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Grijp den troffel en bouw mee
Velen kunnen nog steeds.

Wet door de ongetwijfeld
groote moeilijkheden van
dezen tijd heen zien. De ge-
beurtenissen van den dag
brengen hen op een dwaal-
spoor. Zij worden overmees-
terd door twijfel over den zin
dier gebeurtenissen en. den
zin der offers, dié moeten
worden gebracht'.

Duizen'den moeten huls én
haard verlaten om over de
erenzen te gaan werken. De
distributie legt beperkingen
op. De evacuatie heeft zorgen
Bebaard. Een leder kan verder
om zich heen grootere of
kleinere onrechtvaardigheden
Waarnemen; men denke
slechts aan den zwarten han-
del en de ergerlijke vormen,
Welke de prijsopdrijving'hier
en daar aanneemt.

Het eigen ik dringt zich
Haar voren; het persoonlijke
tot lijkt het zwaarst te dra-
Sen. Dat anderen binnen en
bulten onze grenzen, met
name in ; West-Duitschland
te één nacht alles verliepen,
Wat in jaren is bijeen ge<-
btacht, wordt naar het twee-
de plan geschoven; de af-
stand doet hier de lotsver-
bondenheid vervagen. Dat de
öioeders en kinderen, die
daar onder de puinhoopen
vandaan worden gehaald, de
zelfde levensrechten hebben
als zij, wordt wellicht aange-
voeld, maar niet ten volle
beseft.

En toch moest dit alles lèo-
Bien en geschieden. Deze oor-
log was historisch aan de
orde, omdat de machten van
het oude in wapengeweld in
öjn meest barbaarschen vorm
het laatste middel zagen om
het doordringen van het
Meuwe te voorkómen.

De werklooze in Neder-
land, die jarenlang den tries-
ten gang naar het stempel-
lokaal heeft gemaakt, moet
sich toch zoo nu en dan heb-
ben afgevraagd, waarom zijn
arbeid niet werd aanvaard.
Groot is het aantal papieren
Wannen geweest om de werk-
loosheid uit te bannen. Vele
waren de commissies en rap-
Porten, die zich met dit pro-
bleem bezig hielden en ontelbaar de uren, die in parlement en daarbuiten over
dezen grootsten geesel aller tijden zijn volgepraat. Zonder resultaat, Waarom?

Omdat het maatschappelijke bestel, dat kapitalisme heet, niet mocht onder-
Baan, daar zulks automatisch den ondergang van zijn machtsdragers zou be-
teekenen. Pogingen om de ergste uitwassen weg te nemen, werden toegelaten;

>t stelsel zelf moest blijven voortbestaan. Het leven van de parasieten van
dat kapitalisme stond op het spel. \

Het scheen tot de onmogelijkheden té behooren om de kapitalistische chaos
°P te ruimen, en orde te scheppen. De bedriegelijkheid van het uiterlijk vertoon

n dat kapitalisme werd niet doorzien. Er ging ook in Nederland een juich-
it op, wanneer de dagbladen onder vette koppen het bericht brachtten', dat

°8 goudvoorraad van de Nederlandsche Bank weer was toegenomen. Schijn-

heiliger oogenbedriegerij was
nauwelijks denkbaar. Het
goud iiv de kelders stapelde
zich op en het leger der
werkloozen nam toe. Dat*
noemde zich welvarend Ne-
derland.

Toen stond in Duitschland
een man op, vdie revolution-
naire denkbeelden verkondig-
de. Duitschland had geen
gouden de kelders der bank.
Het bezat evenmin koloniën,
die goud voortbrachten. Die
man werd daarom levensge-
vaarlijk voor hen, die hun
macht aan dat goud ontleen-
den. •'

Duitschland kon alleen ge-
red, worden uit den poel van
ellende, waarin het verkeer-
de, indien het zich bezinde
op zijn eigen waarde, op zijn
eigen kracht. Het waarde-
volste goed van een volk.is
zijn arbeidskracht. En zoo
legde Hitler den grondslag
voor een nieuwe economische
orde, gebaseerd niet op het
goud, maar op den arbeid. De
noodzakelijkheid van een.
nieuwe economische orde
bracht automatisch de vesti-
ging van een nieuwe sociale
orde met zich. Beide bleken
één en ondeelbaar te zijn.' "Elk
economisch verschijnsel, alle
productie, heeft een sociale
zijde, omdat de scheppende
mensen steeds in het middel-
punt staat.

Deze nieuwe Idee werd con-
sequent tot werkelijkheid ge-
maakt. De werkloosheid ver-

'dween. De goudmaniakken
buiten de Duitsche grenzen
sloegen dit alles aanvankelijk
met hoongelach gade, omdat
zij--niet begrepen wat er aan
de hand was. Later, toen zij
beseften waar het om ging,
maakte dit hoongelach plaats
voor angstgevoel.

Wellicht herinnert gij u,
lezer, de velerlei beweringen,
dat het Duitsche economische
systeem inéén moest storten;
er zou een ongekende inflatie
komen. De Mark zou weder-
om naar den bliksem gaan.
De Mark ging niet naar den
bliksem en Duitschland her-
stelde zich. Het bereikte een.
sociale hoogte, die voor on-(Teekening Koekkoek)

denkbaar was gehouden.
, Indien dit „experiment" in de hoog-kapitalistische landen van het-Westen
wellicht navolging zou vinden, zou de „ramp" niet te overzien zijn. Zulks moest
voorkomen worden. De machten van het oude spanden samen om het nieuwe
neer te slaan.

Dat „experiment", is geworden tot een grandiozen strijd van een volk om
zijn bestaan en de grondvesting van een waarlijke socialistische orde. Temid-
den van het oorlogsrumoer wordt gewerkt aan de constructie van een socia-
listisch bestel, waarin ook de Nederlandsche werker de plaats zal innemen,
waarop hij recht heeft, mits hij wil gaan beseffen wat er ook voor hem op heft
spel staat. Dan zal ook hij mee willen bouw.

Grijp den troffel en bouw meel



Nu de werkloozenkas van
Het Nederlandsche Arbeidsfront
' k opgeheven

CONTRIBUTIE BIJNA GEHALVEERD!

Werklooze Leden ontvangen speciale uitkeering

boven de Rijksregeling

Met ingang van 3 Juli a.s. heeft de Werkloozen-
kas van Het Nederlandsche Arbeidsfront opgehou-
den te bestaan en is voor de leden de speciale bijT
drage aan die kas vervallen. Zulks kan in dé
geschiedenis van het Nederlandsche arbeidsleven en
van Het Nederlandsche Arbeidsfront een gebeurtenis
van de eerste orde worden genoemd.

In wezen vormde de Werkloozenkas van het Ar-
beidsfront een voortzetting van de werkloosheids-
verzekering, zooals deze onder het liberaal-kapita-
lisme was gegroeid en in de werkloozenkassen van
de vakbonden gestalte had gekregen. .Het kapitalis-
tische stelsel riep op gezette tijden voor den werker
het risico van werkloosheid in het leven en de geor-
ganiseerde arbeiders wentelden dit risico, dat zi]
Individueel niet konden dragen, door tle betaling
van een premie van zich af. Met. de aldus -bijeenge-
brachte premiën werd een kas gevormd en hieruit
werd aan den. arbeider in geval van werkloosheid
een uitkeering verstrekte De georganiseerde'arbeider
was aldus verzekerd tegen de geldelijke gevolgen van
werkloosheid. De verzekeringsgedachte was dus be-
palend. /

Het Arbeidsfront stelt "de verzorgingsgedachte hier
tegenover. In de eerste ^ plaats dient de werker door

-zijn arbeid geborgen te zjjn in zijn volk. De werker
heeft recht op arbeid en de Staat dient er voor te

. zorgen, dat het recht op arbeioV geen leuze, doch
werkelijkheid is. De Staat dient de voorwaarden te
scheppen, opdat de werker zijn arbeidsplicht kan na-
komen. Nu zullen in een volkomen geordende socia-
listische gemeenschap toch nog oorzaken kunnen
optreden, die werkloosheid in het leven roepen. Men
denke hierbij aan de invloeden van het seizoen. Bij
vriezend weer kan niet worden gebouwd en in den
winter kan op het land niet altijd worden gewerkt.
De arbeider mag hiervan ^nimmer de dupe zijn. Hij
wil werken, docji hij kan niet. Op den Staat rust
dan de plicht den werker in die periode van werk-
loosheid een inkomen te waarborgen.

Het Nederlandsche Arbeidsfront, dat indertijd
door zijn werkloozenkas en het heffen van een spe-
ciale bijdrage voor die kas het instituut van de
•werkloosheidsverzekering handhaafde, deed zulks uit
doelmatigheidsoverwegingen. In wezen was echter de
werkloosheidsverzekering met zijn goede en kwade
risico's en de socialistische idee, waaruit ook het
Arbeidsfront is voortgekomen, onvëreenigbaar.

Het Arbeidsfront heeft zich dan ook reeds in Sep-
tember van het vorige jaar in verbinding gesteld
met het Departement van Sociale Zaken om de
werkloosheidszorg te brengen daar, waar zij hoort,
namelijk bij 'den Staat. De Leider van Het Neder-
landsche Arbeidsfront heeft thans den knoop door-
gehakt en besloten, dat met ingang van 3 Juli de
Werkloozenkas van'Het Nederlandsche Arbeidsfront
eal verdwijnen. In geval van werkloosheid zullen dan
de werkers aangewezen zijn op den Staat. Zij zullen
dan overeenkomstig de Rijksregeling in geval van
werkloosheid een uitkeering ontvangen

Toeslag voor leden van het Arbeidsfront.

Genoemde uitkeering zal lager zijn dan het be-
drag, dat de leden van het Arbeidsfrontrtot dusverre
bij werkloosheid ontvingen. Zooals gezegd, was hier
jsprake van een verzekering. Nu de Werkloozenkas
van Het Nederlandsche Arbeidsfront wordt opgehe-
ven en derhalve de verzekering ophoudt'te bestaan,
heeft de Leider van het Arbeidsfront een overbrug-
gingsregeling getroffen. ^

Hij heeft bepaald, dat leden van Het Nederland-
eche Arbeidsfront bij onvrijwillige werkloosheid een
toeslag op hun uitkeering ingevolge de Rijksregeling
kunnen ontvangen, indien aan de navolgende voor-
waarden is voldaan:

a. minstens 52 weken onafgebroken lid zijn en
minstens 52 volledige wekelijksche of 12 volledige
maandelijksche bijdragen hebben voldaan;

b. Ingeschreven staan bij een Gewestelijk Arbeids-
bureau;

c. uitkeering ontvangen Ingevolge de Rijksrege-
ling.

i Deze toeslag bedraagt 10 pet. van het Inkomen,
hetwelk het lid vóór het intreden van de werkloos-
heid heeft genoten en wordt vastgesteld op grond
van de gemiddelde contributieklasse, volgens welke
gedarende de 26 weken aan de werkloosheid- vooraf<-.
gaande is bijgedragen.

De toeslag loopt uiteen van 10 et. per dag tot ƒ 1.—
"per dag erTls afhankelijk-van de contributie, welke
door het lid wordt betaald. De duur van den toeslag
bedraagt na een lidmaatschap van l tot 2 jaar ten
hoogste 42 dagen = 7 weken en" kan na ee/n lidmaat-
schap van 10 jaren en meer 16 weken bedragen.

De .toeslag wordt ook verstrekt over alle officieel
erkende feestdagen, indien deze dagen voorkomen in
een periode van werkloosheid en niet op een Zondag
vallen. Het totaal aantal dagen per boekjaar kan
achter elkaar of met onderbreking worden uitge.-
keerd.

Werklooze leden moeten van hun werkloosheid
terstond persoonlijk aangifte doen bij het plaatselijke
kantoor van Het Nederlandsche. Arbeidsfront, waar-
onder hun' woonplaats valt.

