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EUROPA IN DE BRANDING
Wanneer een schip In
nood verkeert en alle natuurkrachten samenspannen om het naar den bodem van de zee te jagen,
dan kan een enkel commando, uitgesproken op
het Juiste oogenblik, beslissend zijn voor het lot van
dat schip en zijn bemanning. Dat commando wordt
uitgesproken door ee»
man, den kapitein, den
leider. Hij draagt de volle
verantwoordelijkheid voor
allen, die onder zijn gezag
op dat schip hun plicht
doen en de bemanning zal
de orders van den kapitein
uitvoeren in het strikte
vertrouwen, dat die orders
juist zijn.
De
Arbeidsfrontleider
heeft het eens zoo eenvoudig gezegd: De kapitein
zal het niet in zijn hoofd
halen, alvorens zijn besluiten te nemen, eerst de bemanning beneden in de
kajuit bijeen te roepen om
man voor man te hooren,
ze te laten stemmen over
zijn „voorstel". ,Indien hij
aldus zou handelen, zou
het schip reeds naar den
kelder zijn voordat hij het
dek weer had bereikt. De
razende orkaan zou hem
voor zijn geweest.
In kritieke tijden bestaat
in de allereerste plaats behoefte aan leiding. Europa
dreigt door het bolsjewisme
te worden verpletterd. Hij
of zij, die dit niet gelooft
en zich door bakerpraatjes
in slaap laat sussen, zou
bij de verwezenlijking van
de doeleinden
van Moskou
Wel zeer1 ruw uit den droom
Worden geholpen. Dan zou
het echter te laat zijn. De
lieden, die per se doofstom
Willen blijven, zullen eens
hen dankbaar gedenken,
die zich hebben ingezet
Voor de redding van EuroPa. De velerlei maatregelen,
öie thans .genomen moeten worden, om Europa te behouden, waarborgen
uiteindelijk ook hun leven.
Het gaat thans voor Europa niet om de onmiddellijke uitvoering van
grootsch proces van socialistischen opbouw. Wat in Duitschland werd

aangevangen, moest voorloopig worden stopgezet.
Op dit oogenblik staat het
naakte leven van lederen
Europeaan op het spel.
Eerst nadat het leven is
veilig gesteld, kan het werk
van socialistischen opbouw
worden voortgezet.
Een ieder dient zich in
deze tijden van nood te
onderwerpen aan de harde
wetten van den oorlog. Nu
weten wij zeer goed, dat er
niets zoo on-socialistisch is
als dwang. Socialisme en
leiderschap vooronderstellen vertrouwen, het zich
vrijwillig onderwerpen aan
leiding. Socialisme
en
dwang, uiteindelijk culmineerend in den bolsjewistischën knoet, zijn onvereenigbaar, sterker nog, aan
elkaar tegengesteld. En
toch eischen de harde wetten van den oorlog, zooals
deze tot uitdrukking komen in distributie, evacuatie, arbeidsinzet, enz. van
hen, die niet willen en niet
vertrouwen, doch wantrouwen, een zekere mate van
gedwongen vrjjheid'sinperking.
Wanneer eenmaal den
wantrouwenden de schellen van de oogen zullen
zijn afgevallen, dan zullen
die
vrijheidsinperkingen
als noodzakelijke uitvloeisels van de oorlogswetten
ook door hen worden verstaan. Thans is hun denkvermogen als het ware beneveld. Deze halsstarrigen
treft men in het bijzonder
aan in de kringen die zich
steeds wellustig hebben gewenteld in hun klassen- of
standenwaan. Zij klampen
zich met hand en tand aan
het oude vast, dat hun een
voorkeurspositie .verschafte. Op dit oogenblik is er
slechts één maatstaf voor
de bepaling van de waarde
CTeek. Koekkoek) van den mensch: zijn prestatie. Juist nu komt het er op aan zich in te zetten. Offers worden gevraagd van een ieder.
Het gaat om de vrijheid van Europa. Duizenden strijden in het Oosten
voor die vrijheid, ook voor den Nederlandschen werker.

krachtens het Ziekenfondsenbeslutt is op denSelfden
grondslag _ gebaseerd.
Uitgegaan is van het standpunt, dat de geneeskundige verzorging van den werker geen gunst is,
een recht. Onafhankelijk van instellingen
Wil de verplichte verzekering geheel tot haar recht maar„Maatschappelijk
Hulpbetoon", het Kerkbestuur
komen, dan zal in dë~eer$te plaats op de medewer- als
instituten van weldadigheid, dient de moderne
king van de uitvoerenden moeten kunnen worden of
medische wetenschap beschikbaar te zijn voor^eder,
gerekend. Maar van even groot belang is het, dat die
daadwerkelijk aan het arbeidsproces deelneemt.
.men ook zelf weet, waar men aan toe is. Vanzelf- Hoevelen
waren er niet, die zoo'n gering inkomen
sprekend zullen zich steeds gevallen, blijven voor- hadden, dat
daarvan voor ziekenfondspremie niets
doen, waarin de meeningen verschillen, doordat bij- gemist kon worden.
Kreeg het aezin met ziekte te
zondere* omstandigheden een rol Speelden.
kampen, dan was het -op „Armenzorg" aangewezen.
heeft het Ziekenfondsenbesluit een einde
Vele kwesties werden reeds door het Arbeidsfront Daaraan
gemaakt. Zeker, nog zijn er hier in den lande veraan de bevoegde instanties voorgelegd. Vaak werd scheidene
werkers,. die van de bereikte, verbetering
een bevredigende oplossing gevonden. Wil echter de niet profiteeren.
v
verplichte verzekering door de werkers worden geDoordat het Ziekenfondsenbesluit aan de Ziektezien als een belangrijke schrede vooruit, dan zullen
de voordeden eerst duidelijker moeten spreken. Na- wet is gekoppeld, strekt het zich alleen uit over detuurlijk, er zijn gevallen, waarin die voordeelen genen, die in loondienst zijn. De kleine zelfstandireeds direct na de invoering merkbaar waren. Wij gen, waarvan er vooral op het platteland zooveel te
denken slechts aan de talrijke werkers, met een vinden zijn, vallen er- buiten. Ook voor deze groep is
loon van b.v. f30, drie of meer jonge kinderen echter een regeling in voorbereiding. De staat zal
hebben groot te brengen en bovendien nog vaak hun ook hier belangrijke bedragen moeten bijpassen. De
bejaarde ouders of grootouders bij zich hebben in- tijdsomstandigheden zijn echter helaas van dien
wonen. Tegen een premiebetaling van slechts 60 cent aard, dat* een eenigszins voorzichtige politiek tenper week (2% van het loon) heeft het geheele gezin aanzien van de Staatskas geboden is. Desondanks
aanspraak op alle verstrekkingen, waarop de ver- werd 'de groep „verplicht-verzekerden", niet het
plichte verzekering recht geeft. En> dat is ongetwij- minst op aandringen van het Arbeidsfront. reeds
feld meer dan voorheen door eenig ziekenfonds ge- belangrijk uitgebreid. Behalve het huispersoneel zijn
geven werd. Vrije hulp van dokter, specialist en nu ook de arbeidscontractanten in de verzekering
vroedvrouw, 42 vrije verpleegdagen in een zieken- opgenomen.
Ook mag niet uit het oog worden verloren, dat het
huis, een jaar sanatorium-vcrpleging bij t.b.c., ultwendige behandeling volgens de meest moderne ge- ZieKenfondsenbesluit nog in de kinderschoenen
neeswijzen, zoals bestralingen., heilgymnastiek, ver- staat. Aan de hand van de opgedane ervaringen
strekking van kunstmiddelen (brillen, breukbanden, werd reeds veel verbeterd, wat minder deugdelijk
enz.) en, niet te vergeten, de uitkeering bij over- bleek. Nog meer zal moeten worden bijgeschaafd, om
lijden. Misschien maakt men ons het verwijt, dat het geheel te maken tot wat het inderdaad kan
we nu wel een heel gunstig geval nemen. Daar ii-iat zijn: een belangrijke stap vooruit op den weg naar
dan als uiterste tegenover de vrijgezel, wiens inko- vervolmaking der sociale verzekering.
men f3000 bedraagt en die du» nog juist onder de
Ziektewet en daardoor dus tevens onder het ZiekenAls steeds staat het Arbeidsfront daarbij paraat,
fondsenbesluit valt. Aangezien bij de premisbereke- wanneer het er,op aankomt, zijn leden met raad en
ning het dagloon, voor hoogstens f 8 in aanmerking daad bij te staan. Met afbrekende critiek komen we,
komt, wordt per week hoogstens 96~cent premie van niet verder. Bovendien schiet de verzekerde zelf ook
zijn loon afgehouden. In verhouding tot voorheen is vaak in .zijn plichten te kort. Vaak door onachtdit inderdaad beduidend meer. Hierin schuilt echter zaamheid, dikwijls ook door onwetendheid. In een
juist de sociale inslag van het nieuwe systeem: de volgend artikel komen wij hierop nog nader terug.
'sterke zorgt voor den zwakkere. Premie naar draag
Heeft u moeilijkheden op het gebied van de uitkracht dus, niet naar -gezinsgrootte.
Eenzelfde stelregel geldt reeds lang bij de zieken- voering van het Ziekenfondsenbesluit, dan staat Het
huisopname. Oqk daar komt het practisch neer op Nederlandsche Arbeidsfront (afdeeling Sociale Verhet feit, dat de béter-gesitueerde bijpast, wat de zekering) natuurlijk klaar om uw vragen te beminder bedeelde te • kort komt. De verzekering antwoorden.

ZIEKENFONDSKWESTIES
Dezer dagen kwam er bij het Arbeidsfront een
Jbrief binnen van één der sociale voormannen, die op
de Vormingsschool „Drakenburg" een voordracht
over het ziekenfondsenbesluit had gevolgd.
Blijkbaar had hij. niet met een half oor geluis- '
terd In de fabriek teruggekeerd, wist hij al dadelijk
zijn arbeidskameraden van z'n nieuw verworven
kennis te laten profiteeren Niemand bleek n.l. op de
hoogte te zijn van het feit, dat, op grond van de
bepalingen van het Ziekenfondsenbesluit, bij overlijden van den verzekerde, aanspraak op een uitkeering van f 50 kan worden gemaakt, welk bedrag
door het ziekenfonds wordt uitbetaald.
Het gevolg was, dat er onmiddellijk vier gevallen
te voorschijn kwamen, waarin dit bedrag niet was
uitgekeerd. Twee daarvan konden binnen enkele
dagen tot oplossing worden gebracht. In -de beide
andere gevallen- deelde het fonds mede, dat „de
termijn reeds verstreken was" en er dus niet meer
kon worden uitgekeerd. Afgezien van het feit, dat
deze mededeeling geen enkelen steun vindt in de bepalingen (er is tot op heden geen termijn voor
gesteld) geeft een en ander te denken. In de eerste
plaats blijkt hier weer eens duidelijk, hoe weinig de
' verzekerden van hun rechten en plichten op de
hoogte zijn. Maar bovendien bewijst het bovenstaande geval, dat ook het ziekenfonds de plank nog
wel eens mis slaat. Vanzelfsprekend zal hei Arbeidsfront er voor zorgen, dat de gemaakte fout hersteld
wordt en de rechthebbenden het hun toekomende
alsnog zullen ontvangen Met doet echter vreemd
aan, dat door het fonds' wel de lidmaatschapskaarten van de overledenen zijn opgevraagd, om hun
namen van de administratie af te voeren. Over de
uitkeering werd''echter niet gesproken. Waarschijnlijk wachtte men rustig af, of de nabestaanden al
of niet met de vereischte papieren zouden komen
aandragen. Waar deze echter niet op de hoogte
waren van wat hun te doen stond, zouden zij nimmer iets hebben vernomen, ware het niet, dat de
sociale voorman dit onderwerp had aangeroerd
Is het te verwonderen, dat, alhoewel de verplichte
verzekering krachtens het Ziekenfondsenbesluit als
een belangrijke verbetering op sociaal gebied werd
aangekondigd, belanghebbenden zich afvragen, wat
het nieuwe systeem boven het oude voor heeft? Aan
den eenen kant weet men niet, waar men' recht op
heeft, terwijl anderzijds zij, die met de uitvoering
Delast zijn, vaak — al dan niet te goeder trouw —
een verkeerde opvatting huldigen.

