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De prestatie, basis der sociale orde
H et zicht op de komende

socialistische ordening
wordt verduisterd door het
oplaaiende stof van in
puin vallende huizen. Zij,
die beweren te strijden
voor de vrijheid van den
arbeid, sturen dag in dag
uit hun vertegenwoordigers
om de komst van die nieu-
we socialistische ordening
met alle middelen tegen te
gaan. Deze „luchtridders"
smijten hun bommenlast
neer buiten en binnen onze
grenzen voor de handha-
ving van een stelsel, dat
eeuwenlang de wereld re-
geerde.

Het is volkomen begrij-
pelijk, dat de nabestaan-
den van de slachtoffers
van deze bommenterreur
voorshands volkomen uit
hun evenwicht zijn gesla-
gen. Dit leed is niet te pei-
len. Later, na eenigermate
van den. schok te zijn
hersteld, zullen zij wel-
licht begrijpen, waarom <iïe
„vrienden" ,van Nederland
voor niets terugdeinzen.
Zij willen voorkomen, dat
«»" nieuwe geest vaardig
wordt over de volkeren van.
Europa.

Elders in den lande ver-
laten menschen huis en
haard, omdat het leven
moet worden veiliggesteld
voor mogelijke oorlogshan-
delingen. Aües moet wor-
den gedaan om mogelijk
lichamelijk leed voor hen
te voorkomen.

Deze harde tijd vraagt
veel van de Nederlanders,
ijl het bijzonder van den
werker. Het zou grove mis-
leiding zijn om te zeggen,
dat het Nederlandsche Ar-
beidsfront hem thans in
stoffelijken zin veel kan
bieden. Daarbovenuit gaat
echter de ideëele opgave
van het Arbeidsfront. In
honderden vergaderingen, die overal In den lande worden gehouden,
roepen de sprekers van het Arbeidsfront den werker op om juist op dit
oogenblik de plaats in te nemen in' de gelederen van hen, die hier met
de wapenen van den geest, evenals de Europeesche soldaten met de
wapenen van staal aan de fronten, willen strijden voor het socialisme,
dat geboren wordt uit het volk en gedragen wordt door de prestaties

van dat volk.
Het Arbeidsfront stelt als

eisch, dat als basis voor
die groeiende maatschap-
pelijke orde gelde: de pres-
tatie. De rangorde van de
burgers in die nieuwe so-
cialistische staat zal niet
bepaald worden door het
bezit of het geld, echter
uitsluitend door de presta-
tie.

Zulks beteekent in we-
zen een beroep op de per-
soonlijkheid van eiken wer-
ker Deze erkenning als
centrale figuur der ge-
meenschap wordt den wer-
ker echter niet geschon-
ken; hij dient ervoor te
strijden en zich los te ma-
ken uit den greep der mach-
ten, die hem ook thans nog
in boeien probeeren te
slaan, evenals die machteu
zoovele ondernemers in
kluisters sloegen of vernie-
tigden. Het gaat hier der-
halve om een nieuwe gees-
teshouding van den wer-
ker.

Deze fundamentele wijzi-
ging in de rangorde der
waardeering van arbeid en
geld of bezit, houdt tevens
in, dat de waarde van den
arbeid, van de prestatie
van eiken werker voor
de gemeenschap opnieuw
wordt bezien. En bij deze
herwaardeering van den
arbeid moge het werk van
den mijnwerker als voor-
beeld dienen. Onder het
kapitalisme bepaalde deze
waardeering zich hoog-
stens tot sentimentaliteit
In de nieuwe maatschap-
pelijke ordening kan de
mijnwerker recht doen.
gelden op een bijzondere
plaats.

Deze stelling moge in
dezen tijd van schaarschte,
van wekelijksche gelde-
lijke tekorten in vele wer-

kersgezinnen en wellicht evenzeer den mijnwerker als een schoone
phrase in de ooren klinken, zij raakt het wezen der groeiende socialis-
tische orde.

Voor de verwezenlijking van dit alles dient echter het kapitalisme
te worden weggevaagd. Dat kunnen mede de Nederlandsche werkers
vereenigd in één front van den arbeid bewerkstelligen.

(Teskening Koekkoek)



WAARHEEN GAAT HET MET DEN
NEDERLANDSCHEN WERKER?

Een overzicht van de zaal.

Waarheen gaat het met den Neder-
landschen werker? Talrijke gezinnen
moeten evacueeren, en dikwijls moe-
ten zij achterlaten al datgene, wat
zij na jaren van moeizaam werken,
bij elkaar hebben gespaard. Het is
oorlog.

Waarheen gaan wij. Nederlandsche
"werkers? De door bepaalde groepen
van ons volk zoo vurig gewenschte
Invasie is een schrikbeeld geworden.
Zou zij onverhoopt hier plaats vin-
den, dan zullen de offers niet te over-
zien zijn.

Talrijk zijn de problemen waarmee
de Nederlandsche werker te kampen
heeft. Schier'onontwarbaar lijken ze
hem toe. Om hem juist in dezen tijd
leiding te geven, heeft Het Neder-
landsche Arbeidsfront door het ge-
heele land omstreeks 400 vergaderin-
gen georganiseerd, waarin een ant-
woord wordt gegeven op de in zoo-
vele Nedejlandsche werkersharten
gestelde vraag: Waarheen gaat het
met ons, Nederlandsche werkers?

In de Dierentuin te Den Haag
eprak een dezer dagen de leider van
het Arbeidsgebied Propaganda van
Het Nederlandsche Arbeidsfront, kam.
G. J. Zwertbroek. Ondanks duisternis
en kou, ondanks vermoeidheid, na
de dagelijksche taak, zaten ze daar
ïn de zaal, de stoere kerels, sommigen

(Foto A.P./Griek)

met verweerde gezichten van het
werken in de buitenlucht, anderen
met die gezichtskleur, die getuigt van
het den geheelen dag binnen zitten.
De zaal was volkomen gevuld.

Mocht er dan al hier en daar In
het dagelijksche leven nog een schei-
ding zijn tusschen deze beide groepen,
kameraad Zwertbroek wijst hen op
hun lotsverbondenheid.

Juist voor den werker is deze tijd,
waarin de wetten van den oorlog m
vollen omvang gelden, zwaar. Het
zijn harde waarheden, die de aan-
wezigen moeten aanhooren. Dit is
echter boven alles noodzakelijk, op-
dat zij weten, aan welken kant zij
moeten staan. Juist de laatste weken,
waarin de verhoudingen in het land
zich toespitsen, dient de Nederland-
sche werker te weten, waar hij moet
staan. Het heeft er veel van, of de
strijd om het hart van den Neder-
landschen werker nu eerst recht" is
begonnen. Die strijd is boven alles
een ideëele. Het gaat daarbij tegen
de levensleer van het Westersche
liberaal-kapitalisme en de anonieme
dragers van dat kapitalisme, die ook
in ons land op velerlei plaatsen hun
kleinere en grootere zetbazen hebben,
tegen het bolsjewisme en vóór het
•waarachtige, volksche socialisme. Het

is hier een strijd /om een geestes-
houding.
' Fel klinken de woorden van den
spreker. Over de hoofden van de in
de zaal aanwezigen apelleerden aJj
aan het gezonde verstand van hen,
die niet aanwezig zijn, die meenden
afzijdig te moeten blijven staan. Fel
ook is de aanklacht tegen diegenen,
die nog altijd meenen, het socialisme
dat zich baan breekt, te' kunnen
tegenhouden met «ndergrondsch ge-
kuip.

Het is goed dat dé toehoorders
•weten, hoe de zaken er voor staan.
Het is goed dat zij weten dat het aan
hen. juist aan hen zal liggen, hoe de
strijd afloopt. Er is geen middenweg.

Het waarachtige socialisme zal vol-
ledig overwinnen, of er zal geen
socialisme zrjn. Wee den werker die
meent, dat hij zijn wapen nu moet
opbergen, om het pas in de toekomst
te gebruiken!

Na afloop staan de gezichten ver-
beten, maar in de oogen glinstert het.

Waarheen gaat het met den Ne-
derlandschen werker? Het Neder-
landsche Arbeidsfront zal hen leiden
naar het werkelijke socialisme, maar
dat kan alleen, wanneer alle werkers,
stuk voor stuk, van hoog tot laag, er
zich van bewust zijn, dat hun plaats
is in Het Nederlandsche Arbeidsfront.

Werkers van Nederland, let op uw
saeck!!!

r OPROEP VAN DEN LEIPER VAN HET
IIEOERLANDSCHE ARBEIDSFRONT

•

Hulp aan begaafden
De leider van het Nederland-

sche Arbeidsfront, dat er naar
streeft een nieuwe sociale oyde
te vestigen, waarbij aan «iecter
ongeacht de maatschappelijke
omstandigheden van de ouders,
de kans wordt geboden zijn
gaven ten beste van de volks-
gemeensehap te ontplooien,

.beeft geconstateerd, dat tot nu
toe het volgen van hoeger on-
derwijs voor velen onmogelijk
was, omdat deze universitaire
studie boven de financieele
draagkracht van de ouders lag.

Hieraan hebben de bestaande
beurzen en rentelooze voor-
schotten van het Rijk niets
kunnen veranderen. Daarom
h^i't de Arbeidsfrontleider een
aantal

VRIJE PLAATSEN
ingesteld, waardoor het begaaf-
den jongeren wordt mogelijk
gemaakt hooger onderwijs te
genieten, zonder dat zij daarbij
afhankelijk zijn van de fuian-
cieele ondersteuning van hun

In tegenstelling tot de Rijks-
voorschotten behoeven de ver-
strekte bedragen niet te worden
terugbetaald, tenzij de studie
door den schuld van den be-
trokkene niet tot een goed ein-
de wordt gebracht.

Aan de vrije plaatsen zijn
toelagen verbonden, die zoo
ruim zijn berekend, dat de
student zich, zonder in ver-
kwisting te vervallen, kan voor-
bereiden op zijn taak als leider

in het maatschappelijke leven,
niet alleen door het verzamelen
va.il kennis, maar ook door het
verwerven van een harmonische
ontwikkeling naar lichaam en
geest. Daarmee wil de leider
van bet Nederlandsche Arbeids-
front aantoonen, dat het vaak
geuite bezwaar, dat jongeren,
die door middel van een beurs
studeerden, niet geschikt zou-
den zijn voor leidende functies
en een soort geestelijk „prole-
tariaat" zouden vormen, berust
op een dwaling. •

Het practische bewijs, dat uit
minder draagkrachtige gezin-
nen vele bekwame mannen voor
leidende functies kunnen wor-
den gevonden, zal , naar hij
hoopt ook de overheid den prik-
kel geven, op dezelfde wijze
•wegen voor de Nederlandsche
jetigd te openen.

Zij, die in aanmerking willen
komen voor een vrije plaats,
dienen zich vóór l April 1944 op
te geven bij de afdeeling HULP
AAN BEGAAFDEN van het Ne-
derlandsche Arbeidsfront, P. C.
Hooftstraat 178, Amsterdam Z.,
ook wanneer zij eerst later het
eindexamen van het gymna-
sium of de H.B.S. zulien afleg-
gen.

Tevens worden de aanstaan-
de studenten er opmerkzaam op
gemaakt, dat zij zich, ten ein-
de tot een universiteit te kun-
nen worden toegelaten, vóór l
April 1944 moeten melden voor
het vervullen van den Arbeids-
dienst.

(46)

Schor geschreeuw, onzinnig gezwets, opgeschroef-
de jool en zielig pogen om eigen angst en besluite-
loosheid te vernevelen achter flardig rookgordijn
van voorgewende onverschilligheid...

