tegen
de dientengevolge sterk verlaagde gages onzer voornaamste concurrenten
ter zee kon de Nederlandsche scheepvaart het niet bolwerken. Daarom
is een regeling getroffen waarbij de Benas 15 % der gages aan de reederijen
zou voorschieten, doch pas wanneer de opvarenden genoegen wilden nemen
met een loonsverlaging van 10 %. Deze steun droeg dus evenals zoo menige
andere niet het karakter eener subsidie, doch van een crediet, waarvoor
I % rente per jaar verschuldigd zou zijn, onder bepaling dat jaarlijks
van de netto-overwinst een vierde gedeelte zou worden aangewend voor
delging van deze schuld. Bij de verdere daling van het pond sterling in
1934 is het te verstrekken crediet verhoogd tot 25 % van de gages, mits
deze zelf nog met ongeveer 4 % zouden worden verminderd. In totaal
is er aan gagecrediet 4.5 millioen gulden voorgeschoten.
Een andere vorm van steun aan de scheepvaart was het zgn. „opligcrediet",
hetwelk in den winter 1933-'34 is toegepast, omdat in dien winter de
reederijen voor een groot aantal schepen geen emplooi konden vinden,
doch tevens in verband met de inzinking der vrachten geen kans zagen
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om de aan het opleggen verbonden kosten (rente, afschrijving, onderhoud,
bewaking, havengeld) te verdienen. De grootte van dit crediet werd bepaald naar de bruto tonnage en naar het aantal opligdagen. Voorwaarden
van rente en aflossing waren dezelfde als voor het gagecrediet. In totaal
is er aan opligcrediet ongeveer een kwart millioen gulden verleend. Hoezeer
niet rechtstreeks op behoud of vermeerdering van werkgelegenheid gericht,
heeft deze vorm van credietverleening stellig bijgedragen tot het voorkomen
van liquidaties, welke onvermijdelijk tot een verdere vermindering van
arbeid ter zee en aan de kaden zouden hebben geleid.
Over 1935 en 1936 zijn deze vormen van hulp aan de zeescheepvaart
vervangen door zgn. „rentelooze voorschotten" tot maximumbedragen
van onderscheidenlijk f 8.2 en f8 millioen. Deze voorschotten worden
gebaseerd op het aantal vaardagen, volgens schalen die verband houden
met de bruto-tonnenmaat, alsmede met de berekening van het schip als
passagiersschip, vrachtschip of gemengd schip. Op deze voorschotten behoeft alleen of behaald te worden wanneer er over het steunjaar een nettowinst is behaald. Is dit niet het geval, dan wordt de schuld over dat jaar
kwijt gescholden.
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DE UITWERKING OP DE GEMEENSCHAP
Terugblik op het bezochte terrein. Een yolk brengt zijn erf keurig in orde. Hoe
het ook wel anders kan. De ruwste schokken zijn opgevangen, het ergste lijden is
verzacht. Onze bodem vergroot, veredeld, verfraaid. Blijvende uitbreiding van
bestaanskansen. Een geoefend arbeidsleger staat met welonderhouden gereedschap
klaar. Het moreel van den troep is ongedeerd. Vol vertrouwen kan Nederland
de toekomst tegemoet zien!