prutsen, en dat er voor hem -net anders overschoot 'k Heb 'n vrouw, drie kooters en 'n ziel te verlieze!"
Klaas deed wat hem verzocht werd, maar eer het
dan onder te duiken-in,, d e ciubbele-bodemtank om
tweetal spieën behoorlijk was opgesteld, kwam daar
doorgerotte verwarmingsbuizen te sloopen. .
Misschien kwam het op den duur nog wel terecht; langs de ladder een zoo uitgezochte serie vloeken
Je kon nooit weten, en anders zou het den maga- als-hij nog zelden mocht hooren. Het was de baas
sijnmeester nog 'n zorg zijn. De bazen hadden in van de buitenploeg die, onder het uitkreunen van
den slappen tijd hun salaris verdiend met? kruis- de meest origineele verwenschingen zijri honderd
Jassen; 't werd t M d d kt_ ze d'r scha "inhaalden...
kilo lichaamsgewicht naar boven zeulde, en pas
„Zoo denk ik d'r ook over!" onderbrak Klaas. eenigszins tot bedaren kwam toen de magazijn„Laat ik nou maar aan die schroef beginnen, anders meester een tegenoffensief inzette niet een stemword ik alweer bedankt voor dat 'k aangenome geluid, dat zelfs de bikkers .aanleiding gaf even hun
ben!"
hamers te laten rusten.
2*
Of die spoelingboeren heelemaal be-hier-en-gün„De zegen dan!" wenschte Monkey. ,,'kZal effe
(32)
De man toonde daartoe een meer dan gewone met je meeloope, want ik zit me hier toch maar terd waren, wilde, de baas weten. Had ie dan voor
niks al 'n heele serie van die bavianen de poort
bereidwilligheid. Hij schoof wat terzijde om ook kleureblind,te vervele! Kom op met je sprje!"
Met de losse gereedschappen in een verstikten uitgetrapt, omdat ze vergeten waren de schroef-as
voor Klaas 'n gemakkelijk zitje vrij te make^n, en
begon zijn breedvoerige uiteenzettingen waaruit gonjezak, en de lompzware voorhamers op de schou- te schoren alvoren ze den boel in puin gingen
moest blijken dat er, buiten hem gerekend, geen ders, sjouwden ze over wiebelende loopplanken naar slaan? Of^se 'hem, nondeju, met alle geweld naar
wilden hebben? Zoo ja, dan zou hij met
enkel normaal mensch op de heele fabriek te vinden het drijvende dok waar honderden bikhamers 'n Maasoprd
eigen
handen
even de stelling schoonvegen! Wat
helschen
roffel
sloegen
op
de
groenbewierde
scheepswas. Meneer Keg was 'n gevaarlijke gek, en de
dachten
ze
eigenlijk
wel?
wanden,
en
venijnig
sissend'e
steekvlammen
een
onderbazen dobberden, wat hun geestesgesteldheid
De nieuwe bankwerker stond te trillen van narigbetrof, zoo'n beetje tusschen goedige zwakzinnig- vuurhagel sproeiden óver smeulend touwwerk en
heid. Natuurlijk had die baas. gelijk. Welke vakman
walmende oliepiassen.
held en volslagen idioterie.
zoo stom om buiten te beginnen voor daarHoe dat kwam? Wel... ze hadden jarenlang met
Klaas voelde zich nietig en verloren tusschen de was
de schroef as onwrikbaar was vastgezet? Was
hun eigen menscheh gewerkt, en haarfijn uitge- hemelhooge wanden van schip en droogdok. Het binnen
Monkey
dan tenslotte ook maar 'n glasblazer van
kiend wie voor dit en wie voor dat werk geschikt alles doordringende lawaai deed hem duizelen. De
de~*zwarthut?
Het leek wel zoo! Maar waarom had
was. Net als voor 't pijpenjijnen, hadden ze voor stank van schroeiende verf, en de ontbiiidiiigslucht
dan het verhaal verteld van dien koekebakker,
-elke karwei specialisten gefokt. Jan vau Maren. bij- van milliarden losgckrabde, op hoópen geveegde hij
hetzelfde kunstje flikte? Waren ze dan heusch
voorbeeld, werd nooit anders genoemd dan Jan de schelpdiertje.s; de zure etensresten die traag langs die
allemaal zwakzinnig, of hielpen ze allemaal bewust
Luchtpomp, omdat ie eeuwig aan zoo'n ding zat te den scheepswand afzakten... dat alles maakte hem "n
handje mee om de zaak %oo goed mogelijk in de
knoeien, en Toontje de Lip had enkel nog maar 'n wee en duizelig.
soep
te draalen? Het zou wel zóó zijn of anders...
BChrapstaal en 'n klodder ménie in z'n gereedschapMet trillende vingers klemde hij zich vast aan een
Veel tijd om het vraagstuk tot een oplossing te
kist, en als die per ongeluk ergens 'n klap op moest der schraagladders die, ter weerszijde van het brengen
hrj niet. De baas was' aan het einde
geven, was ie binnen tien tellen In de ongevallen- monstergroote schroefraam een, naar menschejijke van zijn had
uitbarsting,
en ook zijn tegenspeler, vond
wet...
berekening, zeer primitieve stelling vormden. Twee
de zaak nu voldoende was toegelicht.
Nee, ze moesten niet praten vsn. vakkennis. De dunne stellingplanken reikten van ladder tot ladder, datZ wij
genei klauterden de twee mannen terug langs
meeste van de vroegere vaste bankwerkers waren en het was niet alleen de aangeboren hoogtevrees de gehavende
ladder, en Klaas wist niet beter te
zoo uitgekookt dat ze slapende weg d'r karweitje van Klaas die hem het gevoel gaf alsof hij van eeri
konden opknappen, en wel in zoo'n ongeloof elij k langzaam omvallenden wolkenkrabber naar beneden doen dan achter hen aan te sukkelen. Klaarblijke' lijk waren ze van plan de zaak daarbinnen in
korten jtijd dat 'n gewoon mensch d'r stil van werd... blikte.
En daar zat nu juist de knoop. Al die specialisten
Zijn maat scheen van dergelijke gevoelens weinig oogenschouw te gaan nemen.
waren, wegens slapte, .bedankt, overleden of zoek- last te hebben, althans, hij 'liep met een beminneNog geheel onder 'den indruk van de ruzie, en
geraakt in de werkverschaffing. De schroef- en as- lijke roekeloosheid over de krakende stellingplanken niet minder geplaagd door zijn hoogtevrees, volgde
man, om d'r maar een te noemen, was 'n winkeltje alsof ze met geen moglijkheid stuk te krijgen waren. hij. de andereu naar het dek van den mailstoomer,
begonnen ..in sterke boter en overjarige eieren, en En toch kon dit, volgens Klaas, niet lang meer uit- wa,t op zichzelf al geen geringe opgave bleek. Het
hij dacht er niet aan om • nog eens de vette steel blijven, temeer waar Monkey, ten overvloede, zijn Ijzeren trapje in den dokwand, waarlangs ze opvan 'n voorhamer In z'n handen te nemen. Hij keek zwaren gereedschapzak met een doffen klap op het klommen, was gladgesleten en glibberig. Kronkewel uit.
zwakke bouwsel deponeerde.
lende staaldraden en koppig rukkende luchtslangen
En nu zaten ze met de gebakken peren. T)e man,
„Eén is weg!" bemoedigde de magazijnman. „Ik werden er langs opgehaald of af gevierd; de simpele
die nooit anders deed dan stuurmachines overhalen zal t heele gevalletje voorzichtig tussche naaf en He leuning was hier en daar door vallende voorwerpen
en afstellen, was terug en tot de ontdekking ge- achtersteve zette, dan geef je em 'n tik op z'n kop, gekneusd, dubbelgevouwen, en op sommige plaatsen
komen, dat een ander z'n speciaalwerk zat te ver- maar kijk uit dat Je de verkeerde .kop niet raakt l zelfs geheel afgerukt
(Wordt vervolgd.)

of ze loon of onderstand, geneeskundige hulp of
voedsel betreffen\ te onderzoeken en hun oorzaken
weg te nemen, heeft maar één taak, thans zijn werk
te doen met inzet van zijn geheelen persoon. Wie
Geen* instantie, in wier handen de belangen der zijn werk in dien zin ontloopt, wie slap en half is,
werkers zijn gelegd, mag zich aan onmachtgevoel wie den strijd om de belangen van zijn mede-Nederovergeven, zoolang niet alles, maar dan ook alles, landers opgeeft, voor hij het onderste uit de kan
is ged-aan om voor die werkers te krijgen, wat ieder heeft gehaald, is een deserteur. Hij pleegt desertie
redelijk denkend mensen weet, dat noodzakelijk is. uit een leger, dat heeft te strijden orfl Nederland
Gebeurt dit overal? Liever geen antwoord in woor- en den Nederlandschen werker door dezen zwaren
den, liever in daden. Wie wil, dat de oorlog ge- tijd heen te helpen.
Er vallen thans belangen te dienen van tiendul-'
wonnen wordt — dat beteekent, dat een waarachtig
socialisme baan breekt — heeft maar één ding te zenden arbeiders. Zich achter den oorlog verbergen
doen: strijden voor de belangen van hen, die aan gaat daarbij niet. Wie vandaag zich achter den
_ zijn hoede zijn toevertrouwd^. Dat geldt voor den • oorlog verbergt, als die klachten van anderen tot
werkgever, die de arbeidsvoorwaarden in ruimsten kreten worden, stopt straks als het vrede is, rusti»
zin voor zijn menschen moet vaststellen, dat geldt zijn ooren dicht en slaapt-in.
Maar zoo gaat het niet. Ieder moet thans da
voor den ambtenaar, die op welk gebied dan ook
heeft te waken, dat recht geschiedt en onrecht moeilijke taak op zich nemen, mede te strijden om
wordt geweerd, dat geldt voor ieder, hoog of laag, nu den oorlog, en straks ook den vrede te winnen.
maar vooral hoog, jdie voor de volksgemeenschap Aan dezen eisch wordt pas voldaan door hem, die
en daarmee voor de werkers, dat is het gezin van zonder versagen van uur tot uur werkt en strijdt
dezen of dien Nederlander, een taak heeft te ver- En tenslotte zijn dit te dingen, die op dit oogenblik
— nu zuinigheid met woorden een eerste gebod ia
vullen.
Grieven vallen er dagelijks te vernemen, onge- — niettemin gezegd en geschreven moeten worden,
gronde, mstar meestal zeer gegronde. Ieder, die in opdat een ieder zijn taak kenne.
D. IETSWAART.
Nederland een taak heeft om die grieven, ongeacht

