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ARBEID IS EEN N A T U U R R E C H T
Wat wij thans beleven
en om ons heen zien is
geen socialisme.
Integendeel, wij verkeeren in het laatste stadium
van het ontbindingsproces
van het kapitalisme. Daaruit stijgen stinkende walmen omhoog, die voor
velen den horizon van den
Nieuwen Tijd verduisteren. Het kapitalisme heeft
immer kwalijk riekende
geuren verspreid en het
leven van millioenen tot
een hel gemaakt in sloppen en stegen. In de
groote kapitalistische centra, in de Londensche
City en in Wallstreet,
werd door een betrekkelijk
kleine kliek beslist over
het lot vah volken.
Steeds hebben onder
dat kapitalisme perioden
Van op- en neergang elkander afgewisseld, totdat
de misere zoo groot werd,
dat men ook in Nederland
öe vraag aan de orde
stelde, of er wellicht van
een crisis in permanentie
gesproken moest worden.
Werker, herinnert ge u
Wellicht nog. dat de leidende figuren uit het politieke en economische
leven in ons land, die zoozeer de vrijheid liefhadden, openlijk verkondigden, dat voor Nederland
öe oplossing van het werkloosheidsvraagstuk tot de
onmogelijkheden behoorde
en rekening moest worden
gehouden met een blijvend leger van werklooZen. Uw knechtschap aan
het kapitaal werd tot permanent verklaard. En dat
kon gebeuren in een land,
öat met zijn producten
Van den bodem geen raad
wist, over een groot koloniaal gebied beschikte en
een goudvoorraad, die ongekende afmetingen had
aangenomen. Nederland,
stikte in de goederen en
Vele werkers waren tot
blijvende werkloosheid
Verdoemd.
Dezelfde verschijnselen
kon men evenzeer in Duitschland rond de dertiger jaren waarneme .. In
1932/1933 werden aldaar de werkloozen bij millioenen geteld. Vier jaar later
bestond in Duitschland geen werkloosheidsvraagstuk meer! De economische
lood in Duitschland werd op revolutionnaire wijze bestreden. Dat straatarme
land zonder goud en zonder koloniën vond de bron van zijn welvaart n.l. den
arbeid.
Die revolutie, het eerherstel van den arbeid en zijn drager beteekende het

einde van de machten van
het geld in Duitschland
en werd door dezulken in
het Westen onmiddellijk
begrepen. Derhalve mocht
die revolutie en de socialistische idee, welke de
stuwkracht van die revolutie vormde, niet overslaan naar het Westen,
Dan zou immers de doodsklok voor het Westersche
kapitalisme spoedig gaan
luiden.
De erkenning van het
natuurrecht van den
mensch op arbeid sluit
iedere willekeurige beschikking over dien arbeid
uit, onttrekt den arbeid
aan het „vrije spel der
maatschappelijke krachten". Derhalve kan arbeid
nimmer een voorwerp van
verzekering zijn met de
goede en kwade risico's,
die aan elke verzekering
zijn verbonden. Een risico kan verzekerd worden,
een recht nooit.
Het recht op arbeid, het
eerste socialistische recht
van den mensch, voortvloeiende uit zijn eerste
socialistischen plicht als
lid eener gemeenschap, behoort tot het geestelijke
fundament van het Arbeidsfront. Arbeidsfront en
werkloosheidsverzekering
zijn onvereenigbaar. Dies
is de werkloozenkas van
Het Nederlandsche Arbeidsfront, overblijfsel van
een vroegeren organisatievorm, verdwenen.
