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HET VERKEERDE PAARD

T erwijl aan het invasiefront
de BriiJch-jtmerifcaansefte

fcracfctstnspawninfl «oor een
hoogtepunt toettreeft, — terwijl
in Bretagne de uitbreiding der
geallieerde positie* de voorwaar*
den scheppen moet voor den b«-
tlissendf mülioenenslag, schrijft
ten Engelsche journalist over...
eorned-beef, over Argentijnsch
bussenvleesch. De journalist
heet Alistair Forbcs en hij i»
allerminst gespeend van werke-
lijkheidszin. Daartoe bezit hij
in de leringen van Lagerhuis en
ministeries teveel officiëele bron-
nen. Forbet Khrijft zeer welbe-
icust over vleesch-in-blik en
gingt daarmee den doodszang van
tiet Britsche imperium.

Washington heeft dezen oorlog
gebruikt, om definitief de Zuid-
emerikaansche republieken aan
gtch onderhoorig te maken. Stuk
voor stuk braken die landen
onder Cordon HuU's druk de be-
trekkingen met Duitschland af,
ftuk voor stuk leverden zij zich
mier aan doUarleeningen en
, steunpunten"'-expansie. Eén
land rekende hardhandig af
met de door Washington be-
taalde krachten binnen de eigen
grenzen, om tichzelf te kunnen
»jn, — één land durfde zich
tegen Huil te weer te stellen:
Argentinië.

Argentinië i* niet alleen de
meest-zelfbewutte der Zuid-
amerikaansche republieken. Het
i» ook een land van levende
Britsche interessen. Toen Enge-
land allengs zwaarder onder
oorlogsschulden gebukt ging,
leverde het bescheiden Argen-
tinië op grond van de oude
vriendschapsbanden aan het
machtige Britsche imperium op
crediet: voor een bedrag van
62 millioen pond sterling aan
bussenvleesch voor de voeding
der Britsche soldaten, leer voor
hun laarzen, wat voor hun
uniformen. Thans eischt Cardell
Kuil, dat Londen het voorbeeld
van Washington volgen zal en
breken met Argentinië, omdat
Argentinië niet breken wil met
Duitschland. En Engeland be-
taalt de rekening der dankbaar-
heid aan Argentinië door te
tmigen voor Huil. Het doet
méér: het vernietigt daardoor
voorgoed ajn eigen belangen in
Zuid-Amerika. Zooals Huil en
de beursmagnaten van Wall-
street het ook ten bate van hun
eigen zaken en zakken wen-
tchen.

Dit drama uit de pen van
een Engelsch journalist, schijn-
baar ver van de fronten, bevat

(Vervolg laatste kolom}
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IN HET UUR VAN STRIJD EN GELOOF
Het is een algemeen be-

kend en ook bewezen feit,
dat de geschiedenis zich
herhaalt. Gebeurtenissen van
groote beteekenis, van een
historisch formaat, die zich
eeuwen geleden afspeelden,
herhalen zich honderden
jaren later, weliswaar onder
andere omstandigheden, mis-
schien hier en daar eenigs-
zins veranderd, maar in hun
diepste kern toch niet an-
ders dan in de vroegere ge-
schiedenis. Het is goed van
tijd tot tijd nog eens het
volle licht op deze dingen te
werpen, opdat degeen, die
thans leeft, een vergelijking
kan maken en. i.... er lee-
ring uit kan trekken.

We schrijven 1757. De ko-
niitg van Pruisen, Frederik
de Groote, levert een voor
hem, naar veler inzicht, ho-
peloozen strijd tegen de
Oostenrijksche, Russische en
Fransche legers, die bijna
tweemaal zoo sterk zijn als
het zijne. Hij wordt versla-
gen bij Kolin. De hem ter
zijde staande generaals ad-
viseeren hem, den strijd te
staken en vrede te sluiten.
Maar de Groote Koning weet
van geen wijken. Wanneer
de anderen zich willen terug-
trekken, het zij zoo. Als het
dan moet, zal hij alleen ver-
der strijden. Zijn bezielende
houding behaalt echter de

1 overwinning. De strijd wordt
voortgezet. In den grooten
slag bij Kunersdorf zet Fre-
derik de Groote alles op
alles. Met ware doodsver-
achting strijden zijn man-
nen, naar het schijnt tever-
geefs, want van zijn leger
van 48.000 man zijn er niet
meer dan 3.000 over. Maar
dan, met een laatste groote
krachtsinspanning, wanneer
iedereen al meent, dat alles
verloren is, trekt hij nog
éénmaal tegen den vijand
op en brengt hem een ver-
nietigenden slag toe.

Een kleine groep vastbe-
raden mannen, in trouwe
rond hun s aanvoerder ge-
schaard, met een rotsvast
geloof in de overwinning,
wist te voorkomen dat een
land en een volk voor altijd
ten onder gingen.

Enkele eeuwen later. In
Duitschland is een eenvou-
dige werker, één uit de mil-
lioenen eenvoudige werkers
uit dat laYid, opgestaan, en
heeft een volk, dat niet
meer aan zichzelf geloofde,
bezield met het geloof aan
het waarachtige socialisme.
De millioenen klemmen zich
aan zijn persoon en zijn
idee vast.

Dit is het oogenblik,
waarop de liberaal-kapita-
listische elementen zich in
hun macht bedreigd voelen
en naar het wapen grijpen,
waarvan ze zich steeds be-
dienden, wanneer ze hun
macht in gevaar zagen ge-
bracht: het beproefde „ver-
deel en heersch". Door
broodroof en terreur, door
vuigen laster en tallooze an-
dere middelen trachtten ze
verdeeldheid te brengen in
het volk, dat weer aan een
nieuwe toekomst was gaan
gelooven. En één oogenblik
zag het er naar uit, dat het
kapitalisme den strijd zou
winnen. En weer, evenals
enkele eeuwen geleden, stond
daar een groote figuur, en
zei, zooals ook de Groote
Koning eens gezegd had:
„Wanneer het dan moet
*ijn, zal ik alleen het vaan-

del van het socialisme voort-
dragen, en als het niet an-
ders kan, er strijdend mee
ten onder gaan."

En zooals het Frederik
den Grooten gelukte, de in
gevaar gebrachte eenheid te
behouden en daardoor te
overwinnen, gelukte het ook
dezen eenvoudigen arbei-
der, de millioenen, die ach-
ter hem stonden, te bezielen
met de socialistische idee,
met het geloof aan hun
volk en hun land.

Thans schrijven we 1944.
Europa staat in brand. Als
laatste middel om het socia-
lisme te vernietigen, hebben
de liberaal - kapitalistische
elementen in Engeland en
Amerika gebruik gemaakt
van de meest duivelsche
middelen, die er op aarde
bestaan, en aangewend in
den oorlog, dien zij ontketend
hebben- Zelf veilig zittend,
schrikken zij er niet voor
terug, duizenden - en nog
eens duizenden op te offe-
ren, ter wille van hun eigen-
belang. Zelf dóór niets an-
ders bezeten dan door zucht
naar geld en macht, in
welke begrippen zij denken,
schromen ze niet, monu-
menten van eeuwenoude
cultuur met den grond ge-
lijk te laten maken, vrou-
wen en kinderen, weerlooze
burgers in steden en op het
platte land, in treinen en op
straat, te laten neerschieten.
Tegen deze duistere mach-
ten nu, is een socialistisch
Europa in het geweer ge-
komen.

Ook in Nederland staat
een groep socialisten, ver-
eenigd in het Nederlandsche
Arbeidsfront. Talloozen von-
den reeds den weg naar dit
socialistische Front. Maar
er zijn er ook, die nog niet
konden besluiten toe te tre-
den tot deze gemeenschap
van Nederlandsche werkers,
terwijl anderen op dit dra-
matisch oogenblik niet be-
ter weten te doen dan het

vaandel te ontvluchten en
den strijd aan anderen over
te laten. Leven zij met hun
gedachten nog in die perio-
de, waarin zij hun houding
afstemden op de befaamde
democratische meerderheid?
Zullen zij pas dan tot ons
komen, wanneer de meer-
derheid van de Nederlan-
ders zich bekent voor het
nieuwe socialisme?

Op dit oogenblik, nu zij,
zonder daar overigens eenig
redelijk en steekhoudend
motief voor te kunnen aan-
voeren, meenen, meer dan
ooit uiting te moeten geven
aan hun verknochtheid aan
het kapitalisme, zouden zij
er goed aan doen zich te
bezinnen op de les, die de
historie hen leert.