SCHRIJVER 'OF ZWIJGEN
Er is op dit oogenblik misschien geen ondankbaarder taak dan die van journalist, „krantenman".
Minder dan ooit yullen praatjes de gaatjes, en
wie wat zeggen wil en wat zeggen moet. dient vandaag dubbel op zijn hoede te zijn, dat zijn pen niet
over ^het papier op hol slaat.
t
Wie voor de arbeiders schrijft, de duizend en één
werkers in fabriek, werkplaats, op het land en in
de stad, moet frasen achterwege laten en nuchter
en zakelijk zeggen waar het op staat. De werkelïjk.heid van allen dag is voor den arbeider tenslotte
ook nuchter en zakelijk en bovendien in vele gevallen hard. De arbeider, „ die veel heeft hooren
praten van vrijheid, is thans zeker niet vrij. De
Staat legt de hand-op zijn schouder en de arbeider
wordt als arbeidskracht ergens ingezet. Hij wordt
weggevoerd in krijgsgevangenschap. Hem wordt dit
verboden en hem-wordt dat verboden, zonder dat
hij persoonlijk aansprakelijk is voor de oorzaken,
die tot zulke verboden leiden. Dat de arbeider onder
deze omstandigheden wel eens wrevelig en gramstorig wordt, wie zal het hem kwalijk nemen. Op
dit oogenblik alleen schrijven over een toekomst
met veel rozengeur en maneschijn kan de druppel
.worden, die het "vat met vaak gerechtvaardigde
grieven doet overloopen.
Dus zwijgen en de pen opbergen tot betere tijden?
Neen, niet zwijgen, maar schrijven, en ook al schrijvende een betere toekomst voorbereiden, dat is de
taak van vandaag. Maar zoo schrijven kan niet
anders dan met een behoorlijke dosis critiek. Een
critiek, die rechtstreeks en op den man af is en
voor den arbeider iets beteekeïit.
Er zijn er helaas nog immer te veel, die als er
critiek komt, verstoppertje spelen. Men vindt ze op
de fabrieken en op de kantoren, bij particulieren
en op ambtelijke instellingen, hier en ook elders.
Critiek op hun beleid, critiek op de wijze, waarop ze
de hun toevertrouwde belangen behartigen, meenen
sommigen met een enkel handgebaar weg te kunnen
wuiven. Het is oorlog, nietwaar, en daarom zijn ze
aan handen en voeten gebonden. Later, als de oorlog afgeloopen is
Inderdaad, het is oorlog. Voor
velen is het een bittere hoon, daar nog eens aan
herinnerd te worden. Het is een oorlog, die het er op
of er onder voor Europa beteekent. En die dan
ook de volledige inzet beteekent van allen met al
hun krachten.
De volledige inzet, dat is wat van allen verwacht
mag worden. Begint zich hier de eisch niet al in
frasen op te lossen? Zeker niet. Want een volledige
inzet wil zeggen: ieder doet op zijn eigen gebied
tot het uiterste wat gedaan kan worden. Als geheel
heeft ook het Nederlandsche volk zich In dezen tijd
beperkingen op te leggen. Binnen het kader van
de mogelijkheden moet echter het volle maximum
van wat in het belang van de volksgemeenschap
gedaan kan worden dan ook verwerkelijkt worden.
Om concreet te zijn: geen werkgever kan\zich op
den oorlog beroepen als er ook nog maar één mogelijkheid is zijn arbeiders den strijd om het bestaan
te verlichten. Geen ambtelijke instelling en geen
enkele ambtenaar mag den oorlog aansprakelijk»
stellen zoolang hij niet zijn laatste energie gegeven
heeft om het wel en wee van anderen te dienen.

De belangstelling uit alle lezerskringen voor de
laatste in deze rubriek verschenen mededeelingen was zoo groot, dat hieronder nogmaals een uiteenzetting volgt. Hierbij zijn enkele onduidelijke
punten beter toegelicht:
Vraag: Heeft een lid van de voormalige werkloozenkas van Het .Nederlandsche Arbeidsfront nog
bijzondere rechten?
Antw.: Ja. Wanneer het lid op 3 Juli j.l. minstens
l jaar onafgebroken lid geweest is van een gesubsidieerde werkloozenkas en indien hij eveneens in
aanmerking komt voor den toeslag, kan hem een
aanvullende uitkeering worden verstrekt.
Vraag: Hoeveel bedraagt die dan?
Antw.: De aanvullende uitkeering bedraagt zooveel, dat de gedurende de werkloosheid ontvangen
uitkeeringen, zooals uitkeering volgens de Rijksregeling, toeslag van Het Nederlandsche Arbeidsfront en eventueel doorbetaald loon of vergoeding,
a a n g e v u l d kunnen worden tot 70 pet. (respectievelijk 60 pet. voor ongehuwden) van bet gemiddelde inkomen.
Vraag: Moet het lid »m "het gemiddelde inkomen
vast te stellen een loonopgave verstrekken?
Antw.: Dit is niet noodig. Voor het vaststellen van
den toeslag wordt nagegaan, in welke contributieklasse het lid heeft betaald; deze .contributieklasse
Wordt de grondslag voor de berekening van het gemiddelde inkomen van het lid. Hierbij wordt er ech-,
ter met nadruk op gewezen, dat iemand, die niet

Voorschotregeling voor in.Daitschland werkende arbeiders.
Daar in sommige gevallen eenige vertragingen
zijn ontstaan bij de overmaking der loonen van In
Duitschland "yerkende Nederlanders, heeft het
Nederlandsche Arbeidsfront zich ter verkrijging van
een voorloopige regeling gewend tot de Departementen van Sociale Zaken en Financiën. Als resultaat van gehouden besprekingen is op 9 Augustus j.l.
de onderstaande regeling afgekondigd:
Aan de deor de heeren directeuren van de Gewestelijke Arbeidsbureau's aangewezen begunstigden
van in het buitenland geplaatste arbeiders kan, indien wegens vertraging in de overkoms^van postzendingen geen loonoverschotten worden ontvangen,
een voorschot op> toekomstige loonovermakingen
worden verleend. Hierbij dient het volgende in acht
genomen te worden:
1. Het voorschot wordt berekend naar de volgende normen, met dien verstande, dat het voorschot niet meer ma,g bedragen dan 90 pet. van het
vroeger verdiende loon.
Gemeenteklasse I
ƒ20.—
II
17-50
„
m
15.—

rv

.. „13.-

Bovendien ƒ 1.— voor ieder, kind beneden den leeftijd van 16 jaar. De klasse-indeeling der gemeenten
is die van het Bezoldigingsbesluit voor burgerlijke
rijksambtenaren 1943 art. (art. 2).
2. Het voorschot wordt verleend in aansluiting op
het overbruggingsgeld, terwijl in de gevallen, waarin
overbruggingsgeld reeds werd uitgekeerd, of waarin
betrokkene voor deze tegemoetkoming niet in aanmerking kwam, het voorschot voor het eerst wordt
'verleend in de week, waarin deze regeling \è afgekondigd.
• 3. Deze regeling geldt voorloopig gedurende, zes
weken, te beginnen met deze week.
T o l g e n s « i j n i n k o m e n in. de j u i s t e bijdr a g e-k l a.s s e betaald heeft, zijn aanspraak op
uitkeering onherroepelijk verspeelt.
Heeft men b.v. gemiddeld volgens contributieklasse
10 betaald, dan is 70 pet. van het gemiddelde w e e kinkomen / 22.05. (70 pet. van het gemiddelde d a ginkomen ƒ 3.68.)
Vraag: Gedurende hoeveel dagen kan het lid in
een kalenderjaar de aanvullende uitkeering ontvangen?
'
Antw.: De aanvullende uitkeering wordt over
evenveel dagen verstrekt als het lid in aanmerking
komt voor den gewonen toeslag. (Het aantal dagen,
dat, het lid in 1943 uit de werkloozenk a s heeft
ontvangen, komt in mindering van het aantal
dagen, dat voor het kalenderjaar 1943 op grond van
de nieuwe bepalingen wordt vastgesteld.)
Vraag: Behoudt een lid,, dat minstens een jaar
lid is geweest van de werkloozenkas, deze voorrechten voor onbeperkten duur?
Antw.: Dit hangt af van het aantal jaren lidmaatschap bij de werkloozenkas. Een lid, dat b.v. op
3 Juli j.l. een jaar lid was van een gesubsidieerde
werkloozenkas,«behoudt dit recht op aanvullende
uitkeering tot eind 1944, terwijl een lid, dat op 3 Juli
1943 gedurende vijf jaar onafgebroken lid was van
een gesubsidieerde werkloozenkas, dit voorrecht behoudt tot eind ( 1946, en zoo vervolgens. In 1953 houdt
deze regeling op te bestaan.
Vraag: Welk maximum-bedrag kan een lid ontvangen, wanneer het een geheele week werkloos is?
Antw.: Wanneer het lid in de 26 aan zijn werkloosheid voorafgaande weken gemiddeld in de hoogste klassen, namelijk 13 t.m. 17 valt en in aanmer>king komt voor den toeslag, kan hem aanvulling
worden verstrekt tot ƒ 3fr.— (respectievelijk ƒ 24.—
voor ongehuwden) per week, of f\5.— (respectieve-

4. Blijkt inmiddejs, dat in de onder 3. genoemde
periodfe loonoverschotten door de begunstigden op
eenigerlei wijze worden ontvangen, dan worden de
onderhavige bedragen met de verleende voorschotten verrekend.
5. Zoolang voorschot waedt verleend, wordt dei^
halve geen sociale toelage verstrekt.
6. Het voorschot moet, voor zoover nog geen verrekening plaats vond, te zijner tijd door betrokkenen
worden terugbetaald.
7. Bij liet verleenen van het eerste voorschot
dienen betrokkenen een machtiging te teekenen,
waarbij sij'den Directeur der Posterijen machtigen
om allé voor haar of hem uit het buitenland binnenkomende postwissels te doen bezorgen bij het
desbetreffende Gewestelijk Arbeidsbureau of bijkantoor.
*
Ondanks eenige beschikkingen van het Departement van Sociale Zaken, waarbij in afwijking van
de normen in het „Tegemoetkomingsbesluit" toch
overgegaan mocht worden tot het verstrekken van
sociale toelagen, hebben nog vele begunstigden tot
nog toe den naar het inzicht van Het Nederlandsche
Arbeidsfront onwaardigen weg moeten gaan naar
de desbetreffende gemeentelijke organen om ondersteuning. Deze onbevredigende gang van zaken heeft
thans opgehouden te bestaan. Slechts in geval ziekte
of onwil kan geen voorschot als bovenbedoeld worden verstrekt. In deze gevallen blijft ondersteuning
door de betreffende gemeente-organen de eenige
weg.
Het Nederlandsche Arbeidsfront heeft met betrekking tcf de thans van kracht geworden regeling een
volledig begrip gevonden bij den Secretaris-Generaal
van het Departement van Financiën, mr. M. M. Rost
van Tonningen. Hierdoor is het mogelijk geworden,
binnen den korst magelij ken tijd tot uitvoering "van
het besluit over te gaan.
lijk ƒ 4.—) per dag. De uitkeering van Sociale Zaken,
de toeslag van het Arbeidsfront en eventueele andere
inkomsten, worden daarop in mindering gebracht.
Als bijlage van „Arbeid" verscheen In Juli het
vakblad „Het Wegvervoer", dat de belangen der
navolgende groepen werkers raakt: aardappellossers,
brandstoffcnwerkers, chauffeurs, koetsiers- grjftinen veevoederwerkers, groenten- en -fruit-veilingwerkers, alle arbeiders, werkzaam in het beroepsgoederenvervoer langs den weg, arbeiders, werkzaam in
kaaspakhuisbedrijven, steen-, en cementlossers,
A.T.O. en Van Gend en Loos personeel, arbeiders,
werkzaam bij Tram- en Autobusonderhemingen
(geen Overheidsbedrijven) rijwielbewaarders enz.
Daarenboven zullen in den loop van de maand
Augustus de vakbladen ',Leer en Rubber", „Hotel,
Café en Restaurant" en „De Mijnbouw" verschijnen.
Zij, die in Augustus nog geen vakblad ontvangen
hebben en voor één der hierboven genoemde bladen
in aanmerking wenschen te komen, gelieven daarvoor onderstaanden bon in te vullen en dezen
in een enveloppe als drukwerk met U cent porto te
zenden aan de Landelijke Leiding van Het Nederlandsche Arbeidsfront, P. C. Hooftstraat 180 t*
Amsterdam-Z.
Naam: .^
Voorletters:
Lidmaatschapsnummer:
Woonplaats:
Straat:
No.
verzoekt toezending van het vakblad:

