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O p 3 September 1939, de»
morgens om. el/ uur en vijf-

tien minuten, ontving dr. Kprdt,
de Duitsche zaakgelastigde in
Londen, uit handen van den
Britschen 'minister van buiten-
landache zaken, Jord Halifax,
een nota. uxuvvon de ' laatste
alinea luidde; ,Jk heb de eer
u er van te onderrichten, dat
dé beide landen, gerekend van
eli uur voormiddag op den dag
van heden, 3 September, af zich
in staat van oorlog bevinden".
En een dag later lichtte Neville
Chamberlain in een radiorede
tot het Duitsche volk den Brit-
schen gedachtengang over de
laatste, dramatische vredesda-
gen toe: „Uw land en het mijne
ssijn nu in oorlog Mijn land
is aan zijn eer verplicht, Polen
te verdedigen..." Sindsdien
verliepen vijf oorlogsjaren Het
zesde staat te beginnen.

De eerste groote verrassing
van dezen tweeden wereldoor-
log was „de veldtocht van acht-
tien dagen", die de Poolsche
legers verpletterde. Velen zijn
achteraf geneigd, in gedachten
Polen in te deelen bij de ,Jcleine
landen". Polen ontleende zijn
politieke vrijmoedigheid destijds
behalve aan de Britsche garan-
tie echter aan het feit, dat het
bijna veertig millioen zielen
telde, weinig minder dan
Frankrijk of Italië. Het rekende
er verder op, dat de Duitsche
legers naar het -westen gebon-
den waren en vertrouwde met
eigen krachten op zijn minst
een -militair evenwicht te kun-
nen bereiken. In plaats daarvan
drongen de stoottroepen van
Von Kluge, Von Küchler en
Btaskowitz, van Von Reichenau
en List als vurige slangen door -
de Poolsche linies. Fronten
vormden zich nauwelijks. Een
nieuwe vorm van krijgvoering
bleek geboren — een vorm, die
de uiterste tegenstelling se/ieeri
van wat Engeland en Frankrijk
achter hun Maginotlinie hadden
verwacht.

De eerste fase van den oorlog
werd door dezen nieuwen vorm
beheerscht. Op 9 April 1940
begonnen de operaties in Noor-
wegen, op 10 Mei 1940 die in
het westen, op S April 1941 de
Balkan-veldtocht, op 22 Juni
1941 de veldtocht in de Sowjet-
Unie. Telkens weer ging het om
dagen en weken, waarin zich
onmogelijk geachte resultaten
afteekenden/ dagen en weken
van een krij g-voering zonder
voorbeeld.

Ook het groote offensief, dat
de Duitsche troepen tot diep in
den Kaukasus bracht, steunde
nog op deze nieuwe methoden.
Maar zelfs een krijgvoering
zonder voorbeeld blijft op den
duur niet zonder remedie.
Reeds het -jaar 1942 kondigde
een crisis aan. De bolsjewisti-
sche legers, van meet-af opge-
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ORGAAN VAN HET NEDERLANDSCHE ARBEIDSFRONT

E JUISTE KOER-S
door H. J. WOUDENBERG

Wanneer ik mij van tijd tot
tijd in ons blad „Arbeid" tot de
Nederlandsche werkers van
hoofd en hand richt, dan vindt
dat zijn oorzaak in het feit dat
er problemen zijn, die met deze
werkers onder het oog moeten
worden gezien. Dat is ook dit-
maal het geval. Het is geb'eken
dat er werkers zijn, die meenen
dat er verschil bestaat tusschen
doelstelling en taak van bet
Nederlandsche Arbeidsfront,
zooals . die zijn neergelegd in
het oprichtingsdecreet van Mei
1942, en de taak van het Front
van den Arbeid in 1944, met
andere woorden, het Arbeids-
front van 1944 zou een ander
zijn dan dat van 1942.

Alvorens hier nader op in te
gaan, zou ik eerst over een
schip willen spreken. Op het
eerste gezicht lijkt dat vreemd,
maar bij nadere beschouwing
zult ge den zin hiervan be-
grijpen.

Op een schip treffen we een
bemanning aan, en zoo er er-
gens van een werkelijke ge-
meenschap sprake is, dan is dat
wel hier. Het streven van ieder
lid van de bemanning, waar hij
ook staat, van kapitein tot
scheepsjongen, is slechts op één
doel gericht: het veilig thuis-
brengen van het schip. De ka-
pitein, de gezagvoerder, draagt
daarbij de verantwoording voor
bemanning, lading en schip, en
geeft den te volgen koers aan,
Eenerzijds is hij de leider van
zijn mensehen, anderzijds weet
de bemanning dat bij voor hen
zal zorgen, dat deze man op de
brug alles kan overzien, en reke-
ning zal houden met alle fac-
toren. Dus volgt ieder lid van de
bemanning stipt zijn bevelen
op, en doet zijn plicht, als het
moet, zelfs meer dan zijn
plicht, opdat straks het schip
behouden in de thuishaven zal
aankomen.

Bij de vaart naar de haven
kan de zee kalm zijn, en de te
volgen koers zal in dat geval
niet moeilijk te bepalen zijn.
Maar het kan op zee ook stor- .
men, er kan een orkaan op-
steken, het kan er zoo spoken,
dat huizenhooge golven het
noodzakelijk maken, dat er een
kleine wijziging in den koen
wordt gebracht, zonder dat
daardoor echter het uiteinde-
lijke doel, de thuishaven, in ge-
vaar wordt gebracht. Want
daarop blijft het werken en
streven van allen die deel uit-
maken van de bemanning, ge-
Vicht. Allen volgen de bevelen
van den kapitein op, omdat ze
weten dat hij, en hij alleen het
geheel kan overzien.

Het zal u nu duidelijk zijn
waarom ik hierboven over een
schip sprak. Ik wil namelijk
een vergelijking maken tusschen
een schip en het Nederlandsche
Arbeidsfront, omdat door ver-
gelijkingen de dingen meestal
duidelijker naar voren komen
dan wanneer men ze zoo zonder
meer behandelt.

Door deze vergelijking heb ik
tevens het antwoord gegeven op
de vraag of het Front van den
Arbeid in 1944 andere doelstel-
lingen heeft dan het bij zijn
oprichting had.

We kunnen het rustig zeggen,
op materieel gebied zijn er bij
de totaliteit der oorlogsproduo-
tie, geen belangrijke looncor-
recties te bewerkstelligen. Daar-
toe is er een „loonstop". Zooal*
ik reeds meerdere malen hek

gezegd, deze loonstop is er niet
om de werkers dwars te zitten,
integendeel, de loonstop is inge-
steld om een inflatie te voor-
komen. A) zouden morgen aan
den dag alle Nederlandsche
werkers honderd gulden per
week verdienen, .dan nog zouden
er geen paar schoenen, geen
pak en geen pond boter meer
zijn, omdat het grootste ge-
deelte van het productieappa-
raat is ingesteld op het voort-
brengen van voor den oorlog
belangrijke producten. Nu zult

. ge zeggen, dat ge met honderd
gulden - clandestien kunt gaan
koopen. In de eerste plaats fe
het koopen in den zwarten han-
del uit den booze, het is de pest
voor de volksgemeenschap, want
ge benadeelt er die gemeen-
schap mee. Maar afgezien daar-
van bestaat er nog een econo-
mische wet, die zegt dat de
prijzen stijgen, naarmate de
vraag grooter wordt, en het
aanbod gelijk blijft. Dat wil
dus zeggen dat een verhooging
van de loonen ten gevolge zon
hebben dat de prijzen stijgen,
zoodat men, wanneer de loonen
in Nederland .over de geheele
linie zouden worden verhoogd,
toch niets meer dan vroeger zoo
kunnen koopen, want in den
zwarten handel is er geen prij»-
behéersching, die de prijzen
controleert en vast stelt. Het i»
thans geen vraagstuk van loo-
nen of geld, maar van goederen,
hoofdzakelijk consumptiegoe-
deren.

H « eerst voor de hand lig-
gende probleem is dus de recht-
vaardige verdeeling der be-
schikbare goederen. Ook hier-
over heb ik reeds talrijke malen
gesproken. ledere Nederland-
sche werker moet een loon ver-
dienen dat hem minstens in
staat stelt de goederen, die hij
op zijn bonnen kan krijgen, te
kunnen koopen. Dat noemen we

het sociale minimum! En waar
de werker in dit recht op een
sociaal minimum tekort wordt
gedaan, daar zal het Arbeids-
front als sociaal geweten van
het werkende volk niet rusten,
voor het dit recht heeft ver-
kregen. Het conflict bij de
Meelt abriek „Schiedam" is
daarvan het beste bewijs.