EEL geld is er uitgegeven. Veel
leed is er verzacht. Veel werk is er tot stand gekomen. En hiermede zou
ons boek kunnen eindigen.
Nu wij echter zoo lang en zoo geduldig in alle onderdeelen van deze
overheidszorg voor de bestrijding der werkloosheid hebben rondgesnuffeld,
meent de schrijver dat het tot slot niet kwaad zou zijn om nog eens voor
een laatsten keer het geheele terrein in vogelvlucht te overzien.
Wat is er — aldus zou hij onze laatste vraag willen formuleeren — wat
is er alles bijeen geschied ? Welke blijvende invloeden zal ons gemeenebest
bier als geheel van mogen ondervinden? Wat zal er dientengevolge in
onze samenleving naar binnen en naar buiten veranderd, verbeterd zijn?
De schrijver, die het voorrecht heeft genoten om op vlotte wijze door
Nederland rond te reizen om met eigen oogen te aanschouwen wat er
overal aan het gebeuren was, ziet bier een visioen aan zich voorbijtrekken.
Hij ziet een land dat klein is, doch dat zich vrijwillig nog kleiner maakt
door de afstanden terug te brengen tot een uurtje of wat van plezierig
autotoeren langs forsche, gladde wegen, door een nieuw landschap vol
frissche gezichtspunten. De vreemdeling die aan grootere afmetingen gewend is, glimlacht over zulk een Staat in zakformaat. Maar voor spot
vindt hij geen stof, hij die voorheen ons klompjesvolk zoo koddig vond,
en alles wat wij doen, zoo grappig. Zeker, alles wat in dat opzicht het
behouden waard was, hebben we ongerept gelaten. Maar verder hebben
we onzen geboortegrond eens geducht onderhanden gekomen. Er is met
den bodem gesold als in een stadstuintje. Hier de aarde vandaan, ginds
de aarde naar toe. Teveel water? — weg met dien overlast! Te weinig
water? — hierheen met dat kostelijke vocht! Moerassen drooggemalen en
in vruchtbare akkers herschapen. Dorre zandvlakten vastgelegd en in een
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reserve van bosschen veranderd, een kostbare erflating voor het nageslacht.
De zee teruggedrongen en nieuwe uitgestrektheden vet bouwland aan ons
grondgebied toegevoegd : een veroveringsoorlog met de wapenen des vredes.
Overal waar maar een halmpje wil groeien, daar zullen wij het zaaien
en koesteren en oogsten. De oppervlakte des Rijks is vergroot, veredeld,
verfraaid. Meer dan ooit hebben wij dit stukje grond onder de knie, zooals
een zorgzame tuinman weet wat hij uit zijn lapje teelaarde kan halen.
Er kunnen meer menschen op wonen, er kunnen meer menschen van leven.
Geen snippertje grond of het heeft zijn bestemming, hetzij een nuchtere
zakelijke, ter wille van de voortbrenging, hetzij een meer speelsche, voor
ons genoegen, voor onzen vrijen tijd. Maar overal houden wij zelf het
lot van den bodem in onze eigen hand. De Nederlander heeft zijn land
in bedwang, iedere duimbreed.
En dan lezen we in de krant hoe in Amerika de vroegere graanvelden
weer aan het verwilderen zijn, omdat het niet de moeite meer waard is,
ze te bewerken. Dat is nu eenmaal het lot van Nieuwe Werelden : men
neemt ze maagdelijk en vruchtbaar in bezit, en men mergelt ze uit tot
ze niets meer geven kunnen. Waartoe te zorgen voor rust en herstel? Als
het bier gedaan is, vindt men ginds weer nieuwe ruimte! Zoo is het in
de oudere staten der Unie reeds lang geleden toegegaan, ten voordeele
van het jongere westen. Thans ligt ook het Westen te zieltogen onder de
uitputting van den roofbouw. En of dit lot nog niet bitter genoeg was,
komt de Natuur bovendien nog eens wraak nemen voor het geweld dat
men haar aangedaan heeft. Niet verzorgd en vertroeteld heeft men die
guile geefster, zooals in een zeker bespottelijk klein landje in de Oude
Wereld is geschied. Neen, op groote schaal geplunderd heeft men haar,
de milde schenkster. Bosschen en weidevelden zijn gedachteloos veranderd
in tarweland, open en kaal. Toen kwam de zon en schroeide de klei tot
poeder. Toen kwam de wind, en blies dit stof de lucht in; toen kwam de
regen, en spoelde dit fosse goedje mee, de rivieren in, tot ze dichtslibden
en verzandden.
Vervolgens kwam er weer een andere wind, ditmaal uit het heete ZuidWesten; die raapte het zand uit de woestijn op, en joeg het in dichte stofwolken over het onbeschutte bouwland, waar het in rulle verstuivingen
bleef liggen alsof er een duinvlakte moest ontstaan of een sahara... Ziedaar
wat er in dat onmetelijke en onuitputtelijke Amerika aan het gebeuren is:
de goede grond verdwijnt er door erosie, of wordt door zandstormen overwaaid. En met schrik geeft de Amerikaan zich rekenschap wat dat moet
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Foto C. J. Tirion

Verbreeding kanaalverbinding Groningen-Friesland. Uitladen van den gebaggerden grond.