Neerlands Jeugd oogst mee
„Eerst dit perceeltje rogge nog en dan beginnen alleen bij Anneke, want ook de vriendinnen blijken
we «aan de haver". Het doet wat komisch aan, een' de zaak serieus op te vatten.
„Och ja, de eerste dagen voelde je 's avonds je
meisje van naarc schatting hoogstens zestien jaar
met zooveefnonchalance over een „perceeltje rogge" botten wel en het was een toer om 's morgens weer
te hooren spreken, en daarbij te weten, dat ze als op tijd uit je bed te komen,' maar nu gaat het
Btadskind is opgegroeid en van haar leven meer goed. En kijk eens, wat we al klaar hebben!" Anasphaltstraten heeft gezien dan -havervelden, en neke's arm gebaart in de richting van de schooven,
meer kazernes dan graanschelven. Maar nu staat die tot achter in het land keurig in het gelid staan.
ze daar dan toch maar, bruingebrand van de zon Langzaam slenteren we dan in de richting van de
met blonde verwaaide haren die door een bonten boerderij De boer ko»t juist op de deel met zijn
zakdoek nog min of meer tot de orde geroepen melkgerei, dat prompt door een achttal meisjeshanden op den wagen geholpen wordt.
worden, en ze spreekt over haar perceeltje rogge.
Of hij tevreden is niet zijn hulp? Wel, dat zou
Drie weken tijd kunnen heel wat veranderingen
-brengen. Drie weken zomervancantie in 1943 hebben niet beter kunnen. Natuurlijk, tegen den „vasten
In heel wat gevallen een ingrijpende verandering arbeider' kunnen ze niet op, en 't .js nu eenmaal
gebracht. Stadsmeisjes zijn tot boerendeerns gewor- geen manvolk, maar ze verzetten toch heel wat
den, schooljongens tot boerenknechts, en laten we meer dan hij gedacht had. Grootere lof- is niet moeerlijk wezen, het is geen stap achteruit, maar een gelijk. En zoo zal het wel overal zijn, waar de
schooljeugd gehoor geeft aan deri oproep van den
stap vooruit
Het is een genoegen op een winderigen Augustus- Landstand en den boer door zijn oogstwerkzaammiddag, waarop de zon en de schaduw hun wisse- heden heen helpt.
Er zijn er in Friesland en er zijn er in Utrecht,
lend spel over de rijpe graanvelden spelen; nog
eens vast te stellen, dat onze Nederlandsche jeugd, hier een aantal jongens, ginds een paar meisjes.
die voor een deel al verder van honk werkt, toch Van de duizenden hectaren, die geoogst moeten
maar niet zoo slap is en zoo half als sommigen worden, doen zij met elkaar uiteraard maar een
beweren, maar dat die jeugd üategendeel dg han- heel klein deeltje, .maar niettemin is het belangrijk.
den uit de mouwen weet te steken als het er op aan
komt.
De oogst 1943 moet binnen, hoe dan ook. Alle
krachten, die bruikbaar zijn, zullen daarbij een
taak krijgen. De Arbeidsdienst doet zijn deel. Oogstcolonnes worden in het leven geroepen e n . . . ook
de jeugd weet aan .te pakken. De Landstand heeft
een beroep op de jeugd gedaan, en Tprompt hebben
ze zich aangemeld, de scholieren uit de groote steden om mee te werken. Zoo veel zelfs, dat het aanbod van de jonge arbeidskrachten de vraag van de
boeren overtrof. Neerlands jeugd wil wel werken.
Natuurlijk voor een deel zijn ze gegaan, omdat het
platteland allicht wat extra's om^te eten oplevert,
en verder is daar de zucnt naar het avontuur, die
alle gezonde jongeren bezielt.
Maar nu zijn ze dan aan het werk, van den morgen tot den avond.' De rogge wordt aan hokken gezet, het schoven binden levert al geen onoverkomelijke moeilijkheden méér op, en met het vee, het
pluimvee en niet op de laatste plaats met het boerengezin, dat een beroep op hun werklust heeft
gedaan, is hechte vriendschap gesloten. Zoo zijn ze
plotseling in een andere wereld verzeild geraakt dan
die van thema's en lessen, een wereld, waarin het
op de handen aankomt.
„En weet je nu het' verschil tusschen rogge en
haver?" vragen we aan Anneke, die met drie Rotterdamsche vriendinnen op een boerderij ergens op
Te voet door, het schilderachtige Urk.
het zan'S te lande gekomen is. Anneke kijkt ons
minachtend aan. We dachten er mee te gekscheren, maar het blijkt volle ernst te zijn. En niet

en wel in tweeërlei opzicht Ten eerste heeft de
jeugd getoond mee* te willen werken als het noodig
is, en S^n tweede zijn ook hierdoor stand en land
wee^r een stapje dichter bij elkaar gekomen. De
jeugd oogst mee. Hoeveel zal er van de opgedane
indrukken bij jong Nederland »talijven hangen? Het
valt moeilijk te zeggen. Maar zeker is het, dat ze
het land met andere oogen zijn gaan zien als tot
nog toe.
De Rotterdamsche Anneke spreekt van „ons perceeltje rogge", waarmee ze blijk geeft, in korten -tijd
met het bedrijf vergroeid te zijn. En de anderen
hebben het met evenveel trots over „onze koeien"
en „onze paarden" Het is een symptoom. Wellicht
is het alleen de zin voor avontuur geweest, waardoor ze den oproep van den Landstand beantwoord
hebben. Maar nu ze in „het bedrijf" zijn. is het geenavontuur meer Het is ernst geworden. De ernst
voor het boerenbedrijf. Er moet gewerkt worden.
Het vee wordt gevoerd en zelfs het paard wordt
zonder fouten ingespannen. Maar de hoofdzaak
blijft de oogst, die te velde staat en binnen gebracht moet worden. Vandaag de rogge, morgen
de haver.
Het is geen oogst van rogge en haver alleen, welken Neerlands jeugd zoo binnenhaalt, maar ook de
oogst van de saamhoorigheidsgedachte. Daarom,
geeft ze een kans, laat Hollands jeugd meeoogsten!
D. I.

HEI
NEC
' realis
Weliswaa:
tog op vel
<Jen broe
Worden n
zakelijke
»u en da

Besmeten
M hun n
fcven ruk
En tod
*an de bl
Europa li
v
an hun
Weuwe E
*U weten
zwaar, op
"'t Is ver
&
ls sterioi
Maar a!
die verre
Nederland

Als de tros wordt losgesmeten

OP STAP MET
Kampen! Hoevele — te vele — Nederlanders kennen dit 12e-eeuwsche stadje slechts van hun aardrijkskundige lessen op -de schoolbanken, — dit
stadje, dat daar zoo fraai en vredig ligt bij de uitgestrekte, wondergroene Broekweiden waar de IJssel
een zilveren omlijsting vormt.

De boer voedt het volk. De schooljeugd helpt den boer.

Ook de vrouwelijke jeugd laat zich niet onbetuigd.
.(foto's Arbeid-archief)

Hoevèle Nederlanders denken bij den naam Kampen alleen aan een bepaald merk sigaren', of geëmailleerde pannen. En, niet te vergeten, aan de
Kamper uien! Maar weten zij wel, welke cultuurhistorische monumenten dit industriestadje bezit
en weten zij iets van Kampens trotsche krijgsgeschiedenis?
Het was een goede gedachte van „Vreugde en
Arbeid" om voor de Overijselsche leden van Het
Ned. Arbeidsfront een twee-daagschen stertocht te
organiseeren naar dit eindpunt van den Zwolschen
spoorweg.
Op den morgen van den eersten dag daver4e een
propvolle trein, met Arbeidsfrontledèn uit alle deelen der provincie, het stationnetje binnen. Vroolijk
wapperden de vlaggen, terwijl de metalen klanken
van het carillon in de ijle lucht verstierven.
In de groote zaal van de Buitensociëteit. werden

de deelnemers ontvangen met een Sop
koffie. Kam. Dikken, provinciaal leider van „Vreug'
de en Arbeid" sprak een kort openingswoord, gevolgd door een hartelijke toespraak van .Kampen*
loco-burgemeester Roest van Limburg.
Nadat een korte wandeling door de stad was gemaakt, waarbij de leden alvast kennis met elkaa'
konden maken, smaakte de stamppotmaaltijd, opg«' , Benoten t
*aarin m
luisterd door pittige muziek, uitstekend.
te bewa:
Na den maaltijd werd in twee groepen
e
^
rtoond c
bezichtigd onder leiding van ervaren gidsen, die
e
der
menschen een interessant inzicht gaven in de ê '
schiedenis van deze oude stad. Zoo leerden wij, d**
Kampen in vroeger dagen heeft behoord tot éé" u onds wei
der machtigste handelscentra van Noord-West ösavond in
Europa. Zijn koopvaardij-vloot bevoer onder W
toeg
scherming van eigen oorlogsschepen de Oostzee, te?'
01
wijl zij in de Middeleeuwen als haringstad groo*6 l°espraak,
het h,
bekendheid verkreeg.
Van de historische monumenten, die Kampen rÜ^
g. vold;
Is, willen wij vooral het oude raadhuis noemen, d**
ter rust
oorspronkelijk opgetrokken in Vroeg -Gothiscne"
„Vreu
strjl, herbouwd is in Vroeg-Renaissance-vormen (l^ e
slaa
v
eeuw). Zoowel in- als uitwendig is dit raadhuis ^
olgendei
ein binne
Juweel van architectuur, vooral de z.g. Schepenza^