Maar daarnaast heeft het Ne-
derlandsche Arbeidsfront toch
een grootere taak. Het-wil het
werkelijke socialisme, zooals dat
door duizenden Nederlandsche
werkers wordt beleefd en ge-
voeld, brengen. En daarbij
spelen niet alleen materieele
factoren een rol. Door mate-
rieele dingen worden geen men-
schen voor een idee gewonnen,
want ware dat wel zoo, dan zou
de mensch niets anders dan
koopwaar zijn, «n dat is hij in
geen geval. De oude socialisten
hebben toch ook niet in de eerste
plaats gevraagd of ze, door te
strijden, er in materieel op-
zicht op vooruit gingen? Ze
deden zelfs het tegengestelde,
ze offerden alles voor de groote
idee, die hen bezielde. De dui-
zenden Nederlandsche jongens,
die naast socialisten van alle
landen van Europa aan de
fronten staan, vragen ook niet
of zij er beter van worden, ze
zijn bereid alles te offeren, zelfs
het hoogste wat ze bezitten, hun
leven.

Wanneer we zien dat er op
economisch gebied enkele ver-
slechteringen zijn ingetreden,
maar dat een zeer groot deel
van de Nederlandsche werkers
desondanks lid van het •Ar-
beidsfront is, ja, dat er zelfs
nieuwe leden bijkomen, dan is
dat toch zeker niet, omdat zij
er in materieel opzicht beter
van worden. Zijn zij lid, omdat
ze bepaalde rechten hebben en
uitkeeringen krijgen bij ouder-
dom, huwelijk, nood, overlijden,
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of werkloosheid, en straks wel-
licht ook bij ziekte?

Natuurlijk spreken deze zelfr
hulpinrichtingen leen belangrijk
woordje mee, maar dan behoort
er toch voldoende vertrouwen
in het Arbeidsfront te zijn, om-
dat net genieten van bedoelde
uitkeeringen gebonden is aan
eventualiteiten en duur van lid-
maatschap. Dit vertrouwen au
is geen materieele zaak, maar
berust op geloof in het socia-
lisme. En om dit socialisme te
kunnen begrijpen, behoeft men
niet geleerd te zijn, want het i»
afkomstig van een man, die zelf
een eenvoudig arbeider is, de
eerste arbeider van zijn volk,
die zelf eens deel uitmaakte
van het millioenenleger van
werkloozen, dat er in Europa
bestond. Dit socialisme is een
zaak van het hart.

Wanneer er ' dus menschen
zijn, dié beweren dat het Ar-.
beidsfront van 1944 een ander
Arbeidsfront zou zijn dan dat
van 1942, dan zien zij de ont-
wikkeling der dingen niet juist
„Het programma", als men het
zoo noemen wil, is ongewijzigd
gebleven. Het voornaamste doel
is en blijft het bouwen van d*
bedrijfsgemeenschappen, om
daardoor te komen tot de ves-
tiging van bet waarachtige so-
cialisme. Maar het Front van
den Arbeid is geen star en bu-
reaucratisch apparaat. Het heeft
slechts' één doel voor oogen:
de veilige thuishaven, het
waarachtige socialisme. Een
front is iets dynamisch, iet»
waar beweging in zit, iets wat
vecht en leeft. En al naar ge-
lang de tijden veranderen, naar-
mate het rustiger is, dan wel
dat er een orkaan woedt, zal
de koers gewijzigd moeten
worden, zonder dat daarbij
sprake is van een afwijking van
het doel. Deze koerswijziging be-
staat dan ook alleen daarin,
dat het Arbeidsfront niet over
de hoofden der werkers heen
aan „sociale politiek" voor hen
doet, maar hen ervan bewust
maakt, dat de werker zelf, elk*
werker, het Arbeidsfront is,
waarin hij het leven moet bren-
gen, waarin hij de sociale poli-
tiek moet stuwen.

Op materieel gebied kan het
Arbeidsfront dit doel verwezen-
njken door daar, waar het om-
recht vindt, ook op stoffelijk
gebied, dit te herstellen.

lle|n te steunen en bij t»
staan is de taak van de werker»
in het Arbeidsfront. Dat betee-
kent dat ieder lid in het Ar-
beidsfront zijn arbeidsmakker»
moet helpen. Daartoe staat er
een sociale voorman in het be-
drijf, en het slagen is afhan-
kelijk van de hulp, die de so-
ciale voorman daarbij van d«
leden van het Arbeidsfront
ondervindt. Hij, de sociale voor-
man, met de leden, vormen te-
samen de cel, waaruit da
levenskracht voor het socialisme
moet stralen op de anderen,
bedrijfsvoerder of volgman-
schap.

En dit kan alleen gebeuren
Indien wij van man tot man
spreken met die Nederlandsche
werkers, die zich nog niet be-
keerd hebben tot dit socialisme.
En wie • zouden daartoe beter
geschikt zijn dan onze sociale
voormannen, deze stoere en
noeste werkers van het Ar-
beidsfront, die het fundament
vormen. Zij met hun medewer-
kers in het bedrijf, die tezamen
de cel vormen, zullen hun ar-
beufskameraden moeten" over-
tuigen. En dat kunnen zij door
hun houding, door het dagelijk-
sche contact met de werkers,
door het uitdragen van hun ide-
alisme, en vooral, door het
socialisme een zaak vwi hun
hart te maken.

Niet alleen in gemakkelijker
dagen, maar vooral thans heeft
de werkende mensch behoefte
aan gemeenschap, behoefte aan
richting. Het is niet altijd mooi
weer, ook in stormtijden, juist
dan moet er een organisatie
zijn, waarin de werker gebor-
gen is.

Het Arbeidsfront vaart d*,
juiste koers, en het zal die
blijven varen. Geen orkaan zal
in staat zijn ons van ons doel»
de vestiging van het waarach-
tige socialisme af te brengen.
Tot heil van ons volkl



HET NEDERLANDSCHE AR-
BEIDSFRONT, DAT ZICH
ZOO NAUW VERBONDEN
WEET MET HET ARBE/DS-
LEVEN, AAN WELKS POOR-
TEN DAGELIJKS ZOOVELEN
/MET HUN NOODEN KLOP-
PEN WE/GERT VOOR DEN
DAG^VAN HEDEN SCHOO-
NE BELOFTEN TE DOEN,
BELOFTEN; D/E THANS NIET
KUNNEN WORDEN INGE-
LOST. HET WIL ZICH GE-
DRAGEN WETEN, DOOR
DIE WERKENDE MANNEN"
EN VROUWEN, IN WIER
HARTEN DAT VERLANGEN
LEEFT NAAR EEN WAAR-
LIJK SOCIALISTISCHE GE-
MEENSCHAP EN W/ER
GEESTKRACHT HET MOGE-
LIJK MAAKT NIET ALLEEN
STAANDE TE BLIJVEN IN
DEZE'N TIJD, MAAR BOVEN-
AL DOOR DEN KRUITDAMP
HEEN, DE TOEKOMST TE^
ZIEN. ZIJ ZULLEN TEZAAM
VEREEN/GD /N HET AR-
BEIDSFRONT, ONDANKS
ALLES, DE BRUG TUS-
SCHEN HEDEN EN DE
SOCIALISTISCHE GEMEEN-
SCHAP VAN MORGEN,
VOLTOOIEN. .

bouwd voor den aanval, namen
tiet eerst de Duitsche krijgstac-
tiek over. En hun enorme
numerieke overwicht aan men-
tchen en materiaal maakten die
leergierigheid tot een uiterst
gevaarlijke eigenschap.

Het zal eenmaal wellicht als
het beslissende moment van
dezen oorlog geboekt juorden,
dat de Duitsche legerleiding
toen de moed en het inzicht
vond voor een 'radicaal nieuwe
ttrijd-tactiek — een methode,
die zelfs het recept van den
Poolschen veldtocht van acht-
tien 'dagen en het offensief in
het westen van zes weken zooal
niet krachteloos maken zou, dan
toch van zijn gevaarlijke
scherpte berooven. De ^bewege-
lijke verdediging", veel gesmaad
en dikwijls misverstaan, bleek
het antwoord op het „bliksem-
offensief", een antwoord, dat
van 1939 tot 1942 geen van
Duitschlands tegenstanders had
weten te vinden.

Eén ding stond op ditzelfde
oogenblik bij de Duitsche leger-
leiding vast: dat aan het eind
van die tweede, defensieve fase
een nieuwe wijziging in de me-
thode van de krijgvoering zou
moeten staan, om het afslui-
tendf offensief mogelijk te
maken, zonder welke de mili-
taire overwinning niet te ver-
wachten was.

Wie thans de Duitsche aan-
kondiging van nieuwe wapens
en^ een nieuwe oorlogstactiek na
Keken of maanden van voort-
gezet defensief als bluf of als
een wanhoopspoging ziet. ver-
geet het kapitale feit, dat over
deze nieuwe wijziging in het
corlogsbeeld al na Stalingrad
beslist was en beslist moest
siin. De tweede oorlogsfase, met
haar systematisch gebruik van
de ruimte als afwperwapen,
i'vrd mogelijk door de eerste,
die in bliksemsnelle operaties
die ruimte had geschapen Die-
eelfde tweede fase diende echter
ter voorbereiding van een derde,
om de eenvoudige reden, dat ze
in zichzelf geen einddoel kon
opleveren.