Foto C. J. Tirion

Verbreeding kanaal Groningen-Friesland. Verspreiden van de bagger over het land.
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Beugelen in het kanaal Groningen-Friesland.

Foto C. J. Tirion

Werkzaamheden in een sluisput van het kanaal Zwinderen-Coevorden.

gaan kosten als hij die gevolgen zijner vroegere zorgeloosheid ooit weer
te boven wil komen.
Wanneer er vroeger bij hem wel eens een crisis uitbrak, dan liet men het
kwaad maar vanzelf uitzieken. Dan herstelde het totale leven zich spoediger,
en na korten tijd wist de gemeenschap als geheel zich nauwelijks meer
die magere jaren te herinneren. Behalve de slachtoffers die zich niet hadden
kunnen verweren. Ach, ook in dat opzicht had zulk een nieuw land zich
tot dusverre elastisch getoond : wie er geen werk meer kon vinden, was
meestal zelf als buitenlandsche werkzoeker daarheen gekomen, en trok
dan maar weer naar zijn eigen vaderland terug, opnieuw den Oceaan
over, maar nu in omgekeerde richting. Thans echter zit men met een
bevolking die grootendeels reeds met den bodem vergroeid is, die althans
geen ander heenkomen meer heeft. Wat doet men nu met die overtollige
menigte? Waar blijft men nu met die stoute sprongen, die altijd weer
ergens terecht kwamen?
been, dat heeft dit kleine landje in het ouderwetsche Europa anders
ingezien. Wij laten den consument datgene betalen wat de producent als
minimum noodig heeft om van te kunnen leven. Dus niet een prof bedrag
van 200 millioen gulden zoomaar uit de Schatkist gehaald alleen maar
om aan den landbouw te schenken of om andere schade te dekken. Zulk
een belasting verdraagt zelfs de meest belastbare Europeaan niet. Maar
ongemerkt, indirect, betaalt hij het tech. De geheele gemeenschap draagt
mode, en dat dit dragen een plezier is, wil niemand ons voortooveren.
Ook is het nadeel onvermijdelijk dat het brood aldus duurder blijft dan
het volgens de internationale markt behoefde te zijn, en daardoor wordt
natuurlijk ook onze aanpassing aan de wereldprijzen vertraagd. Alles toegegeven en alles oprecht betreurd. Maar wat staat daar niet allemaal
tegenover!
De ruwe schokken worden opgevangen, de meedoogenlooze afslachtingen
worden vermeden. Behalve van het vee voorzoover dat helaas overtollig
is ; maar ook dit komt in blikvorm weer aan de gemeenschap ten goede.
Niemand zal bier van honger omkomen. Voor alien zal er voedsel zijn,
zij het niet in de open arbeidsmarkt, dan door de zorgen van het gemeenebest. Deze collectieve plicht drukt zwaar, inderdaad! Nog slechts weinige
jaren geleden, in 1929, behoefde er aan steunverleening en aan werkverschaffing slechts een millioen of tien te worden uitgegeven. Thans is dit
reeds opgeloopen tot 120- I 3o millioen gulden per jaar, en dat nog wel
in een tijd van sterk ingekrompen staatsinkomsten. Inderdaad, dit kost
een geweldige krachtsinspanning. Maar zie dan ook wat er bereikt wordt.
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Op de nog altijd zeer scherp in het evenwicht gehouden wijze waarop
hier te lande getracht wordt om het geheele yolk in het leven te bewaren,
zien wij per jaar 50-60.000 arbeiders in werkverschaffing aan den arbeid
gezet. Dit kost ongeveer 38 millioen gulden; maar een globale raming
schat het bedrag dat aldus aan de totale arbeidsmarkt ten goede gekomen
is, op minstens 300 millioen. Daarbij komt nog het bedrag aan steunverleening zonder tegenprestatie, hetwelk niet minder dan go millioen verslindt aan Rijks- en Gemeentegelden, en ook daarvan komt natuurlijk
weer veel terecht, al is het ook niet op zoo intensieve wijze als wanneer
er tevens iets nuttigs voor terugontvangen wordt in den vorm van nieuwe
scheppingen. Maar er blijft althans koopkracht door voortbestaan, opdat
ook de kleine middenstanders zullen leven.
Welk een winst overigens in moreel opzicht, wanneer zoovele duizenden
op gezonde wijze voor hun bestaansminimum kunnen werken, in plaats
van de hand te moeten ophouden als hulpelooze slachtoffers van een ramp.
Hoeveel flinke kerels, die aan verslapping en wanhoop te gronde dreigden
te gaan, hebben weer nieuwen levensmoed gekregen. Hoevele bleeke stadsrobotters hebben de vreugden van het buitenleven leeren ontdekken. Hoevele ondervoede en licht vatbare gestellen hebben in de open lucht een
gezondheid gevonden zooals zij die wellicht nooit gekend hadden. Inzonderheid de jongere generatie heeft de natuur leeren waardeeren. Als
moedelooze schipbreukelingen zijn zij aangespoeld, als Robinson Crusoe
leeren zij voldoening te putten uit het opbouwende werk hunner eigen
handen. Welk een louterende invloed gaat er van hen niet uit op de anderen,
die tot dusverre deze vreugden niet gesmaakt hadden. De geheele structuur
onzer samenleving wordt er door verstevigd. In plaats van te klagen wordt
er aangepakt. In plaats van te mopperen wordt er een opgeruimd liedje
bij gezongen.
Ons land komt er onberispelijk uit te zien, echt volgens ons eigen ideaal:
alles netjes in laatjes en vakjes. Allerlei aanwinsten komen aan de yolksgezondheid en aan den volksgeest ten goede : sportterreinen, zwembaden,
amphitheaters voor volksontspanning, wandelwegen, fietspaden. Zelfs het
natuurschoon is toegenomen, doordat al wat leelijk of verwaarloosd was,
wordt opgeknapt en alles wat liefelijk was, beter tot zijn recht kan komen.
Wie aan zulke dingen zelf heeft meegewerkt, begint er oog voor te krijgen,
ook al zou hij daar vroeger nooit op hebben gelet. Bovendien brengt de
aanraking met nieuwe kameraden nieuwe gezichtspunten, ruimere opvattingen, diepere gevoelens. In de uren van verstrooiing wordt menige belangI 6o