De staat dient de voorwaarden te scheppen, opdat het recht op arbeid
een levenden inhoud
krijgt. Door invloeden van
de natuur kan dat natuurrecht op arbeid niet altijd
tot gelding komen. De
staat dient er dan voor te
zorgen, dat de werker een
uitkeering ontvangt. Is hi]
lid van Het Nederlandsche
Arbeidsfront. dan heeft
hij bovendien recht op
bijzonderen bijstand, omdat de gemeenschapsorga(Foto's: ,rArbeid")
nisatie, welke het Arbeidsfront Is, altij . over hem waken wil, als hij werkt en in geval van
tijdelijke werkloosheid. Boven de uitkeering van den staat ontvangt hij dan
een uitkeering van het Arbeidsfront. Het spreekt vanzelf, dat het Arbeidsfrontlld hiervoor geen speciaal geldelijk offer brengt. Daarom Is met het verdwijnen van de werkloozenkas van Het Nederlandsche Arbeidsfront de speciale
bijdrage voor die kas weggevallen. Dit komt practisch neer op een verlaging
der contributie voor het Arbeidsfront met ongeveer 45 procent,
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ZIEKENFONDSKWESTIES V
Geneeskundige verzorging buiten de
woonplaats van den verplicht-verzekerde
Eén van de voordeelen, die de invoering van het Ziekenfondsenbesluit
ons gebracht heeft, is ongetwijfeld
gelegen in het feit. cfat de verplichtverzekerde, overal waar hij zich in
Nederland bevindt, aanspraak op zijn
rechten als zoodanig kan maken. Bij
de vrij'willige verzekering geldt immers als regel, dat geneeskundige
hulp, die buiten de woonplaats N wordt
verleend, althans buiten de werkingssfeer van het ziekenfonds, waarbij
men is aangesloten, niet wordt vergoed. De verplichte verzekering is in
dit opzicht heel wat ruimer. Voorzichtigheidshalve zullen we echter
beginnen met op te merken, dat ook
hier bepaalde grenzen zijn getrokken.
Ook hier is men in beginsel aangewezen op de medewerkers (artsen, specialisten, apothekers, vroedvrouwen),
die aan het fonds, waarbij men staat
Ingeschreven, een overeenkomst hebben gesloten. Met het oog op de
administratie en de honoreering van
die medewerkers is dit trouwens begrijpelijk
Nu hebben we er al eerder op gewezen, dat bij de beantwoording van
de vraag, wie „indirect-verzekerd"
zijn, de begrippen „samenwonen in
gezinsverband" en „gezinslid" een
overwegende rol spelen. Bepaald is
Immers, dat de verzekering van den
rechtstreeks-verzekerde (dat is degene, van wiens loon de wettelijke
premie wordt ingehouden), zich mede
uitstrekt tot de leden van zijn gezin,
waarvan hij de kostwinner Is en
tegenover welke hij onderhoudsplichtig is volgens het Burgerlijk Wetboek.
Er deden zich in de practijk echter
allerlei gevallen voor, waarbij het
twijfelachtig was, of het gezinsverband al dan niet verbroken was. Daar
waren b.v. de vele arbeiders, die buiten hun woonplaats werken en alleen
Zaterdags, soms zelfs slechts ééns per
maand, naar huis kwamen. Hoe vaak
gaan indirect-verzekerde kinderen
niet naar een vacantie-kolonie of
voor korter en of langeren tijd uit
logeeren. Moest in die gevallen van
„samenwonen in gezinsverband" worden gesproken, zoodat de verplichte
ziekenfondsverzekering doorliep? En
wat voor standpunt moest worden
Ingenomen ten opzichte van geëvacueerden? Het lag voor de hand, dat
nadere regelingen niet konden uitblijven en die hebben dan ook inmiddels hun beslag gekregen. Het „Bureau
Staatstoezicht" heeft daarbij een
grens getrokken tusschen de verzekerden, die zich voor een verblijf van

hoogstens 30 dagen naar een andere
verblijfplaats in Nederland begeven
en zij, die voor een langduriger verblijf elders vertoeven. Hoewel dit in
een vorig artikel reeds'ter sprake werd
gebracht, willen we hier nog eens herhalen, dat de indirecte verzekering
wordt geacht te ontstaan of voort te
duren, als kan worden aangenomen,
dat de rechtstreeks-verzekerde en zijn
indirect-verzekerde gezinsleden weer
zouden samenwonen, als slechts de
ten gevolge van den oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden ontstane belemmering
zou zijn opgeheven. Met andere woorden, als het gezinsverband weer zoo
spoedig mogelijk wordt hersteld, als
daarvoor slechts gelegenheid bestond.