een aanvang gemaakt met het verzorgen van cursussen voor Nederlandsche oorlogsgewonden. In
overleg en in samenwerking met den behandelenden arts wordt reeds in de onderscheidene lazaretten in Nederland contact gezocht met gewonden,
waarbij zij op hun vroeger opgedane keianis en intellect getest worden Vervolgens wordt voorloopig
nagegaan in welke richting zij hun beroep verder
kunnen uitoefenen, of hoe zij hun kennis daaromtrent kunnen ontwikkelen in den tijd, gedurende
T\ agelijks eischt de oorlog zijn bloedigen tol. Dat grepen hebben, omdat zij bereid waren het hoogste welken zij in het lazaret verpleegd worden. Voor de-'
L»'realiseeren vele Nederlanders zich niet zoozeer. wat zij. bezitten, 'hun leven, te offeren in het alge- genen, die daartoe in staat zijn, worden corresponWeliswaar ondervinden zij'de gevolgen van den oor- -meen belang: dat der volksgemeenschap.
dentie-cursussen gegeven, zoowel op technisch als
'og op velerlei gebied aan den lijve. Zij moeten veelal • Velen van hen gaven hun leven. Anderen werden op handelsgebied en ook wat betreft de algemeene
<Jen broekriem een gaatje nauwer aanhalen; zij gewond Zoodanig gewond, dat zij voor huri^ ge- ontwikkeling
w
orden mede getroffen door de harde, doch nood- heele leven min of meer verminkt zijn. Zij werden
Het verdient vermelding, dat de drie lesinrichzakelijke
oorlogsmaatregelen.
Zelfs
maken
zij
zoo
verminkt
toen
zij
daadwerkelijk
in
dienst
der
getingen,
die zulke schriftelijke cursussen geven,
D
U en dan kennis met de verschrikkingen van ter- meenschap hun hooge offer brachten.
namelijk de Vakuniversiteit te ^Haarlem voor de
r
euraanvallen uit de lucht, als een achteloos neerHet Nederlandsche Arbeidsfront, de. groote ge- technische beroepen, de I.V.I.O. voor de eenvoudige
Besmeten bom óf een suizende mitrailleurkogel hen meenschapsorganisatie, beschouwt deze jongens opleidingen en de Leidsche Onderwijsinrichting voor
hun naaste familieleden plotseling uit het volle als eereburgers en acht het zijn plicht, er toe bij de verdere opleidingen geheel belangeloos hun merukken.
te dragen, dat zij weer als volwaardige menschen dewerking verleenen en de noodige cursussen gratis
En toch, vele Nederlanders zijn zich niet bewust in de gemeenschap terug zullen keeren. Het»werpt beschikbaar stellen.
•
'an de bloedige hel der fronten, waar de jeugd van de gedachte verre van. zich, dat deze kerels al dan \
Wanneer het Arbeidsgebied Beroepsvorming en
Europa
lijf en bloed veil heeft voor de redding niet met een pensioentje of steun, dan wel opgeno- Bedrij f sleding van het Nederlandsche Arbeidsfront
T
an hun vaderland, voor den opbouw van een men in een of andere liefdadigheidsinstelling als aan de hand van deze werkzaamheden zal gunnen
öieuwe Europeesche volkerengemeenschap. Zeker, „onbruikbaar" afgedankt zullen worden. Het stelt ., beoordeelen, welk beroep de gewonde weer zal kunzi.i weten wel, dat daar gevochten wordt, dat er zich op het standpunt, dat de oorlogsverminkten nen uitoefenen, dan wordt de betreffende door de
Zwaar, op leven -en dood gevochten wordt, maar: zooveel mogelijk in hun eigen beroep terug moeten bevoegde instantie aan een fabriek of bedrijf toege-'t Is ver van m'n bed", luidt hun even laconieke keeren, of, wanneer zulks onmogelijk zou blijken, wezen, of, wanneer zulks noodzakelijk blijkt, in een
Ms steriotiepe dooddoener.
dat zij voor een ander, door hen gewenscht beroep der omscholingsoorden van het Nederlandsche ArMaar al is het dan ver van hun bed, daar aan moeten worden omgeschoold.
•
beitsfront herschoold.
die verre fronten vallen dooden en gewonden. Ook
Tot dit doel heeft het Nederlandsche Arbeidsfront
Deze herscholing vindt plaats na een voorcurNederlanders Jongens, die het ware socialisme be- (Arbeidsgebied Beroepsvorming en Bedrijfsleiding) sus van acht weken, waar onderzocht wordt in
hoeverre en welk. beroep de geWonde het best uit
zal kunnen oefenen. De dan volgende herscholing
zal in vier verschillende leergangen van zes tot
negen maanden plaats vinden en wel:
1. voor de herscholing van handwerkers en andere technische arbeiders;
2. voor de omscholing van handwerkers tot bouwkundig- of technisch teékenaar;
3. voor de omscholing tot bouwkundige;
4. bedrijfseconomische leergangen voor de omscholing van handwerkers of technische vakarbeiders, die hun oude beroep niet meer ten vojjf kunnen uitoefenen, tot koopman of boekhouder in de
bedrijven, liefst in het vak, waarin zij reeds werkzaam waren. Door het Arbeidsfront zullen voorloopig twee leergangen worden gegeven, namelijk
voor technisch teekenaar of bouwkundig opzichter
voor vaklieden uit-de bouwbedrijven en ten tweede
voor calculator voor de andere technische vakarbeiders. Difzijn dus de menschen, die noodig zijn voor
de bedrij fsboekhouding, voor" tijdstudies enz.
De werkzaamheden in de lazaretten zijn thans in
vollen gang. Hoewel deze werkzaamheden louter voorbereidend zijn, is de waarde hiervan niet te onderschatten. Immers, in de lazaretten moet de belangstelling voor de toekomst en den terugkeer inde maatschappij der gewonden worden gewekt. Is het een wonder, dat deze jongens de toekomst soms somber
tegemoet zien en zich bitter afvragen of zij ooit nog
ergens voor zullen deugen, wanneer zij bemerken,
dat zij gezien den aard van hun verwondingen, niet
meer naar hun vroegere beroep zullen kunnen
(Foto's Arbeid-Griek)
De stemming aan boord was opperrfest.
terugkeeren? Daarom is het goed, dat zij reeds tijdens hun verblijf in het lazaret den grondslag voor
hun terugkeer in de maatschappij leggen. In plaats
van zich in een periode van gedwongen ledigheid,
aan gepieker over te geven, kunnen zij zich thans
daadwerkelijk op den terugkeer in het arbeidsleven
voorbereiden. Daardoor komen zij niet in de gelegenheid zich in sombere eh pessimistische bespiegelingen te verliezen.
Dat zij over het algemeen de hun door het Ar" beidsfront geboden mogelijkheden met beide hany
den aanpakken, ervoeren wij tijdens een bezoek, dat
ler aandacht. Maar ook de Nieuwe Toren, de
thans voor een boottocht naar het eiland Urk.
le
wij met den verbindingsman van het Arbeidsgebied
rkerk, <ïe Cellebroedérpoort en de Bovenkerk
Het weer, dat daags tevoren zoo schitterend was,
Beroepsvorming en Bedrijfsleiding, een onderoffiïe
eds een bezoek aan Kampen waard, evenals
liet ons ietwat in den steek. De zon wilde niet doorcier van de Waffen S.S., aan eenige gewonde Nederweeverspoortje" uit 1665 en het Gothilandsche jongens in enkele lazaretten brachten.
breken en in den nantiddag begon het even te regeWat er in deze jongens omgaat bracht een van
i, waarin thans de 'openbare leeszaal en het
nen. Maar de stemming onder onze menschen was
hen
treffend tot uitdrukking:
gevestigd zijn.
niet meer in mineur te krijgen en aan boord amuseerde men zich opperbest, met zang en muziek.
',.Zie je, wij weten wel, dat er voor ons gezorgd
Senoten te hebben van dit pittoreske stads, opge'
Wederom was de organisatie in orde en kreeg een
wordt,
het staat in alle kranten en het wordt
. . ' *aarin men zoo fraai het oude karakter heeft
ieder zijn deel van eten en drinken.
steeds opnieuw gezegd. En^ ik weet niet, hoe ik
te bewaren, werd voor de deelnemers een
iampe* A, Vert
het precies zeggen moet: wij willen dat ook wel
Op het eiland werd, met muziek voorop, een waniie onZ" 'i rt oond over den Wieringermeerpolder, door
gelooven, maar als je zoo maar ligt te wachten
deling door het dorpje gemaakt.
e
ïectie der
de ë ' m
Zuiderzee-werken beschikbaar geen als je niets bepaalds aangaande je lot weet,
begin je soms van zelf zoo-dom te'piekeren.
Terug in Kampen werd ons andermaal een stampWeet je — zei hij lachend — een paar maal was
•vonds werd er een geanimeerde kameraadpotmaaltijd aangeboden als slot van deze twee zeer
s
ik zoo ondersteboven, dat ik dacht met mijn vergeslaagde dagen. De kam. Dikken en Stuiver sloten
t ' avond in de Buiten sociëteit gegeven, waar
wondingen
alleen nog maar voor marskramer of
r
°°lijk toeging. Kam. Stuiver, provinciaal orgaden stertocht met eenige goed gekozen woorden, dié
bedelaar
geschikt
te zijn. Ik zag mezelf al met
e
beloond werden met een spontaan applaus.
B ~leider opende den avond met een kernacheen trommeltje garen en band voor m'n buik
Ofi
^ spraak, terwijl een goochelaar en een con>, De organisatie van dezen tocht is niet eenvoudig
langs de wegen loopen.V
s
het hunne bijdroegen tot verhooging der
geweest, vele moeilijkheden moesten overwonnen
Bij
de meesten van hen verjaagt het Arbeidsfront
. Voldaan begaf een ieder zich na afloop
worden en zij zijn overwonnen! Maar -de leiders,
door
zijn
daadwerkelijke zorg voor deze kerels dit
* ter ruste en wel in de Marefehaussee-kazerwaarvan wij ook kam. Westerhoff, vice-voorzitter
„domme gepieker" en helpt hen daarmede den eer- x
aa
r „Vreugde en Arbeid" gezorgd had voor
van Kampens V.V.V7, willen vermelden, kunnen met
sten stap te zetten op den terugweg naar het leven
*ende slaapgelegenheid.
groote voldoening terugzien op hun werk. Alle deelvan
den arbeid, waar zij een minstens even goede,
v
doch 't liefst een betere positie zullen bekleeden
olgenden morgen reed opnieuw een stampnemers hebben waarlijk hun zorgen eens .even kunr
dan zij voorheen deden. Het Arbeidsfront handelt
ein binnen, ,die nog meer werkers aanvoerde,
nen vergeten — zij hebben genoten!
H. Bo
hiermede niet uit overwegingen van liefdadigheid,
doch uit plichtsbesef. Deze kerels hebben recht op
deze zorg, want ze hebben die verdiend l
Wr.

HET ARBEIDSFRONT ZORGT VOOR DE
NEDERLANDSCHE OORLOCSCEWONDEN
Geen liefdadigheid doch plicht

RUGDE EN ARBEID

met uw socialen voorman. Door lezen verrijkt men
den geest!
Postzegels.
Verzamelaars, opgelet! Binnenkort komt „Vreugde
en Arbeid" met iets zeer bijzonders! Let op de aankondigingen in de komende nummer van „Arbeid"-,
Excursies.
Is het u bekend, dat in alle provincies zeer inte- ressante excursies worden georganiseerd? Onder leiding van bevoegde personen worden buitengewoon
leerrijke en... gezellige tochtjes door stad en latid
gemaakt. Vraagt ^inlichtingen!