Hoe die derde fase er uit zal
eien, is op dit oogenblik een
even groot geheim als de tech-
niek der Duitsche krijgvoering
het was aan den vooravond-
van . den Poolschen veldtocht.
Maar liet is niet twijfelachtig,
dat de geschiedenis van het
eesde oorlogsjaar er door zal
worden beheerscht

HENDRIK L1NDT

PECH EN POEN -
Elk mensch heeft allicht een

keertje pech in het leven. Zoo'n
heel klein pechje. Niet de moeite
waard, maar toch wel zoo, dat
het voor den getroffene zeer
ver-strekkende gevolgen heeft.

Men kan pech hebben in za-
ken, bij het ten uitvoer leggen
van goede voornemens; bij het
oversteken van een druk kruis-
punt, en zelfs bij het betreden
van een gracht, waarvan men,
zeer ten onrechte, meent dat
deze reeds lang gedempt is

Pech hebben behoort bij de
onaangename levenservaringen,
en het eenige, niet altijd doel-
treffende wapen is: waakzaam-
heid. Helaas bezit de mensch,
zoo hij reeds bij de geboorte door
het pechduiveltje wordt opge-
wacht, dit vervoermiddel nog
niet. Het noodlot is. hem één
slag voor, en ook dit is pech,
waartegen elk verweef bij voor-
baat is uitgesloten.

Zoo geviel het dat een onzer,
thans zeer geachte, medebur-
gers, bij zijn geboorte, zonder
daarin gekend of gehoord te
zijn, aangeduid en ingeschreven
werd rnet den^fiaam: „Poen".
Zooiets noemt men: pech heb-
ben. Want, laten we eerlijk zijn,
niemand zal zich een dergelijke
benaming vrijwillig op hen hals
halen, doch slechts onder woe-
dend protest, de goedwillendheid
der voorvaderen aanvaarden als
iets waartegen men niet is opge-
wassen.

Het dient ter eere xan ge-
noemd jongmensch gezegd, hij
droeg zijn lot als een man. en
het liet hem, in de eerste levens-
jaren geheel onberoerd, om niets
te zeggen: ,£traalkor,d", of men
„Poen"'( dan wel iets anders
tegen hem zei. Later werd dit
anders. Toen rustte hij niet voor
hem althans één aanvaardbare
uitlegging van het vreeselijke

woord was gegeven.
Het bargoensch uit de onder-

wereld bracht hem een heel
eind in de goede richting. Poen
beteekende: geld. En indachtig
aan het spreekwoord: geld ts
macht, besloot hij, zooveel mo-
gelijk van beide in de wacht te
sleepen, hetgeen zijn goed recht
was, omdat hi-j leefde in een tijd-
perk waarin poen verdienen tot
ïe deugdelijkste van alle deugden
gerekend mocht worden. Wie be-
lette hem dus, om binnen de
zeer ruime grenzen van het fat-
soen, dese deugd tot in de vol-
maaktheid op te voeren? Wie
sou hem euvel duiden dat hij,

' eenmaal tot de jaren des onder-
tcheids gekomen als eigenaar
van een broodfabriek, deze nut-
tige instelling tot ongekenden
bloei en rentabiliteit bracht,
door niet alleen de prijzen van
het product, doch ook de loo-
nen van zijn medewerkers op
het laagst denkbare peil te
brengen en te handhaven? Ze-
ker, dit effecient beheer bracht
zoowel genoemde medewerkers
als de concurrenten tot wan-
hoop, maar dit doet geen haar
af van de goede hoedanigheden
des heeren Poens. Gaf hij niet
een van zijn dienstknechten, na-
dat deze ruim veertig lange ja-
ren, met zeer te loven toewij-
ding, ovens gestookt en zoowel
zoete als andere broodjes -ge-
bakken had, een zekere hoe-
veelheid poen, groot genoeg voor
een mensch om het leven te
rekken? Was, zakelijk bezien,
een uitkeering van enkele gu,l-
dens per week niet een onver-
plichte, een voor het bedrijf ge-
heel overbodige, dus schadelijke
uitgave? Nou dan!

En wederom, wie belette den
(heer) Poen om deze, zwaar op
het budget drukkende uitkee-
ring zooveel als. hem goed dacht,
te verlagen en daarna geheel
stop te zetten? Niemand?

Dan is het ook logisch, dat
Poen vrij over zijn, goeddeels
aan „zwart' brood verdiende,
poen kan beschikken zooals hij
dat verkiest, en zijn medewer-
ker met twee en veertig dienst-
jaren, in volle gemoedsrust, aan
z'n lot kan overlaten.

Want in een samenleving, die
onwillig is het eigen tuintje te
schoffelen, en orde op eigen za-
ken te stellen, is de pech voor
den economisch zwakkere, en
de eereplaats voor... den Poen
met poen.

HET ARBEIDSFRONT
GREEP IN!

E rgens in het Zuid-Westen
van ons land, dreunen dag:

aan dag de klinkhamers en
andere machines. Daar wordt,
zooals in zoovele bedrijven in
Nederland, dag aan dag ge-
werkt, en hard gewerkt! Hals-
reikend zien de werkers uit naar
hun vacantie, één week van
rust en verpoozing, en ieder
maakt plannen. Dan plotseling,
wordt elke illusie de bodem
ingeslagen. Op 5 . Augustus
hangt er bij de fabriekspoort
een. mededeeling van de di-
rectie. Nuchter, zwart op wit,
staan daar de woorden: „Op
bevel van de betreffende auto-
riteiten zal er dit jaar geen
Tacantie kunnen worden gege-
ven in verband met de werk-
zaamheden."

Duizenden werkers zouden, in-
dien dit besluit werd gehand-
haafd, hun zoo noodige vacantie
moeten missen, en dit in een
tijd, waarin vacantie juist dub-
bel noodig is.

Dank zij de activiteit van den
socialen voorman van het Ne-
derlandsche Arbeidsfrorit, wer-
den onmiddellijk de betreffende
Instanties van het Arbeidsfront
ingeschakeld, met het gevolg,
dat binnen den kortst mogelij-
ken tijd een bespreking van een
medewerker van den Arbeids-
groep Metaal van het Arbeids-
front met de in de mededeeling
genoemde betreffende autoritei-
ten, die, volgens de mededeeling
der directie, geen vacantie zouden
hebben toegestaan, plaats vond.

En nu bleek, dat de zaak wel
eenigszins anders lag dan de
directie het had doen voorko-

. men. De bovengenoemde in-
stantie had namelijk geen enkel
bezwaar tegen het verleenen

van vacantie, mits bepaalde
werkzaamheden op tijd klaar
zouden zijn. Dit is dus heel iets
anders dan uit de mededeeling
van de directie was op te
maken. Het kwam tot een op-
lossing, zoodat de vacantie als-
nog doorgang kon vinden.

Maar denk nu niet, dat de
directie haar ongelijk bekende,
of' dat zij bekend zou maken,
dat het toch verleenen van de
vacantie, aan het Arbeidsfront
te danken was. Want opnieuw
verscheen er een mededeeling
aan de fabriekspoort, waarop
het volgende stond te lezen:
„Op Donderdag 10 Augustus
hebben wij deze aangelegenheid
met de betreffende autoriteiten
besproken, met als gevolg, dat
alsnog vacantie zal worden -toe-
gestaan."

In wezen staat de zaak er wel
een beetje anders voor. Niet de
directie, maar het Nederland-
sche Arbeidsfront heeft de zaak
besproken met de betreffende
autoriteiten, en niet de directie,
maar het Nederlandsche Ar-
beidsfront heeft weten te be-
reiken, dat alsnog een week
vacantie werd gegeven.

4n drie dagen tijds heeft het
Arbeidsfront kunnen bereiken,

- dat duizenden werkers alsnog in
het genot van vacantïe .kunnen
worden gesteld. Dat dit moge-
lijk was, is niet in de laatste
plaats te wijten aan den socia-
len voorman, die onmiddellijk
actief is opgetreden.

Het sociale geweten heeft
wederom zijn functie vervuld,
de werkers bij het bedrijf kun-
nen alsnog genieten van de hun
toekomende vacantie, dank zij
het Nederlandsche Arbeids-
front!