Zooals vroeger steeds zij,
die in een rotsvast vertrou-
wen geloofden aan diegenen,
die hen aanvoerden, bleven
strijden, en overwonnen, zoo
zullen ook thans weer de
dragers van het nieuwe
socialisme de lauweren der
overwinning oogsten, juist
doordat voor hen aan het
eind van alle dingen de ver-
antwoordelijkheid voor de
overwinning staat.

In 1757 zei koning Frede-
rik: „Wij moeten alles pro-
beeren om den slag te win-
nen, ik zoowel als gij, wij
allen moeten onzen plicht
doen."

In 1943 zei Adolf Hitler:
„Aan het einde staat toch
de overwinning".

Door onzen plicht te doen
op de plaats, waar we in
het Arbeidsfront staan, door
ons idealisme overal en al-
tijd uit te dragen, zullen
ook wij eens het oogenblik
beleven, waarop diegenen,
die thans nog negatief
staan ten opzichte van on-
zen strijd, zullen meestrij-
den in ons Front van den
Arbeid. De overwinning zal
aan ons zijn'. Rotsvast zij
ons geloof, juist in deze
dagen!

WATDETAAKISVAN

HET NEDERLANDSCHE
ARBEIDSFRONT? IN

DE EERSTE PLAATS
DEN WERKENDEN

MENSCH GELOOF TE
GEVEN IN DE TOE-

KOMST, HET GELOOF,
DAT WIJ UIT EIGEN

KRACHT EN UIT EIGEN

WIL EEN BETERE SA-

MENLEVING KUNNEN
SCHEPPEN.

Woudenberg

(Foto: Af .-Archief).

(Vervolg van eerste kolom)
de essentie van de Britsche
zelfvernietigingspolitiek. Bijna
een eeuw geleden zond Engeland
samen met de Turken een voor
de strategie dier dagen enorm
leger naar de Krim. En het
Britsche imperium in zijn kok*
niale politiek, befaamd om zijn
spaarzaamheid met Engelsch
bloed, bracht afschuwelijke of-
fers om te verhinderen, dat Ru&
land door de Zwarte Zee naar
de Dardanellen op zou dringen
en daarmee naar de ,J5ngel-
sche" Middellandsche Zee. Thant
oefende Londen op aanwijzing
van Moscou en Washington zoo-
veel druk op Turkije, dat dit
land zich in een politiek begaf,
die met een Sowjetrussisch»
doorbraak naar de reeds groeien*
de belangen-centra der Sowjet-
Unie in Noord-Afrika en Zuid-
Italië eindigen moet, — met d»
afbraak van het Britsche gezag
in „de oude wereldzee". In 1939
kondigde Chamberlain het ge-
wapende optreden van Engeland
tegen Duitschland aan met d»
verwijzing naar Londen's gen
rantie aan de Poolsche regee*
ring. Thans zendt Churchill den
exponent dier regeering i»
Londen, „ministerpresident" Mi-
kolajczyk, voor een „vergelijk"
naar Stalin, in de wetenschap,
dat deze zending slechts met een
dictaat van het Kremlin eindi-
gen kan.

In Zuid-Amerika boog Londen
het hoofd voor- Washington. In
het nabije Oosten leverde het
zijn moeizaam veroverde belan-
gen met inbegrip van olie van
Mosoel en Bahrein ter verdeo*
ling uit aan de beide imperialis-
tische parvenu's aan de „bond--
genooten" Moscou en Washing^
ton. In de Middellandsche Ze»
verliest het aan de Sowjet-
Vnie thans meer gezag, dan het
er ooit aan Italië gunnen wilde.
In Polen en bij de Dardanellen
staat het, alweer aan de Sowjet-
Unie definitief zijn controle of
het Europeesche evenwicht af.

Ging Engeland daarvoor den
oorlog in? Levert het daarvoor
den bloed^gen invasie-slag? Na-
tuurlijk niet. En toch laten zich
geen Britsche belangen meer
aanwijzen, die Engeland door de
voortzetting van dezen oorlog
nog dienen kan. Engeland's rijk-
dommen brokkelen af, Enge*
land's weerbare mannen loopen
in den dood, omdat het maca-
bere spel niet meer te remmen
valt, nu het eenmaal begonnen
werd. Engeland is niet langer
een macht, maar een onderhoo-
rige, omdat het in de beslis-
sende wende der politiek d»
nieuwe Europeesche krachten
niet begreep en in blinden angst
voor het onbegrepene de vijan*
den niet herkende, die ook d»
zijne zijn. Het rent met al zijn
overwinnings-fanfares naar den
ondergang, omdat het wedde
op een verkeerd paard en aan
den wereldren deelnam volgent
de liberale regels, die hun
kracht sinds lang verloren. Het
is deze kern-waarheid, die Ali-
stair Forbes temidden van all»
invasie-sensatie niet wilde ver-
geten. En waar ook anderen hun
voordeel mee kunnen doen.

HENDRIK LINDT.



Film.

,,'XcTi, die kinderen..." ver-
euchtte de mejoffer naast me,
Dat kwam, omdat ze de Hitler-
jugend in Normandië bezig zag.
Niet lief met een bal aan 't spe-
len of schommelen, maar net als
de groote menschen aan 't
knokken, dat de spaanders van
de Shermans en Chwchül's af-
sprongen. Dat is niet lief van
tenderen.

Ik kan me den gedachtengang
van de mejoffer voorstellen. Ze
tal gedacht hebben: daar heb je
je kinderen nou voor groot ge-
bracht. Of: wat hebben die jon-
gens met den oorlog te maken.
Tja... Maar staat of valt de toe-
komst van ons. de jeugd, dan
niet met het al of niet winnen
van den oorlog? Nu zullen de
Duitsche jongens dat beter be-
grijpen, dan de onzen. Dat is
eoo gek niet. Een Duitsche jon-
gen moet immers al een groot
rund zijn ,wil hij niet inzien,
dat het verliezen van den oorlog
de eeuwige armoede voor z'n
volk zal beteekenen. Maar is dat
voor ons niet van 't zelfde laken
een -pak? Oja, iedereen, van
Oome Sam van Radio Oranje
via tante Betje naar den kape-
laan heeft 't over de heerlijke
vernieuwing van alles en nog
wat straks. Een paradijs op aar-
de belooft 't te worden. Eigen-
aardig dat ze er door den oorlog
achter komen, dat 't niet heele-
maal koek en ei was hier en
gunder.

Maar jongeren, laat je niet
lijmen. Gebruik alleen je ge-
eond verstand. Denk nog eens
aan den tijd toen we nog vo-
ionteerden als jongens van acht-
tien, negentien jaar — den leef-
tijd van de „arme kinderen"
daar in Normandië — voor een
minimum aan loon tegen een
maximum aan arbeidsprestatie.

Zonder vooruitzichten. Straks
rou de militaire dienst komen
en de chef zou na het vervullen
daarvan zuurzoet zeggen, dat hij
ie niet meer kon plaatsen,
omdat ze onmogelijk zoolang een
plaats hadden kunnen openhou-
den. Ze konden je niet goed
meer tegen een belachelijk loon-
tje volwaardigen arbeid laten
verrichten — maar dat zei ie
niet.

Met je een-en-twintig jaren
toas je te oud geworden voor de
maatschappij.

En dan liep je als een over-
eomplete door de straten, sollici-
teerde op de meest gekke adver-
tenties. Je schreef bedel-sollici-
taties om werk te krijgen, je
vroeg een krankzinnig loon om
toch maar wat te doen te heb-
ben. Aan een toekomst durfde je
niet denken.

Over arme kindersn gesproken.
Arme knapen, die nu nog zit-

ten te suffen!
Arme knapen, die gelooven dat

te welvaart ons zoo maar in den
schoot zal vallen, dat het baan-
tjes zal regenen.

Jeugd, doe je plicht.
Jeugd, waar dan ook, op de

fabriek, op kantoor, óf in de
schoolbanken nog: in 't geweer.

D.W.Z. weest soldaat in je be-
drijf, of waar dan ook, een ke-
rel. Ga niet op zij voor den
ttorm, maar sta er midden in.

Men zal versteld staan wat
Jcinderen" nog kunnen!

"Want de oorlog gaat ons wel
degelijk aan. En we hebben wel
degelijk recht om ons met de
problemen van dezen tijd te be-
moeien. Omdat wij direct den
nieuwen wereld zullen moeten
bouwen.

Wat jij kan doen, jongen in
de fabriek, of op kantoor of
school of waar dan ook?

Je plicht! Dat is: je arbeid
nummer één te laten zijn of je
voor te bereiden op dien arbeid.