stelling gekweekt, menige kundigheid verworven. Rijker naar den geest,
flinker naar karakter, steviger naar lichamelijk weerstandsvermogen zal
ons yolk uit dezen tijd van beproeving tevoorschijn treden.
Het nationale apparaat van voortbrenging, vervoer en distributie is doeltreffender geworden. Overal is nieuw productievermogen geschapen, welks
capaciteit grootendeels voor eigen behoefte kan worden aangewend. Een
voortreffelijk stelsel van kanalen bezorgt aan alle deelen des lands de mogelijkheid van goedkoop massatransport. Onberispelijke wegen, aangevuld
door kloeke bruggen over onze rivieren, geven gelegenheid om overal in een
wipje even heen te rijden. Neem eens welke rivierdelta gij wilt in de wereld,
en vergelijk den toestand eens met ons versnipperd landje van wateren
en eilandjes. Neem niet alleen de Congo of de Amazone, neen, let vooral
ook op minder exotische delta's zooals die allerklassiekste van vader Nij1
en die allermodernste van de Mississippi. Waar vindt ge dan zulk een orde,
zulk een toegankelijkheid te water, op rails of op luchtbanden als in de
voormalige modderpoel aan de monding van Rijn, Maas, Schelde en Eems?
Met zulk een uitrusting, met zulk een graad van geoefendheid kan het
Nederlandsche yolk gerust de mededinging met andere naties hervatten.
Het nationale werkvermogen is onaangetast, de koopkracht is behouden,
het moreel van den troep is ongedeerd. Wat eens een vicieuze cirkel, neen
een benedenwaarts gerichte spiraal leek, is omgezet in een spiraalvormige
beweging die zich wederom opwaarts richt, omhoog naar een betere
toekomst!
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OPGAVE VAN HET GEMIDDELD AANTAL
TEWERKGESTELDEN BIJ DE VAN RIJKSWEGE
GESUBSIDIEERDE WERKVERSCHAFFINGEN
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OVERZICHT OVER 1935 VAN HET GEMIDDELD AANTAL
TEWERKGESTELDE EN GESTEUNDE WERKLOOZEN
IN PROCENTEN UITGEDRUKT NAAR DE
DIVERSE TAKKEN VAN NIJVERHEID
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WERKLOOSHEIDSVERZEKERING
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GLOBAAL OVERZICHT VAN UITGEVOERDE OPENBARE
WERKEN IN DE PERIODE 1920-1936
In dit overzicht zijn niet begrepen de bedragen, die voor onderhoud en herstelling van Rijkswerken zijn uitgegeven.
Bedrag in millioenen
guldens