Aanvullende bijzondere uitkeering.
De rechten van- de leden van Het Nederlandsche

Arbeidsfront, die tot dusver een bijdrage., aan de
Werkloozenkas van het Arbeidsfront hebben betaald,
blijven binnen het raam van de nieuwe regelingen
van kracht. Voor de leden, die tot- en met 3 Juli 1943
lid waren van de Werkloozenkas van het Arbeids-
front, is een speciale regeling getroffen.

Indien de uitkeermg krachtens de Rijksregeling
tezamen met den toeslag van Het Nederlandsche
Arbeidsfront en eventueel doorbetaald loon en/of
ontvangen vergoeding minder bedraagt dan 70 pet.
van het gemiddelde dagelijksche inkomen voor ge-
huwden, kostwinners, alsmede weduwnaars, die hun
huishouding in stand houden met hun eigen kinde-
ren of met een inwonende huishoudster, respectie-
velijk 60 pet. voor ongehuwden, wordt een aanvul-
lende uitkeering verstrekt. Het aldus verkregen
totaalbedrag mag *70 pet. resp. 60 pet. van het ge-
middelde dagelijksche inkomen niet overschrijde'n.

Om deze aanvullende uitkeering te kunnen ont-
vangen, moet aan de volgende voorwaardejjtójn
voldaan:

a. het lid moet tot aan de opheffing van de vroe-
gere Werkloozenkas daarvan lid zijn geweest;

&., het lid moet minstens 52 weken onafgebroken
lid geweest zijn en minstens 52 volledige wekelijksche
of 12 volledige maandelijksche bijdragen aan de
Werkloozenkas onafgebroken hebben .voldaan;

c. het lid moet uitkeering aangevraagd hebben
Ingevolge de Rijksregeling.

De tijdsduur, gedurende welken het lid aanspraak
kan maken op de bovengenoemde bijzondere aan-
vullende uitkeering, is afhankelijk van het aantal
Jaren -onafgebroken lidmaatschap en loopt bij een
lidmaatschap van l tot 2 jaar tot eind 1944 en maxi-
maal tot 1953 bij een onafgebroken lidmaatschap
van 18 jaar en langer.

.Het is mogelijk, dat "de Rijksregeling, waarvan
hierboven wordt gesproken, op 3 Juli a.s. nog niet in
werking kan treden,, omdat het Departement van
Sociale Zaken nog" niet alle •maatregelen heeft ge-
troffen. Het Nederlandsche Arbeidsfront zal er voor
zorgen, dat zijn werklooze leden hiervan niet de dupe
kunnen worden

Het ligt daarom in de bedoeling om de uitkeeringen
tot en met 31 Juli 1943 nog als voorheen te doen
geschieden zooals deze in het Werkloozenkas-regle-
ment zijn vastgesteld. Van l Augustus 1943 af zal
het nieuwe reglement in werking treden.

Samenvattend kan dus worden gezegd:

• de Werkloozenkas van Het Nederlandsche Ar-
beidsfront is per 3 Juli a.s. opgeheven, er wor-
den geen speciale bijdragen meer betaald, waar-
door de -contributie bijkans wordt gehalveerd
en de uitkeeringen volgens Werkloozenkas-
reglement gaan nog door tot en met 31 Juli
a.s. Na dien datum beginnen de uitkeeringeh
volgens het nieuwe reglement van Het Neder-
landsche Arbeidsfront.

door Eric Lnklater

in Amerika
(9)

(Slot.)

Hij moest zich met kracht een weg om den hoek
banen. Cola .Coloni, de vechtende chauffeur, was
een populaire figuur geweest- en zijn uitvaart trok
zeer veel publiek. Doch de menschenmassa was niet
compact, en Juan kon zich voorbij de andere toe-
schouwers dringen, totdat hij de voorste rij bijna
bereikt had en de open ruimte kon zien, die tegen-
over de Rigoletto -Begrafenis Salon _was. Daar stond
een lijkwagen en in een keurige lijrf er achter ston-
den de auto's, waarin Rood-oog en zijn «vrienden
gezeten hadden. Aan de uiterste grens van de open
plek stond weer een menigte menscherL

De lijkwagen was al half bedekt met blftemeh.
Prachtige, witte bloesems bedekten het dak, en op
de stoep bij het doodenhuis waren hagen van
lelies. Behalve de ongure buurt, had hét wel de
begrafenis van een koningin kunnen zijn, inpiaats
van die van een gangster.

Dit. dacht Juari, maakt de onwaardige ontvangst
van Rood-oog wel weer goed. Ik zou wel eens willen ~
weten of er ook koorknapen komen.

Plotseling daalde er een stilte /neer over de
menigte en uit het doodenhuis kwam' Rood-oog, een
grooten krans van Paaschlelies dragend. Achter
hem, bedekt met purperkleurige zijde en sneeuwige
cyclamen. kwam de lijkkist, door zes mannen ge- -
dragen. Plechtig" droegen ze hem naar het midden
van den weg, zoodat een persfotograaf er een op-
name van kon maken, en de stilte lag zoo zwaar op
de straat,' dat de toeschouwers onbeweeglijk starend
onder dat gewicht bleven staan.

Dubbel, driedubbel verbijsterend klonk toen het
schot, dat die plechtige rust verscheurde. Het werd
uit een bovenraam afgevuurd en raakte de met
bloemen bedekte lijkkist. De dragers zetten hem\net
een bons neer en zochten een goed heenkomen.

In een halve minuut was de straat vij ftig meter in het
rond leeg, met uitzondering van Juan, die als een

onschuldige (maar buitengewoon belangstellende)
in het midden stond, en Rood-oog en Wonny, die
onder dekking van de lijkkist lagen om door een
muur van lelies op de vijanden te kunnen schieten,
die hen bij verrassing genomen hadden.

Cola Coloni's doodkist was in den val opengegaan
en Cola Coloni, stijf en onwennig in zijn beste pak,
lag half er uit, half op een sneeuw-witte hoop
cyclamen en geurende witte viooltjes en lelietjes.

Toen weerklonk er.-met groote snelheid naderend
een nieuw lawaai, een geluid van bellengeloei en
sirenen, een aanstormend geratel en opnieuw schie-
ten. De politie kwam. Ze hadden open wagens met
machinegeweren en ze brachten een brandspuit mee,
waaraan twintig agenten hingen, die zich met één
hand vasthielden en met de andere hand wanhopig
schoten op ieder verdacht raam, toen hun roode
Juggernaut de straat in stoof. Al de cowboys tus-
schen Laramie 'en Las Vegas samen konden moeilijk
een indrukwekkender Intocht gehouden hebben.,0e
brandspuit hield plotseling stil. De politieagenten
sprongen eraf, drongen huizen in en liepen vreemde
trappen op, steeda- schietend. De gangsters vlucht-
ten. De huizen schenen verborgen uitgangen te
hebben, want met benijdbaar gemak verdwenen de
vechtenden eenvoudig voor de oogen van de adem-
looze politie.

Bij het eerste sirenegehuü waren Rood-oog en
Wonny weggeslopen. De Kroning had zich al ge-
compromitteerd door deel te nemen aan een open-
lijk gevecht en hefzou voor de geheele politiemacht
een lastig geval zijn geweest, wanneer ze hem nog
gevonden hadden toen ze aankwamen.

Maar Rood-oog was een tactvol menscü en vlucht-
te op tijd. En zoo was er dus na dat schieten nie-
mand te arresteeren,/behalve het lijk op straat en
twee lijken in een huis, waarvan de muren door
kogels doorboord waren, en een van hen was klaar-
blijkelijk al een paar dagen dood.

[Hiermede besluiten wij de weergave van de
ervaringen van ..Juan in Amerika", zooals deze in
het boek van Eric' Linklater werden beschreven.
Red.]



(Foto's Arbeid-archief.)

DE MARSCHROUTE IS AANGEGEVEN
Doe thans uw keuze, voor riet te laat is

De groote bijeenkomst van sociale voormannen
en functionarissen, die kortelings door het Deutsche
Arbeitsfront en het Nederlandsche Arbeidsfront in
de Buitensociëteit te Zwolle was georganiseerd; is
tot een indrukwekkende gebeurtenis geworden. De
groote zaal was tot alle hoeken-gevuld; zij waren
gekomen uit de provincies Friesland, Groningen,
Drenthe en Overijsel. Velen waren reeds zeer. vroeg
in den morgen op pad gegaan, om tijdig in Zwolle
te kunnen zijn. Wij spraken er een, die eerst 25 km.
had gefietst om het station te kunnen bereiken,
Waar vandaan de trein vertrok. En in de avonduren
zou hij weer dien zelfden tocht maken.

Waarom waren zij allen gekomen? De Arbeids-
frontleider had hen geroepen. Zij wilden met hun
arbeidskameraden tezamen zijn. Zij wilden nieuwe
krachten vergaren om den strijd, waarvoor zij zich
hadden ingezet, verder te kunnen voeren. Zij wilden
General-Kommissar Schmidt hooren en zij zullen
°D dat oogenblik niet hebben kunnen beseffen, dat
zulks de laatste keer geweest zou zijn.

Dikwijls wordt gezegd, dat de bewoners van onze
Noordelijke provincies zich niet gemakkelijk laten
gaan. Toen Woudenberg echter van hart tot hart
tot hen sprak, ontstond er een binding, die alleen
uit kameraadschap geboren kan worden. En ver-
schillende keeren ontspande de stemming in de zaal
zich door een stevig applaus, dat de woorden van
Woudenberg onderstreepte.

De Arbeidsfrontleider riep hen op, het werk te
Volbrengen dat zij hadden aangevangen. Vele
sceptici hebben het Arbeidsfront met schouder-
ophalen ontvangen. De steeds groeiende schare'van
strijders voor een waarlijk socialistische volksge-
meenschap vormt echter een overduidelijk bewijs,
öat de Arbeidsfrorttgedachte doordringt. De sociale
voormannen zijn als pioniers vooruitgetrokken in de
bedrijven. Hun taak is dikwijls zeer moeilijk. Dat ze
zich echter onder alle omstandigheden, ook onder
de moeilijkste, weten te handhaven en metterdaad
hun arbeidskameraden weten te leiden, hebben de
kritieke dagen uitgewezen, die reeds weer eenlgen
tijd achter ons liggen.

Er wordt thans geschiedenis gemaakt, en de wer-
kers, die zich positief hebben ingesteld, schrijven
aan deze geschiedenis mede.

De Nederlandsche arbeiders dienen thans te be-
seffen waar het om gaat, aldus Woudenberg. Zij
gullen thans stelling hebben te kiezen. Het gaat om
hun bestaan en de toekomst van hun kinderen. De
^achten, die het nieuwe pogen te keeren en mee-
doogenloos den strijd voeren, zullen verslagen
^oeten worden, opdat ook heit Nederlandsche volk
'2al kunnen^ leven. Het zijn dezelfde plutocratische
machten, die in het verleden het verwezenlijken
Van waarlijke sociale rechtvaardigheid onmogelijk
hebben gemaakt, die zich thans verbonden hebben
om de vorming ener socialistische vqlkerengemeen-
schap te voorkomen. Evenals de Duitsche arbeider
flen zin van dezen strijd en deze revolutie heeft
begrepen, zal ook de Nederlandsche werker schouder
a5n schouder met zijn Duitsche arbeidskameraden
zich moeten inzetten.
^ Vele offers zullen moeten worden gebracht. De
eerste pioniers van het socialisme brachten offers,.
omdat ze gedragen werden door een Ideaal. Ook
van de werkers van thans mag dezelfde offervaar-
digheid worden verwacht.

De Arbeidsfrontleider deed een dringend beroep
op de sociale voormannen en functionarissen van
het Arbeidsfront om solidair met de andere Ger-
maansche volken te bouwen aan het nieuwe
socialistische Europa.

Hauptdienstleiter Schmidt sprak vervolgens een
f ede uit, welke later zou blijken een van zijn laatste
te zijn.