Het geheel te dienen door dien
arbeid.

Er is lang genoeg gesproken
voor de jeugd. Thans spreekt die
jeugd zelf. Zij strijdt aan de
fronten, in de fabrieken op de
Kantoren.

De jeugd laat zich niet langer
buitensluiten.

Jeugd staat vooraan.' Jeugd
marcheert. En jeugd, dat is het
Europa van morgen.

De „arme kinderen" zijn zoo
arm niet. Ze zijn rijk. Ze heb-
ben een ideaal, een geloof waar-
voor zij ones veil hebbent

UILENSPIEGEL.

ARBEIDSVERHEFFING
IN DE PRACTIJK

(Foto Feüinga.)

GEVELTOERIST!
Wanneer iemand op de

vraag, welk beroep hij uit-
oefent, antwoordt: „Geveltoe-
rist", klinkt dat zoo al niet
vreemd, dan toch eigenaardig.
Antwoordt hij echter op die-
zelfde vraag: „Glazenwasscher",
dan vindt niemand dat vreemd.
Is er echter zooveel verschil
tusschen beide beroepen, voor-
opgesteld dat men geveltoerist
een beroep kan noemen? Hebt
ge wel eens gezien, hoe een
glazenwasscher zweeft, hangt
en klimt? Als leek wordt het
u _koud om het hart en ge
vreest, dat de man daarboven
ieder oogenblik naar beneden
zal storten. Niets van dat alles
gebeurt echter.

Wat daar de oorzaak van
kan zijn? In de eerste plaats
de -jarenlange routine en dan
zeker in niet mindere mate het
feit, dat een zeer groot deel
der glazenwasschers gerecru-
teerd wordt uit vroegere zee-
lieden. En wie eenmaal in een
loeienden storm hoog boven in
het want gezeten heeft» wie
daar door de soms huizenhooge
golven heen en weer is ge-
süngewi, koestert geen vrees
meer, wanneer hij op een
stevige ladder staat en dan
bovendien nog vasten grond
onder de voeten heeft.

Denk nu niet, dat dit alles
is, wat een glazenwasscher
behoeft, om een goeden glazen-
wasscher te zijn. Het is er mee
als met zoovele dingen: je
kunt het of Je kunt het niet.
Het lappen van ramen is op
zichzelf een slag, en menige
glazenwasscher lapt al jaren-
lang rarnen, zonder er ooit
aanspraak op te kunnen ma-
ken, een goeden glazenwasscher
genoemd te kunnen worden.

Snel rekenen!

Maar ook indien hij wel een
goed vakman kan worden ge-
noemd, is hij er nog niet.
Verreweg de meeste glazen-
wasschers nemen, voorzoover
ze een eigen bedrijf hebben —
en dat zijn er vrij veel — het
onderhoud van geheele gebou-
wen aan, wat dus wil zeggen,
dat ze het zoowel in- als uit-
wendig schoonhouden. En bij
het aannemen van een derge-
lijk werk speelt het razend
snel kunnen denken en reke-

nen een groote rol. Voor het
schoonhouden van dergelijke
gebouwen heeft de g'lazenwas-
scher werksters en ander per-
soneel in zijn dienst. Het kan
gebeuren, dat hij bij een ge-
bouw geroepen wordt en ter
plaatse onmiddellijk moet op-
geven, hoeveel de onderhouds-
kosten zullen bedragen. De
glazenwasscher moet dan snel
berekenen, hoeveel hijzelf moet
betalen aan loonen, materiaal,
sociale verzekering en wat niet
al. Als bij een telmachine moet
na luttele minuten het eind-
bedrag vast staan. Zoo ergens
het gezegde: „Eén minuut van
onbedachtzaamheid kan maken,
dat men jaren lijdt", van toe-
passing is, dan is het wel hier.

Gemeenschapsgevoel

Een ander zeer merkwaardig
feit is, dat het gemeenschaps-
gevoel, dat zoo noodzakelijk is
voor het vestigen van een
hechte volksgemeenschap, juist
bij het gilde der glazenwas-
schers bijzonder sterk ontwik-
keld is. In andere beroepen
was er vroeger sprake van een
feilen concurrentiestrijd.
Bij de glazenwasschers heeft
men een dergelijken concur-
rentiestrijd nooit gehad. Het
is zwaar en moeilijk om een
wijk op te bouwen, maar heeft
men het eenmaal zoover ge-
bracht, dat men een vasten
kring van klanten heeft, dan
zal geen andere glazenwas-
scher trachten, deze klanten
afhandig te maken. Een an-
dere uiting van het gemeen-
schapsgevoel is het feit, dat
vakgenooten des winters, wan-
neer het vriest — dan kunnen
zij hun werk niet verrichten —
bijeen komen en elkaar de er-
varingen, die zij hebben op-
gedaan, vertellen.

De glazenwasscherij, een be-
roep, dat weinig bekend is. Een
beroep ook, dat vooral in
dezen tijd, nu materiaal, noo-
dig voor het lappen en schoon-
houden van ramen en gebou-
wen, schaarsch is, steeds meer
veld wint. Want dat is zeker,
vele huismoeders zijn blij, wan-
neer ze den werker met aijn
typische kleeding voor hun
raam zien verschijnen. Een
beroep, dat voor de gemeen-
schap nuttig en noodig is.

Wanneer wij het begrip ar-
beidsverheffing in een ruimen
zin opvatten en niet aan enge
grenzen binden, weten tfe be-
drijjsvakmenschen dat op dit
gebied in de meeste bedrijven
ontstellend weinig is gedaan en
ook heden nog veel gedaan kan
worden.

Om tot een begrip te komen
hoe in het bedrijf de arbeid, in
den meest uitgebreiden zin, op
een hooger plan gebracht kan
worden, zullen wij een gang
maken door een bedrijf met
een volgmanschap van pl.m.
1000 man, waar arbeidsverhej-
fing niet meer alleen een ide-
aal is, doch werkelijkheid is
geworden.

In alle kantoor- en werk-
ruimten heerscht de uiterste
zindelijkheid; om de productie
niet te storen zijn speciale men-
schen hiermede belast. Overal
ziet men, al naar het seizoen,
bloemen of planten, waar licht
en lucht dit maar eenigszins
toelaten, terwijl op het fa-
brieksterrein de niet direct be-
noo&igde ruimte beplant is met
heesters en bloemen, en een
grootere oppervlakte bestemd
is voor het kweeken van groen-
ten, het fokken van konijnen
en zelfs eenige varkens, hetgeen
via de bedrij f skeuken t.z.t. in
de wagon vna het personeel
komt. ,

Een belangrijke plaats in de
bedrij j sgemeenschap neemt de
Sociale ajdeeling in, waaraan
een leidster en 2 sociale ver-
zorgsters verbonden zijn. Hier
houdt men zich bezig met de
sociale verzorging der arbeiders
van het bedrijf, bezoekt zieke
arbeidskameraden, verzorgt ex-
tra distributietoewijzingen, geeft
in noodzakelijke gevallen on-
dersteuning in geld of natura,
hiertoe in staat gesteld door de
kameraadschapskas. De kame-
raadschapskas is ontstaan uit
een schenking van het bedrij!
en blijft op sterkte door een
gelijke contributie van bedrijf
en volgmanschap; ditzelfde ge-
schiedt met de geldmiddelen
van de afd.- Vreugde en Arbeid
van het bedrijf, waarover straks
meer.

Direct met de Sociale afdee-
ling werkt het bureau van den
socialen voorman, welke door
2 hulpkrachten geassisteerd
wordt en zijn bemoeiingen over
de geheele volgmanschap uit-
strekt. De Sociale ajdeeling in
zijn geheel is niet los te maken
van de Medische af deeling
waar een arts werkt met 3 man
verplegend personeel en eenige
verband-meesters, welke ver-
bandposten in het bedrijf be-
zetten. De Medische afdeeling
werkt niet alleen op het gebied
der Eerste-hulpverleening bij
bedrijfsongevallen, doch heeft
de geheele medische controle
en verzorging der volgman-
schap om hierdoor de lichame-
lijke gesteldheid op peil te
brengen en te houden. Hiertoe
beschikt de arts over een vol-
ledig instrumentarium. als
röntgenapparaten. hoogtezon,
bestralingsapparaten etc.