Zuiderzeewerken
Rij kswegen
Provinciale wegen
Bruggen
Visschershaven IJmuiden
Maaskanalisatie c.a.
Kanaal Amsterdam-Rijn
Twentekanalen
Wilhelminakanaal
Friesch-Groningsche kanalen
Vaarweg Amsterdam-Rotterdam
Westfriesche kanalen
Kanaal Hilversum-Vecht
Eindhovensch Kanaal
Verbetering Noordzeekanaal
Schutsluis IJmuiden
Verbetering kanaal door Zuid-Beveland
Schutsluizen Wemeldinge en Hansweert
Verbreeding Noord
Verbetering Nieuwe Waterweg
Waterweg van Dordrecht naar zee
Haven Delfzijl
Haven Harlingen
Haven Vlissingen
Versterking dijken Noord-Holland
Verbetering van de Maas voor groote afvoeren
Afwatering Friesland, verbetering Linde, Regge, Berkel, Vecht,
Waterschap Vollenhove
Spoorwegwerken
Electriciteitswerken
Rijks- en gemeentelijke voorschotten in den woningbouw .
Bijdragen voor rijks- en gem. voorschotten in den woningbouw
Van gemeentewege aanbesteed aan openbare werken . . .

2I3,0

1 47,5
6o,o
23,5
1,5
86 ,4
7,o
22,0

9,3
10,2

7,8
2,0

i,o
1,2

6,3
19,5
0,7
4, 1
2,1

7,3
6,3
1,6
o,8
5,3
16,7
10,3
8,o
1 45,0
300,0
54 2 ,0
7,o
490,0
2.165,4

dus rond 2.165 millioen gulden.
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GLOBAAL OVERZICHT VAN DE KOSTEN DER WERKEN WAARMEDE HET DEPARTEMENT VAN WATERSTAAT BEMOEIING
HEEFT EN DIE THAWS IN UITVOERING ZIJN OF BINNENKORT
IN UITVOERING ZULLEN KOMEN
Hierbij is niet opgenomen het bedrag dat zal worden uitgegeven aan aanleg en
verbetering van wegen, daar dit bedrag niet voldoende vaststaat. Hiermede is
een zeer belangrijk bedrag (eenige honderden millioenen) gemoeid.
Bedrag in millioenen
guldens
a. RI JKSWERKEN
zuiderzeewerken i 1 I .0.-polder, met inbegrip van het in cultuur bren164,0
gen van den grond, geraamd op
60,0
Kanaal Amsterdam—Boven Rijn, begroot op
Verruiming Noordzeekanaal, naar schatting op 1 Januari 1936 nog
7,0
uit te voeren
10,0
eventueel extra voor tunnel Velsen
Twentekanalen, zijkanaal naar Almelo tot Rijksweg Almelo-Wierden
3, 1
Verruiming kanaal door Zuid-Beveland, met inbegrip ophooging
spoorbaan bij Viake, naar schatting op 1 Januari 1936 nog
uit te voeren . ...... I ,6
Verbetering van de Maas voor groote of voeren, naar schatting op 1 Januari
10,7
1936 nog uit te voeren
Verbetering Overijsselsche Vecht, naar schatting op 1 Januari 1936
1,5
nog uit te voeren
Bruggen over groote rivieren, naar schatting op 1 Januari 1936 nog
25,0
uit te voeren

b. GESUBSIDIEERDE WERKEN
Kanalen in Friesland (Rijksaandeel wordt gefinancierd uit
Werkfonds)
Kanalen in Z.O. Groningen
Westfriesche kanalen
c. SPOORWEGWERKEN
Diverse werken
Spoorwegwerken Amsterdam, begroot op
waarvan op het oogenblik ongeveer 1/3 is uitgevoerd.
Spoorwegwerken Utrecht, begroot op
(Rijksaandeel in deze werken wordt gefinancierd uit Werkfonds)