1 Het Nederlandsche Arbeidsfront, dat door dr.' Ley
als zusterorganisatie van het Deutsche Aröeitsfront
is erkend,- staat, evenals dit, in de gemeenschap
van het volk en streeft in de eerste plaats het doel
na voor den mensch de hoogachting voor den arbeid
te demonstreeren.

Het gaaf niet meer om een keuze tusschen bol-
sjewisme, democratie en nationaal-socialisme, maar
alleen nog tusschen nationaal-socialisme en com-
munisme. Zooals de Führer op het laatste oogenblik
Duitsdiland gered heeft van den bolsjewlstischen
chaos, zoo gaat het er tïians om, dat de Germaan-
sche volken er in slagen, zich hecht aaneen te
sluiten om de nieuwe orde te vormen.

fa. scherpe woorden rekende de spreker af met de
misdadige methoden van de tegenstanders van
Duitschland, waarbij hij vooral de onmenschelijke
methoden van den Anglo-Amerikaanschen bommen-
oorlog aaiv de kaak stelde. Eenmaal zal de dag
komen, waarop Duitschland zal terugslaan.

Tot de sociale voormannen van het Arbeidsfront
keerde Hauptdienstleiter Schmidt zich met de ver-
maning, hun werk niet moede te worden en steeds
hun taak Indachtig te zijn. Zij vormen het geweten
van, het bedrijf. Bij alle off-ers, die thans ook in ons
land moeten' worden geëischt, mag men niet ver-
geten, dat de bewoners het hier beter hebben dan
de Duitsche menscheh in het Ruhrgebied of da
soldaten aan het ïront., Duitschers en Nederlanders
staan in één front en dragen gemeenschappelijk de
lasten van. den oorlog. Alleen wie zelf heeft mee-
gewerkt aan de schepping van het nieuwe Europa,
kan in het nieuwe Europa rechten doen gelden

Het Deutsche • Arbeitsfront en het Nèderlandschd
Arbeidsfront zijn er toe geroepen, de gemeenschaps-
gedachte te helpen doorbreken, welke gedachte ge-
fundeerd is op nationalisme en socialisme.. Uit deze
beide krachten moet het nieuwe Europa gevormd
worden. Dan zal ook voor geheel Europa de aan-
spraak op arbeid en brood verwezenlijkt worden.

Als nationaal-socialisten, aldus General-Kommis-
sar Schmidt, zetten wij ons steeds slechts voor de
gemeenschap in, onder de leiding van Adolf Hitler,
dien wij volgen als Führer van het tegenwoordige
Duitschland en Führer van het Europa van morgen.

De 'bijeenkomst werd gesloten door den plaats-
vervangenden Obmann van het Deutsche Arbeits-
front, Kretschmar.

BIJ HET HEENGAAN VAN

GENERAL-KOMMISSAR

SCHMIDT

Door het tragisch ongeval, General-Kom-
missar Schmidt overkomen, is één van de
meest fanatieke strijders voor de verwezen-
lijking van de nieuwe socialistische idee
heengegaan.

Hij was door den Führer naar Nederland
gezonden om het Nederlandsche volk ervan
bewust te maken, dat het in den giganti-
schen strijd, die thans woedt, niet aan den
Jtant kon gaan staan. Hij heeft van het Ne-
derlandsche volk, van den Nederlandschen
werker, veel moeten vragen. Hij moest dit
doen,-omdat ook de toekomst van het Ne-
derlandsche volk op het spel stond.

Bij het beluisteren van zijn redevoerin-
gen werden wij telkenmale getroffen door
zijn groote zeggingskracht, die voortkwam
uit het geloof aan .een ideaal, waardoor zijn
leven werd gedragen. Klaar en duidelijk was
zijn betoogtrant.

Kortelings had hij nog voor de sociale
voormannen van Het Nederlandsche
Arbeidsfront gesproken, die hem begrepen,
ook wanneer hij schijnbaar hard in moest ~
grijpen.

Deze nationaal-socialist is op een dienst-
reis, in het harnas, gevallen. Anderen zul-
len zijn werk voortzetten. De strijd gaat
verder, waarbij* wij. én- de Nederlandsche
werkers, die beseffen, waar het thans om
gaat, hem noode zullen missen.
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in het veenderijbedrijf
H E T „ Z W A R T E L A N D " S C H R E E U W T ' O M V E R B E T E R I N G E N

Moeders sloven zich met veel te zworen arbeid af. (Foto's Arbeid-archief.)

Moeizaam staat het locomotiefje van Neêrlands
oudste locaaltje te puffen op het stationsemplace-
ment van Emmen, als ging >et boemelen van Zwolle
naar dit einde der wereld zijn krachten ver te boven.

Is dit het einde der wereld? Js dit het land, waar
geen land meer achter is?

Wanneer ge het vriendelijk-nette dorpje, met zijn
nieuwe halve "villatjes en baksteenen burgerhuis-
jes doorwandelt, krijgt ge dien indruk niet! En ook
buiten Emmen doet het landschap niets vermoeden
van de bittere armoede, die er in dit zwarte land
heerscht.

Uitgestrekte loof- en naaldbosschen concurreeren
hier met vruchtbare akkers, waar een teer groen
de rijpende rogge overwaast en hardgroene vier-
'kanten de aardappelen in den grond doen vermoe-
den. Een boomgroepje staat verloren in de oneindig-
heid van land en lucht, een schuilplaats biedende
aan een eenzaam" hui/inkje, waarin de sterk hel-
lende playuizen vloer, de ijzeren pot aan den ketting
In de open heerd, de geej-koperen olielamp' met het '

, gebroken glas boven de wrakke tafels en de warm-
groene deurtjes der smalle bedsteden spaarzaam
belicht worden door het late zonlicht, dat door de
twee grappig-vierkante, maar o, zoo kleine raampjes
naar binnen valt. Een ruige hond slaapt onder de
eenige gemakkelijke rieten leunstoel, den kop op een
stapeltje turven. En in de deel scharrelen een
Haar kippen rond de oude geit, de „koe der ar-
men" Maar verder verraadt niets de aanwezig-
heid van eenig menschelrjk wezen. Een lapje gVpnd
met aardappelen en boontjes, een roggeakker, door-*
woekerd met klaprozen en korenbloemen en daar-
boven de teerwitte wolkgevaarten, langzaam voort-
drijvend in de zomers blauwe lucht. Het is van een
subtiele schoonheid, die droomen zou wekken, wan-
neer niet dit alles getuigde van een armoe en ellende
die moeilijk in overeenstemming is te brengen met

' de rust en den vrede van dezen dunbevolkten uit-

hoek van onzen voor het overige toch zoo overbe-
lasten bodem.

Het bruine veenpad langs den akker voert naar
den einder, maar volgt ge het, dan wordt ge na
eenige honderden meters uit uw zoete mijmering gë-
wekt.^Niets is er meer over van de gelukzalige stem-
ming, waarin het zoo vriendelijke landschap u
bracht. Achter den akker begint plots eervstoom-
machine amechtig te hijgen. Uit de diepte van het
veen voert een rammelende Jacobsladder enorme
kluiten bagger naar boven met de gestadigheid van
een uurwerk. Een loodrechte, blauwzwarte, vochtige
wand, vier meter diep en verder, zoover het oog
reikt, de sombere dreiging van het veen en de einde-
loos lange rijen drogende turf Dat is de veenderij,
zóó ziet het land er uit, waar alle leven is uitge-
bloeid, waar de mensch in moeizamen arbeid jaar
in jaar uit, een uitzichtloozen strijd voert om een
bestaan, dat nfets menschelijks meer heeft. Hier
zwoegen dag in," dag uit, mannen, vrouwen en kinde-
ren in het zwe.et huns aanschijns, met een droog
stuk roggebrood en slechts veenaardappelen als
„belóoning"... /

Jarenlang is _de turf een product geweest, dat
onder de concurrentie met* andere vaste brandstof-
fen van een hoogere verbraridingswaarde gebukt
ging; turf was nu eenmaal moeilijk rendabel te
maken, aan ordening van boven af werd niet ge-
dacht en zoo leden de gezinnen van de duizenden
veenarbeiders een gebrek, dat met geen oen te be-
schrijven valt. ,

En toch is die vervening noodzakelijk, even nood-
zakelijk als de drooglegging van de Zuiderzee, voor
de winning van kostbare, en vruchtbare bouwgron-
den. Op water en hei kan men geen graan verbou-
wen Maar voor de drooglegging, van plassen, mee-
ren en van de Zuiderzee werden tientallen millioe-
nen guldens uitgegeven...

Een turfcokesfabrïek. Een 73-jarig moedertje nog aan
't werk.

Men behoeft geen landbcuwdeskundige te zijn om
te kunnen constateeren,' dat de dalgronden,
die na vergraven overblijven, uiterst vr.ucht-
baar zijn; daarvoor heeft men maar een
fietstochtje te maken door het land, waar
het veen reeds lang vergraven is.. Het rijpende
graan en de andere te velde staande gewassen belo-
ven een goeden oogst en wij kunnen ons moeilijk
de weelde permitteeren om ook maar een hectare
van onzen beschikbaren bodem in dit dichtbevolkte

- land ongebruikt te laten. De vervening heeft dus
een dubbel doel: eenerzij ds het winnen van een
in dezen tijd kostbare brandstof, anderzijds de
ontginning van waardevolle bouwgronden. Is het
dan geen nationale schande, wanneer de mannen,
vrouwen en kinderen, dié dag in dag uit van vroeg
tot laat dezen voor onzen volksgemeenschap toch zoo
uiterst belangrijken arbeid verrichten, gedoemd zijn
een ellendig en kommervol bestaan te lijden?

Hier moet ordenend worden opgetreden...!

Turf cokes: een oorlogskindje.
Inmiddels is in de veenderijen een nieuwe en

bloeiende industrie ontstaan: een .oorlogskindje, dat
echter een zoete winst in de zakken der onderne-
mers dekt vloeien, omdat het een product op de
markt brengt, waaraan een ?oo groote behoefte
bestaat, dat de gezamenlijke ondernemingen niet
aan de vraag kunnen voldoen, al werken zij dag en
nacht op volle capaciteit. Het is. de z.g. turfcokes-
industrie, zonder welke óp het oogenblik het ver-
voer per auto belangrijk minder zou zijn, dan thans
het geval is. T^rfcokes -is n.l. een uitstekend pro-
,duct. voor de gasgeneratoren.

De wijze waarop deze echter geproduceerd wordt
heeft bedenkelijke vormen aangenomen. Immers, de
geheele industrie draagt de kenmerken van slechts
tijdelijk bedoeld te zijn. De productie is zoo goed-
koop mogelijk gehouden.
J*Kar het onderzoek, dat het Arbeidsfront in deze

fabrieken instelde, bracht toch .e'enige merkwaardige
feiten aan het licht, in dit uithoekje van Neder-
land. In de eerste plaats is absoluut geen rekening
gehouden met de menschen, die in deze onder-
nemingen moeten werken. Alles is er vies en in-en-
in vervuild, en de'aard van den arbeid kan niet
anders dan hoogsfnadeelig voor de gezondheid zijn.

De ovens staan in het vrije veld, in lange rijen
naast elkaar. Wij zagen er, die uit metselstèen ver-
vaardigd waren, maar in een andere onderneming.
werd met plaatrjzeren ovens t.fpotten" zegt men
daar) gewerkt. De ovens of potten zijn ongeveer
twee meteV hoog en'bij lederen pot zijn vier schoor-
steentjes . aangebracht, d^e een dikken, zwaren en.

"verstikkenden rook verspreiden, waarin salpeter- en
ammoniakgassen voorkomen, twee giftige dampen.
Tusschen deze ovens werken mannen en meisjes,
kinderen eigenlijk nog van 14 tot 18 jaar. Zien kun-
nen ze elkander ternauwernood in dezen dikken
mist, die de ademhalingsorganen en de zintuigen
hevig prikkelt. Velen hebben dan ook ontstoken
oogen.