De cantine, luelke een der
mooiste ruimten van het bedrijf
is en waaraan de keuken ge-
bouwd is, is niet alleen uiterst
zindelijk en ordelijk, doch te-
vens gezellig ingericht; wand-
schilderingen versieren de mu-
ren, het geheel wordt met
neonlampen verlicht, overal
staan bloemen en planten. Hier
eet de volgmanschap hetgeen
keuken, tuin en fokkerij voort-
brengen. Het bedrij f smuziek-
corps of strijkje speelt regel-
matig in de middagpauze, ook

de bedrijfsappels worden hier
gehouden

De afd. Vreugde en Arbeid
van het bedrijf verzorgt alle
ontspanning voor de volgman-
schap, zooals harmoniecorps,
strijkorkest, amusiementsband,
voetbal, tennis en gymnastiek-
af deeling, organiseert de . ka-
meraadschapsavonden, welke
meestal in de stadsschouwburg
gegeven worden, exploiteert het
kameraadschapshuis, dat elders
in de stad gelegenheid biedt tot
ongedwongen samenzijn en re-
gelt vacantietochten voor de
volgmanschap, zomerkampen
voor de jeugdigen uit het be-
drijf, kerstfeest voor de kinde-
ren enz.

Veel aandacht is hiernaast
gewijd aan het onderwijs in het
bedrijf. Terecht heeft de be-
drijfsvoerder opdracht gegeven
hiervan de meest belangrijke
afdeeling van het bedrijf te
maken en kosten noch moeite
te sparen om deze te vervol-

ALLEEN HIJ DIE
ZELF GEWERKT
HEEFT, KAN DE
WAARDE VAN
ARBEID VAN AN-
DEREN BEPALEN

maken. Hiertoe Is, geheel los
van het bedrijf, een nieuwe
school gebouwd met de meest
moderne inrichting, uitgaande
van de stelling, dat slechts een
gezond bedrijf is te vormen uit
jongeren, welke geestelijk en
lichamelijk kerngezond zijn en
dat het in het voordeel van de
geheele bedrijjsgemeenschap is,
•wanneer de vakkennis tot groote
hoogte is opgevoerd. De beste
vakopleiding kan slechts het
bedrijf zelf geven, omdat de
vorming niet los te m.aken is
van de bedrij j ss f eer. In de be-
drijfsschool worden, direct aan-
sluitend op de lagere school, 3
klassen jongens opgeleid van
elk pl.m. 25 man, waarvan on-
geveer de hel/t in het inter-
naat van het bedrijf zijn on-
dergebracht.

Bij een rondgang door de
school zien we de wasch- en
badgelegenheid, kleedkamer,
werkplaatsen, -magazijnen, ver-
bandkamer, theoriezaal, eetka-
mers r keuken, recreatie- en
huisvlijtzalen, alles een ge-
trouwe afspiegeling van het
bedrijf en voorzien van de ?no-
dernste machines, apparaten,
meetinstrumenten enz.

De lessen vangen aan met
ochtendsport, om aldus ook het
lichaam te vormen. De leerlin-
gen hebben zelf sport, muziek,
tooneel, zweefvliegtuig- en cano-
bouwclubs en beoefenen dus
„vreugde en arbeid" in hun
eigen omgeving. Onder het
motto „slechts hij die weet te
gehoorzamen, kan leiding ge-
ven" wordt er strenge orde
doorgevoerd en heeft iedere
leerling op zijn beurt de ver-
antwoording voor de orde en
goeden gang van zaken. De
leerkrachten, welke met de op-
voeding zijn belast, zijn geen
leeraren in de gewone beteeke-
nis van het woord. Het zijn de

Wist ïjet J^eberlanböcfje 8rbefitöfront tml
Het Nederlandsche Arbeidsfront wil, dat iedere Neder-

landsche arbeider zal zijn, wat hij zijn kan, namelijk eei\
werker in dienst van zijn volk. En verder wil het Arbeids-
front, dat iedere werker dan ook als zoodanig wordt erkend.
Dat beteekent, dat zijn geestelijke en stoffelijke welvaart, het
sociale en cultureele peil dus, waarop de arbeider leeft,
daarmee in overeenstemming- is.

Zoolang: dat nog niet is bereikt, heeft bet NederUndsche.
Arbeidsfront dus bestaansrecht om dat doel te bereiken. Als
dat eens bereikt zal rijn, heeft het Arbeidsfront eveneens
bestaansrecht om dat gestelde doel te handhaven en te vol-
maken. Niets meer en niets minder is het, waarnaar het
Arbeidsfront streeft. Niets meer en niets minder is het ook,
waaruit voor lederen werkenden Nederlander de plicht is
ontstaan, het Arbeidsfront naar vermogen bij deze taak te
steunen en mede te werken. Nu, morgen en zoolang één
arbeider voor Nederland werkt

'



Iets anders is, dat het

weinige dat er is,

rechtvaardig moet wor-

den verdeeld en dat de

Iconen zoo hoog zijn,

dat iedere Nederlander

kan koopea, waar hij

krachtens de distributie

recht op heeft. Dit is

'n eerlijke eisch van so-

ciale rechtvaardigheid.
WOUDENBERG

beste werkmeesters uit het be-
drijf t>oor de practische lessen
en de beste technici voor de
theoretische lessen. De oplei-
ding is zoodanig, dat de leer-
Ungen niet alleen prima -vaklui
worden-, doch ook voldoende
onderlegd zijn voor verdere
ttudie, zoodat de besten zich
Kunnen bekwamen voor leiden-
de posten in het bedrijf. In het
hier bedoelde bedrijf zijn de
goede resultaten van tiet nieuwe
rysteem na 2 jaar reeds aan te
toonen.

Voorts wordt de bedrijfs-
tchool gebruikt voor een even-
eens uiterst belangrijk doel, n.l.
de opleiding van de volwassen
volgmanschap, 's Avonds wor-
den hier lessen gegeven aan
ulle leden der volgmanschap,
welke zich verder willen be-
kwamen en wel in Boekhou-
den, Nederlandsche taal, Duit-
tche taal, Engelsche taal, Ste-
nografie, Typen, Vliegtuigbouw-
kunde, Scheepsbouwkunde, las-
tchen. E.H.B.O., opleiding tot
werkmeester enz. enz.

Nu zal de vraag naar voren
komen: „Wie betaalt dat al-

I.
Als we 't over de woorden

gemeenschap" en „kameraad-
tchap" hebben, dan zal menig-
een daar niet bijzonder door
geroerd worden. Voor diegenen
tijn het woorden met een
goeden vertrouwden klank en zij
begrijpen den diepgaanden in-
koud ervan.

Maar voor anderen, de mees-
ten, zijn het woorden die als de
beken-de roode lap op den even
tekenden stier zullen werken.
Ken zullen deze woorden als
nieuw-ordische ketterij in de
eoren klinken en alles wat er
over geschreven wordt in deze
dagen — en dat is heel wat —
tal prompt terzijde geschoven
worden.

En toch zijn dat de lieden, die
't Zondags langs 't lijntje van
onze voetbalvelden bij hoog en
laag staan te beweren, dat ,Jan-
»en- niet zoo allemachtig mot
fingele, maar den bal mot af-
geve!" Om dan aan zijn maats
de aloude wijsheid te gaan ver-
kondigen, dat de voorhoede uit
vijf man bestaat en dat de an-
dere vier er niet staan om de
egoïstische midvoor Jansen aan
te gapen, maar dat ze 't samen
Vloeien doen. leder van de elf
t?n deel om samen tot het doel,
de overwinning van alle elf, te
geraken. En Jansen alleen kan
dat niet.

En probeer daar nou maar es
een splinter tusschen te krijgen!
Kou jij!

Gemeenschap, dat is niet an-
ders dan samenspel, 't benutten
van iederen speler om tot het ge-
fieenschappelijk doel te gera-
ken. En als er iemand in een
voetbalelftal uitblinkt dan kan
kij dat door de anderen: in de
gemeenschap kan niemand zon-
der de anderen zijn wat hij is.

En dat is een wijsheid waar de
meesten van ons wel van door-
drongen zijn, maar die men niet
wil toegeven meestal, omdat 't,
*" 70 omdat men denkt dat 't
een uitvindsel van de nieuwe or-
de is.

Daarbij Teomt, dat er zoo ont-
nettend te pas en te onpas over
gemeenschap gebrald wordt, dat
tien er lichtelijk misselijk van
wordt. Het is een woord gewor-
den, geen zinrijk begrip En de
reputatie van de gemeenschap
tchaadt men door wél het woord
te gebruiken, maar niet de kracht
te bezitten om het van een
woord tot een daad te maken.