20,0

6,9
2,5
35,0
28,0
7,5
382,8

of rond 383 rnillioen gulden.
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RUKSWEGENPLAN 1932
STAND DER WERKIMMHEDEN IN 1936

17 0

OVERZICHT VAN DE GEM
AAN WELKE TEN BEHOEVE
VAN HET CULTUREELE WERK VOOR WERKLOOZEN EEN
RIJKSBIJDRAGE IS TOEGEKEND
(stand or 31 Augustus 1936)
Cursief gedrukt zijn die gemeenten die geen eigen werk bezitten, doch waarvan de
werkloozen deelnemen aan het werk in andere gemeenten.
VERKLA]

DER TEEKENS:

uidt aan, dat het aangegeven werk in de betrokken gemeente wordt georganiseerd.
bij de cursief gedrukte gemeenten geeft aan dat voor dat onderdeel wordt deelenomen aan werk in een cent
x + eeft aan, dat er in de „deelnemende" gemeenten ook eigen werk wordt
eorganiseerd.
I

=

cursuswerk

2

=

2

3

4

I. Alblasserdam

=

dienstboden-opleiding

Gemeente

I

2

Brielle
Budel
Capelle aid Ijssel

X

Coevorden
30. Culemborg
Cuyck en St. Agatha
Dantumadeel

X

Delden

x

Delft
35. Denekamp
Deventer
Doesburg
Domburg
Dordrecht
40. Druten

+

+

Edam
X

Eelde

Eibergen
Eindhoven
45. Emmen
Enkhuizen
Enschede
Etten en Leur

xx

15. Barendrecht
Beilen
Bergambacht
Bergen
Bergen-op-Zoom
20. Beugen en Rijckevoort
Beverwijk
Borne
Boskoop
Boxmeer
25. Breda

X

+

Alkmaar
Almelo
Alphen a/d Rijn
5. Ambt-Hardenberg
Amersfoort
Amsterdam
Anna-Paulowna
Apeldoorn
io. Arnhem
Asperen
Assen
Assendelft
Axel

4

x

I

3 =-- werkobjecten

x

Gemeente

centrale werki

17 1

I = cursuswerk

2=

Gemeente

I

Eygelshoven

X

50. Ferwerderadeel
Franeker

X

2

17 2

3

4

x
x

j
Gaasterland
Geldrop
x+
±
55. Ginneken en Ravel
Goes
Goor
X
Gorinchem
X
Gouda
X
6o. Grauw en Langendam +
's-Gravendeel
x
's-Gravenhage
x
Groningen
x
Grootegast
65. Haarlem
Haps
Hardinxveld
Harlingen
Hattem
70. 's-Heer
Arendskerke
's-Heerenhoek
Heerenveen
Heerjansdam
Heerlen
75. Heeze
Den Helder
Helmond
Hengelo
's-Hertogenbosch
80. Hillegersberg
Hilversum
Hoedekenskerke
Horst
Hoogeveen
85. Hoorn

3 = werkobjecten

centrale werkplaats

x
+
±
X

X

x
x
X
X
x
X
x
x
x
±

X
+

X

X
x
X
X

x
X
X

+
X
X

X
X

X

X I

Jipendam

±

St. Jansteen

X

X
X
X
X

I

2

3

4

Kampen
Kerkrade
go. Koog a/d Zaan
Koudekerke
Krabbendijke
Krimpen a/d Lek
Krimpen a/d
Ijssel
95. Krommenie

X
X
+
+
x

X
±

X

+
+

x

x
+

X
+

x
+

Leek
Leerdam
Leeuwarden
Leeuwarderadeel
100. Leiden
Lekkerkerk
Lemsterland
Losser

+
x
X
±
x
x
X
x

Maashees
I 05. Maastricht
Marken
Marum
Menaldumadeel
Meppel
I 1o. Middelburg
Mill en St. Hubert
Millingen