WAT BIJ „ V R E U G D E EN ARBEID"
OP S T A P E L STAA'T

Niet alleen ontspanning, maar ook inspanning Is
Kosten: voor leden van het Arbeidsfront ƒ4.— per
cursusjaar; voor niet-leden ƒ 6.— per cursusjaar.
het devies van „Vreugde^en Arbeid".
Er wordt eens per week. gedurende 2 uren les
Als onderdeel van het Nederlandsehe Arbeidsfront
is de Gemeenschap „Vreugde en Arbeid" van mee- gegeven. Cursusduur: 26 weken. Zoowel beginnelinning, dat de begrippen vreugde en arbeid eerst dan gen als gevorderden kunnen zich melden!!!
ten volle in één adem mogen worden genoemd, wanHuisvlijtbeoefenaars vóór!
neer het kennen en kunnen van de werkers ,.ten
Tal encursusse n.
volle in overeenstemming is met hun aanleg. Allen,
Door
verschillende
oorzaken
moest onze HuisHierbij staan de moderne talen in het middelpunt
die binnen de volksgemeenschap thuis behooren, van
vlijtactie in Groningen eenigen tijd worden uitgede
belangstelling.
Vóóraf
wordt
de
kennis
der
moeten daarom de «mogelijkheid hebben hun gaven Nederlandsche taal terdege „opgehaald". De taal- steld.'Thans kunnen wij den huisvlijtbeoefenaars d«
ten volle tot ontplooiing te brengen. Geen krachten lessen zijn gegrond op de zlg. conversatiemethode. verheugende mededeeling doen, dat 'eind September
mogen verloren gaan, en geen kwaliteiten onge- Reeds na één cursusjaar kunt u zich verstaanbaar in de navolgende plaatken een tentoonstelling zal
bruikt blijven.
worden gehouden: Winschoten en Groningen.
in de taal, waarin u studeerde!
Langs welken weg is dit te bereiken? Cursussen, • maken
Niet alleen pas-vervaardigde Voorwerpen, doch op*
voor leden van het Arbeidsfront ƒ5.50
leergangen en scholen zullen ook in den komenden perKosten:
in vroegere jaren gemaakte werkstukken kunnen
cursusjaar;
voor
niet-leden
f8.—
per
cursusjaar.
winter de werkers weer in de gelegenheid stellen
Er wordt eens per week lesgegeven, gedurende IJ worden ingezonden. Mooie prijzen zijn voor de winhun blik te verruimen en hun kennen en kunnen uur.
Cursusduur: 26 weken. Ook hier wordt-aan be- 'naars beschikbaar. Nadere mededeelingen volgen.
op allerlei gebied uit te breiden.
ginnelingen
en gevorderden gescheiden les gegeven.
Sport-wintercursusse*
Gebruik te maken van deze mogelijkheden is niet \
Jiu Jitsu (I)
alleen een persoonlijk belang, het is ook een volksE.H.B.O.-Leergangen. Cursusduur: 4-maanden.
belang. Kennis is macht zeiden de ouden. Meer dan
ooit breekt thans het -i«zicht baan, dat het niet
Thuis, in fabriek of werkplaats, in de -stad of op Opleiding: Vaardigheidsdiploma C van de N. J.J A
alleen op hef kennen, maar ook op de daad aan- het land, overal komen kleinere of grootere ongeval- Aantal leerlingen: maximum 20.
komt. Juiste daden op ieder gebied veronderstellen len voor. De deelnenüngsprijs.is dit jaar aanzienlijk Cursusgeld: Leden N.A.F, ƒ 5 niet-leden ƒ 6.50.
verlaagd!
echter nog steeds, kennis.
Jiu Jitsu (II).
„Vreugde en Arbeid" biedt ook dit winterseizoen
Kosten: voor leden van het Arbeidsfront ƒ4.— per Cursusduur: 6 maanden.
den werkers de mogelijkheid hun kennis te vermeer- cursusjaar; voor niet-leden ƒ 6.— per cursusjaar.
Opleiding: Vaardigheidsdiploma B van de N.j'.J.B.
deren. Werkers,
het is aan u van deze mogelijkheid
Er wordt eens per week gedurende 2 uren lesge- Aantal leerlingen: maximum '20.
v
gebruik te maken.
gegeven. Zoowel aan theorie als aan praktijk wordt Cursusgeld: Leden N.A.F, ƒ 6.50 niet leden ƒ 8.
Hettw eede devies van „Vreugde en Arbeid" is: meer dan voldoende aandacht besteed. Cursusduur:
Boksen (III).
„Een gezonde geest in een gezond lichaam". Op 26 weken.
Het examen wordt afgenomen door een arts, aan- Cursusduur: 6 maanden.
grond hiervan wordt er bijzondere aandacht aan de
sportbeoefening gewijd. ledere werker vindt de gewezen door het Centraal Bureau voor het afgeven Cursusgeld: Leden N.A.F, ƒ 7 niet-leden ƒ8.50.
mogelijkheid om naar zijn aanleg zwaardere of van het Eenheidsdiploma voor E.H.B.O. Geslaagde Gymnastiek dames of heren (IV).
lichtere takken van sport te beoefenen.
cursisten ontvangen dan het officieele diploma.
Cursusduur: 3 maanden.
^
Alle lessen worden, gegeven door bevoegde en t>eIn de komende maand zullen overal in Nederland kwame leerkrachten, dié in de voorafgaande jaren Cursusgeld: Leöen N.A.F. ƒ3.50, niet-leden ƒ4.75.
weer de avondscholen en cursussen van de afdee- een groote mate^van ervaring in het geven van Rhythmische gymnastiek (V).
ling Volksontwikkeling der Gemeenschap „Vreugde onderwijs opdeden.
Cursusduur: 3 maanden.
en Arbeid" van het Nederlandsche Arbeidsfront een
De cursussen en avondscholen zijn zoo georgani- Cursusgeld:v Leden N.A.F, ƒ3.50 niet-leden ƒ4.75.
aanvang nemen.
Dit jaar stelt „Vreugde en Arbeid" de sportcurseerd, dat er op volkomen onschoolsche wijze wordt
Juist in dezen tijd is het noodzakelijk aan uw lesgegeven. Reeds thans kunt u zich . melden als sussen voor hét eerst' ook voor de jeugd van 14 tot
kennis te bouwen.
18 jaar open.. Voor deze jongeren gelden special*
cursist van „Vreugde en Arbeid"!
•
Geeft u op als deelnemer aan jen ,onzer cursusgereduceerde prijzen en wel voon
sen. Vraagt inlichtingen aan de Plaatselijke KantoBibliotheekwezen. Jiu-Jitsu
*
ren of Provinciale Bureaux. Evenals vorige jaren
Kinderen
van
leden
N.A.F, ƒ 4, van niet-leden ƒ 5.29.
Talrijke
bedrijven
In
Nederland
zijn
overgegaan
zijn de kosten zoo laag mogelijk gehouden.
tot het bestellen eener Bedrijfsbibliotheek van Boksen:
Avondscholen voor volwassenen. „Vreugde en Arbeid". De arbeiders lejzen met zeer Kinderen van leden N.A.F, ƒ 5.50, van niet-leden ƒ 7.
veel genoegen en belangstelling de mooie en inte- Gymnastiek.
Er wordt les gegeven In de navolgende vakken:
Nederlandse taal (zuiver schrijven "en stellen). ressante boeken der aangeschafte boekerij.
De samenstelling van- onze bedrijfsbibliotheken is Kinderen van .leden N.A.F, ƒ2.75, van niet-leden ƒ 4..
Kennis van Land en Volk (aardrijkskunde en ge-,
Gymnastiek kinderen (VI).
schiedenis). Rekeneji (vooral gericht op de prak- als volgt:
80% ontspanning; 10% voorlichting; 10% geschie- Van 10—12 jaar en van 12—14 jaar.
tijk). Handschriftverbeteren.
Cursusduur: 3 maanden.
Iedere- cursist krijgt afzonderlijk les; de leeraar denis, aardrijkskunde en kennis der natuur.
Arbeiders, maakt propaganda in uw bedrijf voor Cursusgeld: Leden N.A.F, ƒ1.75, niet-leden ƒ2.50;
houdt rekening met uw eigen tempo, aanleg en
(Dit geldt voor de ouders der kinderen.)
de aanschaffing eener bibliotheek. Bespreekt het
ontwikkeling.
tlng, Kapelstraat te Hilversum, bedraagt
voor kinderen tot en met 13 jaar 10
cent en voor personen boven 13 Jaar
' 15 cent. Het zwembad is geopend voor
leden: Zondagmlddags van l—2 uur.
Verder kan medegedeeld worden, dat
de toegangsprijs voor leden van het.
N.A.F. in „Crailoo" ais volgt is: 15 ceiit
voor kinderen tot 16 Jaar en 25 cent
voor personen boven 16 Jaar.
Afzwemteest. Op Woensdagavond l,
Sept. a.s. wordt in de Overdekte Leeuwarder Zwèminrichtlng een afzwemfeest
gfihouden. Aanm. en nadere Ini. bii he#
PI. N-A.F.-kantoor.
»

zea. De Doele; Dinsdag 7 September,
Hoorn, Parkzaal; Woensdag 8 September, Beverwijk, Kennemer Theater;
Donderdag 9 September, Amersfoort,
Grand Theater.
Toegangsprijs ƒ O.80 en ƒ 1.—. Voor
Bijzonderheden zie affiches,

Tooneelvoorstelling
„Wittebroodsweken"
Een- vlot en geestig blijspel in 3 bedrijven door het Noord-Hollandsctt
Tooneel oJ.v. Jan C. de Vos.
Woensdag l September, Haarlem,
Schouwburg; Donderdag 2 September,1
Lelden,'Schouwburg; Vrijdag 3 Septem
ber, Den Haag, Gebouw K. en W.; Zaterdag 4 September, Rotterdam, Odeon;
Zondag 5 September, Delft, Stadsdoeien; Maandag 6 September, Dordrecht,
Kunstmln; Dinsdag 7 September, Breda,
Concordla; Woensdag 8 September.
Breda, Concordia; Donderdag 9 September, Tilburg, Stadsschouwburg.
Toegangsprijs resp. 80 cent en ƒ 1.—.
Voor verdere bijzonderheden zie affiches.

Bonte Radio-Avond
Op Dinsdag 31 Augustus a.s ui Tivoll
te Utrecht, des avonds opa 7.15 uur.
Toegangsprijs resp. / 1.— en. ƒ 1.40. Verdere bijzonderheden zie de affiches.

Kleinkunst-Kaleidoscoop
(Provincie Gelderland)
Een cabaretprogramma vol geest en
humor.
Maandag 6 September, Wagënlngen,
Schouwburg Junushoff; Dinsdag 7 September, Ede, Concertzaal Buitenlust;
Woensdag 8 September, Renkum, Zaal
v. d. Born; Donderdag 9 September,
Barneveld, Concertgebouw.
Toegangsprijs resp. 50 en 7O cent.
Verdere bijzonderheden zie de affiche».

•

Boksen Heeren,
6 maanden

duur

N.A.F.leden

Nietleden

/ 7.—

ƒ8.50

Jiu-Jitsu Heeren, duur

6 maanden
6.50
„3.—
Gymnastiek
' H,eeren,
duur 3 maanden
,3.50
„4.75
Gymnastiek
Dames,
duur 3 maanden ... „3.50
„4.75
Gymnastiek
Jeugd,
duur '3 maanden ... „2.75
„3.75
(Jongens en Meisjes)
Gymnastiek Kinderen,
duur 3 maanden ... „1.75
„2.50
(Jongens en Meisjes)
Aanm. en nadere inl. bij het PI.
N.A.K.-kantoor. Hagelstr. 34, alsmede bij
de Soc. Voormannen.

V A C A N T l

. Op Zondag 22 Augustus a.s. boottocht
van Gouda naar Gorinchem, met bezicntigmg van het Slot Loevesteln.
Prijs ƒ 1.— p. p. (leden en niet-leden).
Muziek en buffet aan boord. Aanm. en
nadere Inl. Prov. Bureau N.A.P., Dr.
Kuyperstraat 1O te Den Haag en de PI.
kantoren, hieronder ressorteerend.
Vacantle-Oord Beekbergen is tot 4
September volgeboekt en wordt hierna
gesloten. Na 4 Sept. is echter nog
plaatsbespreking mogelijk in het vacantle-oord Bosch en Heide te Oddel en
hotel Prins Hendrik te Valkenburg. Inschrijvingen en nadere Inl. bij de PI.
N.A.F.-kantoren.

Wandelmarschen

Groote specialiteitenschouw 1943
Een keur van -artisten brengt u een.
vrooiijk en gevarieerd programma.
Vrijdag 3 September. Zaandam. Ons
Huis; Zaterdag 4 September, Alkmaar,
tiet Gulden Vlies (tevens om half drie
een speciaal verzorgd kinderprogramma); Zondag 5 September, Den Helder,
Casino; Maandag 6 September, Eukhul-

Sporfcursussen te Utrecht

den, afstand plm. 25 km.;- aanvang 10
uur v.m.
De prijs van deelname voor deze mar-^
schen bedraagt: individueel voorN.A.F.leden 40 et.; voor niet-leden 55 et.; m
groepsverband 35 et. Nadere Inl. en
aanm. bij de PI. Nj\.P.-kantoren en de
Soc. Voormannen.