Door zijn houding en den
JJJecZ der overtuiging moet men

wjsen met zijn heele persoon
'* ü« zaak der gemeenschap

m te staan
" '̂"fĵ fcap heeft n.l. geenttüle vennooten, u.

les?" Het antwoord luidt, al
klinkt dit wellicht voor ouder-
wetsche doren fantastisch: „Het
bedrijf". Wanneer we dit ant-
woord eens critisch beschou-
wen klinkt dit niet zoo fantas-
tisch meer, als op het eerste
gehoor. Bijna geen enkel be-
drijf besteedt half genoeg geld
en moeite aan de opleiding van
zijn volgmanschap. Maar heel
weinig bedrijfsvoerders houden
er eenig systeem op na om hun
plaatsvervangers op te leiden.
Zij verwaarloozen het principe
van reserve-troepen. Het is
echter een feit, dat een bedrijf
of industrie evenveel behoefte
heeft aan voortdurende oefe-
ning als een voetbal-elftal; in
beide gevallen is de oefening
noodzakelijk. Het kost — en dit
is het mooiste van het geval —
-een onderneming in het geheel
geen geld, want als de opleiding
der volgmanschap goed is,
ver-meerdert zij de winst. Zij
levert veel -meer op dan zij aan
geld kost. Maar opleiding der
volmanschap kost veel -moed,
initiatief en... gezond verstand.
Dat is de reden, waarom er zoo
vaak niets aan wordt gedaan.
In arbeid bestaat net zoo goed
een eerste klasse als in voetbal.
Er zijn enkele bedrijven met
goed opgeleide leiders en ge-
oefende volgmanschap, deze
gaan aan den kop in hun be-
drijfstak. Misschien hebben zij
dezelfde uitrusting als hun con-
currenten, maar door hun op-
leiding hebben zij betere werk-
krachten. Zij hebben over de
geheele linie de volledigst op-
geleide volgmanschap. Dit voor
zoover gezien uit zuiver mate-
rieel oogpunt.

De ideeele waarden gaan hier
echter bovenuit. Immers wordt
door de geperfectionneerde vak-
bekwaamheid de arbeidsvreug-
de opgevoerd, doordat de volg-
manschap een breederen blik
krijgt op en een dieper inzicht
in het hoe en waarom van haar
werkzaamheid en het verband
hiervan in het bedrijf.

Even logisch is dat een be-
drijf met prima opgeleide volg-
manschap een grootere produc-
tie zal hebben en een beter
product zal kunnen vervaardi-
gen. De betere bedrijfsresul-
taten kunnen dan mede ten
goede komen aan de werkers
in dat bedrijf. Hierdoor wordt
de koopkracht opgevoerd en
strekt het resultaat der betere
vakopleiding zich uit over wer-
ker, bedrijf, volk en staat.

BOEKBESPREKING
Prof. Jan de Vries. „De Go-
den der Germanen." uit-
geverij Hamer.

Het aantal misverstanden om-
trent onze voorouders in ruini-
sten zin genomen, is nog Immer
ontelbaar. Bij velen, die overigens
graag voor ontwikkeld doorgaan,
bestaat bij het hooren van het
woord Germanen geen andere ge-
dachtenassociatie dan die van
beesteiivellen, dobbelen, bierdrin-
ken, barbaarschheid en -afgoderij.
Het zijn waarlijk niet alleen de
schoolmeesters geweest, die de bo-
dem bereid hebben, waarin het
zaad van vele dwalingen met be-
trekking tot een ver voorge-
slacht zoo welig kon opschieten.
En het moge dan zoo zijn, dat
ztch bij de vele vooroordeelen om
kennis te nemen van de werke-
lijke feiten thans nog dat van
een politieke ontwikkeling heeft
gevoegd, voor wie rustig kennis
wil nemen van de Juiste toe-
dracht der dingen Is het duide-
lijk:, dat de bronnen, waaruit ge-
put kan worden door het werk
van nauwgezette speurende ge-
leerden, steeds minder troebel
zijn.

Wie de „Goden der Germanen"
van den Leldschen Hoogleeraar
dr. Jan de Vries gelezen heeft,
heeft een blik In een andere we-
reld geworpen dan die van ver-
blinde afgodendienaars. Prof. Jan
de Vries verstaat de kunst de go-
den der Germanen In hun men-
schelijkheifl dichter bij te bren-
gen eri te doen zien, hoe om deze
goden en godinnen gestalte te
verleeneft, de oude Germaansche
volkeren zich, zij het vaak met
gebruikmaking van symbolisee-
rende aanduidingen, rekenschap
van het gemoedsleven wisten te
geven. Nu echter heeft het werk
van dr. De Vries zijn waarde, om-
dat het hen, die niet beter wis-
ten, te overtuigen, dat ook achter
de godenwereld der oude Germa-
nen het mysterie van het zijn
ligt, en dat de strijdbaarheid van
deze vroege bewoners van Europa
zich niet alleen richtte op een
onderlingen strijd, doch evenzeer
op de worsteling van den geest,
die er op gericht is het mysterie
te doorgronden.

D. lETSWAART.

ARBEIDSONTSPANNING
Geen liefdadigheid maar plicht

W anneer bij een verschil van
meening de gemoederen

dermate verhit zijn, dat er over
en weer min of meer onvrien-
delijke opmerkingen worden ge-
maakt, kan het wel eens gebeu-
ren, dat de een den ander op
de MookerUeide wenscbt.

De reis naar de Mookerheide
gaat echter gepaard met enkele
obstakels, waarvan de verbin-
ding tusschen Nijmegen en
Mook wel het bezwaarlijkst is.
Deze verbinding pleegt namelijk
te worden onderhouden door een
vehikel, dat den zeer weidschen
naam tram draagt. Meergenoem-
de tram is meestentijds tot ber-
stens toe gevuld met menschen,
wier reisdoel Mook is. Denk niet
dat het vervoer naar Mook voor-
spoedig is. Bij Nijmegen is ui.
een brug.

Niets zou meer natuurlijk zijn,
dan dat menschen en tram geza-
menlenk, dat wil zeggen, de rei-
zigers zittende in de tram, over
de brug zouden gaan. In de prak-
tijk komt het er echter op neer,
dat de tram met enkele schok-
ken en stxioten voor de brug
blijft staan, enkele kilometers te-
rug rijdt, opnieuw den aanloop
neemt, en ook weer opnieuw voor
de brug blijft staan. Deze ma-
noeuvre zou tot in het oneindige
worden herhaald, ware het niet
dat een conducteur de reizigers
met zachten drang en harde
woorden maant, de compartimen-
ten te verlaten, waarna reizigers
en tram, ieder voor zich, de brug
overschrijden en rijden. Pas
daarna kan de tocht naar Mook
beginnen.

Dat er desondanks vele Neder-
landsche werkers van beiderlei
kunne niet tegen deze reis op-
zien, ja, zelfs graag naar Mook
gaan, vindt zijn oorzaak in het
feit, dat zicto daar de „Plasmo-
len", één van de Arbeidsont-
spanningsoorden van het Neder-
landsche Arbeidsfront bevindt.

Reeds vorig jaar begon het
Nederlandsche Arbeidsfront met
de uitzending van Nederlandsche
werkers naar Arbeidsontspan-
ningsoorden. Was het toen nog
hier en daar een zoeken en tas-
ten, thans, in het tweede jaar,
nu wederom honderden werkers
enkele weken in een van
de Arbeidsfrontontspanningsoor-
den zullen doorbrengen, kan
gesproken worden van een tot
in alle puntjes verzorgde orga-
nisatie.

Wat is eigenlijk Arbeidsont-
spanning?

De huidige omstandigheden
hebben, meer nog dan vroeger,
tot gevolg, dat de werkers in den
lande hun arbeidskracht tot het
uiterste geven. Dat gaat lang
goed. Maar eens komt er een
oogenblik, waarop het spook der
overspanning zijn armen naar
den werker uitstrekt. Dan is het
zaak, dat er na de inspanning,
ontspanning volgt, en wat is
dan een beter geneesmiddel dan
vacantie, eenigen tijd volkomen
los van iedere dagelijksche be-
slommering en zorg. Het is nog
altijd zoo, dat vacantie geld
kost, dikwijls zelfs veel geld. En
menigeen is niet in staat een
dergelijk bedrag voor zijn va-

cantie uit te trekken. Meer dan
eens heeft de leider van het
Nederlandsche Arbeidsfront ge-
zegd, dat voor den Nederland-
schen werker het beste nog
maar net goed genoeg is. en met
deze woorden de taak, die het
Nederlandsche Arbeidsfront is
opgedragen, voor oogen, heeft
het Arbeidsfront de Arbeidsont-
spanningsoorden gesticht, welke
belangloos beschikbaar worden
gesteld voor die werkers, die in
het belang van hun gezondheid
enkele weken rust van noode
hebben.