De stroom vervloeide, verder en verder terugwij-
kend van de wallekanten... een dun sliertje nog van
nakomers, haastig voortsjokkend zonder op- of om
Ite zien...

De breede fabriekspoort zwaaide kreunend in de
hengsels; bonkte dan dicht met roestig gerammel
van achteloos neergetrapte grendels.

Voor Bart leek deze simpele handeling van den
portiersjongen een kil-plechtige ceremonie waarmee
«oowel verleden als toekomst voor eeuwig werden
Afgesloten.

„D'r uit, en d'r nooit meer in! Kleinzoon van opa
Van der Vaart, neem je beddeken op en wandel,
want Je zit weer zwaar in de dalles! Maar allee,
lieden niet getreurd, en morge zulle we wel wéér
•ieu l Lach niet voor je beurt, want wie t eerst lacht

betaalt de heele keleerezooi! Wat sta je te brulle,
Scheele Vetdot? Hapert d'r wat aan?"

„We motte direk 'n massamieting organiseere!"
schreeuwde Henkie harder dan strikt noodig was.
„Schele Korsie weet 'n zaaltje te huur, en Doppie
mot de massa toespreke! Kom"op!"

„Stik!" zei Bart.1

„Zie je wel dajje 'n vuile verrajer ben! Jullie
kappetaliste spele altijd onder' één hoedje!" verweet
Henk.

„Hou je rotkop!" gebood Kors. „Wat Doppie vroe-
ger geweest is, nebbe ze hier niks mee te make!
Gaan we verga dere, of is 't maar 'n smoes?"

„Vergadere? Ja, natuurlijk! We gaan 'n stoet
morfeere, en dan gaan we 'n massadimmestrasie
houë voor 't kantoor van d'n bond! Es kijke wat die
oppernutistische verrajers te vertelle hebbe! Vier
aan vier gaan staan, dan kanne we afmasjeere!"

Henkie was rijkelijk laat met z'n vefzamelsignaa).
Tientallen stakers waren reeds vertrokken, en de
overigen drentelden langzaam weg, ongeneigd om
als raddraaiers gesignaleerd- en voor eeuwig uitge-
stoote* te worden. Ze vonden het welletjes zoo.
Thuis zouden ze nog wel eens diep nadenken over
de vraag wat hun den volgenden dag te doen stond,
ziek melden of gewoon aan den arbeid gaan alsof
er niets gebeurd was. Ze zouden wel zien, als het
zoover was. De staking werd in elk geval 'n sof,
zoover hadden ze 't wel bekeken.

Slechts enkelen behielden 'n glimpje hoop dat de
staking zich zou uitbreiden, en de bondsbestuurders
gedwongen zouden worden de leiding daarvan,
benevens de verzorging der stakingsuitkeeringen, op
zich te nemen.

Deze werden in hun verwachting niet teleurge-

steld. Reeds den volgenden morgen kwam de verras-
sende zekerheid dat ruim één derde deel der geza-^
nienlijke werkers buiten de poort bleef, welke spon-
tane daad den bondsbestuurders in niet geringe
verlegenheid bracht.

Het probleem drong zich op, brutaal en onver-
wacht. Een antwoord op korten termijn moest
onvermijdelijk gegeven worden, wilde rret de eene
organisatie na de andere in groote moeilijkheden
geraken.

s

Voor hen die steeds in vlammenden betoogtrant,
den klassenstrijd gepredikt hadden, werd het eerst
een klaar en duidelijk antwoord verwacht. Het wan-
trouwen groeide. Het smadelijke lachje om de dom-
heid van- enkele raddraaiers die, met leege handen
en zonder weerstandskas, het groote bedrijf wilden
stilleggen, verstarde op de kaken der bestuurders
wanneer hun eige.i iierichtendienst meldde dat
steeds weer nieuwe honderdtallen den arbeid had-
den neergelegd. De leiding pver de zoo zorgzaam
opgebouwde organisatie dreigde te ontglippen, or/I
terecht te komen^ in handen van een zekeren Van
Bakkum of Barteis, of hoe heette die vent. Bij geen
der besturen was iemand van dezen naam bekend,
maar bij de stakers scheen hij een zeer getapte
persoonlijkheid te zijn. Reden te over voor de meest
vooruitstrevenden van alle vakbonden om dit heer-
schap den wind uit de zeilen te nemen. Nu of nooit.
De, zoo fel veroordeelde, wilde staking moest snel
en doeltreffend worden omgebouwd tot een wettige,
goed gemotiveerde, dringend noodzakelijke, welke
door het bestuur zelf reeds maandenlang was voor-
bereid,

(Wordt vervolgd)
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HET ARBEIDSFRONT IN OORLOGSTIJD (l)
Door H. J. Woudenberg

Er werd In „Arbeid" reeds eerder
op gewezen, dat de arbeiders in het
algemeen, dus ook de meeste leden
van het Arbeidsfront, een hekel
hebben aan „politiek" Als wij deze
meening op den keper beschouwen,
komen we echter tot de ontdekking,
dat de weerzin tegen al wat „poli-
tiek" heet, niets is dan vrees, tegen
zijn wil in een bepaalde politieke
richting te worden meegesleurd. Een
politieke richting dan nog wel, waar
men, het moge zijn op grond van
onbekendheid, verkeerd begrijpen of
door andere oorzaken, fel tegen is.

Willen wi] in deze dingen tot
klaarheid komen, dan is het nood-
zakelijk, ze duidelijk te stellen en ze
open en eerlijk onderling te be-
spreken.

Toen in Mei 1942 Het Nederland-
sche Arbeidsfront werd opgericht,
kwam aan de organisatorische ver-
deeldheid van de Nederlandsche
werkers een einde. Hun splitsing
naar godsdienstige en politieke kleur
is den besten onder de Nederland-
sche werkers steeds een doorn in
het oog geweest. Zij zagen deze ver-
deeldheid, terecht, als een bron van
zwakte. Zij begroetten het Arbeids-
front dan ook in het bijzonder, om-
dat hierdoor aan de schromelijke
splitsing en verdeeldheid der Neder-
landsche werkersorganisaties een
einde kwam.

Niettemin dienen wij er ons toch
terdege rekenschap van te geven,
dat, hoewel aan de organisatorische
verdeeldheid een ,eind kwam, de
eenheid der Nederlandsche werkers
nog lang geen feit werd! Al sloten
zich gedurende de eerste twee jaar

van het bestaan van het Arbeids-
front ettelijke honderdduizenden, van
allerlei verschillende richtingen, in
zijn verband aaneen, een veel groo-
ter aantal nog bleef er buiten. Er
bestaat nu slechts één organisatie
voor de Nederlandsche werkers, dat
is waar. Maar bovendien zijn er nog
een paar millioen enkelingen, die
niet alleen niet met het Arbeids-
front meewerken, maar het in vele
gevallen zelfs bewust tegenwerken.
Dit in hoofdzaak uit angst voor de
„politiek".

En toch wenschten de leden van
het Arbeidsfront, zoomin als zijn
leiding, zich met politiek te be-
moeien!

Aan de partijpolitiek, die de wer-
kers had verscheurd en verdeeld ge-
houden, was voorgoed een eind ge-
komen. Thans wilden wij in het
Arbeidsfront de Ideëele en mate-
rieele welvaart der Nederlandsche
werkersbevolking gaan dienen; wij
wilden door het scheppen van een
waarachtige arbeidsgemeenschap ons
volk geleidelijk naar het socialisme
voeren, en buiten en boven al wat in
de wereld onderling elkaar bevocht
wilden wij trachten, in eigen, be-
perkten kring, binnen de eigen
grenzen, ons geluk te vinden. Na-
tuurlijk moesten wij het feit van de
bezetting van ons land erkennen:
moesten wij onze verhouding tot
de bezettende overheid bepalen, ter-
wijl ook ten aanzien van een steeds
toenemend aantal Nederlandsche
nationaal-socialisten in ambtelijke en
overheidsfuncties onze houding dien-
de te worden bepaald. Dit bracht
echter geen moeilijkheden met zich.
Maar ons zélf daadwerkelijk met

politiek bezighouden, met de binnen-
landsche of met de wereldpolitiek,
dat begeerden wij geen van allen.

Het is echter in het leven zoo-
danig gesteld, dat niemand geheel
zelfstandig, los van anderen, zijn
eigen manier van leven kan kiezen.
De omgeving bepaalt deze mede.
Ook Het Nederlandsche Arbeidsfront
heeft dit ondervonden. Wij mochten
ons dan al niet met politiek willen
bemoeien en geheel los daarvan op

'sociaal-economisch terrein naar een-
heid en geluk voor de Nederland-
sche werkers willen streven — de
politiek liet ons op haar beurt niét
met rust! De politiek, niet slechts de
zuiver binnenlandsche, maar de we-
reldpolitiek, ging zich, in de hevigste
mate, met ons bemoeien!

Het is de kleine, maar invloedrijke
groep der natuurlijke leiders van ons
volksleven op economisch, sociaal en
cultureel terrein, de intellectueele en
geestelijke bovenlaag van ons volk,
onze zoogenaamde „captains of in-
dustry" met hun directe assistenten,
Ingenieurs, boekhouders en andere
afdeelingsleiders, de beoefenaren van
vrije beroepen" als dokters, notaris-
sen, advocaten, kunstenaars e.d., de
beroepsdienaren der kerken, pries-
ters en dominees, kortom allen, die
op grond van hun meerdere ontwik-
keling of van hun bezit en andere
maatschappelijke voorrechten op min
of meer leidende posten staan, die
zichzelf hebben gemaakt ïbt één
enkel groot politiek instrument in
optima forma. Welbewust hebben zij
zich gemaakt tot een bevestigde
sterkte, waarin de liberaal-kapitalis-
tische wereld- en levensbeschouwing
zich een wijkplaats heeft gezocht. Zij

hebben gekozen vóór het oude, tegen
den nieuwen geest, dfe over Europa
gevaren kwam, Zij hebben gekozen
vóór de heerschappij van liberalisme
en kapitalisme, van egoïsme en
eigenbelang, van • internationalistisch
winststreven; tegen socialistische
gemeenschapsbeleving en productie
voor de behoeften van het eigen
volk. Zij hebben zich willens en we-
tens gemaakt tot instrumenten in
de hand van de machten van het
wereldkapitaal; zij kozen bewust
vóór de liberaalkapitallstische Anglo-
Amerikaansche wereldpolitiek en
keerden zich tegen die van Duitsch-
land, tegen de groeiende eenheid van
Europa en tegen de grootsche idee
van een socialistisch Rijk.

Zij kozen ook positie tégen ons
Arbeidsfront, en hóezeer dit zich al
buiten ledere politiek trachtte te
houden —, de Nederlandsche libe-
raal-kapitalistische burgerij deed op
haar beurt alles, om de Arbelds-
frontleden en om vooral de millioe-
nen arbeiders buiten het Arbeids-
front politiek te beïnvloeden en In
verwarring te brengen.

Zóó zijn de feiten.

De mannen en vrouwen van Het
Nederlandsche Arbeidsfront zouden
struisvogelpolitiek bedrijven, wan-
neer zij zich van dezen stand van
zaken niet ernstig rekenschap zou-
den geven. De wereldpolitiek bemoeit
zich in den persoon van de Neder-
landsche liberaal-kapitalistische bur-
gerij in de hevigste mate,met hen
— welnu, zij zijn dus op hun beurt
wel genoodzaakt, thans óók hun
houding tegenover deze politiek te
gaan bepalen.