+
x

Naaldwijk
Neede
115. Nieuwenhagen
Nieuwer-Amstel
Nieuw-Lekkerland
Norg
Nuenen
120. Nijmegen

x
x
x
x
+
±
X

Oeftelt
Oldenzaal
Onstwedde
Oploo

+
x
X
+

125. Opsterland

X

+
x

X

X
X

±
X

±
x
x
x
+
X

X
+

x

±
x

Gemeente

x

X

±
X

4 = dienstboden-opleiding

X
X
+
X

X

±
x
+
X

X

X
X

I

=

cursuswerk

Gemeente

2 =

centrale werk

I

2

3

3

4

werkobjecten

4

=

dienstboden-opleiding

Gemeente

1

2

4

3

165. Strij en

Ooststellingwerf
Oss
Ossendrecht

Terneuzen
Tiel
Tietjerksteradeel
Tilburg

Oud-Alblas
:

=

Oudenbosch
Oude Tonge

Oudewater
Papendrecht
135. Peize
Purmerend

X

Pijnacker

Vierlingsbeek

Renkum
14o. Rheden
Ridderkerk

Vlaardingen
VlaardingerAmbacht

X

Roden

x

1 80. Vlagtwedde
Vlissingen
Vught
Wageningen

+

15o. Scheemda

Schiebroek

Woensdrecht
1 9o. Wormer
Wormerveer

Schiedam
Schoonebeek
Schijndel

Oost- en
West-Souburg
Stedum

Stompwijk
Streefkerk

Wieringen
Winterswijk

xx+ ± xxx+x xx x

Sassenheim

Schaesberg

Wanroy
185. West-Kapelle
Westzaan

+

Sambeek

155. Serooskerke
Sleen
Sliedrecht
Smallingerland
Smilde
16o. Soest

x

Roermond
Roosendaal en
Nispen
Rotterdam
Rijssen

x+xx

Veendam
Veenendaal
'75. Velsen
Venlo

Putte

xx

17o. Ubach over Worms
Ubbergen
Utrecht

Overschie

Ilsselmonde
Zaandam

X
X

j

Zaandijk
I 95. Zalt-Bommel
Zandvoort
Zevenaar
Zevenbergen
Zutfen
200. Zwolle
Zwijndrecht

X

I
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U ITGAVEN VAN RIJK EN GEMEENTE
Dit overzicht is samengesteld aan de hand van gegevens, verstrekt door do
Afdeeling Werkverschaffing en Steunverleenii
Wachtgeldregelingen

Steunverleening

Werkverschaffing

BOOR WERKLOOZENZORG

(in guldens)

Lijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling en door de
an het Departement van Sociale Zaken.
Verplaatsing van
arbeidskrachten

Werkloosheidsverzekering

Markenbijslag 2)

Totaal

Jaar
Rijk

Gemeenten 1

1919

199.6w

_____

1920

I.759.700

-

1921

4.109.900
3.756.100
4.098.200
3.435.700
2.925.800
3.834.300
3.466.300
3.401.300
3.450.300
3.950.800
7.704.000
18.538.800
30.914.500
15.770.000

1922

1923
1924

1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935

)

9.885.300
12.052.900
12.457.100
18.165.000

Rijk

Gemeenten 1

64.000
319.700

_

2.122.800

3.655.300
1.882.300
579.000
241.600 3)
1 ()Low
94.100
54.000
II.Ioo
20.700
5.072.000
28.696.200
45.173.000
30.088.000

+ 128.500.000 6 ) .

)

Rijk

Rijk

Gemeenten

Gemeenten

Rijk

Rijk 1

Gemeenten

)

Gemeenten 1

)

400 2.081.800

946.000

2.600

2.600

151.200

43.000

2.500.400

992.000

-

14.200 9.658.800

3.020.300

20.500

8.200

942.500

178.000

I 2.766.500

3.220.700

-

466. I 00

150.300 8.866.40o

I.898.io0

8.50o

5.500

537.70o

io8.800

16.ii1.400

2. 162.700

____
____

149.500
195.700
36.500
i8.800
4.20o
8.20o
3.400
1.900

74.400 4.413.300

3.274.300

5.900

5.500

263.500

102.600

I 2.243.600

3.456.800

2.69 I .900

2.556.700

14.500

13.900

136.300

62.500

9.0 I 8.900

2.848.300

24.700

10.200

_
.364.600
44.319.500
4 I .438.500 4)
49.4 I 7.000 5)