' De reis- en verblijfkosten wor-
den doo'r den bedrijfsvoerder ge-
dragen, terwijl het Arbeidsfront
de overige kosten, verbonden aan
uitstapjes en alles wat daarmee
samenhangt, voor zijn rekening
neemt. Veertien dagen lang, en
soms langer, genieten de Neder-
landsche werkers in de mooiste
streken van Nederland, en gaan
— en dat is het voornaamste —
geestelijk en lichamelijk ver-
kwikt en gesterkt, weer aan den
arbeid.

Momenteel zijn er in Neder-
land twee ontspanningsoorden.
Eén in Mook, temidden van
glooiende hellingen, die bedekt
zijn met geel koren, dat in het
zonlicht met een gouden glans
overgoten is. en één in Valken-
burg, één van de mooiste plekjes
van Nederland. In deze beide
oorden brengen de werkers een
extra-vacantie door. Want het is
de bedoeling, dat diegenen, die
uitgezonden worden naar een
Arbeidsontspanningsoord, daar-
naast nog hun normale jaarlijk-
sche vacantie krijgen.

In Mook is het de „Plasmolen",
in Valkenburg hotel „Astoria",
beiden voor dit doel door het
Arbeidsfront gehuurd, waar res-

(Foto's: Arbeid)

pectievelijk 30 en 75 gasten kun-
nen worden geherbergd. Dat er
van deze gelegenheden druk ge-
bruik wordt gemaakt blijkt wel
uit het feit, dat er van 15 April
tot l Augustus 1944 negenhon-
derd werkers werden geher-
bergd. Dat wil dus ook zeggen,
dat er een groot aantal bedrijfs-
voerders in Nederland zijn. die
werkelijk sociaal besef hebben.
En dit stemt tot bijzondere ver-
heugenis, want om te komen tot
een werkelijke bedrijfsgemeen-
schap, zijn niet alleen de wer-
kers, maar ook de bedrijfsvoer-
ders noodig. Daar was bijvoor-
beeld die werker, die reeds zes
weken in Mook zat, hoewel hij
pas 4 maanden in dienst was bij
een Amsterdamuche kofferfa-

briek. Zijn bedrijfsvoerder vond
het echter noodig dat hij ging,
en dus ging hij. Nu, na zes we-
ken, herkent men in hem nau-
welijks meer den werker die er
zes weken geleden kwam als een
volkomen uit het lood geslagen
mensch.

Vanzelfsprekend wordt in de
Arbeidsontspanningsoorden een
bepaalde leefwijze gevolgd.
Waar het hier in meerdere of
mindere mate een rustkuur be-
treft, is er 's middags een ver-
plichte rust, terwijl om 10 uur
's avonds oude en jong in bed
moet liggen. Aanvankelijk wordt
tegen dezen maatregel protest
aangeteekend, maar reeds na één
of twee dagen kan men des mid-
dags op de kamers geluiden
hooren, die een merkwaardige
overeenkomst met het zagen van
planken vertoonen.

Sommigen zijn er zelfs bang
voor dat ze ook straks, wanneer
zij weer aan den arbeid,zijn, niet
meer buiten dat rustüur kun-
nen.

Overigens blijft er nog vol-
doende tijd over voor het genie-
ten van het goede dezer aarde.
Zoo worden er dagelijks flinke
wandelingen gemaakt, terwijl
men ook aan de bezienswaardig-
heden niet onopgemerkt voorbij
gaat. In Mook is dat bijvoor-
beeld de Heilige Landstichting,
in Valkenburg de alom in Ne-
land bekende grotten. En dan
niet te vergeten de in beide
plaatsen aanwezige zwembaden,

'die voortreffelijk zijn ingericht.
Het hoogtepunt van het veer-

tiendaagsche verblijf is zonder
twijfel de gemeenschapsavond,
die den laatsten avond voor het
vertrek wordt gehouden. Hij is
een bewijs voor het feit, hoe
Hier een aantal werkers, die den
eersten dag vreemd tegenover
elkaar stonden, na veertien da-
gen, een hechte gemeenschap
vormen. Hoe zij elkaar en el-
kanders werk leeren waardee-
ren, en hoe zij van dezen ge-
meenschapszin blijk gaven door
een keurig verzorgd programma
op te voeren. Alle hulde bijvoor-
beeld voor het mannenkwartet
te Mook, waarvan de leden uit

' de uithoeken van ons land af-
komstig waren. Zij vormden een
kwartet, dat een eigen composi-
tie ten gehoore bracht, en dat
werkelijk niet slecht deed. Maar
ook andere, hechtere banden
worden er in de Arbeidsont-
spanningsoorden gevormd, die
tegen den tand des tijds be-
stand zijn.

Negenhonderd Nederlandsche
werkers van hoofd en hand
maakten dit jaar reeds gebruik
van de Arbeidsontspanningsoor-
den van het Nederlandsche Ar-
beidsfront. Gezien de bereikte
resultaten is de hoop gerecht-
vaardigd, dat dit jaar — want
het is de bedoeling dat het werk
van het Nederlandsche Arbeids-
front met betrekking tot, de Ar-
beidsontspanning ook dezen win-
ter voortgang vindt — nog hon-
derden werkers zullen genieten
van een veertiendaagsch ver-
blijf in één van de mooiste stre-
ken van ons land. en gesterkt
naar lichaam en geest hun ar-
beid zullen hervatten.



••At*«i<fafroi*man;

De weg i* lang, de stad is mij
onbekend en de waschbaas moet
toch demelfden kant uit. Wat
zou er dus tegen zijn om samen
onzen weg te vervolgen.

De waschbaas is een zwijgend
man en — zoo op het oog een-
He van den ouden stempel —
zoowaar nog bakkebaarden.
Daarom ook niet te verwonde-
ren, dat htj af en toe een steel-
sche — en zelfs een beetje wan-
trouwende blik laat gaan naar
het zilveren rad met de lettert
KAF, dat blinkt in de zomerzon.

Is dat rad — gewaagde beeld-
spraak overigens — niet een
muur tusschen mij en den
waschbaas van den ouden stem-
pel.

Och, tenslotte heeft ieder»
muur zoo zijn ,#wakke" plek; ik
wil het dus wagen er een bres in
te slaan — hoe of het tegen-
woordig wel met het werk gaat,
me dunkt, het wordt een kunst
om de wasch met zooveel zorg
te behandelen, en zoo blinkend
af te leveren als een mensch
wel zou vrillen.

De waschbaas kijkt me eens
aan —-ik heb het gevoel geme-
ten en gewogen te worden — en
dan staat mijn geleider. een
oogenblik sta als om kracht bij
te zetten bij wat hij zeggen
gaat.

JVu, veel pret is er niet meer
aan, maar het zou nog gaan,
als..." en dan weifelt hij om
verder te spreken.

Op zulke oogenblikken doe ie
er goed aan, te zwijgen en de
rest komt dan wel vanzelf —
zoo ook hier. Alleen de rest is
anders dan ik verwacht had.
Geen jeremijades van slechte
zeep en vervangingsmiddelen,
geen klachten over kapotte en
niet te vervangen machines of
aoo iets. De oude waschbaas is
niet te spreken over de men-
tenen; daar ligt voor hem het
zwaartepunt, en dan niet in de
eerste plaats de klanten. — Och,
die waren —, de goede daarge-
laten — vroeger ook al zoo wis-
pelturig als het weer. — Het
gaat om de knechts ~ en ik
hoor, dat er in de stem van den
waschbaas eigenlijk niets laat-
dunkends ligt als hij dat
•Jcneehtsf uitspreekt — is het
niet de toon, die de muziek
maakt? Ja, die knechts, vooral

de jongeren, ze hebben zoo wei-
nig belangstelling voor het werk.
Ze stellen er zoo weinig eer in
om met de beschikbare middelen
het kunststuk, van een „toch,
schoone wasch" te vertoonen. De
machines draaien —of ze draai-
en niet — hun een zorg. Ze
hebbén er geen plezier in. Vroe-
ger in mijn jeugd was dat an-
ders. Toen rustten we niet, of
we moesten alle knepen van het
vak kennen. Ja, dat is het erg-
ste, die jongeren, je kunt het
werk er vaak niet aan toever-
trouwen, je bent bang het uit
handen te geven — en hier is
de straat, waar je wezen moet..."

Na dit plotselinge einde stond
ik dan alleen, zonder kans op
een wederwoord, zonder de ver-
dediging van de jongeren op mij
te kunnen nemen.