DE ONGEVALLENWET
Een belangrijke stap in de goede richting

Het mag als bekend worden veron-
dersteld, dat de Ongevallenwet tot
doel heeft, er voor te zorgen, dat de
volksgenooten, die in loondienst wer-
ken, geen geldelijke gevolgen hebben
van ongevallen, hun in verband met
hun dienstbetrekking overkomen. De
vraag, of en In hoeverre een ongeval
.inderdaad met de dienstbetrekking
verband houdt, is echter vaak een
strijdpunt, dat de gemoederen van
hen, die met de uitvoering van de wet
belast zijn, in beweging houdt.

Kort nadat de Ongevallenwet in
werking trad deden zich uit den aard
der zaak al gevallen voor, waarin de
Centrale Raad had te beslissen,
of een arbeider die op weg naar-
of van zijn werk door een ongeval
werd getroffen, voor uitkeering in
aanmerking kon komen. In aller-
lei schakeeringen hebben zich der-
gelijke gevallen herhaald In. den
loop der jaren ontstond er een min
of meer vaste rechtspraak, die als
richtsnoer gold voor de uitvoerings-
organen. En hoewel de omstandighe-
den, waaronder een z.g. „wegongeval"
plaats vond, altijd weer verschillend
waren, kon men toch in bepaalde ge-
vallen wel beoordeelen, of het instel-
len van hooger beroep bij den rechter
zin zou hebben of niet.

Intusschen waren de uitspraken,
sociaal bezien, vaak weinig bevredi-

l- Bij de uitvoering van de sociale
ekeringswetten werd de verzeke-

ringsgedachte: „-Premiebetaling tegen-
over risico", te veej op den voorgrond
geplaatst. Men was al 't ware huive-
rig, de consequentie van een zuiver
socialen gedachtengang te aanvaar-
den. Liever werd krampachtig vast-
gehouden aan de doode paragrafen
van de wet of spiegelde men zich aan
een reeds bestaande uitspraak. De
overtuiging, dat de volksgenoot, die in
verband met zijn werk buiten zijn

schuld tijdelijk arbeidsongeschikt is
geworden, recht op schadeloosstelling
heeft, was helaas nog geen algemeen
begrip geworden.

Begrijpelijk is, dat de arbeider' op
weg. van huis naar werk en omge-
keerd, alleen dan tegen de gevolgen
van een ongeval verzekerd is, als hij
daarbij van den meest gebruikelijken
weg gebruik maakt en zich niet bloot-
stelt aan noodeloos gevaar, ontstaan
door roekeloosheid of grove onvoor-
zichtigheid. Gaat hij onderweg even
een boodschap doen of een kennis be-
zoeken, dan wordt dat als een parti-
culiere aangelegenheid beschouwd.
Treft hem gedurende dien tijd een
ongeval, dan zal hij geen aanspraak
op uitkeering maken.

Nu ligt het voor de hand, dat de
tegenwoordige tijdsomstandigheden
hun stempel hebben gedrukt op het
wegverkeer en de vervoersgelegenheid.
Maar de Eijksverzekeringsbank, die
zich gedrongen voelt, de teugels wat
strak in de hand te houden met het
oog op de geldelijke gevolgen, die een
te ruime opvatting zou meebrengen,
hield zich aan de letter van dé wet,
zonder sociale gevoelens te lateR mee-
spreken. Zoo--kon het gebeuren, dat
een arbeider; die met de tram van zijn
werk naar huis wilde en, om zeker te
zijn, dat hij een plaatsje had, naar
het beginpunt van de tramlijn terug-
liep, geen uitkeering kreeg, toen hij bij
het instappen een ongeval kreeg. Hij
had immers, op weg naar huis. den
kortsten weg niet genomen.

Ook op ander gebied waren er uit-
spraken, die weinig sociaal, maar for-
meel genomen juist waren. De Cen-
trale Raad heeft o.m. beslist, dat door
een „particuliere aangelegenheid" het
verband met de dienstbetrekking was
verbroken bij een arbeider, die in de
rijwielstalling op het fabrieksterrein
vóór hij naar huls ging zijn banden
oppompte en zich daarbij vrij ernstig

aan de hand verwondde, er werd geen
uitkeering verleend, omdat er geen
verband meer was geweest tusschen
het ongeval en de dienstbetrekking,
aldus ook de rechter.

In een ander geval betrof het een
arbeider, die na afloop van het werk
een warme maaltijd nuttigde, die door
den werkgever werd verstrekt in een
loods, even voorbij de fabriek. Onder-
weg werd hij door een vrachtauto
aangereden. Ook hier werd het ver-
band ontkend.

Vaste rechtspraak is ook, dat het
ongeval moet plaats hebben tusschen
het werk en de woning of de plaats
van tijdelijke vestiging. Op grond
hiervan werd niet uitgekeerd aan een
ongehuwd arbeider, die buiten zijn
woonplaats was tewerkgesteld en daar
een kosthuis had en die een ongeval
kreeg, toen hij zich Zaterdagsmiddags
naar zijn ouders begaf, om daar den
dag door te brengen. Deze reis werd
als een particuliere aangelegenheid
beschouwd.

Overkomt den arbeider een onge~val,
-zoolang hij zich, gaande naar zijn
werk, nog niet op den openbaren weg
bevindt, dan was hij, volgens de
rechtspraak, niet verzekerd. %iel hij
dus van de stoep of gebeurde het on-
geval, terwijl hij zich nog In het tuin-
tje vóór zijn huis bevond, dan waren
de geldelijke gevolgen daarvan niet
door de ongevallenverzekering gedekt.

De vraag, of de arbeider een hem
overkomen ongeval heeft te wijten
aan eigen onvoorzichtigheid of onop-
lettendheid, gaf ook vaak aanleiding
tot uitspraken, waarbij het slachtoffer
zich niet dan noodgedwongen neer-
legde. Het onlangs in „Arbeid" opge-
nomen relaas van den arbeider, die
tijdens een verblindenden sneeuw-
storm door een auto werd aangereden,
tengevolge waarvan hij overleed, moge
hier nog eens in herinnering worden
gebracht. Kon in dat geval de Cen-
trale Raad er toe worden gebracht,
meer op de sociale zijde van het ge-
val te letten, anderzijds is het wel
voorgekomen, dat een arbeider, die, op
weg van werk naar huis, het stuur van
zijn fiets even losliet om een kennis te

groeten en daardoor kwam te vallen,
het recht op uitkeering werd ontzegd.
Volgens den Raad betrof het hier een
particuliere aangelegenheid. Zijn gang
naar huis was daardoor op het oogen-
blik van het ongeval zonder verband
met zijn werk.

Het behoeft geen betoog, dat het
Arbeidsfront het tot zijn taak rekent,
bij de uitvoering der sociale wetgeving
de verzorgingsgedachte op den voor-
grond te plaatsen. Er bestaat dan ook
een nauw contact met de organen, die
met de uitvoering zijn belast. En al
zijn de gunstige resultaten daarvan
niet in cijfers uit te drukken, een feit
is, dat, in samenwerking en op aan-
dringen van het Arbeidsfront, al veel
bereikt is.

Wat de uitvoering van de Ongeval-
lenwet betreft mag thans worden
aangenomen, dat in gevallen, zooals
wij hierboven hebben geschetst, de
Rijksverzekeringsbank uitkeering
geeft. Het resultaat van verschillende
besprekingen met de leiding van het
Arbeidsfront is geweest, dat overeen-
stemming werd bereikt. Voortaan zal
redelijkheid worden betracht, wanneer
het er om gaat, den getroffen arbeider
zijn rechten als verzekerde te verwe-
zenlijken."

Met recht kan worden vastgesteld,
dat de verzorgirrgsgedachte zich baan
gaat breken. Er blaast een frissche
wind in de zeilen en het is de Ne-
derlandsche werker, die daarvan de
voordeelen zal plukken, wanneer hem
onverhoopt een ongeval zal overko-
men. Aan het Arbeidsfront de taak
om er voor zorg te dragen, dat de
goede koers behouden blijft.

M. G. P.

VACANTIEBONNEN
Het Nederlandsche Arbeids-

front deelt haar leden mede,
dat de verzilvering van vacan-
tiebonnen voor de Paschen is
vastgesteld op 3, 4, 5 en 6 April
a.s.

Verdere inlichtingen worden
verstrekt door de Plaatselijke
kantoren en den bode.



VY erkende jeugd!
Voor onze begrippen gaat er iets uit

van deze twee woorden — iets krach-
tigs en belovends! Gezondheid ook
straalt eruit — gezondheid naar
lichaam en geest. Het is deze jeugd,
waar het Vaderland op meet kunnen
bouwen, in wier sterke handen da
toekomst gelegd moet kunnen wor-
den.

Wensende jeugd!
Hoe droevig was het met haar ge-

steld in de vorige eeuw; menigeen zal
zich dat nog wel herinneren, want de
tijd. dat jonge kinderen te werk wer-
den gestek! omdat zij goedkoope ar-
beidskrachten waren, ligt nog niet
lang achter ons. Ten hemel schreien-
de toestanden, waarbij kinderen van
8 jaar werktijden hadden van ^2 of
meer uren per dag, waren eer regel
dan uitzondering.

Waarlijk — een inktzwarte bladzij-
de in de jaarboeken van onze historie!

Maar aan wien de schuld?
De loonen der arbeiders waren in

dien tijd te laag om de kinderen thuis
te kunnen houden —«zij moesten mee-
helpen den kost te verdienen en hun

steentje bijdragen in de uitgaven van
het .gezin. Het menschonteerend ka-
-pitalisme drukte zijn stempel op het
geheel der economische en sociale ver-
houdingen; een ondernemersklasse
stond tegenover een bezitlooze arbei-
dersklasse. Een der ergste en erger-
lijkste uitwassen van deze ondeugde-
lijke structuur, was het misbruiken
van kinderen in huisindustrie en fa-
brieken. De gevolgen, die hieruit
voortvloeiden voor het zedeiijkheids-
en gezondheidspeil van ons volk. laten
zich gemakkelijk raden. Toch greep rie
regeering niet in, al trok het vlam-
mende protest van den schrijver J. J.
Cremer in breeden kring de aandacht.
Pas toen het aantal afgekeurden voor
den militairen dienst onrustbarend
steeg, begon het parlement het pro-
bleem van den kinderarbeid aan te
snijden. Na eindeloos gepraat kwam
er tenslotte een wetje tot stand, dat
echter bij lange na niet het gewensch-
te resultaat opleverde...

Werkende jeugd!
We leven nu ruim een halve eeuw

na het invoeren van de wetgeving op
den kinderarbeid. Veel, zeer veel is ei

in dit tijdvak veranderd en verbeterd.
Het invoeren van de Leerplichtwet
heeft automatisch het te werk stellen
van kinderen beneden den leeftijd van
12 (14) jaar opgeheven, terwijl daar-
naast een scherpomlijnde sociale wet-
geving de werkende jeugd beschermt.

De impulsen tot deze laatste wet-
geving ontstonden echter uit den
klassenstrijd, die een logische reactie
was op de slechte sociale omstandig-
heden van het arbeidende volk. Maar
op den duur bleek deze strijd niet vol
te houden en was hij tot onvrucht-
baarheid en verstarring gedoemd. Er
ontstond een nieuwe denkwijze, die
perspectieven bood voor een socialis-
me, gericht op het welzijn van het ge-
heele volk, in plaats van een bepaalde
klasse. „Niet tegen elkander, maar
mét elkander", werd de leuze. De poli-
tiek van den klassenstrijd werd alge-
schaft — niét de klassenstrijd zelve
(zopals velen nog meenen), daar hij
een uitdrukking is van een bepaalde
geestesgesteldheid en derhalve niet
„af te schaffen" Is. Slechts nieuwe
denkwijzen, stoelend op het volksche
socialisme, zullen den klassenstrijd,

A R B E I D S F R O N T L E I D E R

Hunebed te Rolde.