En met de regelmaat van een klok rijden daar
tusschen de potten de lorries maar aan"; ~ zij brengen
de turven van de schuit naar de ovens.' die door de
mannen en meisjes gevuld worden. Een van beiden
en niet zelden is dit het meisje, kruipt daartoe door
het yulgat in het binnenste van den bijenkorf-
achtigen oven en neemt de turven 'aan, die de ander
van buiten af aangeeft, om ze netjes op te stapelen.
Nog erger is het echter, wanneer de verkoolde tur-
ven later weer uit den oven gehaald moeten wor-
den. De mannen, die dit „frissche" werk moet'en op-
knappen zien zwarter dan de zwartste schoorsteen-
veger.

De verkoolde turf wordt tenslotte naar de fabriek
getransporteerd, waar zij in z.g. „brekers" tot cokes
vermalen worden. Van een stof-afzuig-inrlchting
is echter geen sprake. Dikke wolken zwart stof ver-
spreiden zich door de werkplaatsen, alles bedek-
kend met een laag vuiligheid. De toestanden zijn
erger dan middeleeuwsch, om nog maar te zwijgen
van de „hygiënische" maatregelen. Wij zagen een
fabriek zonder...... waschgelegenheid Wel was er
iets „in de maak", maar. het waschhok (voor man-
nen en vrouwen samen)'werd «óó onoordeëlkundig
en op'een koopje aangelegd, dat men het geld voor
den bouw besteed, beter in het kanaal had kunnen
gooien !

Na een verblijf van een minuut of vrjf tusschen
de „potten", waar we dreigden te zullen stikken,
snakte iedere medewerker van het Arbeidsfront, die
zich daar gewaagd had voor een onderzoek al naar
friésche lucht. De mannen en meisjes, die er werken
hebben echter in de twee jaar, die een dezer bedrij-
ven nu al bestaat nog geen dag vacantie genoten.
En wanneer niet de sociale voorman er achter heen
getrpkken zou zijn, zouden deze harde werkers zelfs
hun vrijen Hemelvaartsdag nog uit eigen zak heb-
ben moeten betalen, omdat het bedrijf er niet
mee uitkomt ! In koortsachtig tempo wordt hier
geproduceerd, de zakjes turfcokes stroomen de
fabrieken uit, vinden hun weg regelrecht naar d«
verbruikers, die als maar om méér schreeuwen-
Maar het bedrijf kan er niet mee uit

Omdat de „olde baas" ziek Is......
Bij deze toestanden Is dan de werkelijke veen-

arbeid nog heilig. Hier wordt tenminste nog In God*
vrije natuur gewerkt......



Het is een vriendelijk en beminnelijk volk, dat
daar dag aan dag de venen in trekt om den broode.
De veenarbeider is het klagen verleerd in zijn
eeuwige miskenning en achteruitstelling. Hij steekt

-de turf, hij spit en hij graaft en vraagt niet meer...
-Afaar in het diepst van zijn wezen knaagt het on- -
recht, dat hem en zijn gezin wordt aangedaan.

Ook hier dus toestanden, die de doorsnee Neder-
lander niet voor mogelijk zou hebben gehouden.

In Klazienaveen-Noorti, het hartje van turfland,
hebben wij een gesprek aangeknoopt met een vrien-
delijke 73-jarige vrouw in Drentsche kleederdracht.
Zij was bezig met het „opdijken" van fabriekstur-
ven, omdat „d'olde baas nlet'n zeer been op bed
lei" en dit werk dus niet meer kon doen Die ,.olde
baas" is intusschen 76 jaar en „geniet" een ouder-
domsrente van drie harde guldens in de week. Vier-
en zestig jaar lang heeft hij in het veen gewerkt en
wanneer hij nu met zijn vrouw samen een dag lang
hard aanpakt, kunnen^ zij nauwelijks drie gulden
Per dag verdienen in het veen, dat het eigendom
Is'van den multi-millionnair Scholten. Pensioenrege-
lingen bestaan in het veen niet. Het is tobben en

sloven, een geheel menschenleven lang, zonder on-
derbreking, zonder vacantie, zonder uitzicht op een
onbezorgden ouden dag en zonder een inkomen,
dat aaiyde- minimumeischen voldoet, ja, erger nog,
dat niet half toereikend is om de benoodigde levens-
middelen op de distributiebonnen te kunnen koo-
pen

In Emmererfscheidenveen_troffen wij het nog een
beetje gortiger aan. Hier waren vrouwen 'bezig de
bagger te snijden. Met plankjes onder de voeten
gebonden ploegden zij het zware mes twintig centi-
meter diep door de taaie bagger. De kinderen ver-
maakten zich met ee.n pop tusscheri de turven en
de allerkleinsten sliepen in hun kinderwagens langs
den "kant van de veenderij.

Terwijl dus de moeders met veel te zwaren arbeid
zich afsloven. om. na getianen arbeid nog eens thuis
te kunnen beginnen met het huiswerk en bereiden
van de maaltijden, werken de vaders op een van de
turf cokes- of turfstrooiselfabrieken. Vader en moe-,
der brengen dan samen een karig weekgeldje in,
waarmee ze er ternauwernood het leven in kunnen
houden.

Hier werkte de vader op een persturf veenderij. Het
beeld, dat deze wijze van vervening bood was ook
al niet erg bemoedigend. Het werken aan den loo-
penden band. het spitten en graven, het Is alles
zéér, zéér zware arbeid, die de menschen geen
oogenblik laat om even op adem te komen, behalve,
wanneer de stoommachine het per ongeluk begeeft.
Een van de werkers verzekerde ons, dat dat regel-
matig voorkomt. Meestal is er dan een halve dag
mee gemoeid om de machine te repareeren. wat dan
op de weekloonen gekort wordt.

Het leven van den veenarbeider is hard,. noode-
loos hard. En het resultaat van zijn arbeid* is van
het grootste nut voor de volksgemeenschap. Het
is een tegenstelling, waaraan met bekwamen spoed
een einde moet worden gemaakt. Het Nederlandsche
Arbeidsfront heeft reeds de nopdige stappen in
dezen ondernomen. Het zijn de eerste stappen op
den goeden weg; den weg, die leiden moet naar een
redelijke bestaansmogelijkheid voor allen, die in
het veen hun boterham verdienen.

PIET KAAS.

•Door een intensieve beoefening van alle soorten De slagwerkers vanViet orkest. De muziek vormt een Tijdens het gewone onderricht, dat in'de ochtend-
Sport worden het Lichaam en de geest gestaald. belangrijk onderdeel van de opleiding op de Reichs- uren plaats vindt.

schule. (Foto's-Arbeid - Feüinga l - Voïksche Werkgemeenfchap 2)

WAAR LEIDERS GEKWEEKT WORDEN
De Reichsschule in Valkenburg

In één van de mooiste streken van ons land, In
de omgeving van Valkenburg, verrijst een machtig
gebouw, dat een groot aantal geüniformeerde
Jongens herbergt. Het is Reichsschule Valkenburg.
Wie, afgaande op den naam, meent hier met een
Duitsche school te maken te hebben, vergist zich. •
Men' vindt hier ongeveer voor de helft Neder-
landsche jongens tezamen met Duitsche.

Het karakter van deze school is wel geheel anders
dan dat van de onderwijsinrichtingen, die wij
kennen. Hoofddoel is'hier niet het bijbrengen van
een zekere hoeveelheid kennis, maar het*kweeken
van leiders. Daarom worden in de eerste plaats niet
Jongens uit bepaalde standen opgenomen. Het gaat
er om den f linksten jongens een kans te geven. Het
geld van de ouders speelt daarom geen rol. De vraag
Is slechts, of de jongen de geestelijke en lichame-
lijke eigenschappen bezit, die hem geschikt maken
voor een leidende plaats. Voor de toelating geeft
ook niet de stand van hun kennis den doorslag,
maar het geheel van geest, lichaam en karakter.
De geschiktste jongens worden dan op proef ge-
nomen. Pas wanneer de jongens ook tijdens -een
Proeftijd geschikt blijken, worden zij definitief toe-
gelaten.

Het schoolgeld is In vertiouding tot het inkomen
oer ouders vastgesteld. Voor kinderen van onbemid-
delde ouders staan kostelooze plaatsen open, wat
ook het geval is voor kinderen uit kinderrijke ge-
tinnen en van weduwen. \

Door' dit systeem is het mogelijk, dat ongeveer
dertig: procent der jongens uit arbeidersgezinnen
komt. De school geeft den kinderen onderwijs, kost,
Inwoning, kleeding, verzorging bij zieKte, enz. Zoo
mogelijk geven de ouders een klein zakgeld voor
het betalen van allerlei onkosten. Eens per maand
krijgen de jongens twee dagen vrij om naar huis
te gaan, terwijl zij in de vacanties ook geheel
Vrij zijn.

Het onderwijs omvat Nederlandsen, Duitsch,
Engelsen, Latijn, natuurkunde; scheikunde, biologie,
geschiedenis, aardrijkskunde, muziek, teekenen en
lichamelijke opvoeding. Het gewone onderwijs wordt

Zij, die uitverkoren worden, om het volk te
leiden, dienen uit dat volk zelf te Komen. Niet
uit een bepaalde bovenfaag, doch uit alle lagen,
want voor leiders van een volk, d.iv.z. roor
menschenleiders, komt het niet aan op rang,
stand of geld, doch op persoonlijkheid.

te Dit standpunt, dat, ook het Nederlandsche
Arbeidsfront huldigt én dat in zijn organisatie
en werkwijze naar voren komt, wordt ingeno-
men door de leiding van de Reichsschulen,
'waar de parel van de jeugd zoodanig wordt
opgevoed, dat deze jongeren de besten 'van
hun volk zullen zijn.

In de morgenuren gegeven, terwijl de jongens 's mid-
dags met hun opvoeders naar bosch en hei gaan
voor velddienst en sport, of hun tijd doorbrengen
met muziekbeoefening.

Om werkelijke leiders te kunnen worden, moeten
de jongens de meest verscheidene beroepen leeren
kennen. Daarom gaan de jongens op 16-' of 17-
Jarigen leeftijd voor twee of drie maanden naar
de mijn, in de fabriek en naar den boer. Daar leeft
de jongen geheel als arbeider, zonder eenig bijzonder
voorrecht. Hij is in den kost bij zijn mede-arbeiders
en betaalt zijn kostgeld van zijn loon.

Zoo moeten zij den arbeid in al zijn vormen
leeren kennen. Hoe meer zij zich in het leven der
werkers hebben ingedacht, des te betere leiders
zullen zij later worden.

Voor de voltooiing van hun . opleiding gaan de
Jongens op lateren leeftijd op reis naar de ver*
schillende landen van Europa.

De opleiding duurt acht jaar.- Aan het einde
daarvan moet de jongemafi bewijzen, een flinke
kerel met een ruime levensopvatting te zijn, dien
men vol vertrouwen het leven in kan. laten gaan.
Hij Is vrij in de keuze van zijn beroep Hij heeft
het recht alle vakken aan een universiteit te gaan
studeeren, terwijl zijn einddiploma gelijk staat met
een einddiploma H.B.S. Als de Jongen verder gaat

studeeren, wordt er voor gezorgd, dat het geld geen
belemmering zal - vormen.

Zoo worden thans in Valkenburg — het is de
bedoeling meerdere van deze scholen op te richten
— reeds vele tientallen jongens opgeleid door zorg-
vuldig gekozen opvoeders.

Gekozen uit erfgezonde' ouders, ieder met eeri\be-
slist meer dart middelmatigen aanleg, hebben zij
een groote kans. Ook thans is er de mogelijkheid
om tien- en elfjarigen voor de school op te leiden.
De Reichsschule Valkenburg geeft op aanvrage
gaarne alle gewenschte inlichtingen.

De stichting van dit soort scholen, die men In
Duitschland kent als Nationaal-politieke opvoe-.
dingsinstellingen, heeft tot doel een totale opvoe-
ding te geven, waardoor een nieuw type ontstaat.