E VUURPROEF
(9)

Ook Moeder was in eigen ge-
dachten verdiept, doch haar ge-
dachtenwereld reikte niet verder
dan de allernaaste omgeving,
met als middelpunt haar huisje
op de steeg. Hier was ze gebo-
ren. Op dezen stoel had ze geze-
ten op haar trouwdag, en haar
man op dien stoel, aan den an-
deren kant van de tafel. Drie
dagen later was hij vertrokken
naar Soerabaya, voor vier lange
jaren. Dan zat hij weer bij die
tafel, onwennig, vreemd in eigen
huis. Tot weer het werk hem
riep, naar de tropen waar de
Hollandsche baggèrmolens kraak-
ten en knerpten in nooit ver-
slappenden aanval op blinkende
zand- en stinkende modderöan-
ken

Doch zoover reikte Moeders
gedachtenwereld niet. Zij wist
niets van tropen of Soerabaya,
van bandjirs of moesson Haar
man was'in 't warme land. en
ze kende hem slechts, zooals hij
zat daar op dien stoel, of ze zag
hem. afscheidzwaaiend. bij de
kromming van de steeg. Een an-
dere beeltenis bezat ze niet. De
kinderen werden voorgesteld
aan Vader, wanneer ze reeds de
buurt onveilig maakten. Vooral
Piet had den, zoo plotseling op-
gedoken, heer des huizes straal
genegeerd: geenerlei autoritair
optreden van diens zijde geduld,

en zelfs plannen beraamd om
den vreemden indringer listiglijk
de deur uit te werken. Hij had
hetr-als een persoonlijk succes
geboekt, toen „die-vent-met-den-
neus", na. kort verblijf weer af-
scheid nam met de simpele ver-
zuchting: „nou, dan goa'k mor
weer".

En nu zat Piet op dienzelfden
stoel waar vader zat, toen en
later en nog eens, nu twee jaar
geleden. Toen was Piet ook in
't warme land, maar niet in 't
zelfde, zoodat ze elkaar niet ont-
moetten, ginder niet, en ook
niet als ze thuiskwamen. De één
thuis; de ander weg

„'t Is nou al vijf jaer geleje,
Pieter, sund dajje je voader" ge-
zien heb... En 't duurt nog twéé
jaer eer die weer vrom komt...!"

„Zol ik ök wel weer niet thuis
zijn!" bemoedigde Piet. Hij hield
niet van z'n vader, eu misschien
ook wel Wie zal het zeggen?
Hij was van hetzelfde ras. taai
en volhardend. En hij had alle
goede en kwade eigenschappen
geërfd, en dus ook het vermogen
om elk spoor van familie-ziek-
zijn, elk spoor van opkomend
heimwee, in de kiem te smoren.
Uit dfang tot zelfbehoud Een-
voudig, omdat er geen . grooter
gevaar is voor den baggerman
dan het zacht, haast onmerk-
baar, aansluipen der meest ge-
vreesde ziekte: het heimwee.
Een. ziekte, door den patiënt
verheimelijkt als geen andere,
tot in koortsdroom het geheim
zich openbaart, en de getroffene
redding zoekt in overhaaste
vlucht; Weg van de eeuwig krij-
schende baggeremmers, die on-
afgebroken opstijgen, eindeloos
opstijgen uit de diepte, traag en
willoos de seconden en minuten
wegscheppend uit den oceaan
van tijd, die begin- en eindloos
lijkt. •

Vader had geen last van die
dingen. Piet ook niet. Als er nog
zooiets bestond als 'n zwellend
verlangen, een aansluipend
heimwee, dan was het een heim-
wee naar wijde verten, waar
woestijnen en zeeën te blinken
lagen in feilen zonnebrand, of
waar de branding" z'n eeuwigen
lokroep bonkte op groenbewierde
rotsklompen... Kom...!

„Rottekruid!"
Jaapje stond bij de tafel. Hij

graaide diep in den buitenzak
van z'n afleggertje; plaatste dan
voorzichtig een fleschje met
grijze substantie op het glim-
mende tafelzeiltje. „Potjie fiet-
selak he'k ok meegebrochtv mor
dat is leeggelööpe in m'n zak!"

„Da's niet zöö aarg!" vond
Piet. „Laet mor zoolang stille-
gies zitte, as temenste je zak
niet kepot is! Mor, wat mojje
nou met rottekruid?"

Jaapje veegde z'n belakte vin-
gers wat af aan z'n Broek, en
ging dan met het fleschje naar
een donkeren kamerhoek. „Draait
die lamp is 'n bietjie neer! Nee,,
laet mor. Je kan et zoo al zien!"

Het fleschje fosforisceerde
sterk, en het leek of er een
vlam uit opsteeg toen Jaapje de
kurk er af deed.. Voor de weze-
lööze!" verduidelijkte hij.

„Jakkes, joh, kijk uit!" waar-
schuwde Moeder. „Doalig vlieg
je in brand!"

De technicus hield zijn iak-
vinger boven het fleschje. „Koud
vuur, maark je niks van!"

Moeder was-maar hall gerust-
gesteld, en piekerde al over de
geldigheid van haar brandpolis,
toen de twee laboranten de zol-
dertrap opstommelden. En niet
ten onrechte. Boven verschrap-
ten de jongens dozijnen lucifers
om telkens de kaars te ontste-

ken. Jaapje penseelde het licht-
gevende goedje voorzichtig uit
op den grijnzenden gaperkop, -
terwijl Piet even voorzichtig zijn

"kwast doopte in Jaapjes buiten-
zak, teneinde wenkbrauwen en
knevel van den Wezenlooze vak-
kundig bij te werken. Piet was
van meening, dat een spook zon-
der knevel 'n onding was. Die
bestonden gewoonweg niet, vol-
gens hem. Jaapje gaf hem ge-
lijk. Piet had al zooveel gezien
van de wereld; die zou ook wel
met dat soort van dingen op de
hoogte zijn.

„Wat 'n honneponnie van 'n
spook!" jubelde Piet, toen hij
voor de zoovéelste maal de kaars
had uitgeblazen. „Wat 'n schat!
Zou Ie zöö mesjokke op worde!"

Inderdaad, het effect was ver-
bluffend. De Wezenlooze grijns-
de als in zalige gemoedsrust. De
griezelige kop straalde in een
zwakken lichtschijn, en was dui-
delijk zichtbaar "tegen den diep-
zwarten achtergrond.

;,Op 'n oor nae gevild! Hoal
jij es 'n kussesslööp van m'n
bed, in dien hoek, daer! Zo ik
efte d'n bezemsteel grijpe in 't
schuurtje!"

De sloop werd er niet zinde-
lijker op, toen Jaapje haar met
kleverige verfhanden om de nog
natte schouders van den Wezen-
looze knoopte.

„Daer kan 't vannacht vast
niet van wakker blijve!" verze-
kerde Piet. „Hijsch op dat ding,
dan kanne we beginne!"

Het geheel werd met eenige
plechtigheid op den bezemsteel
geplaatst, en niemand in de
buurt besefte op dat ooeenblik
dat hiermede een periode van
groote gebeurtenissen en zenuw-
sloopende spanningen wa* inge-
luid

(Worai vtmoiyaj



IDEE OF FORMULE
Minder dan ooit kunnen wij,

schrijvende of sprekende, ons op
dit oogenblik afgeven met louter
theoretische of abstracte begrip-
pen. Voor een deel wordt de his-
torie op dit oogenblik geschreven
met bloed en tranen. Kommer en
ellende, ontbering en armoede
aan den eenen kant. versnil-
ling en onverdiende weelde bij
enkelen anderzijds, zijn de fei-
ten, die een houding van ons vra-
gen, en dan geen theoretiseeren-
de, doch een handelende.

Een wereld staat in brand en
»-ie dan nog het vermogen bezit
om de deur achter zich te slui-
ten en zich over te geven aan
kansberekeningen en bespielin-
gen, moet dat dan maar doen...
voor zoolang als het duren kan.
Inderdaad voor zoolang als het
duren kan. want ook zij, die ter-
zijde van den grooten weg, die
naar de toekomst voert, meenen
hun tijd in ongestoorde mijme-
ring te kunnen doorbrengen, zul-
len op een' of ander oogenblik
wel van dat misverstand genezen.
Voor hem echter, die ook op dit
oogenblik midden in het leven
wil staan en de branding niet
schuwt, is het toch echter goed
te weten wat hij wil en hoe hij
zich tegenover de dagelijksche
dingen heeft te verhouden. Het
te tenslotte niet mogelijk om
thans de moeiten en zorgen, ja
ook de teleurstellingen en de
desillusies, die er zijn te door-
staan, als achter ons eigen'stre-
ven niet een rotsvaste idee staat,
waarin wij, strijdend 'en werkend
voor een nieuwen tijd, onszelf
verankerd weten.

Het verleden is daar om het
heden er aan te toetsen. Vele
wereldbewegingen zijn in hun
Jeugd krachtig en sterk geweest,
gevoed als zij waren door een
levende idee. Zij gaven de kracht,
moeiten en zorgen bovenmate te
trotseeren. ja den dood onder
oogen te zien. Hoe vaak was het
echter niet, dat de idee slechts
een looze huls overliet, een niets
zeggende formule.

Is het zoo ook niet gegaan met
de idee van het Socialisme? Een
beweging, die velen in vlam zet-
te .verontwaardigden in hun ver-
ontwaardiging boven zichzelve
verhief, offerbereid maakte, ge-
meenschapszin opwekte en bezie-
ling bracht, liep na jaren dood
In een formule. Thans staan ve-
len met een formule in de hand
en toetsen de gebeurtenissen van
dit oogenblik er aan.