D rente heeft zeer lang bekend ge-
staan als het stiefkind onzer

provincies en het is daar" ook naar
behandeld. Hoe kwam dat? Het was
de spreekwoordelijke onbekendheid,
die onbemind maakte. En Drente
was inderdaad onbekend bij velen
hier in „Holland", vooral in Den
Haag. Omtrent het karakteristiek-
Saksische Oude Landschap bestonden
In het overige Nederland in het alge-
meen slechts zeer vage voorstellingen
van eindelooze heidevelden, schapen-
kudden, turf en achterlijke sociale
toestanden.

Inderdaad is Drente zeer lang ge-
ïsoleerd geweest en daar kwam nog
bij, dat men er eerst laat geleerd
heeft de groote trom te roeren. Reeds
In de jaren voor dezen oorlog begon

(Foto IT. W. F. van Heemskerck Düker)

daar verandering in te komen. Dank
zij deugdelijke propaganda van V.V.
V.'s en andere instanties leerde toen
reeds menigeen dit schoone gewest
uit eigen aanschouwing kennen en
waardeeren en tevens kwam men
daarbij tot de ontdekking, dat Dreme
in velerlei opzicht met zijn tijd was
meegegaan. Uitgestrekte woeste gron-
den zijn ontgonnen, landbouw en
veeteelt staan op een hoog peil en
ook op het gebied der industrialisatie
is er heel wat gepresteerd.

In de Drentsche bedrijven wordt
hard gewerkt en voor Het Nederland-
sche Arbeidsfront. dart door zijn stuw-
kracht reeds veel voor de Nederland-
sche werkers heeft weten te bereiken,
is hier ontegenzeggelijk een belang-
rijke taak weggelegd, vooral In den

Zuidoosthoek. Van. zijn voortdurende
belangstelling voor de werkers in de
Drentsche bedrijven heeft de Arbeids-
frontleider kort geleden wederom ge-
tuigd door bezoeken aan enkele fa-
brieken, waar hij zich, voorgelicht
door bedrijfsvoerders en sociale voor-
mannen, in het bijzonder op de hoogte
stelde van de sociale verhoudingen,
waaronder gewerkt wordt. In gezel-
schap van den Beauftragte van een
Rijkscoinmissaris in Drente, Oberbe-
reichsleiter H. Sellmer, den commis-
saris der provincie, mr. J. L. Bouma,
den Provincialen Leider H. Lameyer,

' bezocht hij van Assen uit allereerst
een vïasfabriek in het centrum der
provincie.

Bezoek aan een vïasfabriek.
De oprichting dier fabriek, thans

een kwarteeuw geleden — dus óók in
veilen oorlogstijd — had een bij ui i -
stek sociale strekking, nl. werkge-
legenheid te verschaffen in ae?e
eenzame streek. Ook was, naar cie
bedrijfsvoerder verklaarde, de fabriek
de eerste van dien aard, die het per-
soneel een jaarlijksche betaalde
vacantie van een week gaf; voorts
krijgen de 'menschen eten uit een
eigen keuken. Het bedrijf, waar onder
behoorlijke hygiënische omstandig-
heden wordt gewerkt, verwerkt uit-
sluitend inheemsch (Groningsen)
vlas en specialiseert zich op het zg.
Kortrijksche product, dat hoog staat
aangeschreven. De bastvezel heeft
voor aankomst in de fabriek al oen
langen weg afgelegd. Het vlas, dat
met witte, gele, blauwe, soms ook
roode bloemen op de akkers heeft
staan pronken, is eerst gerepeld. in
met water gevulde rootpotten van
lijmstoffen ontdaan en gebleekt en.

DE WEEK

DER WERKENDE
. l

Motto: „De Jewd tree

gedroogd. En dan is het rijp voor de
machinale bewerking. '

In het gebouwencomplex midden in
het wijde Drentsche land weerklinkt
het lied vaö den arbeid! Het voor-
heen Tioeizaam met den handmolen
volbrachte braken en zwingelen,
wordt thans gedaan door daverende
machines, aangedreven door een
machtigen motor. Rappe handen
,de bedrijfsvoerder zou er nog neel
wat méér kunnen gebruiken, als hij

Rcfndgang tusschen de mljlers in het turfveredelingsoedrijf.
(Foto C.N.F./Van Buiten)
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RKINDE JEUGD
J

)e Jekd treedt aan"

de ze maar kon krijgen! — zijn voort-
durend in de weer. Gelijkmatig-uit-
gespreid verdwijnt het vlas in de lig-
gend cylindrische zwfngelturbine, en
als het eruit komt voegen andere
rappe handen het weer bijeen om het
eerder te zuiveren en gereed te ma-
ken voor de spinnerijen, elders in den
lande. Hier worden garen en linnen
ten doop gehouden! En niets gaat i?r
verloren, ook het aival niet: deze zg.
leemen. het vlasstroo, leveren dr*e-

als mentaliteit, langzaam doen ver-
dwijnen.

En in dezen tijd, waarin de gigan-
tische „omwenteling aller waarden"
Kich voltrekt, staat de jeugd - - de
werkende jeugd. Zij wordt opgeroe-
pen mee te doen aan de vestiging
eener nieuwe orde en haar frissche,
Jonge krachten in te zetten voor de
ontplooiing van een gezond bedrijfs-
leven. Zij wordt opgeroepen de ver-
antwoordelijkheid ten opzichte van
het eigen volk mede te helpen dra-
gen en zich te laten opvoeden in
plichtsbetrachting en eerbied' voor
den arbeid — de onmisbare elemen-
ten voor waarlijke levensvreugde en
levensinhoud. Wij gelooven aan een
Nederlandsehe jeugd, die onderne-
mingslust en taai doorzettingsvermo-
gen bezit en die in dezen tijd den
moed heeft pionier'te zijn!

Maar zij kan geen leiding ontberen
en juist' daarom is de verantwoor-
ding, rustend op de schouders van
hen, die de jeugd leiden, zoo groot!
Want het moet ons van het hart, dat
de jeugd -- vooral in de jaren tus-
schen den vorigen en den huldigen

wereldoorlog — in vele opzichten te
kort is- geschoten, al mogen wij haar
dat niet dadelijk persoonlijk aanreke-
nen. De oorzaak hiervan lag voorna-
melijk in een weinig bezielende lei-
ding, die bovendien versplinterd was
en niet één groot doel voor oogen
had. Instinctmatig voelden de op-
groeiende jongeren dit en vervielen in
onverschilligheid, gemakzucht en in
het najagen van oppervlakkige ple-
ziertjes. Er bestond geen groot, ge-
meenschappelijk ideaal, waarnaar ge-
streefd moest worden...

De jeugd is een diamant, maar niet
alle opvoeders en jeugdleiders zijn
diamantslijpers!

Het spreekt welhaast vanzelf, dat
juist Het Nederlandsche Arbeidsfront,
dat geboren werd uit„de volksch-socia-
listische gedachte, zich in groote mate
het welzijn van onze werkende jeugd
aantrekt. Hiertoe is speciaal het Ar-
.beidsgebied „Jeugd" van het Arbeids-
front in het leven geroepen. Reeds
heeft dit Arbeidsgebied een doelbe-
wuste- lijn gevolgd en zal zijn werk-
zaamheden nog in stijgende mate uit-
strekken over alle terreinen, waarop

de werkende jeugd zich beweegV
stelt zich niet alleen een goed' en
vruchtbaar contact met de bedrijfs-
voerders voor, waarmee dus de stoffe-
lijke en — voor een deel ook — licha-
melijke belangen van werkend jong
Nederland gediend worden, maar ook
neemt het steeds meer een werkzaam
aandeel in de geestelijke en Ijchame-
lijke vorming van de jongeren in het
bedrijfsleven. Wat in korten tijd be-
reikt werd met de ontspanningsoorden,
watersportkampen, filmavonden,voor-
drachten, jeugdbij eenkomsten e.d., mag
voldoende bekend worden geacht.

Daarom is het tot traditie verheffen
van de „Week der Werkende Jeugd"
geen hol gebaar — maar integendeel,
vol inhoud en vol beloften voor de
toekomst.

Voor 1944 (van i9—26 Maart) zal
het motto zijn: „De Jeugd treedt
aan". WeJnu, zij zal aantreden en zij
zal, in Jiefde voor het Vaderland en in
eerbied voor den arbeid, de door
kracht eiï'idealisme bezielde phalanx
van jonge werkers gaan vormen,
waarop wij in ons vorig artikel doel-
den. HiBo.

DE DRENTSCHE KERS
kwart der brandstoffen, benoodigd
door dit nuttige bedrijf, dat zulk een
belangrijke etappe vormt op den len-
gen weg van vezel tot garen en lin-
nen.

In de veenstreck.
Een gansch ander Karakter droegen

de beide andere bedrijven in de veen-
streek in het Zuidoosten, welke de»
Arbeidsfrontleider en zijn gezelscnap,
waarbij zich te Emmen de burge-
meester mr. J Best en de directeur
van het Gewestelijk Arbeidsbureau,
Warrink. hadden gevoegd, vervolgens
bezichtigden Hier voltrekt het fabri-
cageproces zich in de open lucht Ook
deze bedrijven zijn uit een oogpunt
van algemeen belang van groote be-
teekenis Het overgroote deel van
onze auto's loopt tegenwoordig op
gas, en het zijn deze fabrieken, -Uie
hiervoor een der veel gebruikte
grondstoffen leveren, nl. speciaal be-
werkte turf. Men zit hier in de veen-
streek als het ware aan de bron. De
door de natuur reeds stevig in elkaar
geperste steekturf leent zich voor-
treffelijk voor dit doel.

Daar staan ze in het vrije veld. de
lange rijen „mijlers". groote stook-
installaties, waarin de turf ander-
halve etmaal achtereen wordt ge-
brand, waarna het houtskoolactitige
overblijfsel machinaal wordt vergrui-
zeld en kwaliteitsgewijs verpakt aan
de benzinemaatschappijen wordt ge-
leverd. Dat is het voedsel der nimmer
te verzadigen gasgeneratoren!

Dag en nacht branden de mijlers,
de rosse gloed is van verre zichtbaar,
een verstikkende walm slaat den üe-
zoeker tegemoet. Stampende locomo-
bielen bezielen de machines, kipkar-
retjes rijden langs smalspoor af en

De Arbeidsfrontleidcr in gesprek met een der werkers. fFotfl AP/Breyeïï

De sociale voorman toont het vlasllnt.
(Foto C.N.F./Van Buiten)

aan, transportbanden voeren ' het
verkoolde turfresidu naar d£ breek-
machine.

Een nuttig bedrijf, doch het moet
gezegd worden, ook een* groezelig en
rumoerig bedrijf. Lawaai, vuur. ver-
kolingsdampen, vuil, bagger, vormen
de hoofdaccenten; menschen en
werktuigen, alles is voortdurend met
een laag koolstof bedekt. Inderdaad,
de werkers hier verrichten hun zwa-
ren arbeid niet onder alleszins moei-
lijke omstandigheden. Juist hier is
hygiëne een eerste eisch. Doch als de
sociale voorman de vrij primitieve
waschgelegenheden laat zien, vertelt
hij erbij, dat er voor de douches maar
weinig animo bestaat. Hoogstens bU

een enkelen jongere en dan nog maar
van Tijd tot tijd....