\ OPVOEDING
Zwemmen: De toegangsprijs voor
leden van het N.A.P. en hun huisgenootea in de Overdekte Zwemlnrich-

Op Zondag 29 Augustus te Venlo, afetand 25 km.; aanvang 10 uur v.m.
Op Zondag 5 September in de échoone
omgeving van Maastricht, -afstaAd 25
* km.; aanvang 10 uur v.m.
Op Zondag 5 September te Abcoude,
afstand plm. 25 km.; aanvang .10.30
uur v.m.
Op Zondag 5 September te Leeuwar-

Betr. het a.s. winterwerk van
deze ald. verwijzen wij u naar
een jDltgebreid art. hieromtrent
elders In dit blad.

p

PRACMSCH SOCIALISME
De oorlog drong het op den achtergrond, maar het komt weer1 •
Socialistische opbouw en totale oorlog zijn twee
lijnrecht tegenover elkaar staande begrippen. Zij
verdragen elkaar niet en waar het eene heerscht
moet het andere wijken. Dat wil niet zeggen, dat men
In Duitschland. waar de totale oorlogvoering reeds een
feit is, en bijvoorbeeld in Nederland, dat steeds meer
de gevolgen van den totalen oorlog gaat hespeuren,
met het begrip socialisme afgedaan zou hebben Tenslotte vormt de wil tot verwezenlijking van het socialisme de stuwende kracht van het Dultsche volk en de
met dit volk verbondenen. De totale oorlog is het eenig
o.vergebleven middel om het hooge doel: de verwezenlijking der socialistische volksgemeenschappen tot
stand te brengen. Dat is de reden, waarom groote
sociale hervormingen, zooals die in Duitschland door
het „Deutsche Arbeitsfront" voor den oorlog tot
stand werden gebracht en welks totstandkoming in
Nederland Het Nederlandsche Arbeidsfront nastreeft,
voorloopig achterwege moeten blijven.
Dit erkennen. Is beter dan zich in hoogdravende
frasen te verliezen en zonder meer „koeien met
gouden horens" te beloven. Trouwens, de millioenen
buitenlandsche arbeiders, waaronder zich talrijke
Nederlanders bevinden, bespeuren allen de harde
waarheid van het bovenstaande. Wat zij echter niet
bespeuren en tengevolge van den totalen oorlog ook
niet kunnen bespeuren, zijn vele practtsche gevolgen
van de sociale politiek, die het „Deutsche Arbeitsfront" voor den huldigen oorlog bedreef.
Bladerend in een foto-archief kregen wij o.m. de
hierneven afgedrukte foto's onder het oog, die een
klein voorbeeld vormen van het practische socia-

lisme, bedreven door de in heel de wereld bettende
gemeenschap „Kraft durch Freude" van het
„Deutsche Arbeitsfront" De knapen.' die men op
deze zeiljachten ziet genieten, zijn niet de bezitters
van groote kapitaalkrachtige ondernemingen, die
met Kun kennissen een heerlijke vacantie op_ hun
jacht doorbrengen. Neen. het zijn jonge kerels uit
de Duitsche „Betriebe". die tien dagen vacantie op
een der vele „Kraft-durch-Preude"-schepen doorbrengen. Het vorige jaar hebben zij onder leiding
van „Kraft durch Freude" tijdens hun vacantie op
de binnenwateren zeilen geleefd. Nu zij dat onder
de knie hebben, gaan zij op, zeewaardige zeiljachten
de Oostzee op, bezoeken andere landen: Denemarken,
Noorwegen. Zweden. De speciale zeilkleeding stelt
het „Deutsche Arbeitsfront" beschikbaar'. Of dat
duur is? Natuurlijk nietï Dat mag immers niet duur
zijn, warjt zoo'n vacantie moet voor lederen werker
mogelijk zijn? Heel die tien dagen heerlijke vaeantie
kosten R.M. 30,—. dat wil zeggen: ƒ22,50.
Dit geval is zoo maar een klein voorbeeldje, een
kleine greep uit het groote werk, dat ontijdig moest
worden afgebroken, omdat men het moest beschermen tegen vijandelijke krachten, die de ontwikkeling
van dit practische socialisme met leede oogen aanzagen en het wilden vernietigen, omdat het in wezen
de bevrijding van een volk uit de knellende banden
van het kapitalisme beteekende.
Het werd afgebroken. Niet afgedankt Het sociaSJsme leeft voort in de harten en straks zal met ijver
voortgebouwd worden op de voor deni oerlog reeds
gelegde fundamenten.

NIEUW GEBOUW VAN HET P R O V I N C I A A L B U R E A U
IN "MIDDELBURG DOOR W O U D E N B E R G G E O P E N D
Ook in Zeeland groeit het Arbeidsfront
Dezer dagen Is door den Arbeidsfrontleider het
nieuwe gebouw van het Provinciale Bureau van Het
Nederlandsche ArbeidsJront in Middelburg--officieel
geopend. Zulks kan voor het arbeidsleven in Zeeland en in het bijzonder voor het Arbeidsfront in
deze provincie, een bijzondere gebeurtenis "worden
genoemd.
Reeds geruinien tijd was het Provinciale Bureau
aan den Dam te Middelburg te klein gehuisvest.
Thans heeft het Provinciale Bureau aan de
Stationsstraat een passende, doelmatige- behuizing
gevonden, en is in een reeds lang gevoelde behoefte
Voorzien. Het nieuwe gebouw is kortelings in gebruik genomen*en deze week door den Arbeidsfrontleider officieel overgedragen aan den provincialen
Arbeidsfrontleider in Zeeland, kameraad de Jonge
Baas. Hat getuigt van de' groeikrachf van het Arbeidsfront in Zeeland, dat een en ander noodzakelijk is gebleken'.
De Provinciale Arbeidsfrontleider, kameraad de
Jonge Baas, mocht bij deze gebeurtenis verschillende vooraanstaande Duitsche en Nederlandsche
gasten welkom heeten, o.a. den Beauftragte van
oen Rijkscommissaris Münzer! den Obmann van
het Deutsche Arbeitsfront Kretschmar, den Sozialreferent Korte, den Gemachtigde van den Leider
voor Zeeland, kameraad Dekker en eenige bestuursautoriteiten.
Kameraad de Jonge Baas wees in het bijzonder
op de sociale verhoudingen in Zeeland en de min
of meer geïsoleerde positie van deze provincie. In
Zeeland wordt geworsteld met problemen, ook met
öe vraagstukken van dezen tijd; de werker geeft
tóch niet snel. Toch is ook in Zeeland de Arbeidsfrontgedachte doorgedrongen, en na een jaar van
Intensieven arbeid kan worden gezegd, dat het Arbeidsfront in Zeeland staat en marcheert. De groeikracht van het Arbeidsfront is overduidelijk gebleken. In het bijzonder moet hierbij worden ge-

wezen op het werk van den socialen voorman in
Zeeland, den pionier van de Arbeidsfrontgedachte
in het bedrijf.
De Arbeidsfrontleider gewaagde in zijn rede van
het grootsche doel, dat het Arbeidsfront zich heeft
gesteld, namelijk de krachten van afle Naderlandsche werkers saam te bundelen in één groote gemeenschapsorganisatie van den arbeid. Boven de
ongetwijfeld groote moeilijkheden van allen dag uit
dienen juist de functionarissen van het Arbeids,front dit doel steeds voor oogen te houden en zich
geheel in te zetten voor hun arbeidskameraden,
opdat eenmaal ons land in de groeiende Európeesche
volkerengemeenschap de plaats in zal nemen, waarop het krachtens zijn prestatie recht heeft. Dan
openen zich voor Nederland nieuwe perspectieven.

BOEK B E S PR EK l N C
„•Het jonge Rijk". Bij de uitgeverij Westland te Amsterdam is een vertaling verschenen van het Duitsche boek
„Das Junge' Reien".-E. F. Bartelmas vertelt in dit boek
aan de hand van allerlei belevenissen, dat wat hij en zijn
„Jungenschaft" sedert de eerste jaren van de H.J. hebben
meegemaakt. Hier is het de karakterschets van één enkelen jongen, daar is het weer de beschrijving van een tocht
of een kamp, op weer andere plaatsen vertelt hij iets uit
het werk van een plakploeg enz. enz. Aangevuld met hier
en daar een gedicht, dat den strijd van de H.J. vertolkt
en met een serie foto's van meer dan 200 stuks heeft hij
zoo tenslotte de heele geschiedenis svan de Httler.'eiiad
verteld. Het is niet steeds de schrijver, die ajan het woord
is. Dikwijls laat hij ook de jongens en meirips zelf vertellen en zoo bereikt hij de jeugd door de jeugd.
Het is een goed idee geweest dit boek, dat onder de
Quitsche jongens en meisjes veel gelezen is. ook in het.
Nederlandsch te vertalen. Immers duidelijk toont het
boek, welk een groot aandeel de jeugd heeft gehad in den,
opbouw van het nieuwe socialistische Duitschland. Prach-

Foto's: D.A.F.

U luistert toch ook naar....
De leider van de af deeling Propaganda, kam.
G. J. Zwertbroek, houdt Zondag 29 Augustus
1943 zijn veertiendaagsche toespraak, ditmaal
over de distributielijn Hilversum II van 12.30
tot 12.45 uur.
Het veertiendaagsche vragenkivartiertje, dat
onder den titel „De sociale voorman maakt n
wegwijs" wordt uitgezonden, kunt u weer beluisteren op Vrijdagavond 20 en 27 Augustus
a.s. van 19.35 tot 19.50 uur.

tig komt ook tot uiting, dat de nieuwe Duitsche jeugd
een arbeidersjeugd is, waarin de scheidingslijn tusschen
de^ standen en klassen volkomen is weggevaagd. Student
staat naast fabrieksjongen; zij aan zij marcheeren zij
voort, bereid alles op te offeren voor hun vaderland en
voor hun kameraden.
Moge het boek bereiken, dat men ook in Nederland zal
gasn inzien, dat een volk met zulk een jeugd niet vergaar! kan, maar moet zegevieren.
Semeyn.
Ziekteverzekering
Krankenkasse, door L. R. Huisman»
'Uitg. Vermande & Zorien, IJmuiden. , _.
De ziekteverzekering van hen, die in Duitschland werken en als Verlofgangers in Nederland zijn, alsmede voor
hun verzekerde huisgenoöten, breng-t nog immer vele vra^gen inet zich mee. Een spoedige en afdoende afwikkeling
van deze vragen is reeds daarom gewenscht, daar een
snelle geneeskundige hulp hiervan in vele gevallen afhankelijk is.
Ook voor den medicus is het noodzakelijk, dat hij ten
opzichte van de „Krankenkasse", d.i. het lichaam, belast
met de uitvoering van. deze ziekteverzekering, voldoende
vertrouwd is.
Om dit 'te bereiken is bij Vermande & Zn. te IJmuiden
era brochure „Ziekteverzekering — Krankenkasse" uitger
geven. w,p?.rvan thans de tweede d rak is verschenen.
Ieder, die hoe dan ook rnet de Krankenkasse te maken
heeft, vindt hier overrijkelijk bijeengebracht alle voorschriften en bepalingen, welke thans op dit gebied van
kracht zijn.
He' ra?driegen van dit schrijven kan zeker er toe bijdragen, belanghebbenden
een duidelijk inzicht te geven
in eenVjng-etw' ; fc"d ingewikkelde materie, die velen niettemin in hun eigen beiang moeten kennen.
D. I.

l

VROUWEN
NIET DE MACHT VAN HET GELD,
MAAR DE MACHTVAN DEN ARBEID
, Hebt gij, vrouwen, u niet eens afgevraagd, wanneer gij al de verhalen
moest aanhooren van de fabelachtige
prijzen, die in dezen tijd door de
geldmenschen voor diverse voedingsmiddelen als boter, kaas, suiker, fruit,
groenten, enz. worden betaald, waar
haalt men toch al dat geld vandaan?^
Zijn er dan nog zoo'n massa men-"
schen, die zooveel geld hebben, dat
geen prijs te hoog kan zijn om zich
van dit alles te voorzien? Ja, er
schijnt veel, veel geld te zitten in ons
brave landje, dat vroeger zoo angstig
en zuinig werd bewaard tot gierigheid
toe, dat men zorgvuldig ophoopte,
veilig en voordeelig belegde, en waarvan men zoo weinig mogelijk afstond
aan' de economisch zwakken, aan de
arbeidende menschen, die men met
een hooghartig gebaar „de ondergeschikten" noemde.
Het kan geen kwaad de vroegere
praktijken der bezitters eens even
onder de loupe te nemen.
Wanneer er b.v. geen wetten waren
gemaakt, waarin sociale voorzieningen der arbeiders en dienstdoend personeel waren vastgelegd, zouden al
die „ondergeschikten" nog aan de
willekeur van hun „werkgevers" en
„werkgeefsters" zijn overgeleverd —
enkelen, voor wie sociale plichten en
gemeenschapsgevoel geen ijdele klanken waren — uitgezonderd.
De loonen, die vroeger aan jonge
dagmeisjes werden uitbetaald, varieerden van ƒ 2.50 tot ƒ 4.— per week.
Daarvoor waren zij van 's morgens 8
tot 's middags 4 uur of later, in touw
6n verrichtten zij soms arbeid boven
baar krachten.
Welk een revanche neemt deze tijd
op de uitbuitende mevrouwen, nu de
dienstboden schaarsch zijn en de bespottelijk lage loonen van voorheen
niet meer mogen worden betaald; het
zal veel dames, die vroeger met haar
leegen tijd geen raad wisten en hem
verbeuzeiden in allerlei nietigheden,
— terwijl alles op de dienende meisjes neerkwam — geen kwaad doen,
zelf eens de handen uit de mouwen
te steken. En hoe werd er beknibbeld
en gemopperd, wanneer groenten en
andere voedingsmiddelen slechts een
paar centen werden verhoogd!
Wanneer wij al deze dingen de
revue laten passeeren en we zien nu,
hoe het geld, dat voorheen zoo gierig
werd bewaakt en onthouden aan degenen, die er recht op hadden, met
volle handen wordt uitgegeven om
het zelf toch maar even goed te hebben als vroeger en niets te kort té
komen terwijl men dit voedsel bovendien'nog aan anderen, aan de financieel zwakken onttrekt, dan wordt
ier toch duidelijk gedemonstreerd, dat
in een wereld, .waar dergelijke tegenstellingen mogelijk zijn, reorganisatie
dringend geboden is en de strijders
voor het socialisme nog een zware,
doch tevens grootsche taak te vervullen hebben.
Wij hebben in het vorige nummer
van „Arbeid" kunnen lezen, hoe de
knoeiende rijke klanten in Bloemendaal gestraft werden met groote geldboeten, o.a. enkele van ƒ10.000, vergezeld van de waarschuwing, dat een
herhaling van dit zwarte kwaad, beslaglegging op de geheele vermogens
tengevolge zou hebben. En waarlijk,
misschien zou dit radicale middel
alleen kunnen helpen en het gewenscht'e resultaat opleveren, want
bij de enorme vermogens* in ons
kleine landje, waarvan de cijfers ons