Het werken buiten de woonplaats kan
daarbij als een „bijzondere omstandigheid" worden beschouwd.
Overigens moeten bij de bedoelde
regelingen bepaalde voorschriften
worden in acht genomen, die wij hier
nader zullen bezien.
De verplicht-verzekerde, die zich bij
een verblijf van minder dan 30 dagen
buiten zijn eigenlijke woonplaats bevindt en daar geneeskundige verzorging noodig heeft, kan zich wenden
tot lederen arts, tandarts of apotheker in de plaats, waar hij vertoeft.
Allereerste verelschte is echter, dat
hij zich daarbij als verplicht-verzekerde bekend maakt. Alleen daardoor
kunnen moeilijkheden worden voorkomen en loopt hij' niet de kans de
rekening' zelf te moeten betalen, omdat hij, door zijn verzuim, als particulier patiënt wordt behandeld. Daarom zal hij den behandelend-arts dan
ook meedeelen, bij welk ziekenfonds
hij is ingeschreven, zoodat deze dit
op de kwitantie (voor het geval hij
terstond na de behandeling betaalt)
of op de uit te schrijven rekening kan
aanteekenen. Vervolgens levert de
verzekerde de van bedoelde aanteekening voorziene kwitantie of rekening bij zijn ziekenfonds in. Daar
wordt dan beoordeeld, of tegen betaling geen bezwaar bestaat. Aangenomen mag worden, dat deze bezwaren
zich alleen zullen voordoen, als verzuimd werd. zich als verplicht-verzekerde bekend te maken. In dat geval moet men er op rekenen, dat het
fonds de betaling weigert Men houde
dit dus goed in het oog. Bovendien is
het wel vanzelfsprekend, dat men
zich bij een tijdelijk verblijf elders
niet onder doktersbehandeling zal
stellen, als dit niet dringend noodig
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Met loodzware beenen trapte Klaas dien avond
zijn oude rammelfiets in de richting, van Beukendorp. Lichtelijk verbijsterd door de laaiende drukte
waarmee de duizenden werkers, als een compacte
massa, door de wijdgeopende poort naar buiten
dromden, liet hij zich willoos meevoeren tot daar
waar een hobbelig land weggetje hem gelegenheid
bood als eenling naar de stille verlatenheid van den
wijden polder af te dwalen. Hier, In de stilte van
het ongerepte, de kalme rust van alledag waarmee
Moeder Natuur haar gouden draden weeft en, zonder overhaasting, Immer nieuwe kleuren en tinten
uitpenseelt tegen ne velgrij s van wazige kimmen;
hier onder de machtigen koepel van het eeuwige
firmament, trachtte Klaas zijn geestelijk evenwicht
te hervinden, en zich los te maken uit het wargaren van de gedachten en herinneringen van dezen
onwaarschijnlijk lijkende gebeurtenissen van dezen
uitzonderlij ken dag. Doch er was te veel onrust in
zijn zieleleven, en teveel gejaagdheid in zijn denken;
te luid lawaaide nog het prjndoende rumoer der

is. Het geval zou zich kunnen voordoen dat een verzekerde, die op reis
is en toevalligerwijijs z'n aansluiting
mist, van die gelegenheid gebruik wil
maken, naar een tandarts te stappen
cm een kies te laten plombeeren. Dat
is de bedoeling niet. Wil men betaling
door het ziekenfonds kunnen vorderen, dan • moet de te verleenen geneeskundige hulp . uit medisch oogpunt dringend noodzakelijk zijn. Om
dit tegenover het fonds te kunnen
aantoonen, moet de behandelend-arts
een verklaring afgeven, dat met de
behandeling niet kon worden gewacht, totdat de patiënt weer in zijn
woonplaats was teruggekeerd. Die
verklaring moet door den verzekerde,
tegelijk met de kwitantie of de rekening, aan het fonds worden overgelegd
Overigens gelden voor verstrekkingen buiten de woonplaats van den
verzekerde dezelfde voorschriften, die
bij de uitvoering van het Ziekenfondsenbesluit moeten worden in acht genomen. Ook daar is voor specialistische hulp een verwijsbriefje van een
huisarts noodig. Ook daar kan bij bevalling in beginsel alleen maar de
hulp van een vroedvrouw worden ingeroepen. Alleen bij verblijf in een
plaats, waar geen vroedvrouw praktij k
uitoefent, kan men zich regelrecht tot
een huisarts wenden. Zoo noodig zal
de vroedvrouw een huisarts inschakelen. Wordt buiten de woonplaats een
verstrekking gedaan, die gedeeltelijk
voor rekening van den verzekerde
komt (brillen, breukbanden, enz.), dan
wordt het door hem te betale" bedrag
op de rekening of de kwitantie verminderd met de voorgeschreven bijbetaling.