Zoo ergens, dan valt er hier in de
veenstreek voor Het Nederlandsche
Arbeidsfront nog veel en belangrijk
werk te doen in het belang van deji
arbeider en zijn verheffing. We leven
wel is waar in vollen oorlogstijd en
de abnormale omstandigheden stellen
ook op het gebied der algemeene
sociale politiek zeer bepaalde grenzen.
Doch wat maar eenigszins mogelijk
is zal stellig gedaan worden om ook
den werker in de Drentsche bedrijven
die sociale en andere voorzieningen
deelachtig te doen worden, waarop
hrj recht heeft en die hem ten zegen
zullen strekken.



Rhythme, klank en kleur
SotUtterend gemonteerde Ballet-Bevue

met muzikale attracties. 20 Danseres-
sen en Dansers! Balletmeester: Jean
Rebel; Ie Solo-danseres: Jopie Zuiver,
Conférenclère: Irmgard Meyer. Operette-
en Filmschlagers. Ter opvoering tornen
o.a.: Wiener Blut (Ballet van Johann
Strausa). Oud-Hollandsche Boerendans.
Galante Promenade (Schubert). Tlroler
Tftnz en net groote ballet Vogelver-
schrikker, enz.

Toegangsprijs 80 cent voor leden van
Het Nederlandsche Arbeldsfront en.
ƒ 1.10 voor nlet-leden Aanvang der
voorstellingen half acht des avonds.

Bussum: Zaterd. 18 Maart Coucordia.
Amsterdam: Zond. ;9 Maart Bellevue

(Ingang Leidschekade. aanvang 2.30 u.).
Zandvoort: Dlnsd. 21 Maart Monopole.
Leiden: Woensd. 22 Maart Stadsge-

hoorzaal.
Delft: Dond. 23 Maart Stads Doelen.
Dordrecht: Vrijd. 24 Maart Kuostmin-
Kotterdam: Zaterd. 26 Maart Gebouw

Odeoo. B

Den Haas: Zond. 26 Maart Gebouw
voor KL en W.

Breda: Maand. 27 en Olnsd. 26
Maart Ooncordia.

Tilburg;: Woensd. 29 Maart Stads-
schouwburg.

Nijmegen: Vrijd. 31 Maart Couc. Gel».
De Vereeuiglng;.

Tooneelvoörstellingen
Wi+te van Haamstede

een historisch Nederlandsen tooneelspel
la 3 bedrijven door J. W van Clttert.
opgevoerd door het Noordhollandscn
tooneeL. In de hoofdrollen Adri Dozy,
Wiliem van der Veer, Ton van Otterloo,
Folkert Kramer, J» van Erp.

Toegangsprijs 80 cent voor N.A.F.-
leden en / 1.10 voor nlet-leden. Aanvang
der voorstellingen half acht des avonds.

Schiedam: Zaterd. 18 Maart Musls
Sacruiu (deze voorstelling is uitsluitend
toegankelijk voor leden; zij betalen 80
cent per persoon).

Hiilegersberg: Zond. 19 Maart Zaal
Lommerrij k.

Alphen s», d. Rijn: Maand. 2O Maart
Nutsgebouw.

Gouda: Olnad. 21 Maart Nieuwe
Schouwburg

Beverwijk: Woenad. 22 Maart Kenne-
mer Theater.

Alkmaar: Dond. 23 kaart Harmonie.
Hoorn: Vrijd. 24 Maart Parkzaal.
Enkhuizen: Zaterd. 26 Maart De

Doele.
Den Helder: Zond. 26 Maart Casino

(deze voorstelling vangt aan des mid-
dags om half drie).

Zaandam: Maand. 27 Maart Ons Huls,
Baarn: Dlnsd. 26 Maart Musis

Sacrum.
Amersfoort: Woensd. 29 Maart Grand

Theater.

Cabaret-programma
Medewerkenden: Bob Steffin, Tonny

Terwey, Amsy Molna, Gerard Arbous,
De Lolita's, Ida Baggerman. Muzikale
begeleiding van Paul Engeln.

Toegangsprijs 60 cent voor N.A.F.-
teden en 70 cent voor nlet-leden.

Aanvang der voorstellingen half acht
des avonds.

(Provincie Noord-HoUand):
Anna Panlowna: Zaterd. 18 Maart Het

Wapen van het Wieringerwaard.
Den Burg: Zond. 19 Maart Casino.
Bergen: Maand. 30 Maart De Rustende

Jager.
Stompetoren: Drnsd. 21 Maart Zaal

Renses.
Schoor l: Woensd. 22 Maart Rustende

Jager.
Purmerend: Dond. 23 Maart Het Hee-

renlogement.
Amstelveen: Vrijd. 24 Maart Zaal

Blauwhoff.

Bonte Radio-avond
te Hilversum

op Dinsdag 28 Maart 1944, des avonds
om 7 uur precies, in Theater Gooiland.

Medewerking verleenen: Het Amuse-
mentsorkest o.l.v. Elzard Kuhlman,
m.m.v. llse Kreibich; pianoduo Andre
de Raaff en Jac. Schutte met rhythmi-
ache begeleiding; Bob van der Bas, 11-
mericks; Hetty Blok; Fred Menger ea
Jeanne Verstraete.

Toegangskaarten & ƒ 1.— voor leden,
ea ƒ 1.40 voor niet-leden bij Stations-
straat 8 te Hilversum.

Operavoórstelling
„De verkochte bruid"

te Amsterdam op Zaterdag 18 Maart
1944, des middags om t uur In den
Stadsschouwburg.

Hiervoor zijn geldig da toegangskaar-
ten, gekocht voor de opera-opvoering
van 4 Maart ].!., welke door ziekte-van
één der hoofdrolspeelsters moest wor-
den uitgesteld.

Kinderen beneden den leeftijd
van 14 jaar hebben —»ook onder
geleide — volgens de nieuwe be-
palingen tot nevenstaande voor-
stellingen geen toegang.

Filmvoorstellingen
Prau Luna

met Llzzl Waldmüller en Tiieo Lingen.
Toegang 14 jaar. Een amusante film
met onvergetelijke melodieën van Paul
Lincke. Toegangsprijs 3O cent voor
N.AJP.-leden en 43 cent voor nlet-leden,
(Provincie Friesland):

Kondum: Zaterd. 18 Maart Het Wapen
van Friesland.

Witmarstim: Zond. 19 Maart Zaal
Hofstra.

Wommels: Maand. 20 Maart Zaal.Ger-
bena.

Rauwerd: Dlnsd. 31 Maart Zaal De
Jong.

Veenwouden: Woensd. 22 Maart Zaal
Plantinga. \

Zwaagwesteinde: Dond. 28 Maart
Zaal Bergsma.

Buitenpost: Vrijd. 24 Maart Zaal De
Roskam.

(Provincie Groningen):
Warffum: Zond. 26 Maan Café Bak-

ker.
Middelstum: Maand. 27 Maart Café

Huizinga.
Wirtsum: Dinsdag 28 Maart Zaal Til.
Zuidhorn: Woensd, 29 Maart Café

T." d. Velde.
Ten Boer: Dond. 30 Maart Zaal Klooa-

terhuls.
Kolhara: Vrijd. 31 Maart Café Braam.

Zondag 19 Maart 1944:
Amsterdam: Apollo-Theater, Haarlem-

merdijk 82. Film REMBRANDT, met
Ewald Balser en Hertha FeUer. (Toe-
gang 18 jaar).

Zondag 26 Maart 1944:
Rotterdam: Arena-Theater. Film.

LIEFDE STRENG VERBODEN (Llebe
streng • verboten), met Hans Moser ea
Carola Höhn. (Toegang alle leeft.).

Den Haag: Asta-Theater. Film FR AD
IM STROM, met Hertha Feller en
Attilla Hörbiger. (Toegang 18 jaar).

Voor alle voorstellingen zijn
kaarten verkrijgbaar bij de be-
kende adressen, de plaatselijke
N.A.F.-kantoren, de Sociale Voor-
mannen en N.A.F.-boden. als-
mede aan de zaal.

Afzwemfeesten
Den Haag: Op Zondag 19 Maart In

zwembad „De Regentes", Weimarstraat
23. Aanvang 2 uur n.m. Toegangsprijs
kinderen tot en met 13 jaar 15 et. p. p.,
personen boven 13 ]aar 25 et. p. p. -

Haarlem: Op 2 April zal In net Sport-
fondsenbad alhier een afzwemfeest
plaatsvinden, gecombineerd met een,
zwemwedstrijd. Aanvang 2 uur n.m

Groningen: Op Dinsdag 25 April 1944
In het Noorderbad. Oosterhamrtkkade.
Aanvang 7 uur n.m. Toegangsprijs kin-
deren tot en met 13 jaar 15 et. p. p.;
personen boven 13 jaar 25 et. p. p.

Aanm. en nadere ml. betr. de afzwem-
feesten -kunt u bekomen bij de pi. kan-
toren van het N.A.F. en de medewerkers
In de zwembaden op d« oefenavonden.

Zwemmen
Delft: Het zwemmen In het Sport-

fondsenbad Is thans bepaald op Dins-
dagavond van 6.45—8.15 uur.

Amersfoort: Het zwemmen in het
Sportfondsenbud Is weer gesteld op
Dinsdagavond op het oude tijdstip ea
wel des avonds van 7.15—8.15 uur.

Leeuwarden: In verband met kolen-
schaarschte Is de Leeuwarder Overdekte
ZweminricJtitlng op Zondag gesloten.
Daarom Is het zwemuur voorloopig ge-
steld op Woensdag n.m. van 5—7 uur.

Alkmaar: Overdekte Bad- en Zwem-
Inrichtlng. lederen Donderdagavond van
7.30—8.30 uur. Toegangsprijs: 10 cent
voor kinderen tot en met 13 Jaar van
N.A.F.-ledeu, 15 cent voor Kinderen van
niet-leden; 15 cent voor personen boven
13 jaar, lid N.A.F., 20 cent voor perso-
nen boven 13 jaar. nlet-leden.

(Voor hen. die na 8 uur 's avonds nle(
op straat mogen. Kan ontheffing ver-
leend worden. Men dient zien daartoe te
vervoegen aan het N.A-F.-Krlngkantoor,
Koningsweg 2 te Alkmaar.)

Sportfilmavond te Den Haag
op 27 Maart a.s. In gebouw „Excelsior",
Zeestraat. Hier zullen eenlge Interes-
sante sportfilms worden vertoond. De
kosten bedragen slechts 2O cent p. p.
Aanvang 7.15 uur n.m. Nadere .Inl. als-
mede kaarten bij het Vreugde en Arbeid-
Inlichtingenbureau a. d. Hofweg en het
Stedelijk Kantoor van Het Nederland-
sche Arbeldsfront, Dr. Kuyperstraat 1O.

Sportcursussen in den
a.s. Zomer

Het komende seizoen zal de afdeeling
Lichamelijke Opvoeding de volgende
cursussen organiseeren:

TENNISSEN (door „Vreugde en Ar-
beid" wordt gratis gezorgd voor oefen-
meesters en materiaal);

ATHLETIEK (met opleiding tot het
H.L.O.-diploma);

KLEIN TERREINSPEL (Slingerbal,
kiepers, grensbal. enz.).

Ook zullen In verschillende steden,
daar waar mogelijk, ZEILCURSUSSEN
worden georganiseerd.

Bij geregelde deelname en voldoende
geoefendheid ontvangen de deelnemers
(stera) aan de verschillende cursussen
een „Vreugde en Arbeid'-sportdiploma.