Men wil de opleiding brengen van het zuiver en
alleen overbrengen van kennis tot totale opvoeding,

•die zooveel mogelijk alle menschelijke krachten om-'
vat. Een volk, dat ook voor de toekomst voor leiders
wil zorgen, moet de laag, waaruit die voortkomen,
voortdurend aanvullen door de gemeenschapsopvoe-
ding der jeugd. Doel van de opvoeding in de Reichs-
schulen is het kweeken van persoonlijkheden, vast
van karakter en wereldbeschouwing, gestaald naar
lichaam en geest, tot de daad bereid en gebonden
aan hun volk. De school stelt, harde eischen. De
selectie is zeer zorgvuldig. Maar aan den anderen
fcaat staat de opleiding voor een ieder open, die
aan de lichamelijke en geestelijke eischen voldoet.

Reeds nu is er een groote belangstelling voor
dezen vorm van opvoeding. In de toekomst zullen
ongetwijfeld nog meer Nederlandsche en Duitsche
Jongens elkaar hier vinden' om onder leiding van
Duitsche en Nederlandsche leerkrachten de acht-
jarige opleiding te beginnen.

Tenslotte een enkel woord over de opvoeders. Zij
moeten bovenal een warm hart hebben voor de
zorgen en vreugden der jongens. Een nauwe band
van kameraadschap moet jongens eri opvoeders
verbinden. De jungens blijken dan ook reeds na
korten tijd zich volkomen thuis te voelen In de
gemeenschap der Reichsschule.



(29)
Er ?was werk in 't zicht. Nu eens geen werk-

verscnaffing, die in hun gedachten gelijk stond met
water naar de zee dragen, doch eerlijke arbeid, vak-
werk. waarvoor„een loon betaald zou worden van...

Niemand wist het rechte. Het groote nieuws was
niet onverminkt tot in de veenderijen doorgedron- .
gen. Gaande van mond tot mond, nam het de meest
fantastische vormen aan, en zelfs de meest ver-

. stokte twijfelaar geraakte onder den indruk van het
groote plan dat met één slag aan alle crises en
malaise een einde zou maken.

Er kwam werk aan den winkel. Een der grootste
s toom va art maatschappij en ging haar vloot vernieu-
wen én uitbreiden. Het aantal der schepen dat op
stapel gezet zou worden was nog niet besend, doch
volgens de gemiddelde raming werden het minstens
zes snelvarende passagiersschepen van zoodanige
afmetingen dat de „Normandie" in elk daarvan be-
hoorlijk opgeborgen kon worden.

Nog lang gonsden dien avond de gesprekken door.
de benauwde barakken. Hier en daar laaide een
ruzie, op tusschen ex-metaalbewerkers die elkaar
trachtten te overbluffen met fabelachtige getallen
van: — in lang vervlogen tijden -- eigenhandig
weggeslagen klinknagels. Elders kwamen verhalen
los over ongeloofelijke prestaties op het gebied van
platen buigen, spanten trekken, en de nog onge-
loofelijker stommiteit van bazen en ingenieurs die
het altijd en eeuwig bij het verkeerde eind hadden...
de stommelingen...!

Her, en der golfde het rumoer. Dan vlakte het af,
en.-^regen de enkelingen hun kans om, betoögend
en overbluffend, aan te toönen dat zij persoonlijk,
maar dan ook zij alleen, straks die zes schepen
gingen bouwen, en' dat al de anderen die nooit
geleerd hadden een „dolly" vast te houden, maar
rustig door moesten gaan met het land van Vollen-
hove andersom te leggen. Tenslotte was je vakman
of je was het niet! „De kleermakers van de kouwe
grond moste nou maar es begrijpe...!"

De kleermakers begrepen het. En ook de schippers
van Beukendorp, en al de anderen, die niet tot de
metaalbewerkers gerekend werden. Voor hen. was
heel even de poort naar het beloofde land. open-
gegaan; een enkele blik was hen gegund in een
toekomst zonder stempelkaart of veenput... dan
vielen ze terug in neteneden, zonder hoop, zonder
uitzicht...

Want allen,, die hun vakkennis verzameld hadden
buiten de poorten der scheepswerven, hadden geen
kans, dat stond bij voorbaat vast. Aan kleermakers

• of sleepbootkapiteins was daar geen behoefte, en de
meest ontwikkelde vakman stond er naast, als hij
niet van huis uit tot de scheepmakers gerekend kon
worden.

En zij, die wel daartoe behoorden, sliepen <lien
avond in .met de verkwikkende gedachte, dat- de
wereld heusch nog niet zoo erg beroerd in elkaar
zat. Voor hen was de crisis voorbij. Klaar.

Het waren niet uitsluitend de eenvoudigen van
geest, die meenden, dat door dit werkobject de wel-
vaart met één slag terug zou keeren. Weliswaar
bleken de eerste geruchten aangaande het aantal te
bouwen schepen schromelijk overdreven, en kon dit
getal- gevoegelijk tot één ' worden teruggebracht,
doch de aanbouw van dit eené schip was, volgens
de groot-opgemaakte persberichten, ruim voldoende
om het nationale bedrijfsleven tot ongekenden blcei
te brengen.
s Klaas Bakker las een voor een de schreeuwende
slagzinnen, die over de volle breedte van het avond-
blad gedrukt Stonden.

Tienduizend arbeiders gedurende drie jaren werk!

De crisis overwonnen! Reddend initiatief!
"'„Wat beteekent dat'?" informeerde Kors die. over

den schouder van Klaas, de groote letters bijeen-
spelde.

Bakker gaf niet direct antwoord. Moest hij mee-
doen om bij de kameraden een kunstmatige hoera-
stemrhing te kweeken? Willens en wetens hen bTt}
maken met een dooie musch? Of aantoonen, dat
10.000 arbeiders nauwelijks iets meer beteekend»
dan de bekende druppel in den emmer? Voorreke-
nen, dat er, na deze 10.000, nog ruin» 425.000 werk-
loos bleven? Hij wist het niet, en Kors wachtte
vergeefs op antwoord.

Het zou voor Korsie geen verschil maken of er
tien dan wel honderdduizend aan het werk gingen.
En evenmin voor Bart en Henk, want geen van hen
was volwaardig metaalbewerker. En hijzelf? Klaas
maakte zich geen illusies. Er waren teveel jaren
voorbij gegaan, sinds hij de bankwerkerij was uitge-
loopen; teveel was er in dien tijd veranderd in
techniek en werktempo. Hij zou niet meekunnen In
den wedloop met den tijd...

Reddend initiatief! Engelsche scheepswerven
schreven lager in, doch het werkobjeet blijft in
eigen land, mits de vakvereenigihgen der arbeider»
vrijwillig medewerken aan een herziening der thans
geldende loonen! _^

Noodig is: een verlaging derfuurloonen met 5
procent!
t Beroep op de metaalbewerkers om dit bij uitstelt

nationale werk in eigen land te houden!
Het beroep op de „nationale" gezindheid der arbei-

ders was niet tevergeefs. Vijf of tien procent,, des-
noods twintig, het maakte geen verschil voor hen
die jarenlang het leven rekten op minder dan de
helft van een minimum inkomen. Zoolang het loon
op de scheepswerf nog enkele centen uitstak boven
dat in de werkverschaffing, waren ze bereid alles te
aanvaarden, in welken vorm het ook geboden werd.
De zoo vaardig gehanteerde hongerzweep had het

•laatste spoor van verzet er meer dan afdoende ult-
gerammeld.

(Wordt vervolgd.)

Agenda „Vreugde en Arbeid"
Lich. Opvoeding

Zwemmen

Groningen.
Afzwemleest in tiet Noorderbad te

Liromngen Aangifte van deelname en
alle. verdere Inlichtingen op de zwem-
uren en aan net Plaatselijk Kantoor van
Het Nederlandsche Arbeidsfront rurf-
^itigpi 75 te Groningen

Eveneens zullen afzwemfeesten wor-
cien gegeven op 13 Juli a.s. in het
S p ó r t f o n d s e n b a d t e A m e r s -
f o o r t en op 25 Juli a.s. In het Sport-
t ' o n d s e n . b a d te B r e d a .

N AT U U KB A DEN
xuierstoort.

Door bemiddeling van de Gemeenschap
.Vreugde en Arbeid bestaat de moge-

lijkheid om reductie te verkrijgen op
ie abonnementsprijzen van het Natuur-
oad Blrknoven. De leden van het N-.Ar.-F.
die via hun plaatselijk kantoor
een abonnement aanvragen, krijgen dit,
tegen Inlevering van een pasfoto, en
ander overlegging van het lidmaat-
schapsboekje van het N.A.P tegen een

sterk ^verminderden prijs Overbodig
mede te deelen. da* door dezen maat-
regel een groot aantal w e r k e r s in de
gelegenheid wordt gesteld -een abonne-
ment voor dit fraaie Natuurbad te ver-_
krijgen, voor wie zulks anders niet zoo
eenvoudig geweest zou zijn. Een groot

-aantal leden van het N.A.P. zijn dan
ook reeds in het bezit van een goed-
koop abonnement, en genieten reeds de
voordeelen daarvan ^ door met hunne
gezinnen hun vrije,uren In deze gezon-
de, omgeving door te brengen

voor verkrijging van. abonnementen
wende men zich tot het Plaatselijk.
Kantoor van Het Nederlandsche Ar-
beidsfront. A'mersfoort. Snoê'ckaertlaan

Hengelo.
Strandbad de Zwaaikom Belangrijke

reductie voor N.A F-leden, nl.: abonne-
ment: Ie lid v gezin ƒ5.—; 2e lid v

. gezin ƒ4 .—, 3e lid v gezin ƒ3.50 Kin-
deren beneden 13 jaar: Ie kind v ge^ln
f3.— 2e kind -v. gezin f2.50: 3e kind

TT. gezin / 2.—
Strandbad De Waarbeek Abonn.-prijs

vader C 3.10. moeder f 2.10. kind f 1.05
Aanmeldingen en nadere Inlichtingen

bij het Plaatselijk Kantoor van het N.A.P.

Middelburg.
De. leiding van' de Zwemscnool Mldd«lburg is

gegeven van Vreugde en Arbeid
De pftjzen van abonnementen enz zijn ala

De prijzen

vana: heden geheel in 'handen

abonnement
2 personen uit één gezin
3 personen ................ .
4 personen of meer .........

volgt vastgesteld:
waren: worden

v. niefr-
" leden .
N.A.P.
/ 6.—
., 10.—

/ 8.—
.. 13.—
„ 17.—
..20.—

,13.—
, 15—

voor
«eden
N.A.P.
ƒ3.—
„ 6.—
„ B.50
„7.50

voor volwassenen
voor kinderen (14 Jaar)

tien enkel bad
Met zwemles
tóen weekkaart ...............
Met zwemles .................

- S.—

0.60
0.75
2.—
3.50

.. 6.—
3

l' 0.30
.. -9.75
. 1.50

„3.—
„1.50
„015
., 0.30
„ 0.75
„1.50

Voor militairen gelden de prijzen, die voor N.A.P-leden zijn vastgesteld Onder
nnrteren worden verstaan personen tot" en met 14 jaar, f-

Maandag- en Dinsdagavond na half acht zal de school geopend zijn a ƒ i.— per
oersoon vdor het geheele seizoen voor N.A.F .-leden

weg. Telefonisch te bestellen onder ur.
110677. Tevens bij de N.A.P.-boden. en
Soc. Voormannen

Lelden.
Zondag 11 Juli: Stadsgehoorzaal. Aan-

vang 10 uur v .m.: Circusvoorstelling
met het circus „Mandera". Kaarten a
-ƒ0.50 voor N.A.F -leden en ƒ 0.75 voor
niet-ledeu zijn verkrijgbaar bij Bapen-
burg 34.
Rotterdam.

