Gevolg van economische wereldcrisis

Werklo o sheid en arm o ede in de
vooroorlogse jaren
De economische wereldcrisis van
de dertiger jaren in deze eeuw
bracht werkloosheid en armoede.
V ooral de industrie en de
landbouw kampten met felle
tegenwind. De textielnijverheid,
waarvan toen nog voor
duizenden het brood afhing, had
er ook van te lijden.
Loonsverlagingen en ontslagen
bleven niet uit. Een op de drie
gezinnen was op ondersteuning
aangewezen. Op het dieptepunt
van deze ontwikkeling steeg het
aantal werklozen tot boven de
zesduizend.
M oordend e co ncu rren tie van Japa n
had de uitvoer van tex tielproduk ten
vrijwel geheel lam gelegd. De
stemming onder de werknemers en
we rkgevers was m oedeloos. He t
belastbare inkomen daalde me t vijftig
pro cen t. De uitke rings trekk ers
hadden dagelijks twee maal de
vernederende gang naa r het
ste m pellokaal te gaan . H et
handopho ude n kon niet verborge n
blij ven . Als een we rkloze het
ver plic hte m et alen belastin gpl aatj e
voor de fiets gratis had ge kregen , was
dat aan een pon sgaatje te zien.

Karig bestaan
W ie van de steun leefde had m aar een
karig bestaan.
Grote gezinnen kon den m et m oei te
het hoofd bo ven w ater hou den. Van
ge bo or teregeling w as in die tijd nog
geen sprake. Zo kon een hu isvrou w
klagen dat haar man al tw ee jaa r
zo nder we rk was . Er wa ren zes
kind eren , waarva n de jongste drie
we ken oud. Sociale voorzie ning en
ston den nog in de kinde rschoenen . Er
beston d wel een Bur g erlij k
Armbestuur en er was een
Armenraad , doch veela l wa s men
aange wezen op parti culiere en
kerkelij ke instellin gen. Het in 193 I
opge richte C risis Co m ité had als
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O p haar verzoe k stu urde het C risis
Co m ité iem and langs om nadere
doelstelling hulp te verlenen aan
inlichtingen . In een ong eda teerd
diegenen die nergens anders terech t
rappor t w o rdt het hopeloze van haar
ko nden. Di t com ité was op zijn beurt
toestand als volgt uit de doeken
echter wee r afha nke lijk van de
ged aan: .De vorige week is voor1 2, 5 0
goe dgeefs heid van de burgerij,
verkocht. Voorraad is niet meer
waa rdoor het in zijn mogelijk heden
aanwez ig, nieuwe aanschaffe n gaat niet.
beper kt w as. He t apparaa t w erkte
Huur 13,25 per week'. Hel aas heeft het
bovendien nogal amb telij k. O p
co mite geen hulp gebo den . Formeel
steunaan vragen werd soms we l en
stelde het zich op het standpunt, dat
som s niet met een bevestiging van
H ermina dri e gulden per week aan
ontva ngs t gereageerd. Het w acht en
oude
rdo msrente ontving en du s een
duurde lang. Afwij zingen we rde n de
br on van ink omsten had! Een j aar
ene keer wel, de ande re keer niet m et
lang ge beur de er niets. Daarna
redenen o mk leed ge mo tivee rd.
klaagd e H ermina ha ar nood bij haar
hui sart s, dokter O lde boo m . Deze
Schrijnend
ver zocht schr iftelij k aan het C risis
In G lane rb rug, destijds nog ge mee n te
Co mité, w aar hijzelf lid van wa s,
Lonnckc r, w oond e H er rnin a, een 68
opnieuw aan dach t vo or haar zaak .
jaar o ude win kelierster. Z ij was één
Dit had effect! Enkele w eken later
van de velen die door de crisistijd in
schree f het co rn itê aan H errnina, dat
financiële nood was geko men . Zij
ze tot nader order elke week drie
schreef in m aart 1932 een bri ef aan
gulden steun m ocht komen halen op
het C risis Comi té me t het verzoek
het ge me en tehuis. M aar hel aas het
haar in haar nood te steunen . De
hoefd e niet meer . Op 8 maart 1933
nood was hoog , dat blijkt w el uit de
w
as Hermina overleden aan een
br ief die ze een wee k later schree f.
hart aandoening.
.De toestand is werkelUk onhoudbaar',
H. Keuken
zo liet zij wet en .
In betere tijd en had ze oo it de toen
zeer aardige som van 16.000
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