


Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 - ,1 iRI«l&quot;%yiKL. uitbaggeren van de stadsgrachtde verbetering van den ' Achterslootschenweg en den Lagendijk'alsmede de riolering van den Poortdijkverbetering van een perceel land bij deSteenfabriek &quot;Bulwijck&quot;te Woerdenhet leggen van een riolering voor afvoervan afvalwater van een complex wonin-gen naar 'den Hollandse IJssel'.(Daarbij gaat het waterschap 'De DrieWaterschappen onder IJsselstein' ook10% van de loonsom voor haar reke-ning nemen). 24 werklozen uit IJsselstein naar Willige-Langerak voor dijkverzwaring van de&quot;Lekdijk Benedendams en IJsseldam.&quot; Ditaantal werd al snel opgevoerd naar 51 perso-nen. De werkweek telde eerst 50 uren, dochwerd weldra gewijzigd in 48 uur. Het loonbedroeg in de allereerste week voor 12 per-sonen Hfl. 10,68 en de andere 12 kwamenmet Hfl. 7,55 thuis. Ook de gemeente IJsselstein stelt: datsteuntrekkende werkloozen als contraprestatievoor het door hen ontvangen steunbedrag moe-ten arbeiden.

Georganiseerden kregen eenhoger bedrag: meubelmakers verdienden indie tijd 18 tot 22 gulden per week. Hout-, enteenbewerkers 11 tot 12 gulden per week.Kwamen zij in de steun terecht, dan werddit verschil ook in hun loon bij de werkver-schaffing tot uitdrukking gebracht. Dat 48 uren ploeteren vaak niet meerdan Hfl. 7,55 opbracht, heeft menige traangekost. Teveel om van te sterven, te weinigom van te leven. Toen minister-president H.Colijn in 1933 de werkverschaffing bezochtsprak hij de historische woorden: Mensen,gij hebt het goed. Gij kunt zelfs nog wat sparen.Mijn vrouw kan van 2^ cent een heerlijke soepkoken, 15 cent soepbotten, 5 cent rijst en 5 centgroenten.&quot; Wie de hele week van huis ging en in debarakken bivakkeerde moest de 'keetvrouw'ongeveer 4 gulden betalen voor kost eninwoning. Dit trof ook de IJsselsteiners diever van huis een plaatsing kregen. De projekten Werkverschaffing bleek bij de Armen-zorg aan te slaan. Er werden diverse projec-ten aangetrokken, zoals: De 'beroemde'rijwielplaatjestbv de rijwiel-belasting uit dejaren 30.Links een

nor-maal plaatjeen rechts hetgehate plaatjemet het gat alsbewijs dat menals steuntrek-ker vrijgesteldwas van debelasting.Men mochtdan op zondaggeen gebruikmaken van hetrijwiel. Controle op hetrijwielplaatjein de crisisja-ren. 82