.Zondag "11 . Juli: Clrcusvoorstelllng
met het circus Saltarino (standplaats:
Dordtschelaan, tegenover Silo), aanvang .
1O uur v.m. Kaarten a ƒ0.80 voor N.A.
F.-leden en ƒ 1.25 voor nlet-leden zijn
verkrijgbaar bij Westzeediik 78 en de
overige bekende adressen

Cultiireele ontspanning
Den Hang.

• Zondag 11 Juli: Odeontheater. Aan-
vang 10.15 uur. Vertoond wordt de Ufa-
ftlm „Gelukskinderen" (Glückkinder)
met Lilian Harvey en Wllly Fritsch.
Toegang alle leertijden.

Zondag 18 Juli: Astatheater. Aanvang
10.15 uur. Vertoond wordt de Ufafilm
..Gelukskindereu (Glückkinder) met
Lilian Harvey en Willy Fritsch. Toe-
gang alle leeftijden.

De toegangsprijs voor beide voorstel-
lingen bedraagt ƒ 0.40, zoowel voor leden
als niet-leden van Het Nederlandsche
Aroeldsfrtmt. Kaarten zijn verkrijgbaar
bij hetrV. en A.-Inl.bureau a. d. Hof-

Zeilcursussen
Groningen — Op net Paterwoldsche-

meer .zullen zeilcursussen worden ge-
geven'

Het cursusgeld oedraagf voor leden
»ari net N.A.F / 4.5O. niet-leden r 5.75
per persoon Hierbij :s net materiaal
(zooals gebruik van ooott inbegrepen.

Aanmeldingen en nadere Inlichtingen
bij de bekende adres&en.

Athletiekcursussen
Eindhoven.

Hier zal eveneens een athletlek-cursu»
gehouden worden De cursusprijs be-
draagt 14.25 voor leden en ƒ 5.75 voor
niet-leden Aanmeldingen en nadere
Inlichtingen bij het Plaatselijk Kan-
toor. Willemstraat 28. Eindhoven

Afstandsmarschen
Utrecht.

Op Zondag 11 Juli a.s. zal een wan*
delmarsch georganiseerd worden in de
omgeving van de stad Utrecht. Totale
afstand van het parcours 20 KM Aan-
vang des morgens 11 uur

De kosten van ceelname bedragen 4O
cent voor leden van Het Nederlandsche
Arbeidslront. en 55 cent voor niet-leden,
indien zij individueel meeloopen In
groepsverband i b i j een mttSimum ,van
15 personen ,iit êèn bedrijf) 35 cent per
persoon Wandelsport. gezonde sport

Aanmeldingen en fladere inlichtingen
bij het Provinciaal Bureau van het
N-A.F.. Maliebaan 14. utrecht, de plaat-
selijke kantoren en de Sociale Voor-
mannen.

G roomsen.
Op Zondag 25 Juli a.s. zal een wan-

delmarsch georganiseerd worden in de
omgeving van de stad Groningen. To-
tale afs'tand van het parcours, 20 K.M.,
Tijdstip van de start 10 uur v.m.

Ieder, die deze marsch uitloopt ont-
vangt een herinneringsprijs. .

De kosten van deelname zie boven.
Aanmeldingen en nadere inlichtingen

bij het Provinciaal Bureau van Het 'Ne-
derlandsen Arbeidsfront, Westerkade 10,
Groningen, de Plaatselijke Kantoren en
de Sociale Voormannen

Abcoude.
Op Zondag 25 Juli a.s. zal een wan-

delmarsch georganiseerd worden in de
omgeving- van Abcoude. Totale afstand
van-het parcours 20 K.M Aanvang des

.morgens 10 uur
.De kosten van deelname zie Doven.
Aanmeldingen en nadere Inlichtingen

bij het Provinciaal Bureau van Het Ne-
derlandsche Arbeidsfront, Prins Hendrik-,
kade 49—51, Amsterdam, de plaatselijke
kantoren en de Sociale Voormannen.

RECTIFICATIE.
In tegenstelling met eerder gepubli-

ceerde berichten wordt de ' Provinciale
HulsvlLjttentoonstelling in de Groote
Burgerzaal van het Stadhuis te Rotter-
dam, niet van 3—10 Juli a.s., doch van
ld—18 Juli a.s. gehouden. Een keur van

v.'erkstukken, vervaardigd door kinderen
zoowel als oudereu zult u kunnen be-
wonderen.

AAN ALLE BEZOEKERS UEB
VOORSTELLINGEN VAN'

„VUIÏUGUE EN ARBEID". -^
Te laat komen ,en vóór het

eimje der voorstelling opstaan
en/of zich klccdcn is een onver-
diende beleeüigiug voor de artis-
I n n ; daarom is liet verboden .op
te .staan voor het doek voor de
U i i i t s t r maal gesloten is.

Reizen en vacantie
MOOI LIMBUKG.

. Tot 7 Augustus a.s. kunnen door ons
geen plaatsen meer worden besproken
In Valkenburg, omdat het hotel gedu-
rende dien tijd reeds geheel is volge-
boekt

Om teleurstelling te voorkomen, l*
spoedige bespreking voor de overage
dagen gewenscht • •

Wij vermelden nog even den pension-
prijs. /4.15 per persoon per dag. Kin-
deren tot 8 }aar ƒ 2.10

Aanmeldingen en inlichtingen DI) de
Provinciale Bureaux van Het Nederland-
Bche Arbeidsfront en bij het 'Centraal
Bureau van „Vreugde en Arbeid"-. Ara-
stel 224 — 226 te Amsterdam-C.

Het Vacantle-oord Beekbergen te Beek-
bergen is tot 28 Augustus a.s. geheel
volgeboekt.

Van 28 Augustus tot 4 September a.s.
Kan nog plaats worden besproken N»
dien tijd niet meer

VACANTMiOOKD BOSCH K.N HEIDE.
' Met Ingang van 31 Juli a.s. kunnen
weer plaatsen worden gereserveerd m
het Vacantleoord Bosch eti Helde te
üödel.

De volgende bepalingen dienen hierbij
echter In acht te worden genomen. Er
wordt nog slechts geboekt van ZataP-

. dag tot Zaterdag ( aankomst" en vertrek
v«ór diner) gedurende één week.

Voor kinderen beneden den leeftijd
van 8 Jaar kunnen g e e n plaatsen wor-
den gereserveerd

Aanmelding kan uitsluitend geschie-
den door het Inruilen van een aanvraag-
formulier op de Provinciale Bureaux
resp. Plaatselijke kantoren van Het Ne-
derlandsche Arbeidsfront .tegen betaling
van minstens f 5 . — inschrijfgeld.- ' ,

Van bovengenoemde bepalingen kan
onder geen enkele voorwaarde worden
afgeweken.

De pensionprijs bedraagt voor volwas-
senen ƒ 3. — per dag. voor kinderen van
8—13 Jaar ƒ 2 10

Naast olie geldige levensmiddelen-
bonnen cehoeven slechts handdoeken
medegebracht te worden.

Het Vakantieoord" is te bereiken per
N.V. Veluwrche Autodienst en wel van-
.uit Harderwijk en Apeldoorn, vertrek-
tijden (wijzigingen In de dienstregelin-
gen voorbehouden): vertrek uit Harder-
wijk 7. 13 en 16 ui;r (duur der reis 40
minuten); vertrek uit Aoeldoorn
(markt) 9. 13.30 en 16.30 uur (duur der
reis 50 minuten)



Wij spraken
met Kameraad Alofs
over de
opheffing der
Werkloozenkas

Met de opheffing van de' Werkloozenkas Is voor
het Nederlandsche Arbeidsfront. een nieuwe periode
begonnen, Tot dusverre betaalden de leden immers
voor deze Werkloozenkas een speciale bijdrage, wel-
ke thans is vervallen. Dit beteekent in de practijk
vrijwel een halveering der contributie.

De •man, wien dit probleem wel zeer ten harte
gaat, ts kameraad B. A. Alofs, de leider van de
Hoofdafdeelinff Geldsaken van Het Nederlandsche
Arbeidsfront. We hebben ons dan ook tot hem ge-
wend om zijn meenïng te hooren over een en ander.
. „Bestond er thans een directe aanleiding om tot
afstooting van de Werkloozenkas over te gaan?"
vroegen wij kameraad Alofs.

Dit is niet het geval. En dit blijkt reeds daaruit,
dat het Arbeidsfront reeds in September van het
vorige jaar in overleg trad met het Departement
van Sociale Zaken om een regeling te treffen voor
Ae werkloosheidszorg in Nederland. Echter reeds
voor dien tijd was de leider van Het Nederlandsche
Arbeidsfront van meening, dat een Werkloozenkas
als erfstuk van het liberaal-kapitalistische bestel in
den boedel van het Arbeidsfront niet paste.

Laten we eens den oorsprong van de Werkloozen-
kassen in Nederland bezien. Zij zijn indertijd ge-
sticht door de' verschillende vakvereenigingen en
hebben in den politieken strijd van het verleden een
niet onbelangrijke rol gespeeld. De vakcentrales be-
schikten over eigen kassen, waarvoor de gelden bij-
eengebracht werden door de leden, en deze kassen
vormden voor de vakbonden zoowel een middel om
leden te werven als een middel^om de leden aan zich'
te binden. v
•De kassen waren in wezen gebaseerd op het verzeke-
ringsbeginsel. Door het betalen \ van een bijdrage,
Vtelke het karakter van een premie had, konden de
leden het risjco van de geldelijke gevolgen van werk-
loosheid van zich afwentelen. Dit beteekende tevens,
dat alleen de georganiseerde werkers een deel van
hun loon offerden om de werkloosheidslasten te be-
strijden en het overgroote deel der ongeorganiseer-
den van dit offer waren vrijgesteld.

De uitkeering voor de georganiseerden was hooger
dan voor de ongeorganiseerden, merkten wij op.

Inderdaad, dit verandert echter niets aan het
Wezen van de zaak. Naar mijn meening zijn er
slechts twee mogelijkheden: of alle werkers dragen
hun deel bij, of de Staat neemt de werkloosheidszorg
op zich.

Waarom zijn bij de oprichting van het Arbeids-
tront de toenmalige kassen niet direct opgeheven?,
Vroegen wij vervolgens aan kameraad Alofs.

Doelmatigheidsoverwegingen dwongen ons de kas-
sen te laten bestaan en dezen samen te brengen in
één Werkloozenkas. •

De oprichting van het Arbeidsfront bracht vele
Ingrijpende organisatorische maatregelen met zich.
En op dat oogenblik was het sociaal niet verant-
woord om de Werkloozenkas op te heffen.

Het Arbeidsfront was verplicht de-zorg voor zijn
werklooze leden op zich te nemen en bovendien de
•bestaande onrechtvaardigheden, wat de uïtkeerin-
oen en de bijdragen betreft, weg te nemen. Het'be-
trof hier een overgangsper{ode en het ging er om de
belangen van de leden op dat oogenblik op de best
mogelijke wijze te dienen.

Het Arbeidsfront was er zich echter van bewust,
dat de Werkloozenkas verdwijnen moest. Het

U luistert toch ook naar.. .
den leider van de afdeeling Propaganda, kam.
G. J. Zwértbreek, die 18 Juli 1943 zijn veertien-
daagsche toespraak houdt, ditmaal over de
distributielijn Hilversum H van 12.30 tot
12.45 uur;
het veertiendaagsche radtokwartiertje, dat
onder den titel: „De sociale voorman maakt
U wegwijs" ditmaal voorkomt in een -bont
Programma, getiteld: „De allemansgading".
In dit bonte programma valt tevens de uitzen-
ding: „Driekaart met stuk" te beluisteren,
evenals een luisterspel en groeten van Neder-
landsche arbeiders, die in Duitschland werken,
aan hun achtergebleven familieleden in het
vaderland.

• De uitzending vindt plaats op Vrijdag 9 en
23 Juli van 19.15 tot 22.00 uur. -"

Arbeidsfront is immers geen verzekeringsinstelling,
waarbij men zich tegen betaling van een premie
verzekeren kan tegen de geldelijke gevolgen van
werkloosheid.