De plaatsen, waar deze cursussen ge-
houden zullen worden, worden t.z.t. ia
„Arbeid" nader bekendgemaakt.

Excursie te Amsterdam
Zaterdag 18 Maart 1944:

Excursie naar Glasblazerij. Hier zat
worden getoond het vervaardigen van
luxe-glaswerk en medische Instrument
ten. Aanvang 2 uur.

Zondag 26 Maart 1944:
Excursie naar Sportfondsenbad-Oost.

Fronemanstraat. Hier kunt u zien welke
hygiënische én technische maatregelea
er noodig zijn om u tn een modern inge-
richt zwembad alle waarborgen voor zui-
ver en verwarmd zwemwater te geven.
Na afloop wordt gezamenlijk op het ter-
ras een kop koffie gedronken, terwijl
degenen, die willen controieeren of alles,
wat uiteengezet waar Is, In de gelegen-
heid zijn om te gaan zwemmen of
baden. Kosten met Inbegrip van koffie
en bad 55 cent (zwem- en/of badgoed
medebrengen).

Nadere inlichtingen, alsmede aanmel-
dingen voor deze excursies bij het
Vreugde- en Arbeid-fnllchtlngenbiireau
op het Leidgcheplein en stedelijk kan-
toor van bet Nederlandsche Arbeid»-
front. Plantage Franschelaan 9.

V A C A N T

VACANTIE-OORD BOSCH EN HEIDE TE
UDDEL

Vanai 8 April a.s. zal wederom net
Vacantie-Oord Bosch en'Heide te tlddel
voor bezoekers worden opengesteld.

De kosten bedragen, ƒ3.— per dag
p. p. voor personen boven 13 Jaar; / 2.10
voor kinderen van 9—13 Jaar.

Gezien de beperkte plaatsruimte en
het niet aanwezig zijn van kinderbedjes
zal het niet mogelijk zijn aan kinderen
beneden 9 Jaar toegang te verleenen.

SYMPHONIECONCERTEN VAN
NEDERLANDSCHEN OMROEP

lederen Woensdag om 19.15 uur zija
voor Omroep-Symphonieconcerten ia
Studio A. te Hilversum plaatsen te
Icrijgen aan het Krmgkantoor van het
Nederlandsche Arbeldsfront, Stations-
straat 8 te Hilversum.

BOEKBESPREKING
Het bronzen hart. Dr. J. Göb-
bels. Volksche Uitgeverij West-
land. Amsterdam.

Het hart van het Duitsche Rijk is
van brons. Niet te treffen door ter-
reuraanvallen, noch door leugenpro-
paganda. Onversaagd staat daar nog
het volk aan het thuisfront, vastbe-
sloten den oorlog te winnen.

Als een symbool van deze hardheid
zijn daar de wekelijksche artikelen in
„Das Reien" en de talrijke redevoerin-
gen van dr. Göbbels. Niet te evena-

ren staaltjes^iran journalistiek en re-
denaarstalent.

Het zoo juist bij^de Uitgeverij West-
land verschenen 'boek Het bronzen
hart bevat deze artikelen en redevoe-
ringen van dr. Göbbels. Het Is een
genot ze nog eens te kunnen herlezen.
We mogen het boek een waardig en
grootsch vervolg noemen op het des-
tijds verschenen „Jaren zonder weer-
ga".

De naam van den vertaler, Steven
Barends, spreekt voor zichzelf. De Ne-
derlandsche vertaling is dan ook niet
te verbeteren. Het geheele Nederland-
sche volk zou dit werk behooren te
lezen. B. GEVERS.

T I J D S C H R I F T E N
Werkend Volk. — Met np. 5 (10 Mrt.

1944) toont „Werkend Volk" opnieuw,
dat het tot de best geïllustreerde
bladen behoort die In ons land ver-
schijnen.

Nol Binsbergen beschrijft In een
artikel „De blauwe reiger" zijn foto-
avonturen in de Beemster.

„Toen Stalin bankbiljetten maakte"
geeft een verrassend beeld van het
ondermijnende werk, dat de bolsje-
wlsten in tal van landen verrichtten.

Jaap Valk geeft een aardig artikel
over de jonge voordrachtskunstenares

Evelyn Künneke, die op het oogeribllk
in ons land optreedt, o.a. voor den
Nederlandschen Omroep.

Het nummer bevat voorts nog een
aantal artikelen, foto's, verhalen en
humoristische teekenlngen, terwijl
een speciale pagina voor moeder d«
vrouw niet ontbreekt. HlBo.

Geef dit blad na lezing

aan uw ongeorganiseer-

den buurman!



WERKERS
van onzen tijd

SCHORRE KEESJE
Schorre Keesje is nog geen werker

van onzen tijd, maar wel van plan
om het te worden. Hij is nog maar
zoo'n heel klein knulletje, 'n heel
klein manneke met peentjeshaar en
'n lekkend neusje. Eentje om eens
even op den rug te nemen en er, met
dwaze sprongetjes, mee door de
straat te rennen, heel tot 't eind, en
dan weer terug, 't Staat wel bij voor-
baat vast dat Keesje zooiets reuze-
lollig zou vinden, want het ziet er
Biet naar uit dat hij op dat punt e.rg
verwend is. Zoo te zien, heeft ie nog
niet veel lol gehad in z'n jonge leven,
doch wel verdriet en schrijnende
armoede, en een groot tekort aan
koesterende genegenheid. Het is te
lezen in z'n kinderoogen waarin iets
Is van het opgejaagde dier, dat altijd
op z'n hoede moet zijn voor onver-
wachte gevaren.

Vandaag voelt Schorre Keesje zich
verloren in den wervel van gebeurte-
nissen waar hij kop noch staart aan
weet. Met de gewaarwording of hij
door het noodlot op onzinnige wijze
In de maling genomen wordt, heeft
hij dezen dag doorleefd, meegesleurd
in den stroom van honderderlei, tel-
kens weer nieuwe verrassingen, van
welker bestaan hij nooit het geringste
vermoeden had.

Vanmorgen is h!j op reis gegaan.
Iemand van het platteland is hem
komen halen uit het hartje der groo-
testads-achterbuurt, Keesjes wereldje
waarbuiten hij nog zelden 'n voet
gezet hdd. Onwennig, en ook wel on-
willig, is hij met den. nieuwen Oom
meegesukkeld naar het station, en
pas na een treinreis van enkele uren,
waarin het nieuwe wonderland, als
een kleurenfilm van ongekende
schoonheid, langs hem heen is ge-
gaan, wordt hem duidelijk dat Oome
Gert, die al dien tijd zoo maar dcod-
rustig in z'n hoekje gezeten heeft,
toch wel mieters veel van de groote
wereld gezien moet hebben, veel meer
dan Keesje ooit gedacht heeft dat
bestaan kon.

Keesjes eigen wereldje was maar
klein. Het bestond maar uit enkele
straten, 'n klompenschooltje, en 'n
triestig steegje tusschen onooglijk
vieze huizen. Z'n jonge leventje heeft
hij goeddeels doorgebracht in het
vunze slopje, eigenlijk maar 'n spleet
tusschen de huizen, waar het bij bel-
licht-dag nog schemert, en de zure
lucht van overvolle vuilnisemmers als.
"n taaie walm door de vettige trap-
portaaltjes naar boven kruipt.

Geheel los van dat eigen wereldje
Is Keesje nog niet. Nu de trein hem,
uur na uur, door nieuwe wonderlan-
den voert, grijpen z'n gedachten terug
naar gebeurtenissen uit het verleden,
waard om aan Oom Gert verteld te
worden.

Ze woonden, vie.rhoog, onder de
hanebalken, aflijn, dat had Oome
Gert wel gezien. Kon je reuzefijn over
de dakgoot gaan hangen als d'r keet
was. beneden in 't slopje. Laatst was
ie 'n keer, in den haast, bijna over
den rand gekiept. Dat was toen Manke
Mie twee bosjes aanmaakhout gepikt
had van Jaap d'n Eenoog. Volgens
Keesje, had Jaap groot gelijk dat ie
«e bij d'r haren greep om 't heele
«lopje met d'r aan te dweilen. Ze had
maar met d'r fikke van z'n broodwin-
•Bing af te blijven, had Jaap gezegd.
En zoo was het maar net. vond Keesje.

Mie was al net zoo'n doerak als die
ï kat van d'r. Die was laatst dwars

over 't slopje gesprongen, boven op
de geranium van Zwarte Bet. 't Heele
krikkemikkie met 'n goffie naar be-
neden, natuurlijk. Eerst de kat, toen
de bloempot met 't blauwe schoteltje,
en toen 't heele bïoemebakkie d'r ach-
teraan. Kleun! kledder! bens! boven
OP de zinken teil van Linke Nel. Heel
*e buurt groen uitgeslagen van den

schrik. „Om je IL houte been te
lache!"

Schorre Keesje heeft nog binnen-
pret bij de herinnering aan deze, in
zijn wereldje, zoo schokkende gebeur-
tenis. Hij knijpt z'n pientere oogen tot
heel kleine spleetjes. Dan gaan ze wijd
open van pure verbazing.

Een van de medereizigers, — iemand
met groote waterlaarzen aan en slik
op z'n jas —, heeft 'n oerstomme
vraag gesteld aangaande de gele kat
van Manke Mie. Een vraag waaruit
blijkt dat de man geen draad verstand
heeft van kattebeesten. Keesje zal hem
even uit den dut helpen.

„Hè? Daudgevalle?? Die kat??? Me-
heir, la%t na je kijken! Geen haartje
beschadigd, an ze heile bast niet! Die
beiste benne zoo taai as geel haar,
vooral as ze geel benne! Niewaar,
Aume Gert?"

Oome Gert geeft toe dat ze erg taal
zijn, maar de waterlaars gelooft het
maar half.

„Zal ik je sterker vertelle!" zegt
Kees. Hij draait zich half om, en grijpt
met tengere vingers in eigen nekha-
ren. „Kijk! Benne dat gele, of niet?"

Inderdaad, ook Keesjes haren zijn
geel. Wie het niet. gelooven wil, mag
nog eens kijken. De laarzenman neemt
er enkele tusschen z'n grove werkvin-
gers als om zich te overtuigen dat ze
echt zijn.

„Da's geen nep, meheir! En wat ik
Je nou ga vericile net zoo min! Ik zit
bij me thuis m de dakgoot..."

„En toen ben je d'r zeker afgeval-
len?"

„Nei... ik ben d'r bove afgespronge!
Boem! Bove d'r af! Met de parreplu
van Belze Jet! Vraag et an Belze Jet,
azzie me nie glauve wil!"

Keesje voelt dat ie te dik gesmeerd
heeft .Ze slikken het niet. Het „joh
toch!" van de omzittenden is te weinig
echt dan dat hij er in zou vliegen. Nu
zoekt hij naar 'n gelegenheid om z'n
verhaal wat meer aannemelijk' te ma-
ken, doch hij vindt er geen. Boven-
dien is het reisgezelschap met zijn uit-v

eenzettingen zichtbaar tevreden. Ze
vinden hem 'n reuze toffe jongen.
Eentje om mee uit visschen te gaan
omdat ie nergens bang voor is.

„Houë zoo", denkt Keesje. En dan
hardop: „Aume Gert, ik gaan es voor
't andere raampie naar de wilde
beiste kijke! Mag ét?*

Oome Gert vindt het goed. Ook
vindt hij het goed om den laarzenman
een korte uiteenzetting, te geven be-
treffende z'n relaties met Schorre
Keesje. Hij heeft een treinreis ge-
maakt van uit het hooge Noorden
naar de groote stad in het Westen om
daar, in de donkerste achterbuurten,
'n nieuw neefje uit te zoeken. Eentje
die nog niet tot in den grond bedorven
is.