Was m'n oude waschbaas niet
onredelijk? Zijn de jongeren dan
werkelijk allen zoo? Nu,
allen zeker niet, maar toch
— mijn waschbaas staat met
zijn klachten niet alleen; er zijn
veel bazen, veel werkgevers en
bedrijfsvoerders ook, die
het graag onderschrijven.

Alleen, hoe komt dat alles? Is
generatie na generatie niet be-
dorven, arbeidsschuw gemaakt.
Zijn duizenden jonge krachten
niet al vóór de poort van het
leven blijven steken, omdat hun
arbeidskracht, hun bezieling,
hun aanleg, het bedrijfsleven
koud liet?

Het .is niet eenvoudig, om al
die vragen in een achtermiddag
te beantwoorden. Zeker is ech-
ter, dat er een weg is om de
klachten van mijn waschbaas,
en die van zoovele anderen, tot
het verleden te laten behooren,
en dan voorgoed. Dat is een
lange en moeilijke weg en één
etappe van dien weg heet „be-
roepsvorming". Wezenlijke be-
langstelling voor het werk,
vreugde door het werk, verant-
woordelijkheid voor het werk,
dat alles behoort daartoe. Zal
dat bereikt worden, zullen de
jongeren straks de ouderen ten
volle kunnen vervangen, zullen
de ouderen met een gerust hart
hun werk aan een volgend ge-
slacht overdragen? Dat mag
geen vraag- blijven, het moet t
Met mijn waschbaas, en vele
anderen over die dingen praten
gaat moeilijk. Tusschen hen en
ons staat nog vaak een muur
van wanbegrip. Alleen daden
zullen dien muur eens sloopen.

(8)

„Joapie is gek!" verklaarde
hij. „Die tol best opknappe astia
"n hortte met mijn omgoat! I»
best nog wat van te tnoake!"

Moeder had weinig vertrouwen
la de paedagogische bekwaam-
heden van haar zoon. Ze had
er een zwaar hoofd in als Piet
zich ging bemoeien met de op-
voeding van vrienden of ken-
nissen. Dat draaide meestal uit
op een hoop narigheid.

Maar Piet lachte alle bezwa-
ren luchthartig weg. Had ie me-
neer De Vries ook niet 'n pracht
van 'n opvoeding gegeven? Die
was als kale schoolmeester „aan
den dijk gekomen. Zoogezegd op
*n slof en 'n schoen. En die was
nu uitvoerder bij een van de
grootste baggermaatschappijen.

„Wastie zonder mijn mede-
waar king nooit geworde!" grin-
nikte Piet.

Moeder wist er alles van. Ze
had veel zorg gehad over me-
neer De Vries, die, door Plets'
onfeilbare „medewaarking", op
staanden voet als onderwijzer
ontslagen was, en daarna, als
bakschipper, verder door haar
zoon was „opgevoed". En nu
was Jaapje aan de beurt voor

'n dergelijke kunstbewerking. Ze
hield haar hart vast.

„Joapie wordt 'n flinke vent!"
beloofde Piet. „Zojje van op-
tójke! Wat het zöö'n knul nou
zöö aan z'n leve? Zit daer dood
te goan op 'n vierkante meter
vloer, met z'n stinksigoare
Azzuk weer naer 't buiteland
goat, dan goat ie mee as stoker!
Kan die laeter machinist wor-
de...!"

Daar viel niet verder tegen de
redeneeren. Alzoo was besloten
door Bolle Piet, en dus zou het
wel gebeuren.

Zwijgend zaten ze een tijdje
santen onder den gelen gloed
der petroleumlamp. • Hun ge-
dachten zweefden weg, ieder in
eigen gedachtenwereld. Piet's
geestesoog reisde over groene
zeeën, waar trage deining witte
koppen sloeg op riffen en rots-
blokken. Hij zag de bruine kus-
ten grillig verbrokkeld onder
diepblauwen hemel, waartegen
meeuwen dwarrelden, helwit, als
verloren sneeuwvlokjes. Het
grimmig dreigend massief van
Gibraltar-Rock, als partner van
het machtige Atlasgebergte. Het
oer-oude rooversnest Ceuta,
vastgeplakt als een arendsnest
tegen den loodrechten rotswand.
Een eindelooze karavaan, moza-
ïek van felle kleuren en tinten,
op witgloeiend woestijnzand
Dan vertoefde hij weer in het
plechtig-stille klooster van Kaap
St. Vincent, waar broeder Caro-
lius het prachtige orgel in de
kleine kapel, deed snikken en
juichen in golven van wondere
muziek.

(Wordt vervolgd).

Weekloonen afgeschaft

in Duitschland

De „Angriff" meldt, dat Ja
Duitschland alle bedrijven met
meer dan tien man personeel
voortaan verplicht zijn d*
lóonen der arbeiders eens per
maand en niet langer per week
uit te betalen. Het breken met
deze gewortelde gewoonte be-
teekent niet alleen een aan-
zienlijke besparing aan Icon-
staten en ander materiaal,
maar ook het verdwijnen van
een kunstmatigen scheidsmuur
tusschen de verschillende groe-
pen werkers uit een bedrijf.

De meerderheid van het be-
drijfsleven heeft nooit deze
regeling willen aanvaarden,
alleen in den mijnbouw werd
reeds lang eens per maand
uitbetaald. De noodzaak de
uiterste rationalisatie toe te
passen, heeft thans den door-
slag gegeven. De vrees, dat een
arbeidersgezin niet in staat
zou zijn een maandloon be-
hoorlijk te verdeelen en te be-
steden, is reeds lang ongegrond
gebleken.

„Het Volk", 8-8-1944.

Pompen of verzuipen door
Jan van Uyttert. Uitg. N.V.
Werkend Volk, Amsterdam.

De Geallieerden, die In 1918 het
moegestreden menschdom gouden
bergen beloofden, wonnen den
oorlog — en hoe! — doch zij ver-
loren den vrede. In de jaren n»
den wereldbrand, toen alles wat
de klok sloeg democratie was,
hebben zij volop gelegenheid ge-
had huta kunnen te bewijzen,
doch zij hebben hierin schrome-
lijk gefaald. Het kapitalistisch*
wanbeheer der overwinnaars van
Versallles leidde tot een immer
grooter wordenden chaos, die ten-
slotte de kiem vormde voor een
nieuwen —• niet door Dultsehland
gewilden — oorlog.

Het ongeëvenaarde bedrog,
waaraan president Wilson zich
met zijn veertien punten heeft
schuldig gemaakt tegenover het
verscheurde Europa en in het bij-
zonder tegenover het door het
hartelooze westersche kapitalisme
uitgeplunderde Duitschland —
waar de eerlijke werkende mensen
in de eerste plaats de dupe werd
— vormt het onderwerp van deze
lezenswaardige, duidelijke bro-
chure. De schrijver vergelijkt
daarin Europa met een groot on-
klaar geraakt schip vol kibbelende
opvarenden en met als loods den
veelbelovenden Wilson. Uitvoerig
beschrijft hij Duitschlands ellen-
de, waaraan een eind kwam door
het optreden van den Führer, die
door den arbeid, als hoogste adel
der volksgemeenschap, het goud
als waardemeter onttroonde. Het-
geen voor de eeuwige plutocratl-

sche vijanden van ons continent
andermaal het signaal was om t»
trachten de opnieuw door hoog»
zeeën koersende Europa lek U
slaan, wat echter niet zal geluk-
ken, want de schepelingen begin-
nen te begrijpen wat er op ha*
spel staat en bedienen met kracl».
tige hand de pompen.

W. A. ZEYLSTRA*

Het Kringkantoor van Kring
14, Noord Overijsel, alsmede het
Plaatselijk Kantoor Zwolle, te
verplaatst van Nieuwe Haven
12 te Zwolle naar Koestraat 11,
Zwolle, telefoon 2877.

De spreekuren zullen worden
gehouden in het Plaatselijk
Kantoor, Koestraat 11, ingang
Krommejak te Zwolle, of
Maandag, Woensdag en Vrijdag,
des avonds van 20 tot 21 uur
voor die werkers, die niet in d»
gelegenheid zijn overdag op het
spreekuur te komen.

Vrouwen, wier familieleden in
het 'buitenland werken, kunnen
zich met moeilijkheden tot bo-
vengenoemd adres wenden, iede-
ren Dinsdagmiddag van 14 tot
16 uur. t .*

De Tentoonstelling van Het
tfederlandsche Arbeidsfront zal
vanaf 19 Augustus 1944 gehon-
den worden te Rotterdam, in d*
Burgerzaal van het Raadhuis.
Men zie de plaatselijke aankon-
digingen.