Er wordt geen klassenstrijd ge-
Toerd, in strijd met hun formule
— er wordt geen proletarische
gelijkheid gepropageerd — in
Btrijd met hun formule — er
wordt eveneens in strijd met hun
formule geen internationale in
het vooruitzicht gesteld, die mor-
gen of overmorgen zal heerschen
op aarde En daarom wijzen zij
af, wat thans door anderen als
waarachtig socialisme wordt
voorgesteld. En zoo wordt de
blik dan gericht op een doode
formule inplaats op een levende
idee. Wie de idee van het socia-
lisme thans vasthoudt, accep-
teert waarachtig oot niet alles.
Die ziet corruptie van schijnbare
medestanders ook niet door een
rose bril. Die is ook niet geneigd
de problemen en moeilijkheden
— in het bijzonder, van -den klei-
nen man — met een handgebaar
weg te wuiven, die ook — waar-
om ook het laatste niet gezegd —
weet, dat een misselijke kliekjes-
geest in eigen gelederen meer af
kan breken dan enkele goede
werkers op kunnen bouwen.

Maar toch. voor hem. die uit
de socialistische idee leeft, is dit
alles niet voldoende om weg te
vluchten uit de werkelijkheid en
•txuisvogelpolitiek te voeren.
Juist hij, die van de socialisti-
sche idee is bezield — de idee
dat arbeid meer is dan goud. dat

volksgemeenschap meer is
dan de enkeling, wijl de enkeling
eerst m de volksgemeenschap
zichzelf kan zijn — durft al deze
dingen te zien en er naar te han-
delen.

Wie zich aan een formule hou-
den wil ziet het leven op een of
ander moment door de vingers
glippen. Wie door de idee wordt
bezield, behoeft dat niet te vree-
ën Hij kan op ieder oogenblik
«n overal „ja" tegen het leven'

zeggen. En hij kan om de ver-
werkeling van zijn idee vechten
met de middelen, die het oogen-
blik voorschrijft, omdat het niet
om middelen, maar om het doel
gaat.

De tijd is moeilijk, moeilijker
voor een socialistischen idealist
dan een socialistischen formalist,
wijzen. De eerste moet /.blij ven
De laatste kan volstaan met af-
strijden, verbetener naarmate
de werkelijkheid verder van het
doel schijnt te gaan.

Het socialisme van gisteren Is
schijnbaar een ander dan dat
van vandaag, schijnbaar omdat
het, buiten zijn vorm gegroeid,
grooter geworden is en dieper.
Wie -zich met de doode vormen
van gisteren vermaken wil, hij
doe dat — nogmaals: tot de
werkelijkheid ook hem op een-
maal grijpen zal. Maar goed, wie
dat niet wil, wie alleen maar
leven kan uit de idee, de socia-
listische idee, vandaag zoo goed
als gisteren, die grijpt zelf naar
de werkelijkheid, die weet thans
zijn taak. Is het nog noodig die
taak te omschrijven. Niet noodig
en in alle onderdeden zeker ook
niet doenlijk.

Als een beroep op de massa is
dit zeker niet bedoeld. Jie massa
—. helaas ook de masjsa van de
werkers — zal te- zijner tijd wel
volgen. Het gaat echter om de
enkelingen, die voor gaan. Van
hen — van de enkelingen —
moet verwacht worden, dat zij
oude formules weten op te offe-
ren in het belang van de idee —
in dit geval van de socialist!--
sche idee.

Zal ons volk eens opstaan als
een volk van werkers — als een
gemeenschap van bouwers aan
een nieuw Nederland en een
nieuw Europa? Het antwoord
hangt slechts hiervan af, of de
eeuwig verjongende idee van het
socialisme weerklapk zal vinden
bij hen, die levende ideeën hoo-
ger schatten dan doode formules.

K E N T E R I N G
Roman uit het leven van
den Arbeid, door A. S.
Schwartskopff. N.V Uit-
geversmaatschappij „Wer-
kend Volk",' Amsterdam.

Wanneer er vroeger over het
leven van den arbeider en zijn
werk werd geschreven, dan was
er in heel veel boeken sprake
van de ellende, waarin de mil-
lioenen werkers in de geheele
wereld leefden eenerzijds. en
de uitspattingen en het gemak-
kelijke leventje waaraan de
ondernemers zich overgaven,
anderzijds. Soms was er dan
ook nog sprake van een elegan-
te dame, meestal een dochter
of een nicht van den fabrieks-
directeur, welke dame met een
pannetje «oep of iets dergelijks
een bezoek ging brengen aan
„die arme Jansen", één van de
werkers,, die toch zoo verschrik-
kelijk ziek was. -op welk sum-
mum van menschelijkheid de
betrokken Jansen niets anders
kon doen dan dankbaar ..Dank
u duizendmaal" stamelen.

En het kon ook niet anders.
In dit liberaal-kapitalistische
tijdperk moesten de verhoudin-
gen wel zoo geteekend worden,
omdat de schrijvers er in wa-
ren opgegroeid, omdat de klas-
senstrijd werd aangeprezen als
het alleen en uitsluitend zalig-
makende middel.

En daarom stemt het tot zulk
een bijzondere verheugenis,
wanneer er nu eindelijk eens
een boek verschijnt, uit het
Duitsch vertaald — welke ver-
taling uitstekend werd verzorgd
— dat de werker, en de wereld
waarin hij leeft, nu eens laat
zien zooals hij is, koppig ruw,
maar onder het ruwe bolster
wel degelijk een warm klop-
pend hart dat bereid is onge-
lijk te bekennen, en dat zich
niet halsstarrig verzet tegen
alles wat nieuw is.

De schrijver van het boek,
Schwartzkopff. is zelf bedrijfs-
voerder van een groot Duitsch
bedrijf. Hetgeen hij hier ge-
schreven heeft, is dus de wer-
kelijkheid. De strijd waarover

hier verteld wordt,'is gestreden
met alle hardheid en felheid,
maar ook met alle voldoening
en alle resultaat, waarvan in
het boek- sprake is.

Het verhaal speelt zich af in
het Strobelbedrijf, een groote
fabriek in Duitschland, waar,
naast de twee directeuren, die

• van den ouden stempel blijken
te zijn, een derde directeur
wordt aangesteld, die, overtuigd
en vurig socialist als hij is, in
het bedrijf een waarachtige be-
drijfsgemeenschap wil vestigen.
We zien hoe een moeizame
strijd begint van den directeur
Steinbrecher, bijgestaan door
den socialen voorman en nog
enkele anders werkers. Eerst
een strijd tegen de eenvoudige
werkers in de fabriek, die lijn-
recht tegenover de idee van het
nieuwe socialisme staan, en die
daar dan ook geen doekjes om
winden. Ze werden vroeger
reeds zoo dikwijls in hun ver-
wachtingen teleurgesteld, dus
waarom zou dat nu anders
zijn? Maar door talrijke kleine,
schijnbaar bijkomstige zaken,
weet Steinbrecher ze stuk voor
stuk te winnen. Daarna begint
de veel moeilijker strijd tegen
de afdeelingschefs en inge-
nieurs, de z.g. „intellectueelen",
de reactionnaire elementen, die
niet openlijk voor hun meening
uitkomen, maar die alles stie-
kum en achterbaks doen. Maar
ook bij hen weet Steinbrecher
zijn ideeën ingang te doen vin-
den, zoodat het ten slotte
alleen nog maar zijn twee
mededirecteuren zijn, die tegen-
over hem staan. Door een toe-
val echter, wordt het ïrier drei-
gende conflict tot een oplossing
gebracht, waarna niets den be-
drijfsvrede meer in den weg
staat.

Kentering, inderdaad, er vond
een kentering in het bedrijf
plaats. Niet een plotselinge om-
mekeer, zooals die wel meer in
romans pleegt voor te komen,
maar werkelijk een >trijd, waar-
bij het terrein voet voor voet
moet worden gewonnen.

Het verhaal speelt in een
Duitsch bedrijf, maar het zou
ook op een Nederlandsch be-
drijf van toepassing kunnen
zijn. De menschen zijn men-
schelijk, de sociale voorman
heeft zijn moeilijkheden, zooals
elke Nederlandsche sociale
voorman ze heeft. Ja, ook hier,
in Nederland treffen we die
bedrijfsvoerders aan. die eener-
zijds verkeerd "begrepen worden
door de werkers, en anderzijds
worden tegengewerkt door het
z.g. leidende personeel en de
overige directeuren. Misschien
zijn er hier en daar sommige
gedeelten, iets .te sentimen-
teel, maar dat neemt niet
weg dat ze, om met een cliché-
uitdrukking te spreken, uit het
volte, leven gegrepen zijn.

Moge het boek „Kentering"
in de eerste plaats zijn weg vin-
den naar de Nederlandsche
'sociale voormannen en bedrijfs-
voerders, die er zichzelve en
hun problemen in terug zullen
vinden. Maar daarnaast moet
het gelezen worden door
lederen Nederlandschen werker,
ook en juist door diengene, die
steeds maar weer critiek uit-
oefent op alles wat nieuw is.
Het zal hem de oogen voor de
werkelijkheid openen.