„Me dunkt...!" zegt de laarzenman,
en in die twee woorden ligt z'n rots-
vaste overtuiging, dat er aan Keesje
niet veel meer te bederven is. 'n Riool-
jochie, van top tot teen.

De ander heeft er niet zoo 'n zwaar
hoofd in. Riooljochies zijn, na "r zyn
ervaring, nog lang niet de slechtste.
Ze kennen de hardheid van het leven,
de triestheid van een vreugdeloos be-
staan, en hun hunkering naar licht,
warmte, zonneglans en schoonheid is
er niet minder om...

„Zelf geen kinderen?" vraagt de
medereiziger.

Oom Gert heeft er negen. Zes eigen
kinderen, en drie aangenomen „riool-
jochies". Van welke soort hij het meest
plezier heeft? Hij kan het niet pre-
cies zeggen. Wel weet hij dat de eigen
kinderen niet altijd waardeeren wat
ze bezitten aan ouderlijke woning,
verzorging en omgeving, omreden ze
het nimmer behoefden te missen. Wel
weet hij dat z'n pleegkin eieren lastig
kunnen zijn, maar dat is, volgens hem,
van voorbijgaanden aard, omdat het
een overblijfsel is van den slop j es-

geest, die verdwijnt zoodra de rtooï-
mannetjes, in de weelde van Gods
vrije natuur, niet meer van noode
hebben zich met „link tegen link" te
handhaven in den meedoogenloozen
strijd om het bestaan.

Keesjes nieuwe pleegvader heeft, ook
óp dat gebied, z'n eigen ervaringen.
Z'n eerste pleegzoontje was er nog
heel wat erger aan toe dan deze hier.
Ook die balanceerde op dakgoten. Niet
met de, als valscherm bedoelde, para-
plu van Belze Jet, maar met een op-
gerolde gonjezak, en de kennelijke
bedoeling om z'n chronisch tekort aan
bestaansmiddelen aan te vullen op de
zolderverdiepingen der aangrenzende
pakhuizen. Hij deed het heusch niet
voor z'n plezier. De angst voor ont-

dekking was vele malen grooter dan
het genot der verboden vruchten, en,
met het wegvallen der dringende
noodzaak, was ook de drang naar de
misdaad ongemerkt van hem afgegle-
den.

In de nieuwe omgeving, waar zijn
simpele levensbehoeften geen, door
misdaad verkregen, aanvulling van
noode hebben, is hij opgegroeid tot
het type van den eerlijken ronden
jongen, voor wien geen moeite te veel
is wanneer hij het anderen naar den
zin kan maken.

„En met Keesje zal dat ook wel luk-
k'n!" besluit oom Gert, als hij op de
plaats van bestemming uitstapt.

„Blijf es effe staan, Aume Gert!
Spring ik zóó op je bult!" roept
Schorre Keesje. De manier waarop hij
wegduikt roept nog even herinnerin-
gen op aan de gele kat van Manke
Mie.

Dan deint hij weg op de sterke
schouders van z'n goedlgen pleegva-
der... door het poortje waar hij met
groot lef de kaartjes afgeeft... naar
buiten, het nieuwe leven tegemoet.

Het ga je goed, Keesje B. B.

ARBEIDSVERHEFFING
i.

„Zooals eens de gore werk-
plaats de geboorteplaats van
den klassenstrijd toas, zal eens
het bedrijf de bedrijfsge-
meenschap huisvesten."

Een definitie van het begrip be-
drij fsgerheenschap zou kunnen zijn:
„Een groep menschen die binnen het
kader van het bedrijf bewust mede-
werkt aan .de behoeftebevrediging
van de geheele volksgemeenschap. De
arbeidsverheffing. zooals Het Neder-
landsche Arbeidsfront haar nastreeft,
wil een middel zijn om tot dezen
materieelen en vooral ideëelen vorm
van bedrij f sgemeenschap te geraken,
met de sociale verheffing van den
werkenden mensen in en door zijn
werk, als eerste voorwaarde voor
onderling vertrouwen tusschen leiding
en werkers.

Arbeidsverheffing moet den eersten
grondslag vormen voor een ver-
hoogde arbeidsprestatie door ver-
hoogde arbeidsvreugde.

Arbeidsverheffing veronderstelt een
aantal factoren van materieelen en
geestelijken aard. die bewust door
leiding en werkers nagestreefd wor-
den, in het belang van de bedrij f s-
gemeensehap.

En daarmede zitten wij midden
in de moeilijkheden. Wil het zoover
komen — en zoover móét het komen
— dan zal er een volledige ommekeer
in de tot nu toe geldende opvattin-
gen van werkers en bedrijfsvoerders
moeten plaats vinden.

Arbeidsverheffing zi?t geen arbei-
ders in loondienst, maar wel trouwe
medewerkers, geen „oppositie-partij"
tegen een bedrifsvoerder. maar wel
menschen, die hem bewust terzijde
staan bij het bereiken* van het ge-
meenschappelijke doel en die bereid
zijn lief en leed met hem te deelen.
Geen directie, die door haar houding
den klassenstrijd in de hand werkt,
maar een bedrijfsvoerder, die de wer-
kelijke leider van zijn menschen is.

Aan de zijde van den bedrijfsvoer-
der is de arbeidsverheffing uitdruk-
king van zijn verplichtingen inge-
volge art. 2 van de Verordening be-
treffende de ordening van den ar-
beid, n.l. het welzijn van de volgman-
schap te behartigen.

Aan de zijde van den werker is de
arbeidsverheffing uitdrukking van
het besef van eigenwaarde als per-
soon en als lid van de volksgemeen-
schap op grond van zijn maa,tschap-
pelijke plichtsvervulling en van per-
soonlijke en maatschappelijke waar-
deering.

Hét probleem, verbonden aan de
verwezenlijking van deze idee, is groot
en zou terug te voeren zijn tot de
vraag: Hoe kan het begrip arbeid
herwaardeerd worden, opdat de wer-
ker zijn gevoel van minderwaardig-
heid kwijt zal raken en zoowel arbeid

als arbeider de verschuldigde erken-
ning deelachtig worden. Hiermede is
wel aangetoond, dat de huidige maat-
schappelijke verhoudingen een beeld
geven, waarin deze ideeën als 'fcen.
enkele zonnestraal zijn, die binnen-
dringt in een grauwe samenleving,
waar het inzicht, dat het volk één
gemeenschap vormt, geheel ont-
breekt.

Het wantrouwen van den arbeider.
Als we hier als geneesmiddel voor

de kwaal, waaraan de. maatschappij
leed. de nationale samenwerking voor
één doel: de volkswelvaart, aangeven,
dan weten wij, dat dit voor het groot-
ste deel der arbeiders een geheel
nieuw denkbeeld is, dat hun nog
vreemd in de ooren klinkt. Als gevolg
hiervan zijn vele van hen. gauw ge-
neigd alle woorden, die hierover ge-
sproken worden, te beschouwen als
een fraaien schijn, waarachter echter
leelijke bedoelingen worden verbor-
gen. Zij zijn zoozeer gewend aan de
bittere noodzakelijkheid van den
klassenstrijd van het liberaal-kapita-
listische tijdperk, dat zij voor het
denkbeeld eener eendrachtige samen-
werking aller volksgenooten maar
niet zoo dadelijk gewonnen worden.
Zij zijn wantrouwend. Zij zijn het zoo
gewoon, als rechtelooze uitbuitings-
objecten te worden behandeld en aan
willekeur te worden onderworpen, dat
zij niet beter weten, of daar kan niets
anders tegenover worden gesteld dan
de eigen onderlinge machtsvorming,
met de mogelijkheid van staking als
uiterste middel.

Dat er van den kant van het be-
drijf van hen ooit iets goeds kan
komen, nemen zij niet geredelijk aan.
Zij hebben het leeren beschouwen als
slechts een werktuig in de handen
eener kapitalistische klasse. Mocht er
van bedrijfswege ooit nog eens iets te
hunnen gunste worden gedaan, dan
kan dit naar veler meening toch
maar alleen, indien hun vertegen-
woordigers dit afdwingen. Zij zien de
nieuwe bedrfj f sgemeenschap nog niet
als een waarborg voor een hoogere
eenheid, om uiteindelijk sociale ge-
rechtigheid tot stand te brengen.

(Wordt vervolgd)

Het Neilerlandsche Arbeidsfront
hcudt zich in de eerste plaats bezig
net het streven naar een bedrijfs-
gemeenschap.

Verschillende bedrijven trachtten
reeds jaren geleden de werkers
samen te bundelen tot een groep van
menschen, die anders tegenover hun
werk, de bedrijfsleiding en elkaar
slaan. Zij ' verzuimden echter den
socialen, grondslag te kiezen die een
ideëele herwaardeering van den ar-
beid mogelijk maakte.



Paaschfeesten voor kinderen, waarvan de

vader in het buitenland werkt
D« traditie getrouw heeft de

Gemeenschap „Vreugde en Ar-
beid" v*n het Nederlandsche
Arbeidsfront in samenwerking
met den Nederlandschen Volks-
dienst een groot aantal Paasch-
feesten georganiseerd voor de
kinderen, waarvan de vader in
h*t buitenland werkt. Juist deze
kinderen kunnen recht doen
gelden op iets bijzonders, en
„Vreugde en Arbeid" wil hun
derhalve wederom een verras-
sing bereiden.

Tienduizenden jongens en
meisjes hebben de laatste jaren
aan deze bijzondere Paasch- en
Kerstfeesten deelgenomen.
Thans worden wederom onge-
veer 20.000 kinderen in de ge-
legenheid gesteld zulk een feest
bij te wonen. Het is niet nood-
zakelijk, dat vader lid is van
het Nederlandsche Arbeids-
front; als eenige voorwaarde
geldt, dat vader werkzaam is in
het buitenland. Uiteraard zijn
aan de deelname geen kosten

verbonden. Alleen kinderen van
zes tot en met dertien jaar
komen voos, deze Paaschfees-
ten in aanmerking.

Aanmelding dient te geschie-
den bij de betreffende kanto-
ren van het Nederlandsche
Arbeidsfront. De feesten zullen
In de navolgende plaatsen wor-
den gehouden:

Op 3 April 1944 in: Alkmaar,
Breda, Groningen, Hilversum,
Tilburg en Zaandam.

Op 4 April 1944 in: Arnhem,
Eindhoven, 's-Hertogenbosch,
Leeuwarden, Nijmegen en Zut-
phen.

Op 5 April 1944 in: Deventer,
Doetinchem, Maastricht, Schie-
dam, Utrecht.

Op C April 1944 in: Amster-
dam, Denekamp, Enschede,
Meppel en Rotterdam.

Op 7 April 1944 in: Den Haag.
Op 8 April 1944 in: Amers-

foort, Haarlem, Leiden, Rhenen
en Veendam.

WIJ SPRAKEN MET EEN
BEDRIJFSVOERDER

Er was eens
We" weten het allen nog van vroe-

ger. Wanneer moeder deze woorden
uitsprak, schaarden we ons rond de
kachel en luisterden met open mond
naar het sprookje, dat op die woor-
den volgde. We leefden mee met
prinsen en booze geesten, en haalden
opgelucht adem, wanneer aan het
einde alles toch nog weer op zijn
pootjes terecht- kwam.