215.200

54.700
37.400
5.30o
10.500
4.20o
2.50o

I .945.300

I .839. 100

23.900

23.300

6.045. I 00

I .927.300

I.813.800

1.7oo.goo

31.50o

27.400

-

-

5.03 I .500

I .765.700

1.842.900

I .704.700

22.600

19.500

-

-

5.805.000

1.729.500

I .993.200

I .837.300

42.400

26.600

-

-

5.604.200

1.874.400

-

-

5.597.200

I .982.300

-

-

6.772.200

3.127.400

7.024.900

2.850.900

2. I 09.500

I .950. I 00

29.000

28.000

21.500

3.282.400
34.000 3.018.100

3.100.800
2.804.700

26.500
13.800

24.100
12.200

-

-

71.000
77.800
47.400
30.500

ioi.800 8.250.700
74.800 8.89 I .goo
29.800 8.357. 1 oo
2 I.700 6.817.700

8.002.700

8.600

7.800

-

-

2 I I 06.300 39.362.200

8.617.500
6.667.50o

3.800
4.100
9.7oo

3.400
4.000
9.700

...._

-

56.208.500 65.068.100
84.496.100 62.104.200
52.715.900 74.280.900

6.445.000

6.300.000

15.000

15.000

57.000

1) Omtrent de uitgaven der Gemeenten voor werkverschaffing en steunregelingen in
de jaren voor 1931 zijn niet voldoende gegevens beschikbaar. In 1923 en in 1928 heeft
het Dep. van Binnenl. Zaken en Landbouw cijfers dienaangaande verstrekt in antwoord op vragen, gesteld door de heeren H. Colijn en Mr. H. J. Knottenbelt. Zie
Aanh. Handel. Tweede Kamer, 1923, blz. 175-176 en 255-256, en 1928, blz. i 79.
2) Deze bedragen betreffen uitsluitend bijslagen, waarin door het Rijk is bijgedragen ; het is mogelijk dat in sommige gemeenten bovendien kleine bedragen voor
markenbijslag zijn uitgegeven, waarin het Rijk niets heeft bijgedragen.
3) Totaal der uitgaven volgens den post „Subsidien in de kosten van werkverschaffing en steunverleening in verband met crisis-werkloosheid en andere uitgaven
in verband met die werkloosheid, benevens voorschotten op die subsidien en op
die andere uitgaven voorzoover betreffende steunverleening (met aftrek dus van
uitgaven voor werkverschaffing)."
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Gemeenten

1.200
65.30o

_

2I

Rijk

27.000

8.174.800

.

1 41 .359.0oo 7 )

4) Met inbegrip van f 25.988.3oo steun aan niet-crisiswerkloozen.
5)

,,

,,

f

18.027.000

6) Hierin ± f I o4,7 millioen geraamde bijdragen uit het Werkloosheids-subsidiefonds. De uitgaven van dit fonds ter zake van steunverleening en werkverschaffing
aan werkloozen werden voor een bedrag van f 43,8 millioen gedekt door middelen
tijdelijk onttrokken aan het gemeentelijk belastinggebied. Voorts is in het bedrag
vanf 1281/2 millioen begrepen een bedrag van/ 2 ,3 millioen, welke de gemeenten
uitgaven en een bedrag van f 2 1/2 millioen voor werkverschaffingsuitgaven, waarin
geen subsidie uit het W. S. F. kan worden toegekend en die ten laste van het Rijk
komen. Voor 1935 is, met het oog op de instelling van het bovengenoemde fonds,
splitsing van een bijdrage uit dat fonds voor werkverschaffing en een bijdrage voor
steun voorshands practisch niet mogelijk.
7) Zie foot 6.
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Dit werk is gedrukt op de persen der N.V. Drukkerij
G. J. Thieme te Nijmegen, op papier der Koninklijke
Papierfabrieken Van Gelder Zonen te Amsterdam. De
cliche's zijn vervaardigd door de Clichefabriek Chemez
te Haarlem. Het bindwerk is verzorgd door Elias P.
van Bommel te Amsterdam. Het bandontwerp en de
teekening van het stofomslag zijn van Tine Baanders.