B. GEVERS.

\

DE VRIJE MIDDAG VAN MARIE

GEBED

Heer God, laat mij niet
bedelen gaan,

Want ik kan zulk brood
niet eten.

Wie niets doei ,
is een lomperik

Dat moogt Gij niet
vergeten.

Ik heb een vrouw
ik heb een kind

En laat Gij mij,
in 't leven.

Wees mij dan. Heer,
zeer toegezind, •

En wil mij arbeid geven.

HANSBAUMANN
(Uil: (iroottDuitscfte
Dichtkunst vertolkin*
een Jun Eekhout,
Uitg. „De Schouw").

Sinds vier dagen is Marie in
een nieuwe betrekking en het
bevalt haar geweldig. Mevrouw
en meneer zijn vriendelijk en
er zijn drie schatten van kin-
deren, zooals Marie thuis ver-
eelt. Een jongen van 8 jaar en
twee meisjes, die nog niet naar
school gaan. Met het eten zit
ze bij de familie aan tafel,
waardoor ze zich huisgenoote
voelt, hetgeen echt naar haar
sin is. Ze verdient een goed
loon en met den werktijd, om
8 uur' beginnen en na het
avondeten naar huis, is ze ook
tevreden. Pijn, dat Jopie haar
Dij mevrouw NobeJ ""«ft aan-
bevolen.

Maar nu is het Donderdag-
morgen en mevrouw heeft nog
met geen woord over haar
vrijen middag gesproken. Zou
ze het vergeten? Echt vervelend,
want op Vrijdag, zal het van-
wege het werk niet kunnen en
pp Zaterdag, met het extra-
werk voor den Zondag zal het
ook niet gaan. Nu moet ze er
zelf over beginnen, hoewel ze
aan zoo iets een hekel heeft. Op
den vrijen middag heeft ze ech-
ter aanspraak en voor het doen
van eenige inkoopen kan ze
hem goed gebruiken. Ze besluit
er onder het kopje koffie over
te beginnen. Dien morgen is
Marie stiller dan anders, ze
moet er steeds aan denken, hoe
ze straks zal beginnen. En
daar ze er verschrikkelijk tegen-
op ziet, windt ze zich steeds
meer op over mevrouw, die pre-
cies doet, of er geen vrijen mid-
dag bestaat. Toen mevrouw voor
de koffie riep, voelde Marie zich
niets op haar gemak, en nog
vóór ze van haar koffie gedron-
ken had, waren de woorden er
al uit: „Mevrouw, wanneer zou
ik mijn vrijen middag kunnen
krijgen?" Mevrouw kijkt haar
verwonderd aan. „Maar meisje,
hoe kom je nu op een vrijen
middag; je, bent hier pas vier
dagen. Als je een poosje hier
bent en je wilt dan een middag
vrij, dan zal dat wel gaan,
maar nu? Neen. dat gaat niet,
hoor. „Ja. maar ik heb er toch
recht op. Bij mijn vorige me-
vrouw heb ik ook. . . ". begon
Marie. „Als je nu al begint te
praten over recht. Bij het aan-
nemen hebben we daar niet
over gesproken en als je dan
met alle geweld een vrijen mid-
dag wilt hebben, dan moet je
Zondagmiddag maar komen."
,Dat doe ik niet", zegt Marie
verontwaardigd. „Dan doen wij
verstandig", besluit mevrouw.
„dat wij ieder onzen eigen weg
gaan. Ik dacht, dat ik in jou
een verstandig meisje had ge-
troffen ..." ..Nu goed. dan ga
ik Zaterdag over een week
weg", valt Marie mevrouw in
de rede en ze verlaat, zonder
van haar koffie ' te drinken,
spinnijdig de kamer.

Dé dag verloopt verder niet
al te prettig en 's avonds aan
tafel is de stemming ook ge-
drukt, hetgeen meneer van me-
vrouw naar Marie doet kijken.
Het spijt Marie ontzettend, dat
het zoo geloopen is. maar ze wil
haar recht hebben.

's Avonds stapt Marie naar
Jopie en doet haar verslag.
„Wat 'spijt het me voor jou,
Marie, dat het zoo geloopen is.
„Ja", zegt Marie, „mij spi.1t het
ook. want ik heb het er naar
mi.in zin. maar mi.ln vrijen mid-
dag wil ik hebben." „Daar het;
je gelijk in" vindt Jopie. ..maar
je bent. natuurlijk opgestoven
als een vaatje buskruit ~en mis-
schien weet mevrouw Nobel
niet eens van dien vrijen mid-
dag af. Zij heeft zich een
heelen tijd met een werkster
moeten behelpen, omdat ïe
geen dagmeisje naar haar zin
kon vinden" ..Dan had ze dat
moeten zeggen", was Marie's
wederwoord. „Nu ja. maar jij
had het haar ook kunnen uit-
leggen, hoe het daarmee ait.
Dan had mevrouw meteen ge-
weten, waarom 1e bij Het aan-
nemen niet zoo dadelijk over
den vrijen middag gesproken
hebt. Weet je wat je eens moest
doen, ga eens naar het Arbeids-
front." Marie belooft er over
na te denken en toen praatten

de vriendinnen over vroolijker
zaken.

Den volgenden avond stapte
Marie naar het Arbeidsfront en
vertelde daar het heele gebeu-
ren. „Ja, op den vrijen middag
heeft u aanspraak", zei de
medewerkster van het Arbeids-
front. „Maar waarom heeft u
daar bij het aangaan van de
betrekking niet over gespro-
ken?" „Daar 'heb ik niet aan
gedacht", antwoordde Marie.
„Als je van tevoren afspreekt,
wat de arbeidsvoorwaarden zijn,
dan kan je een heeleboel narig-
heid voorkomen en nog beter is
het een schriftelijke arbeids-
overeenkomst te maken." „Ja",
stemt Marie toe. „nu u mij dat
zegt. Bij een volgende betrek-
king zal ik er zeker aan' den-
ken." „Ik wil eens kijken, wat
ik voor u kan doen", besluit 9e
Arbeidsfrontmedewerkster het
gesprek, en nadat het adres
van mevrouw Nobel is opgege-
ven, gaat Marie heen, in af-
wachting van hetgeen nu zal
gebeuren.

Niet lang na dit onderhoud
komt de medewerkster van het
Arbeidsfront mevrouw Nobel '
bezoeken. Al dadelijk komt het
gesprek op den vrijen middag
en op Marie. Mevrouw vertelt,
evenals Marie den vorigen
avond, het geheele voorval.
„Het spijt mij, dat het zoo ge-
loopen is", besluit mevrouw
haar verhaal, „want ik vind
Marie een prettig en flink
meisje."

„Mevrouw", begint de mede- '
werkster van het Arbeidsfront,
„het gaat er. niet om, of u ge-
negen is Marie zoo nu en dan
eens «en vrijen middag te
geven. De za'ak is. dat volgens
de Verordening van 11 October
1943 van het Departement van
Sociale Zaken, het huisperso-
neel, dat de geheele week in
dezelfde betrekking is en .per
dag langer dan 7 uur werkt,
wekelijks een vrijen middag van
tenminste 4 uren gegeven dient
te worden. Dit is een verplich-
ting, welke de overheid de huis-
vrouw oplegt. Welken middag u
vrij wilt geven, kunt u in ver-
band met uw gezinsomstandig-
heden zelf bepalen. Marie heeft
het echter bij het rechte eind,
als zij om den vrijen middag
vraagt." „Is die vrije middag
ook» verplicht, als het meisje
den heelen Zondag vrij heeft?"
vraagt mevrouw Nobel. „Ja,
ook dan. mevrouw." „En als ik
nu eens met een nieuw meisje
afspreek", vraagt mevrouw ver-
der, „dat zij op Zondagmorgen
moet komen en ik geef haar
dan in de week een vrijen mid-
dag?" „Ja, dat kunt u doen".
antwoordt de medewerkster,
„erg sociaal is dit echter niet
gedacht, vindt u zelf wel? Ieder
mensch. die werkt, heeft toch
recht op een wekelijkschen rust-
dag." „Nu ja", zegt mevrouw
Nobel, „het was maar een
vraag. Bij mij zijn de meisjes
altijd Zondags vrij geweest. En
wat dien vrijen middag betreft,
ik wist niet. dat er een ver-'
ordening is, welke dit voor-
schrijft."