Er was eens
Hetgeen nu volgt is geen sprookje,

maar werkelijkheid.
Er was dan in Amsterdam een be-

drijf. De directie bestond, zooals dat
voor den oorlog bij zoovele bedrijven
het geval was, uit typische vertegen-
woordigers van het kapitalistische
stelsel. Het zou eigenlijk over-
bodig zijn de toestanden die er
In het bewuste bedrijf heerschten,
te beschrijven. Maar al te veel
Nederlandsche werkers hebben ze aan
den lijve ondervonden. De directie
streefde slechts één doel na: zooveel
mogelijk winst maken, om zelf een
aangenaam leven te kunnen leiden.
Onder welke omstandigheden de wer-
kers hun arbeid moesten verrichten,
dat kwam er minder op aan. Of ze
hun werk met pleizier verrichtten,
dat was van geen belang.

Toen kwam het oogenblik waarop
de oude directie verdween, en een
nieuwe directeur zijn intrede deed.
Wie thans diezelfde fabriek bezoekt,
zal zijn oogen en ooren niet kunnen
gelooven. Daar waar eens stof en
viezigheid hoogtij vierden, daar is in
den tijd van nauwelijks één jaar heel
veel veranderd. Een prachtige ge-
meenschapszaal, ruime werkplaatsen
en... en dat is het allerbelangrijkste,
een bedrij f sgemeenschap, zoo volko-
men, zoo goed, als maar gewenscht -
kan worden.

Wij hebben een bezoek gebracht
aan den bedrijfsvoerder van deze
fabriek, en hij heeft ons een en ander
verteld over de wijze waarop in een
zoo kort tijdsbestek, zooveel kon
worden bereikt. Het was een sober
relaas, geen mooie woorden zonder
inhoud werden er gesproken. Maar
hetgeen hij vertelde is zeer zeker de
moeite waard om hier weergegeven te
worden.

„Toen ik hier kwam", aldus de be-
drijfsvoerder, „was de houding van de
werkers ten aanzien van mijn per-

soon na niet direct welwillend te
noemen, om van medewerking nog
maar te zwijgen. Het kon bijvoorbeeld
gebeuren, dat men mij op de trap
probeerde omver te loopen. Van groe-
ten was in het geheel geen sprake. Ik
heb dat zoo eens een poosje aange-
zien, en heb de gezamenlijke werkers
toen bij elkaar geroepe^. Ik heb hen
toen toegesproken met de volgende
woorden: „Toen ik hier In het bedrijf
kwam. heeft men mij gewaarschuwd,
en gezegd dat ik niet in staat zou zijn
er een behoorlijk bedrijf van te
maken. Ik heb toen op mij genomen
om hier in een jaar tijds een bedrijfs-

gemeenschap te vormen. Toen heeft
men mij uitgelachen. Maar ik ben
rustig mijn weg gegaan, en nog zie ifc
de toekomst niet somber in. Ik ben
er namelijk van overtuigd dat de
kern van lederen werker goed is.
Maar onder de omstandigheden waar-
onder gij hier al die Jaren gewerkt
hebt, is die kern langzaam maar zeker
verdoezeld. Wanneer gij mij dan ook
weigert te groeten, .dan beleedigt gij
daar mij niet mee, maar ge haalt
hoogstens uzelf naar beneden. Wij,
gij en ik, wij moeten niet tegenover
elkaar staan, maar naast elkaar. Wij
zijn beide menschen. En als mensen
stel ik niet alleen belang in uw werk,
zooals gij dat hier in het bedrijf doet,
maar tevens interesseer ik mij voor
al de moeilijkheden die gij hebt.
Samen zullen wij trachten te komen
tot een wederzijdsch begrijpen en
een opbouw van de bedrij f sgemeen-
schap."

„Meer heb ik niet gezegd. En bij
deze woorden bleef het niet. Ik heb
in de eerste plaats de omstandig-
heden waaronder de werkers hun
arbeid verrichtten aanmerkelijk ver-
beterd. De machines werden beter
opgesteld. De heele fabriek is schoon-
gemaakt en opgeschilderd, en een
groote gemeenschapszaal is ingericht.
Toen die gereed was hebben we een
bedrij f sappèl met daaraanvolgende,
een maaltijd en een kameraadschaps-
avond georganiseerd. Zelf ben ik be-
gonnen met op dien avond voor te
dragen. En zie! Vele van de werkers
ontpopten zich als artisten. Het slot
van den avond was een polonaise
door de heele fabriek, en toen hebben
ze me op hun schouders genomen."
Even kijkt de bedrijfsvoerder strak
voor zich uit, dan vervolgt hij: „En
dat was het mooiste wat ik ooit heb
meegemaakt. Zoo is de bedrij f sge-
meenschap in ons bedrijf gegroeid,
langzaam, maar steeds verder. Er
kwam een wandelclub, een sportge-
meenschap in ons bedrijf, eens per
week zwemmen we gezamenlijk, en
zoo af en toe hebben we kameraad-
schapsavonden."

En zijn oogen glinsteren wanneer
hij vertelt van het St. Nicolaasfeest,
dat -de werkers gezamenlijk hebben
gevierd. Jolig vertelt hij van het uit-
stapje dat ze tezamen hebben ge-
maakt naar Rhenen.

Toen zijn we de fabriek ingegaan.
Alleen. En we hebben de verschillende

Onder het motto „WAARHEEN GAAT HET MET DEN
NEDERLANDSCHEN WERKER?", wordt in de maanden
Februari en Maart een groot aantal openbare ledenvergade-
ringen gehouden.
Onderstaand de opgave voor de periode tot en met
29 Maart 1944.
PROVINCIE LIMBURG.
20-3 Venlo, zaal De Prins, 19.30 uur, spreker, A. J. Danner.
21-3 Gennep, zaal Van Bergen, 19 uur, spreker H. P. Janse.
22-3 Venray, zaal Cupers, 18 uur, spreker H. P. Janse.
23-3 Helden, zaal v. d. Kop, 20 uur, spreker H. P. Janse.
27-3 Arcen, zaal Claes, 19.30 uur, spreker H. F. Janse.
PROVINCIE NOORD-BRABANT.
18-3 Lage Zwaluwe, zaal Ons Belang, 19.30 uur, spreker F. A. Hennekam.
20-3 Boxtel, zaal De Ark, 19.30 uur, spreker H. Bongaerts.
21-3 Vlijmen, zaal Pijnenburg, 19.30 uur, spreker F. A. Hennekam.
22-3 Oosterhout, zaal Hof van Holland, 19.30 uur. spreker F. A. Hennekam.
23-3 Den Bosch, zaal Casino,. 19.30 uur, spreker G. J. Zwertbroek.
PROVINCIE ZUID-HOLLAND.
22-3 Waddinxveen, zaal Koffiehuis Centrum, 19.30 uur, spreker W. den Boef.
22-3 Hillegom, 'zaal Van Dril, 19.30 uur, spreker A. Akkermans.
23-3 Gouda, zaal Réunie, 20 uur, spreker G. F. Kramer.
28-3 Woerden, zaal Dubbele Sleutel, 19.30 uur, spreker A. Satony.
29-3 Bodegraven, zaal Van Rossum. 19.30 uur, spreker A. Satony.
PROVINCIE UTRECHT.
24-3 Wijk bij Duurstede, zaal Prot: Vereen Geb., 19.30 uur, spreker G. Tilkema.
PROVINCIE GELDERLAND.
18-3 's-Heerenberg, zaal Vriendschap, 19.30 uur, spreker H. Hummel.
22-3 Doetinchem, zaal Scala, 20 uur, spreker A. M. Vos.
25-3 Winterswijk, zaal Van Beskers, 19.30 uur, spreker A. M. Vps.
28-3 Arnhem, zaal Musis Sacrum, 19.30 uur, spreker G. J. Zwertbroek.
PROVINCIE DRENTHE
18-3 Smilde, zaal Homan, 19.30 uur, spreker P. Stuiver.
21-3 Schoonoord, zaal De Lange, 19.30 uur. spreker P. Stuiver.
22-3 Nieuw Weerdinge, zaal Sch«ltens, 19.30 uur, spreker P. Stuiver.
25-3 Nieuw Buinen, zaal Dik, 19.30 uur, spreker S. Arbeek.

werkers eens naar een en ander ge-
vraagd. Ook hier kwam weer tot
uiting wat een werkelijke bedrtjfsge-
meenschap vermag. Gezang bij bet
werk. Liefde voor het werk. En d«
bedrijfsleider vertelt ons nog -een en
ander. Ieder in het bedrijf krijgt ztjn
kans. Wanneer blijkt dat hij meer
kan, dan het werk wat hij doet, dan
krijgt hij ander werk, met een daar-
aan verbonden salarisverhooging. Ben
van de menschen in het bedrijf had
een kunstbeen dat slecht functton-
neerde. Dit kwam den bedrijfsvoer-
der ter oore, en hij liet een nieuw
kunstbeen vervaardigen. En zoo hoo-
ren we nog talrijke andere dingen.
Het zijn maar kleinigheden. Maar ze
bewijzen hoe hier wederzijdsch een
groot vertrouwen is, hoe zoowel volg-
manschap als bedrijfsvoerder samen
werken voor die kleine gemeenschap»
het bedrijf. En hoe zij daardoor zijn
geworden waardevolle leden voor de
volksgemeenschap, waarachtige ge-
meenschapsmenschen.

Er was eens Het klinkt als een
sprookje, en er zullen zeker menschen
zijn die zeggen: ,,'k Geloof er nieta
van. Propaganda. Tot deze sceptisch»
lezers zouden wij willen zeggen:
komt naar de redactie, en wij zullen
u persoonlijk In kennis brengen met
den bedrijfsvoerder waarvan hier
sprake is. Zij zullen dan, evenals wij.
uren geboeid zitten luisteren naar
het sobere relaas van dezen man, die
getoond heeft een bedrijfsvoerder in
den waren zin van het woord te zijn.

LID lees DIT
Er zijn nog steeds leden, die niet

betalen volgens de juiste contributie-
klasse. Zooals n weet, hangt de hoogte
van de contributie die betaald moet
worden af van de grootte van. het
loon. Betaling in de juiste contribu-
tieklasse is daarom van zoo groot
belang, omdat de uitkeeringen bij
werkloosheid, . bij invaliditeit, bij
ouderdomspensioen enz. geschieden
op grond van de betaalde bijdragen.
B e t a a l t men te weinig dan ont-
v a n g t men dus in moeilijke dagen,
wanneer elk dubbeltje zoo'n groote
rol speelt, ook minder, dan waarop
men bij juiste betaling recht gehad
zou hebben.

Benadeel u zelf niet! Betaal de
juiste contributie! Dit voorkomt
teleurstelling!

U plakt toch uw contributiezegels
altijd direct in uw lidmaatschaps-
boekje? Indien zegels ontbreken i»
uw lidmaatschap onderbroken en
vervallen uw rechten op uitkeering:.

Voorkomt deze narigheid!

W A T E R . EN B U R G E R L I J K E B O U W K U N D E E.A

Onze schriftelijke cursussen in
WERKTUIGBOUWKUNDE
— welke gegeven worden in
samenwerking met Het Neder-
landsche Arbeidsfront — Uiden
op voor vele beroepen: van
machinebankwerker af tot werk-
tuigbouwkundig ingenieur tot.
Wij leiden U langs den kortsten
weg naar een betere positie.
Bepaal zelf het tempo van Uw
promotie. Vraag nog vandaag
nadere inlichtingen en g r a t i e
toezending van ons „Algemeen
Prospectus".

BOEKENBEDRIJF N.V.

DE A R B E I D E R S P E R S
Afd. Vakcursussen

Hekel veld 15 — Amsterdam
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