In de toekomst zullen de werklooze leden van Het
Nederlandsche Arbeidsfront dus aangewezen zijn op
den Staat? ~

Voor een belangrijk deel ja. De, uitkeeringen vol-
gens de Rijksregeling zijn lager dan hetgeen de leden
van het Arbeidsfront tot dusverre in geval van werk-
lo'osheid ontvingen. -De leider van Het Nederlandsche
Arbeidsfront heeft zich op het standpunt gesteld,
dat dit financieele nadeel voor hen moet worden
overbrugd. Daartoe is een stelsel van toeslagen en
bijzondere aanvullende uitkeeringen ontworpen. Met
nadruk wijs ik er „op, dat hiervoor geen bijzondere
bijdrage wordt betaald, anders zou het Arbeidsfront
immers toch weer het verzekeringsprincipe in huis
halen, welk beginsel het juist zoo zeer verwerpt.

Treedt' de nieuwe regeling reeds op 4 Juli a.s. in
werking?

Dat zal waarschijnlijk niet het geval zijn. Hoewel
wij sinds September van het vorige jaar in bespre-
king zijn met het Departement van Sociale Zaken
laat het zich aanzien, dat het Departement op 4 Juli
nog niet gereed zal zijn om de werkzaamheden, die
het Arbeidsfront tot dusverre heeft verricht, óver te
nemen.

Wat zal er dan geschieden?
De leider van Het Nederlandsche Arbeidsfront

heeft bepaald, dat tot l Augustus de uitkeeringen
aan werkloozen door zullen gaan, zooals deze in het
reglement van de Werkloozenkas van het Arbeids-
front zijn omschreven. Na dien datum treedt dan
het nieuwe reglement betreffende de bijzondere toe-
slagen en uitkeeringen aan werklooze leden vdn Het
Nederlandsche Arbeidsfront in -werking.

Wij maakten van deze gelegenheid gebruik om
kameraad -Alofs iets te vragen over den omvang van
de werkloosheid onder de leden van het Arbeids-
front. Het aantal werklooze leden is gering, aldus
kameraad Alofs.

i „Terwijl het liberaal-kapitalisme te worstelen had
met een leger van werkloozen en een groote ver-
spilling van arbeidskracht plaats had, is thans Tiet
omgekeerde verschijnsel waar te nemen. Alle Tcrach-,
ten, ook die der Nederlandsche werkers moeten thans
worden ingezet voor de redding van Europa." '

Na afloop van dezen oorlog, die ook over het lot
van den Nederlandschen arbeider zal beslissen, zal
alle energie zich concentreeren op den opbouw. In de
geordende socialistische productie zal de werkloos-
heid niet geheel kunnen worden uitgebannen. De in-
vloeden van de natuur zullen steeds werkzaam blij-
ven. En derhalve blijft er dan plaats voor een werk-
loosheidszorg die echter van geheel ander karakter
zal zijn dan de werkloosheidsverzekering van heden
ten dage.

Als bijlage van „Arbeid" worden thans eens per
maand de volgende vakbladen aan de leden gezon-
den:

Druk en Papier Textiel en Kleeding
Metaal ^ Het Hout . 4

Bouw- en Baggerwerk De Voeding
Landbouw, Veeteelt & Visscherij
Wanneer u nog geen vakblad ontvangt én voor

één der hierboven genoemde bladen in aanmerking
wenscht te komen, dan g'elieve n daarvoor onder-
staanden bon in te vullen en dezen in een enveloppe
als drukwerk met 14 cent porto te zenden aan de
Landelijke Leiding van Het Nederlandsche Arbeids-
front, P. C. Hooftstraat 180 te Amsterdam-Z.
Naam: ............................. . .............................. ...... ,./
Voorletters: ................ : .............. . .......... , ..................
Lidmaatschapsnummer: ........................... ; ...........
Woonplaats: ., ..... ....................................................
Straat: ........................................ ...... No.: .... ........
verzoekt toezending van het vakblad:

Aan verzoeken om toezending van reeds ver-
schenen exemplaren kan niet worden voldaan,
daar wegens de papierschaq.rschte geen exem-

• -plaren in voorraad kunnen worden genomen.
De andere vakbladen zullen in den loop der

komende maanden verschijnen.
SPECIAAL BLAD VOOR HANDEL EN AMBACHT.

Die leden van Het Nederlandsche Arbeidsfront,
welke werkzaam zijn in een handels- en/of am-
nachtsbedrijf, hetzij als ondernemer, hetzij in loon-
dienst, worden erop opmerkzaam gemaakt, dat van

„Arbeid" een speciale uitgave getiteld „Handel en
Ambacht" verschijnt, waarin in het bijzonder de

•sociaal-economische aangelegenheden van deze
sectoren van het bedrijfsleven worden behandeld eq
de verrichtingen der afdeeling Handel en Ambacht
van het Arbeidsfront vermeld.

Zij, die voor deze speciale uitgave in aanmerking
.komen, worden hierbij opgewekt om hnn naam en
adres op te geven aan den Dienst van H»' Nf'»-'?-^-
s«he Arbeidsfront, P. C. Hooftstraat 180, Amster-
dam -Z.

Door het kind

voor het kind

Er is oorlog. Er is vaak levensmiddel'en-
schaarschte. Dan staat moeder urenlang in de
rij om iets te bemachtigen, terwijl, wanneer zij
thuiskomt de andere huiselijke bezigheden
haar wachten, die ook onder deze omstandig-
heden meer tijd eisenen dan gewoonlijk.

Soms is vader er nog om een oogje in het
zeil te houden, om in te grijpen, wanneer zijn
jongens het te bont maken. Maar vele vaders
zijn uit het huisgezin verdwenen, vertrokken

• naar Duitschland of naar elders om ingescha-
keld te worden in het arbeidsproces.

Moeder bleef alleen achter, mét de kinderen,
met een bijna hopeloos zware taak.

Bij den groentewinkel staat ze in de rij te
- piekeren: „Wat zullen die bengels nu weer uit-

halen?"
In samenwerking met den Nederlandschen

Volksdienst heeft de Gemeenschap „Vreugde
en Arbeid" van Het Nederlandsche Arbeids-
front op zich genomen, de moeilijke opgave van
die vrouwen gedeeltelijk over te nemen. De Ge-
meenschap „Vreugde en Arbeid" zal de kinde-
ren voorloopig gedurende twee morgens of
middagen per week bijeen brengen op z.g.n.
knutselclubs.
. Onder deskundige leiding zullen de meisjes
en jongens van 6 tot en met 13 jaar, al naar
hun kunnen aan het werk gezet worden. De
speelgoedstukjes, die doof deze kinderen ver-
vaardigd worden, zullen t.z.t." op een groote
tentoonstelling worden bijeengebracht. Daarna
volgt met Sinterklaas of Kerstmis uitdeeling
der speelgoederen aan andere kinderen.
^ok aan spel en sport is vanzelfsprekend ge-

dacht. Gedurende de vacantiedagen worden de
kinderen tijdens eênige cluburen op sportveld
en speelplaats in de^ gelegenheid gesteld te
ballen» te spelen en te ravotten. Ook hierbij
zal deskundig toezicht aanwezig zijn.

Verschillende moeders zouden hun kinderen
graag op deze clubs zien, maar ja... de kosten
voor dergelijke grapjes zijn altijd-zoo hoog!
Om hen gerust te stellen kan „Vreugde en
Arbeid" mededeelen, dat er. aan het lidmaat-
schap van.de knutselclub in 't.geheel geen kos-
ten zrjn verbonden!!!

Voorloopig wordt de actie „Door het kind —
voor het kind" alleen gehouden in de navol-
gende steden:

Amsterdam, Groningen, Leiden, Utrecht.
„Vreugde en Arbeid" hoopt er echter spoedig

toe te kunnen overgaan ook in andere plaatsen
van Nederland de moeders, wie? echtgenooten
buiten onze grenzen tewerkgesteld zijn, te hel-
pen bij de verzorging hunner kinderen.

Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen op de
Provinciale Bureaufc en Plaatselijke Kantoren
van Het Nederlandsche Arbeidsfront.

Stelt naliet uit! Gaat er dadelijk heen!

* Laat uw kinderen genieten op de knutsel-
elubs van

„VREUGDE EN ARBEID".

WERKPAUZECONCERT BU

DE MARCKMANN-WERF

Op 24 Juni j.l. vond in de groote timmerhal van
de Marckmann-Werf te Kralingscheveer een „We-rk-
pauzeconcert" plaats, verzorgd door de Gemeenschap
„Vreugde en Arbeid" van het Nederlandsche Arbeids-
front en de Nederlandsche Radio Omroep.

Om i uur verzamelde de voltallige bedrij f sgemeen-
schap alsmede een aantal genoodigden, zich in de
tlmmerloods, waar zij door den heer E. Stöhr, Ber
triebsführer, hartelijk welkom werden geheeten.

Spreker richtte een woord van lof aan het adres
van de arbeiders, die door hun bijzondere arbeids-
prestatie recht hadden op een ontspanningsmiddag
en deed de toezegging, dat dergelijke middagen zou-
den worden herhaald.

Het orkest van Otto Hendriks met medewerking
van Erica Rosch, zang en de 3 Jacksons, accordeon,
vergastten tie aanwezigen op een keur van „schla-
gers", welk veel succes oogstten.

Nadat verfrisschingen waren rondgediend, ver-
lenigden zich de talrijke genoodigden aan een een-
pansmaaltijd • in het Zalmhuis te-Kralingscheveer,
waar de heer E. Stöhr werd toegesproken.

De Marckmann-Werf 'heeft met dit werkpauzecon-
cert een prachtig voorbeeld gegeven, wasrbij wij de
hoop uitspreken, dat dit door vele Rotterdamsche
bedrijven zal worden nagevolgd.
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DE GOEDE GEEST

IN HET GEZIN
Dat het gezin de grootste en voor-

naamste opvoeder is van het jonge ge-
slacht en de moeder, uit den aard der
zaak hierbij de meest leidende rol ver-
vult, daar zijn we het vrijwel allen over
eens. Hier volgt vanzelfsprekend uit, dat
de geest, die er in het gezin heerscht, van
overwegenden invloed zal zijn op het vor-
men der karakters van de kinderen. Is
dit de goede geest, dan zullen die kinde-
ren opgroeien tot evenwichtige menschen,
tot menschen, die zich niet alleen voor
zich zelf, voor de eigen persoonlijke be-
langen en gemakken interesseeren, maar
wier medegevoel en meeleven ook tot an-
deren uitgaat. Zij zullen dat alles wal zij
In de "kleine gemeenschap van het gezins-
leven hebben geleerd en beleefd uitdra-
gen in de groote gemeenschap van het
leven van de maatschappij. Daar zullen
de ontvangen lessen rijke vruchten dra-
gen en hun weldoende macht doen geldon.

Beroemde mannen en vrouwen, die
groot, gewichtig werk. hebben verricht in
de wereld, die op het gebied van weten-
schap en kunst de •menschheid ten zegen
zijn geweest, hebben zich gelaafd aan de
bron van het goede gezin, waarin zij zijn
groot gebracht, en was het niet veelal de
moeder, die op hun ontwikkeling den
meest krach tigen invloed heeft gehad; —
vandaar de eerbied en liefde, waarmee zij,
op lateren leeftijd gekomen, van hun
moeder gewagen en haar herinnering
levend houden.

Daar is allereerst het goede voorbeeld
en de verhouding der ouders onderling,
harmonie in het systeem der opvoeding.
Er is niets funester dan de tegenstrijdig-
heid hierbij, de afkeuring van de moeder
en de goedkeuring van den vader, of om-
gekeerd. Dit' tegenstrijdige zal hen in de
achting der kinderen doen dalen en er
onevenwichtige jongens en meisjes van
maken. Zij zullen degenen, van wie de
leiding wordt verwacht niet meer „au
serieux" nemen, de eenheid, de zoo nood-
zakelijke factor voor den goeden geest in
het gezin zal er door worden verstoord.