Al pratende komen de beide
dames op het noodzakelijke we-
derzijdsche vertrouwen en be-
grijpen van huisvrouw en
meisje, en tenslotte wordt Ma-
rie binnen geroepen. Haar
wordt de vraag gesteld, of ze,
wanneer zij den vrijen middag
krijgt, het voorgevallene wil
vergeten en bij mevrouw Nobel
,wil blijven. Marie laat niet lang
op haar antwoord wachten.
Eerlijk gezegd, ziet ze er tegen-
op om van betrekking te ver-
anderen en ze heeft het hier
echt naar haar zin. „Als me- "
vrouw het ook wil. ik wil graag
blijven", zegt Marie. ..Dat is
dan in orde", zegt de mede-
werkster van het Arbeidsfront,
„want mevrouw wil je graag
houden." Na een dankwoord
van mevrouw voor de verleende
bemiddeling en een bedankje
van . Marie, die de deur voor
haar opent, gaat de medewerk-
ster heen om in een volgende
zaak te bemiddelen.

Marie blijft in haar reuze-
betrekking en mevrouw Nobel
houdt haar ijverig meisje.



WANDELMARSCH TE DEVENTER

HOUDING
Dat m wilt fuiven, meneer

Joop, dat jij een nachtfpif in
mekaar wilt draaien, meneer
Joop, in avondkleeding, met
bridge en dansen na — dot
moet je voor je eigen weten,
maar aan wü ik je toch eerst
wat vóór houden,-je wijzen op
iets, dat jou blijkbaar ontgaat.

Jij unit dus doodgemoedereerd
gaan fuiven, terwijl Europa in
lichterlaaie staat.

Terwijl jongeren van jouw
leeftijd ae uiterste consequentie
van hun levensbeschouwing ge-
trokken hebben en al sinds
jaren — en vandaag heftiger
dan ooit — in het Oosten strij-
den en iedere minuut in doods-
gevaar zijn — en dat weten,

Die, terwijl jij met noncha-
lant gebaar je troeven op tafel
gooit, hun handgranaten slinge-
ren naar de stalen kolossen,
ook voor jou en je wereldje
van gemakken en pleiziertjes,
die jij ongemakken en vervelen-
de dingen noemt, omdat je niet
weet, wat het zeggen wil, als je
ie niet iederen morgen met
helder water kunt wasschen, je
niet kunt scheren, geen tijd en
gelegenheid hebt, je handen te
wasschen en een scheiding te
kammen. Als je niet wekelijks
in het bad kunt stappen en
daarna je verschooning aan
kunt trekken. Als je niet zoo
eens tusschen neus en lippen
kunt zeggen: ik ga een mooi
boek lezen, een goede film, een
mooie tooneelstuk zien.

De jongeren die, terwijl jij in
je onberispelijke smoking danst,

standigheden. hun houding te
evenaren. t

Dw.z., dat wij op ónze plaats,
waar dan ook, ónzen plicht moe-
ten doen en in houding soldaat
behooren te zijn,

Zónder gesLampamper. langs
ae straat dweilen en qefuif.

Solidair zijn met hent
Houding hebben, karakter

toonenl
leder op ïn plaats de volle

100 % gevenl
Opdat we elkaar direct eerlijk

in de oogen kunnen zien en
samen verder gaan Want ons
is de toekomstt

UILENSPIEGEL

ADVIEZEN VOOR VROUWEN
Het Arbeidsgebied Vrouwen van het Nederlandsche Ar-

beidstront zal, beginnende op Dinsdag 12 September a.s. en
vervolgens iederen Dinsdagmiddag van 2—4 uur, zitting-
houden in het gebouw van het Nederlandscbe Arbeidsfront,
Plantage Franschelaan 9, Amsterdam.

Op deze middagen kunnen alle huisvrouwen, die dit wcn-
schen, zoowel advies als daadwerkelijke hulp krijgen bij
het vervaardigen van kleedingstukken, in het bijzonder bij
het verstellen hiervan

Het geheel zal onder leiding staan van een op dit gebied
ervaren leerares.

Hoe warm het was en hoe ver
(Foto A P. Zeijlmaker)

De O«neeiisciiap „Vreugde en Arbeid" van tiet Nederlandsen*
Arbeidsfront organiseerde op 20 Augustus een wandelmarsch van
ongeveer 25 kilometer, met als uitgangspunt Deventer Degeen die
dien Zondagmorgen als toeschouwer bij den af marsen aanwezig
was zal niet hebben kunnen bevroeden hoeveel werk er achter
de schermen is verzet, voor het zoover was. dat de deelnemers
konden starten.

De avond tevoren om 10 uur waren er op het Plaatselijk Kantoor
te Deventer echter nog talrijke functionarissen van het Arbeids-
front bezig, die de laatste hand legden aan de voorbereidingen
voor den marsen. En wanneer men dan weet dat deze medewer-
kers van het Arbeidsfront voor het grootste deel onbezoldigd zijn,
dat zij- overdag in een eigen winkel of op kantoor hun werk-
zaamheden verrichten, kan men niet anders dan vol lof zijn over
een dergelijk idealisme. Het zij gezegd, ze hebben pleizier gehad
ran hun werk.

Onder de deelnemers zagen we enkele afdeelingen van den
Nederlandschen Arbeidsdienst, A.D.M., de Jeugdgroepen van het
Nederlandsche Arbeidsfront, het P.O.B, van Schalkhaar, en nog
talrijke andere deelnemers. In totaal stonden er om 10 uur 's mor-
gens ongeveer 400 deelnemers opgesteld, trappelend- van ongeduld
om een begin te kunnen maken met den wandelmarsch van 25
km. De weg liep door de schoonste streken van Overijsel, en of-
schoon het zoowel warm als ver was, werd er danig gewandeld en
gezongen. Zelfs de jongste deelneemster, die 7 jaar oud was, heeft
zich- niet laten kennen en het geheele traject afgelegd.
Het was het Departement van Financiën, dat ten slotte met den
eerepalm, in dit geval een zilveren wisselbeker schoot ging. Maar
ook de andere groepen ontvingen een aandenken aan dezen uit-
stekend geslaagden" wandelmarsch, die nog lang in de herinnering
van diegenen, die eraan deelnamen, zal blijven

«n hun warmen, naar zweet
stinkenden soldatenrok, onafge-
broken waakzaam en veelal
zonder een uur slaap achter
elkaar in de voorste linies
staan en den dood onverschrok-
ken in de oogen zien.

Tegenover hen, ook al sym-
pathiseer ie niet met de idee,
die. hen vrijwillig naar de ge-
vaarlijkste plekken deed trek-
ken met een geuzenlied in het
hart, tegenover hen heb je een
plicht. Tegenover de gansche,
fiere jeugd van Nederland, die
kampt en werkt, die kampend
onderging op vele fronten hier
en ginds, zoowel bij Malgobek,
Welikije Lukt als in de Java-
Zee, zoowel op den Balkan in
den strijd tegen partisanen als
hier op den Grebbeberg. Want
waar zij ook staan, in onze ge-
lederen, in den strijd, voor een
nieuw Europa, voor sociale
rechtvaardigheid, voor een' we-
reld, waarin ook wij, de jeugd',
aan bod zijn en onze- Kansen
hebben,^"ieder naar eigen aan-
leg en geaardheid.

Kans om te zijner tijd »en
eigen gezin te stichten en dat
goed te kunnen onderhouden —
of ^lijnrecht tegenover ons, met
als devies de nationale vrijheid
van Nederland (en moeten wij
elkaar dan niet de handreiken),
maar vergetend de sociale vrij-
heid, zeggend, dat dat vanself
wel komt — maar in ieder ge-
val kerels, die lijf en goed voor
land en volk veil hebben.

Wij hebben tegenover hen een
plicht, wij, die achterbleven,
tegejiov&r hen, die aan de fron-
ten> op zee, in de lucht en op
't land en in de fabrieken hun
plicht doen.

Den plicht om hier, zij 't
in heel wat geriefelijker om-

AGENDA „VREUGDE EN ARBEID"
C U L T U R E E L E
O N T S P A N N I N G

REIZEN EN VACANTIE

Zondagochtendfilm-
voorstellingen

GRONINGEN. 10 Sept. In
Cinema Palace. Vertoond wordt
de fïlm „Frau Slxta" („Vrouw
Sixta"), met Gustav Fröhlich
en Franz -Klnz.

BREDA. 10 Sept. Luxor-thea-
ter. Vertoond wordt „Quax, de
brokkenpiloot" (Quax, der
Bruchpilot), met Heinz Rüh-
mann en Karin Himbold.

EINDHOVEN, tn het A.B.-
theater. Vertoond wordt de film
„Kellnerin Anna" (Kellnerln
Anna), met Franz Kinz en
Hermann Briss.

Voor al deze voorstellingen,
aanvang 10.15 uur, toegang alle
leeftijden. Toegangsprijs zoowel
voor leden als voor niet-leden
/O.öO per persoon. Kaarten ver-
krijgbaar bij de bekende adres-
sen.

Operettevoorstelling
ROTTERDAM. Zondag 3 Sept.

Aanvang 10 uur 's morgens In
net Arena-Theater. Opgevoerd
zal worden de Operette „De
Prins van Harabaragarie". De
toegangsprijs bedraagt voor
leden ƒ0.80. voor niet-leden
ƒ 1.10 per persoon. Kaarter? ver-
krijgbaar bij hefr V. en A.-
huisie, Coolsingel B -l, en West-
zeedijk 78. te Rotterdam.