doen duizelen, is f 10.000 nog maar
een peuleschilfetjé.
Moet dit alles den strijdlust vin
onze werkende vrouwen, 'die nooit'
overdaad en weelde hebben gekend,
maar voor haar dagelijkschen onafgebroken arbeid slechts een behoorlijk
bestaan, goede voeding en kleeding
verlangden en een minder zorgenvol
leven, niet aanwakkeren?

Voelen zij thans niet meer dan ooit,
dat haar plaats is naast haar mannen in den strijd om een nieuwe
betere wereld te helpen opbouwen,
waar de arbeid en de arbeider op het
eerste plan zullen zijn geplaatst en
gerespecteerd worden, zooals zij verdienen, een wereld, waarin niet meer
op dé laatdunkende wijze, van „maar"
een arbeider, „maar" een dienstmeiste, „maar" een ondergeschikte zal
worden gesproken, waarin de waarde
van het geld ondergeschikt is gemaakt aan de waarde van den arbeid.
Wanneer wij dit bereikt hebben —
en wij kunnen het bereiken, als wij'
maar ernstig willen en met al onze
krachten ons er voor inzetten — dan
zal het niet meer mogelijk zijn, dat
de een zich verrijkt ten koste van
den ander, dan zal er op deze rijke,
vruchtbare aarde, een goed bestaan
mogelijk zijn voor ieder, die zijn
arbeidskracht in dienst der'gemeenschap stelt.
B. BULSING—v. BESOUW.

Rauwe groenten
en slaatjes

(Teek. A.P.-studio)
wy vragen weer: wat doet deze huisvrouw verkeerd?
Daar is gebleken, dat de handige huisvrouwen meer dan één fout in onze tekeningen ontdekten, hebben we nu een afbeelding gegeven van een huisvrouw, die
twee fouten maakt.
Oplossingen aan de 'Redactie „Arbeid",
P. C. Hooftstraat 178, Amsterdam Z. Op
envelop of briefkaart vermelden: Onhandige huisvrouw.
De oplossing

van de vorige puzzle was, dat de vrouw
stof af nam, terwijl het bed nog niet was
opgemaakt. Dat was de hoofdfout.
'De prijs van vijf gulden wordt gezonden aan de mej. A. van Holst, Roseveldtstraat l la, Rotterdam West.
Een prijsje van een gulden krijgen: G.
Verzaal—Schouten, Oosteinderweg 19,
Aalsmeer; mevr. L. Maas de Liefde, Elisa
Dorasstraat 90, Delft; M. Leenders, Tulpstraat 3, Stratum, Eindhoven; ^ellie van
Dijk, Kantweg 21, Oss. "

Babbeltje van Dom Niek
M'n beste neven en nichten.
- „Geeft u mij maar de hoofdprijs, want
ik zal wel de eerste ,zijn, die dit instuurt"... Alsjeblieft, had die Jan uit Den
Haag me even een praatjes en... wat een
verbeelding. Want tegelijk met het briefje
van Jan kreeg ik al zes andere goede
oplossingen van het naamkaartenraadseL
Toch vind ik' het Jammer; dat Ron of
Reg het briefje van Jan niet uit de goede oplossingeiiberg haalde. Ik mag zo'n
brutaal briefje weL De goede oplossing
van het raadsel was: kantoorbediende.
Dat hadden al m'n neven en nichten, die
Inzonden, goed.
De .hoofdprijs werd toegekend aan
Hans Keizer, j., 14 J., 1ste Helmersstraat
166 huis, Amstèrdam-W.

Als het warm Is, vallen rauwe groenten meer in den smaak dan des winters. Door het gebruik van rauwe
groenten kunnen we gas of electriciteit sparen. Het warme hapje bij den
boterham ifennen we vervangen door
een sla van aardappelep en groenten
en des avonds kunnen we de groente
rauW gebruiken.
Het gebruik van sla's en rauwe
groenten brengt nog andere voordeelen mee. Men heeft minder groente
In rauwen toestand noodig dan als
men diezelfde groente kookt. Vooral
als er weinig aanvoer van groente is
en de hoeveelheid dientengevolge niet
groot, is, is dit van belang.
Bij een smakelijk slaatje behoort een
slasausje. Wel ontbreekt daarvoor de
olie en het ei, maar men kan toch
ook een slasaus maken van eenige
fijn gemaakte aardappelen en wat
taptemelk, water of melkvellen, mosterd, azijn of citroensap, zout en fijngesneden kruiden. Met selderij en, als
men die zelf kweekt, met wat andere
kruiden zooals peterselie, dille, kervel
e.d. kan de smaak van zoo'n sausje
worden veranderd en de voedingswaarde worden verhoogd.
Eiken dag sla gaat spoedig vervelen.
Als er niet anders is te krijgen, kan
men variatie aanbrengen, door de sla
niet verschillende ingrediënten aan te
maken. Behalve de krulden kan men
daar ook het groen van radijs voor
gebruiken.
Het recept van
Sla met groen van radijs
laten we hieronder volgen:
Wij hebben noodig: 2 kropjes sla, het
Troostprijzen verwierven:
Trijnie van Duinen, m., 8 j., Hooge
Ham 91, Dongen; Ria Jongste, m., 12 j.,
Dorpsstraat 48, Capelle a.d. IJssel; Cornelis Pieter van den Serge, J., 12 j., Kaaiwal 30, Axel; Ina Schut, m., 12 J., Vijzelstraat 129, Amsterdam C.; Gerrit Diestelhof, j., 14 j., Duistervoortseweg L 72 A,
Twello.
Ik wil allen inzenders een complimentje maken. Zij schreven haast zonder
uitzondering leuke babbelbrieven bij hun
oplossing. Ik kreeg hele verhalen over
alle mogelijke leuke dingen. Jammer, dat
ik geen ruimte voor correspondentie meer
heb. Maar misschien komt dat nog wel
eens. Alleen één nichtje was er, die
kwaad op me was omdat zij een goede
oplossing had ingestuurd en; toch geen
prijs had gekregen. Dat nichtje — ik zal
maar'geen naam noemen — beeft, jammer genoeg, heel wat lotgenootjes. Neten
en nichten, die een goede oplossing' inzenden hebben kans op een prijs. Reg
en Ron — en m'n oudere neven en nichten — weten er wel méér -van!

RADIO-UITZENDINGEN
VOOR DE VROUW
»
Op Maandag 23, Donderdag ZS, en
Zaterdag, 28 Augustus, zullen om
8.45 uur weer eenige waardevolle
recepten behandèld*worden.
Dinsdag 24 Augustus kunt n hooren,
hoe messen opgeknapt en schoongemaakt kunnen worden. Zeer actueel*
en hoogst belangwekkend zijn de uitzendingen op Woensdag 25 Augustus
en Donderdag 26 Augustus. Op eerstgenoemden datum zal om 8.45 uur het
een en ander gezegd worden over
nerveusheid bij/onze kinderen, terwijl
op Donderdag om 10.15 uur Dr. L,
Hardenberg spreekt over Kinderverlamming.
Wie rond Kerstmis hyacinthen en
tulpen in huis wil hebben, dient te
luisteren op Vrijdag 27 Augustus om
8.45 uur. Tenslotte vestigen wij nog
even de aandacht op het programma:
„Tusschen de Bedrijven" op Vrijdag
27 Augustus van 13.05—15.00 uur.
Het is dit keer geheel gewijd aan
molens en vertelt ons iets over de
verschillende molens in ons land en
daarbu'ten, 'waaraan verbonden de
molen-romantiek. Te beginnen bQ
den handmolen, den alleroudsten
vorm dus, belanden wij bij de windmolens en via den Franschen molenaar in den Moulin Rouge, waarna we
besluiten met den molen van Twente
en tot slot iets laten hooren over den
molen op de Kermis.
groen, van een bosje radijs, 2 gekookte
aardappelen, wat taptemelk of water,
mosterd, azijn, zout.
*
Bereiding: De kroppen sla wasschen.
klein plukken en goed 'laten uitlekken. Het groen van de radijs wasschen en heel fijn snijden of hakken.
De aardappelen fijn maken,"wat mosterd, azijn en zout en zooveel taptemelk of water toevoegen tot er een
dik» sausje ontstaat. De sla en het
fijn gesneden groen van radijs met
dit sausje vermengen.
Het volgende recept kan men klaarmaken als
Aanvulling van den broodmaaltijd.
Wij hebben noodig: een rest gekookte
aardappelen, wat taptemeïk, aardappelmeel, mosterd, azijn, zout,-augurkjes uit het zuur, wat fijn gehakte selderij of bladgroente.
Bereiding: De taptemelk binden met
wat aangemengd aardappelmeel en
koud laten worden. De mosterd en
azijn toevoegen en het sausje op
smaak afmaken met wat zout. De
aardappelen In plakjes snijden; d«
augurkjes fijn hakken. Aardappelen
en augurkjes met het sausje vermengen en er wat fijn gehakte groenten
aan toevoegen of wat fijn gesneden
selderij 'er over strooien.
gave Is, onderstaande lettergrepen zó t»
schikken, dat we goede w,oorden krijgen:
1.
2.
3.
4.
5.

Soep-papier
6. loop-pen
School-tafel •
- 7. schrijf-kachel
Boeken-mat
8. hgtak-blad
week-deur
9. kamer-lepel
haard-standaard
10. kast-jongen
Het tweede raadsel is mij gebonden
door W. Koornhof te Rotterdam. Deze
neef — of is het een ooi»? — gaf geen
leeftijd op, maar hij gaf riie wél een
aardig rekenraadsel.
-Hier is het:
Als men een paal door midden laat
zagen, kost dat ƒ 1.—. Hoeveel kost het
nou, als men die paal in drieën zaagt?
Inzendingen zo spoedig mogelijk — in
elk geval vóór 3 September aan Oom
Niek, Postbus 5000, Amsterdam-Zuid.
Teii slotte worden alle neven en nicltten bedankt, die mij een briefje zonden
toen ik nog ziek was. Ik ben nu, gelukkig, 'weer helemaal beter. Allen de groeten van

ONZE NIEUWE PRIJSRAADSELS.

Het eerste raadsel werd mij gestuurd
door een neef uit Apeldoorn, die nog even
z'n naam en adres moet opgeven. De op-
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