Zoo komt het, dat men menigmaal «en
kind tegen den vader,, „O, van moeder
mag: het wel", en tegen de moeder „O,
van vader mag het wel", hoort zeggen.
Naast het goede voorbeeld wordt er veel-'
tact vereischt, om dien goeden geest in
het gezin aan te kwecken en te bewaren.
en het is alweer bij uitstek de moeder die
zich voor deze wél moeilijke, doch schuone
taak gesteld ziet. Immers, zij is altijd het
middelpunt der kinderen, zij kan dag aan
dag uit de jonge, nog kneedbare harten '
het kwade weren en het goede voedsel
geven. Zij slaat dit ontluikend leven van
pur tot uur gade. Opoffering, mededeel-
zaamheid, de eigen wenschen niet altijd
op den voorgrond stellen maar ook broer-
tjes en zusjes een kans geven. De bescha-
vende invloed van de moeder kan in één
woord wonderen verrichten in het gezin.
Zij zal het oog moeten houden op de
vriendjes en vriendinnetjes, waarmee haar
kinderen dagelijks omgaan, of in het
milieu, waaruit zij komen de goede geest
heerscht, zoodat zoontjes of dochtertjes
van dezen omgang geen schadelijke mo-
reele gevolgen ondervinden, — dit is van
meer belang, dan de godsdienstige rich-
ting, welke de ouders zijn toegedaan.

Wie in zulk een gezin, waar ernst wordt
gemaakt met de opvoeding, waar de zui-
vere harmonieuze sfeer is geschapen, bin-
nentreedt, zal de rust, de goedgezindheid
die er hun stempel op hebben gedrukt,
weldadig aandoen.

Naast het gezin staat de school, de on-
derwijzers en de onderwijzeressen, om de
kinderen in den goeden geest te leiden,
en dit is zeker van evenveel gewicht als'
het program van het leerplan. Het is van
groot belang, dat dezelfde goede, opvoe-
dende geest tusschen school en gezin be-
staat, dat, wat in het gezin wordt geleerd,
op school wordt voortgezet, en dat in het
gezin aandacht wordt geschonken aan
den goeden geest, waarvan de leerkrach-

ten hun leerlingen trachten te door-
dringen.

Dat dit niet altijd zoo is, doch niet mee-
werkende of tegenwerkende factoren in
het spel zijn, vertelde Max Blokzijl kort
geleden voor de microfoon. Hij deelde uit
hem gezonden brieven mee, dat bij de
onderwijzers klachten waren ingekomen
over de baldadigheid, ja het vandalisme
van de schoolgaande jeugd. De klachten
waren van dien aard, dat de hoofdonder-
wijzer hét gewenscht achtte per brief de
ouders hiervan op de hoogte te stellen en
hen op het wangedrag van hun zoontjes
te wijzen.

De jongens, die natuurlijk door hun
ouders onderhanden werden genomen,
waren hierover zoozeer in woede ontsto-
ken, dat een paar dagen later de geheele
school er aan moest gelooven, alle ruilen
werden ingegooid en nog vele andere din-
gen werden de slachtoffers van hun ver-
nielzucht.

Nu wordt er'dikwijls op gewezen, aldus
de heer Blokzijl, dat de oorlogstijd schuld
heeft aan deze bandeloosheid en dit van-
dalisnte van de jeugd, doch, zoo merkte
hij op, dit verschijnsel is altijd in zeer
erge mate bij de Hollandsche mannelijke
jeugd waargenomen, gezien het vernielen
van pas aangelegde §>arken en plantsoe-
nen, het ruiten ingooien van leegstaande
huizen, enz. Wie veel in het buitenland .
heeft vertoefd, zal dit moeten beamen,
nergens zit deze ongedisciplineerdheid de
jeugd zoo in het bloed als hier. Wij kun-
nen nu en dan in de bladen van een sta-
tistiek kennis nemen, die schrikbarende
cijfers aangeeft, van de sommen, die deze
vernielzucht jaarlijks aan Rijk en ge-
meenten kost.

Onwillekeurig- vraagt men zich af, is
hier het ontbreken van den goeden geest
in het gezin, niet de meeste schuld?
Wordt er wel altijd op gewezen, dat het
eigendom van anderen geëerbiedigd moet
worden, dat medescholieren, superieuren
of medemenschen in het algemeen, niet
worden lastig gevallen of gehinderd? Dit
toch is een eerste gemeenschlpsplicht. •

Niemand zal de kwajongensstreken, die
dikwijls vol humor zijn, afkeuren, doch
het hierboven aangehaalde zijn geen kwaj

jongensstreken, dit is kwaadwilligheid
van de ergste soort, die ordelooze benden
maakt, en moet niet allereerst in het ge-
zin, waar de kinderen hun eerste indruk-
ken opdoen, aleer zij de school getreden,
hiertegen worden gewaakt?

' B. BULSING—v. BESOUW.
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PROGRAMMA VAN DEN
N E D E R L A N D S C H E N

O M R O E P
(Uitknippen en bewaren!)

De met eenJS gemerkte tijden zijn de programma's van Hilversum II
Vet aangekondigde uitzendingen vragen speciale aandacht.

Auteursrechten voorbehouden.

Progr. -overzicht
Agrarische Uitzendingen ...

Cabaret en bonte program-
ma's
Dansmuziek '

Godsdienstuitzendingen

Gymnastiek
Instrumentale voordrachten

Jeugduitzendingën

"
Kamermuziek

Koor
• Lichte klassieke muziek ...

Lichte verstrooiingsmuziek

Dagelijks: 6.45, 7.15, 8.10 ...

Zondags: 7.30, 9.15 en 11.00

Luistersp. en klankbeelden

. Ned. en Eur. volksklanken
Opera en Operette

Orgel . ..
Reportages

Voorlichting; (

a. algemeen» <

l
f

b. politieke
' • l

Ziekenuitzending ...„
B.N.O. Dagelijks:

Zondags:

Zo.
8.13
8.00

9.15
17.00
19.105

10.005

21.451

13.00
16.00§

14.005

16.005

12.15

330
12.15
13.15§
14.305
17.30
19.30
20.15§
22.15

10.00
15.00
17.305
18.15

20.00
15.45
19.10
19.15

14,00
12.45
13.30
20.00$

11.30
11.50
13.001

7.00
9.00

Ma.
7.50

13.00

12.15

9.00
15.00

21.451
7.10
9.15

11.30

11.00
17.00
19.105

14.00

19.15
20.303
23.15

•
10.30
13.05
15.15

-17.20
18.00 §
21.00§
22.15

20.43

17.30§

9.45
19.10

7.40
20.00
21.10
10.15
12.01

18.45

8.45

8.00
12.00

Di.
7.50

13.00

19.15

9.00

21.451
7.10

10.45

19.101

17.30§

22,15

9.30
11.15
13.05
17.00
18.00
23.15

18.05
20.405

19.10
7.40

19.15
19.155
10.30
12.01
14.00
20.155
18.15

8.45

12.15
15.30
12.45
19.00

Zendersluiting Hilversum I
Einde der uitzendingen: Hilversum I 24.00

Wo.
7.50

13.00

12.15
22.15
9.00

15.00
21.453

7.10
21.15

13.45
19.105

17.00
11.30
18.005
20.305
10.15
1100
13.10
15,15
17.305
18.05
19.155

19.45

9.30

19.10
7.40

19.15
10.45
12.01
20.155

18.45

8.45

17.30
9.15

16.45
22.00

22.15

Do.
7.50

1300

12.15
17.00

9.00

21.455
7.10

15.00
17.305
21.30

19.105

11.15
21.00
22.15

23.05

9.45
13.05
14.15
18.00
17.40
18.005
20.303

17.30
20.35

14

18.05

i
19.10
7.40
9.15

19.15
11.00
12.01
14.00

18.45

8.45
10.15

15.30
18.00

, Hilversum II

Vrij.
7.50

13.00
18.45

19.15
12.15
17.305
9.00

15.00
21.455
7.10 •

11.30
18.05

11.00
19.105

18.05
20.409

9.30
13.05
22.15

15.30

17.00
19.151

19.10
7.40

21.15S
10.15
12.01
1B.OO
20.151

8.45
13.05

19.00

22.00

Za.
7.50

13.01)

15.00

9.00

21.45!
7.10
9.15

10.45
15.00
19.105
17.305

15.30?
21.005

10.00
11.00
13.05
14.005
15.00
17.005 '
17.20
19.15
21.00
19.155
19.30

20.00
18.005

20.305
19.10

7.40
14.00
19.35§
12.01 '
20.155

18.45

8.45

10.45
22.00

^

Babbeltje van Dom Niek
M'n beste neven en nichten.,
Het gebeurde 's morgens In de vroegte.

Ik lag heerlijk in m'n bed te doezelen,
toen ik plotseling op schrok door het
piepende remmen van een auto. Ik voelde,
dat er wat ernstigs gebeurde en toen
m'n dochter, die al beneden was, nep,
dat Reg haast onder een auto lag, ver-
stond ik dat -woord „haast" niet' en ik
dacht vast en zeker, dat Reg was over-
reden.

Gelukkig was dit niet hét geval. Wel
had de jongen dicht aan den kant van.
den weg gezeten, toen de auto zoo plotse-
ling moest remmen om een vriendinnetje
van Reg niet aan te rijden. Dat lukte
niet heeletaaal: het meisje werd nog even
geraakt en Reg, die het ongeluk pal voor
z'n ogen. zag gebeuren, rende naar huis
en gilda verschrikt, dat het meisje dood

was. Dat gaf me even' een sensatie. Van
alle kanten schoten de omwonenden uit
hun huizen om te kijken of ze konden
helpen; er werd om een ziekenauto ge-
telefoneerd — mensen van Eerste Hulp
bij Ongelukken keken of het ernstig was;
er kwam een dokter, maar toen de zieken-
auto kwam, bleek het gelukkig niet nodig
dat het méfeje naar het ziekenhuis werd
vervoerd. Des middags speelde ze alweer
vrolijk in onze straat.

En even zo vrolijk gaan wij nu aan
het prijsraadsel. De goede oplossing
luidde: EINDHOVEN.

De gelukkige prijswinners waren: Roe-
lof Holt, j., 14 j., .Wirdum B 216 (Gr.).
Troostprijzen krijgen: Corrie Verheul, m.,
11 j., D 55, Sliedrecht; Tootje van Ber-
kel, m., 13 j., Siriusstraat 31, Hilversum;
Eelkje Knevelman, m., 10 j., Wijnjeterp
23; Nico Packbier, j., 13 j. Kattebeek E
58, Valkenburg en" Annie Berends, m,
Brinkstraat 81, Amsterdam-Oost.

Ditmaal geef ik geen nieuw prijsraadsel
en ook geen correspondentie. Waarom
niet? Dat vertelt volgende keer:

H E R S E N A R B E I D
Oplossing hersenarbeld XIII.

1. Invulraadsel.
a r b e i d
a r a b i ë
a u b a d e
a c c e n t
a r d u i n .
A d JU a r d
a t o n L a
A a l s u m
a g e n d a
A e o l u s
n a r d u a
a z a l e a
a n e m i e
A a r g a u
a m u l e t

. a l l e e n
2. Merkwaardig getal.
Stellen we het getal voor door a b c d,

dan is 4 of 9 x a b c d = d c b a , om-
dat 't beide kwadraten zijn. Het viervoud
kan niet voldoen, omdat a dan even moet
zijn, n.l. 2, terwijl een kwadraat nooit op
2 eindigt. Dus a = l e n d = 9 e n b = 0ï"
Dus a b c d = il)89.

De prijzen werden na loting toegekend
aan: M. Hendrikse, Zaagmolenstraat 126a,
Rotterdam; H. Welling, Wolfsbergenweg
27, Emmen.
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