Tooneel-voorstellingen
AMSTERDAM. VrUüag 8 Sept.

In Bellevue (Ingang Leidsche-
kade). Opgevoerd zal worden
het tooneelstuk „Pantoffelhel-
den". blijspel in 3 bedrijven
o.l.v. Willem v. d. Veer. Aan-
vang 19 uur. Toegangsprijs voor
leden /1.—, voor nlet-leden
/ 2.5O. Kaarten verkrijgbaar bij
het Stedelijk kantoor. Plantage
Franschelaan 9, en het Vreugde
en. Arbeid-huisje, Leidscheplein,
Amsterdam.

BUSSUM. > Zaterdag 9 Sept.
In Concordla. Ook hier zal wor-
den opgevoerd het tooneelstuk
„Pantoffelhelden". Aanvang 19
uur. Toegangsprijs voor leden
ƒ l.—, voor niet-leden / l .60
p. p. Kaarten verkrijgbaar voor
Bussum Bijlstraat 86, Brink-
laan 93 en Nieuwe 's-Graveland-
scheweg 48; voor Naarden Gen.
Krayenhofstraat 36.

VOIKSONTWIKKELING

UITSTAPJES.
Den Haag. Het uitstapje naar

Schoonhoven vindt niet plaats
op 10 September, maar op
3 September. Voor verdere bij-
zonderheden zie het vorig no.
van „Arbeid". Nadere Inlichtin-
gen «Wêneens bij het Stedelijk
kantoor, Dr. Kuyperstraat 10,
Den Haag.

Rotterdam. Op 10 September
i.s. zal viault Rotterdam een
boottocht plaats vinden naar
Schoonhoven, Het vertrek is
bepaald op 0.30 uur vanaf de
Oosterkade, terwijl men pl.m.
18 uur wederom In Rotterdam
terug Is. De kosten voor dezen
ooottocht bedragen Incl. maal-
tijd en consumptie / 2.3O p. p.
Nadere inlichtingen en aanmel-
dingen bij liet Vreugde en Ar-
beid-huisje Coolsingel B 7 te
Rotterdam.

Rotterdam. 17 September a.s.
uitstapje naar Hilversum, met
rondleiding door de studio's
van den Nederlandschen Om-
roep, 's middags een wandeling
over de helde naar St. Anna
Hoeve. Kosten van deelname
bedragen: ƒ4.75 p. p., maaltijd
en reiskosten inbegrepen. In-
lichtingen en aanmeldingen bij
het Stedelijk kantoor, Westzee-
dijk 78, Vreugde en Arbeid-
hulsje, Coolsingel B 7, Rotter-
dam. Ook bedrijven en groepen,
die aan dit uitstapje willen
deelnemen, kunnen zich even-
eens met bovengenoemde adres-

-sen in verbindmg stellen.

over een atstana van pl.m..
2 km De aanvang Is bepaald op
des avonds 19.30 uur. De start
zal plaats vinden vanaf Café
Vlera. Apeldoornschelaan. Het
Inschrijfgeld bedraagt: Bedrij-
ven met B.S.G.. Ie ploeg f 1.25.
2e ploeg / 1.—, 3e ploeg f 0.75.
Bedrijven zonder B.S.G.: te
ploeg / 1.75, 2e ploeg ƒ 1.26, 3e
ploeg ƒ 1.—. Indivldueelen:
leden 70.35. nlet-leden /0.50.
Nadere Inlichtingen' en aan-
meldingen bij het Stedelijk
Kantoor, Dr. Kuyperstraat 10,
Den Haag

WANDELMARSCH.
Utrecht. Zondag 17 September

1944. Parcours: 25 km. in de
richting Driebergen, Houten,
Jutphaas en terug. Start: om
11 uur vanal Café „De Vee-
stallen", Veemarktplein 35.
Utrecht. Deelnamekosten voor
leden 45 et., voor niet-leden
55 et. Bedrijfsgroepen 40 et.
p p. Nadere inlichtingen en
aanmeldingen bij hel Provin-
ciaal Bureau Utrecht, Dienst
„Vreugde en Arbeid", Malie-
baan 14, Plaatselijk kantoor,
Hagelstraat 32—34.

NOORD-HOLLAND.
Vanuit de provincie

Noord-Holland zal de eerste
Bonte-middagtrein van dit
seizoen vertrekken op Za-
terdag 23 September 1944.
Deze Bonte Middagen zijn, -
evenals vorig jaar. georga-
niseerd door den Ned. Om-
roep. Toegangskaarten zijn
verkrijgbaar bij de Plaat-
selijke kantoren en het
Vreugde en Arbeid-hulsje
op het Leidschepleln, te
Amsterdam.

L I C H A M E L I J K E
O P V O E D I N G

-BELANGRIJK VOOR DE
PROVINCIE NOORD-HOL-
LAND. . \

Op Zondag 3 September
a.s. zal een Bedrij f ssport-
dag plaats vinden op de
Sintelbaan te Amsterdam,
waaraan door ieder bedrijf
kan worden deelgenomen.
De Sportdag vangt aan des
middags om 12 uur en Is
uiterlijk om 2O uur afge-
loopen. Het gaat hier niet
om de prestatie van den
enkeling, doch juist om te
toonen, wat uw bedrij I
gemeenschappelijk vermag.
Die leden 'van bedrijven,
waarvan reeds een of meer-
dere groepen aan, den be-
drij f ssportdag deelnemen,
wekken wij op dezen be-
drij l'ssportdag te komen
bezoeken, ten einde door
hun belangstelling de deel-
nemersisters) ' aan te vu-
ren.. De toegangsprijs be-
draagt voor volwassenen
25 et. en voor kinderen
15 et. p. p. Aanmeldingen
en nadere inlichtingen bij
het Stedelijk kantoor.
Plantage Franschelaan 9,
Amsterdam.

Haarlem, Zondag 3 Sept. a.s.
een excursie naar de Bangert,
„Het Paradij» van Noord-Hol-
land", met bezichtiging van
appels, peren- en pruimen-
boomgaarden. alsmede druiven-
kassen. Reis- en verblijfkosten
vanaf Haarlem ƒ2.50. Verzame-
len Stationshal, om 7.45 uur.
Aanm. Kringkantoor Haarlem,
Kruisweg 74.

Zangkoor te . Amsterdam.
Reeds thans kan worden mede-
gedeeld, dat er plannen be-
staan, om ook In Amsterdam
een zangkoor op te richten, be-
staande uit leden van het Ne-
derlandsche Arbeidsfront. Bin-
nenkort zullen hieromtrent
nadere inlichtingen volgen.
Zanglustlgen kunnen zich thans
reeds laten inschrijven bij den
dienst „Vreugde en Arbeid",
Stedelijk Kantoor, Plantage
Franschelaan 9. Zij zullen dan
ter zijner tijd nader bericht
ontvangen.

SPORTCURSUSSEN TE 8NEEK.

Boksen Heeren. Duur 6 maah-
len; kosten: voor leden f S.-^,
voor niet-leden ƒ 10.—. Nadere
inlichtingen: Plaatselijk Kan-
toor te Sneek, Stationsstraat
28; Sociale Voormannen en
Boden..
SPORTCURSUSSEN TE LEEU-
WARDEN.

Boksen'Heeren. Duur 6 maan-
den. Kosten: voor leden / 8.—,
voor nlet-leden ƒ 1O.—

Jlu Jltsu Heeren. Duur 8
maanden. Kosten: voor leden
ƒ a.—, voor niet-leden ƒ 10.—.

Rhytlimische Gymnastiek Da-
mes. Duur: 3 maanden.. Kosten:
voor leden ƒ 3.50, voor niet-
leden ƒ 4.75.

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

WEDLOOP.
Den Haag. Op 4 Sept. zal hier

een wedloep worden gehouden

WU/IGINGEN ZVVEMUREN.
In verband met het vervroeg-

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

Alkmaar, ,Breda, Leeuwarden
en Nijmegen voorloopig stop-
jezet.

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

Amsterdam. Sport'fondsenbad
(Oost) Dinsdag 17.45—2O.45
uur

Leiden, x De zwemuren zijn
als volgt: Kinderen Dinsdag van
17—ia uur, dames en kind.
Woensdags van 17.30—18.3O uur,
terwijl er 's Zaterdags gelegen-
heid bestaat tot gemengd zwem-
men en wel van 19—2O uur.

Afzwemfeest Breda. Het af-
zwemfeest, dat oorspronkelijk
vastgesteld was op 20 Aug.,
moet tot nader order worden
uitgesteld

Eindhoven.»'Eveneens moet,
door bijzondere omstandigheden,
dit afzwemfeest uitgesteld wor-
den tot 10 Sept. a.s.

Nadere Inlichtingen omtrent
afzwemfeesten bij de medewer-
kers In de zwembaden, de
Sociale voormannen en boden.