AGENDA „VREUGDE EN ARBEID"
C U L T U R E E L E
ONTSPANNING

VOORSTELLINGEN IN THEA-
TERS EN BIOSCOPEN TE AM-
STERDAM. Voor „Vreugde en
Arbeid" is In Amsterdam met
de grootste theaters overeenge-
komen, dat in den vervolge be-
drijven, die met meer dan 1O
personen naar een voorstelling
willen gaan, hun kaarten door
tusschenkomst van „Vreugde
en Arbeid" kunnen batrekken.
De Sociale Voorman moet hier-
van tenminste 5 dagen voor den
gewenschten datum aan „Vreug-
de en Arbeid", PI. Franschelaan
9, mededeeling doen. waarnn
nadere berichten volgen.

DEN HAAG. 27 Ang. m het
Asta-theater, aanv. 10.15 uur.
Vertoond wordt de film „Die-
sel", met Willy Blrgel en H.
Weissner. Toeg. voor alle leeft.

De toegangsprijs bedraagt:
voor leden zoowel als nlet-leden
80 et. p. p.

BONTE-RADIO-AVOND TE
DORDRECHT. Op Dinsdag. 5
September, In samenwerking
met den Nederlandschen Om-
roep In zaal „Knnstmin",
te Dordrecht. Medew. zijn:
Gretl Perelli, Henk Fortuin,
Fred. Menger, Sandor Srpos,
Hans Snel, De Spotvogels. De
Plco's en „De Melodisten" on-
der leiding van Karel Stoete.

Kaarten, ƒ 1.25 voor N.A.F.-
leden en gratis voor Frontstrij-
dera, verkrijgbaar bij het Plaat-
selijk N.A.F.-Kantoor, Singel
162, eventueel 's avonds aan de
zaal en bij de Sociale Voorman-
nen en Boden. Aanvang der
voorstelling 19.15 uur. Kinderen,
onder de 14 jaar, hebben, ook
onder gelelde, geen toegang.

APPINGEDAM. Voor leden
van Het Nederlandsche Ar-
beidsfront en hun hulsgenooten
uit de omgeving van Applnge-
dam, bestaat de mogelijkheid
opgenomen te worden in de
tooneelgroep „Applngedam". Zoo-
wel vrouwelijke als mannelijke
krachten komen In aanmerking.
Aanmeldingen en inlichtingen
bij B. Heersema, Schoolstraat
54, Appingedam.

meentehuls en als er tijd over
is de Groote Kerk bezichtigd
worden. Dan wordt een gemeen-
schappelijke maaltijd gebruikt.
Om 14.35 uur terug naar Leeu-
warden. Aankomst In Leeuwar-
den uit Bolsward 15.45 uur.
Vertrek naar Harlingen 13.15
uur, aankomst In Harlingen
vanuit Bolsward 14.25 uur ot
18.10 uur.

Voor deze excursies kan men
«Ich opgeven tegen direct* be-
taling van het verschuldigde
bedrag bij de Plaatselijke kan-
toren of het Provinciaal Bureau
te Leeuwarden.

AMSTERDAM. Op Dinsdag
22 AUR. Rondleiding langs de
rioolzuiveringsinstallatie aan den
Ouderkerkerdijk. Hier wordt ge-
toond wat er met het riool-
water gebeurt en hoe dit weer
gezuiverd wordt. Aanvang 14.30
uur. Kosten 15 et. per persoon.

Wandeling door oud-Amster-
dam. Op 23 Aug. van 1&—2O.3O
uur. Kosten 15 et. per persoon.

Bezichtiging Westertoren. Op
Vrijdag 25 Aug. te 14.30, 16.3O,
19.— en 19.45 uur. Kosten
25 et. per persoon.

Voor deze drie excursies kan
men zich aanmelden bU het
V. en A.-hulsje, Leldschepleln.

Verrijkt uw kennis. Neemt
deel aan deze Interessante ex-
cursies.

REIZEN EN VACANTIE

Zellreizen vanuit Amsterdam.
Er bestaat gelegenheid tot het
maken van een zellreis van een
week of 14 dagen per tjalk op
de Friesche Meren. De prijs be-
draagt bij voldoende deelname
ca. ƒ 4O.— p. p. per week, alles
Inbegrepen.

Per tocht kunnen ten hoogste
16 personen deelnemen. Opg.
aan „Vreugde en Arbeid", Plant.
Franschelaan 9 en V. en A.-
huisje Leidscheplein.

Uitstapje. vanuit Den Haag
naar Schoonhoven op Zondag
20 Aug. en 10 Sept. a.s. De kos-
ten voor dit uitstapje bedragen
/ 3.25 p. p., maaltijd en con-
sumptie Inbegrepen. Jtal. en»
aanm. bij de V. en A.-kiosk aan
den Hofweg.

VOLKSONTWIKKELING

Op Zaterdag 19 Aug. excursie
naar het Friesch Museum, aan-
vang des middags 2 uur. Kos-
ten 10 et. p. p.

Woensdag 23 Aug. naar Bols-
ward. Vertrek vanuit Leeuwar-
den 7.15 uur, vanuit Harllngea
(tram) 8.55 uur. In Bolsward
koffi'e-drinken, waarna het Ge-

LICHAMELIJKE

O P V O E D I N G

Wandelmarsch te Deventer.
Deze zou oorspronkelijk gehou-
den worden op 16 Juli', doch Is
uitgesteld tot 20 Aug. a.s.
SPORTCURSUSSEN TE 8NEEK.

Boksen Heeren. Duur 6 maan-

den; kosten: voor N.A.F.-leden
/ 8.—, voor niet-leden / 10.—.
Nadere inlichtingen: Plaatselijk
N.A.F.-Kantoor te Sneek, Sta-
tionsstraat 28; Sociale Voor-
man en Boden.

SPORTCURSUSSEN TE LEEU-
WARDEN.

Boksen Heeren. Duur 8 maan-
den. Kosten; voor N.A.F.-
leden / 8.—•, voor nlet-leden
ƒ 10.—.

Jln Jltsn Heeren. Duur «
maanden. Kosten: voor N.A.F.-
leden ƒ 8.—, voor nlet-leden
ƒ 10.—.

Rhythmische Gymnastiek Da-
mes. Duur: 3 maanden. Kosten:
voor N.A.F.-leden / 3.50, voor
nlet-leden ƒ4.75.

Nadere Inlichtingen en aan-
meldingen bij het Provinciaal
Bureau Friesland, J. W. Frlso-
straat 3—5, Leeuwarden en bij
Sociale Voormannen en boden.

ZWEMMEN.
Reductie voor leden op TUU-

tuurbaden In d« provincie
Overijsel:

BAD-BOEKELO per dag / l.—1

(leden 20 pet. reductie).
STRANDBAD „DE WAAR-

BEEK", Hengelo: Vader ƒ4.10.
Moeder ƒ3.10, Kind ƒ2.10. (Re-
ductie voor leden ƒ0.50.)

STRANDBAD „DE 2JWAAI-
KOM", Hengelo: Abonnement
voor het geheele seizoen: Ie lid.
v. h. gezin ƒ 6.—, 2e lid v. h.
gezin ƒ5.—, 3e lid v. h. gezin
ƒ4.60. (Reductie voor leden
ƒ 1.—.) Kinderen beneden de 13
jaar: Ie kind ƒ3.50, 2e kind
ƒ3.—, 3e kind ƒ2.60. (Reductie
voor leden ƒ0.50.)

Nadere Inlichtingen bU de
Plaatselijke kantoren en het
Provinciaal Bureau, Overijsel,
Ootmarsumschestraat 34, Al-
melo.

WIJZIGINGEN ZWEMUREN.
In verband met het vervroeg-

de sluitingsuur, zijn ten aan-
zien van de zwemuren öe hier-
navolgende wijzigingen van
kracht:

Breda en Nijmegen voorloc-
pig stopgezet.

Den Haag. Regentessebad.
Maandag van 18.30—19.45 uur.

Leeuwarden. L.O.Z. Woensdag
2O—21 uur.

Amsterdam. Sportfondsenbad
(Oost). Dinsdag 17.45—20.45
tiur.

AFZWEMI'EEST.
Breda. Het afzwemfeest, dat

eerst was vastgesteld op 1O
Augustus a.s., moet door om-
standigheden verzet worden
naar 20 Augustus a.s. De aan-
vangstijd Is bepaald op des
middags 2 uur.

Nadere inlichtingen omtrent
dit afzwemfeest bij de mede-
werkers in het zwembad; de
sociale voormannen en boden.