Bij het verleenen van verloskundige hulp gedurende een tijdelijk
verblijf elders kunnen zich uit den
aard der zaak verschillende mogeüii:heden voordoen. Zoo kan b.v. de voorloopige hulp in de eigen woonplaats
door een vroedvrouw dan wel door
een dokter zijn verleend, al naar dat
er daar een vroedvrouw gevestigd is.
Ook bestaat de mogelijkheid, dat in
de eigen woonplaats de^vroedvrouw
voor de aanstaan :ie bevalling bij voorbaat reeds de hulp van een dokter had
verzocht, terwijl de bevalling uiteindelijk in de tijd'elijke verblijfplaats
plaats vindt Daarnaast staat nog het
geval, dat in de eigenlijke woonplaats
de huisarts de voorloopige hulp heeft
verleend, omdat daar geen vroedvrouw praktijk uitoefent, en. bij bevalling in de tijdelijke verblijfplaats,
de hulp van een specialist noodig
blijkt. Onder al deze omstandigheden
zal er uiteindelijk een verrekening

ratelende klinkhamers door z'n gemartelde hersens
dan dat hij deel kon hebben aan de weldoende rust
der ongemeten schepping waarvan de wondere
schoonheid alle verstand te boven gaat.
Hij voelde zich angstig en gejaagd, klein en hulpeloos. Hij had het gevoel alsof een groot, onbekend
gevaar hem overkoepelde en langzaam mee opschoof naar den verren einder ...
Sneller en sneller trapte hij zijn vehikel langs den
diepdoorgroefden grintweg. Het verpulverde grint
knerpte onder z'n fietsbanden weg en maakte geluid als van vochtig zand dat met spaarzame hand
op helklinkend hout wordt uitgestrooid.
Van verre stond, in wazig blauw, de toren van
Beukendorp. Niet als een zorgzame vader die goedig uitziet naar de thuiskomst der moegezworven
kinderen, doch streng, koud en afwerend. Er was
, dreiging en grimmigheid in den grijzen kolos, en
hooghartige afwijking voor den hulp- en rustzoekenden vreemdeling...
Klaas voelde een loomheid in de beenen, en een
neiging om het hoog opgevoerde tempo te vertragen tot een moeizaam gewentel zonder pit of veerkracht. Laat maar waaien. Wat kon hem Beukendorp schelen? Was dit een dierbaar plekje grond
om zich met liefde en toewijding aan te hechten?
Was hier iets dat hem met hart en ziel gebonden
hield, een zieleband, sterk genoeg om hem liefdevol
terug te halen hoe ver hij ook in de wereld mocht
uitzwerven? Neen.
Voor Beukendorp was en bleef hij Immer 'n
vreemdeling, nauwelijks geduld binnen den besloten
kring rond den grijzen toren, 'n Ongewenschte
vreemdeling.
Voor hem beteekende Beukendorp: stempelen,
werkverschaffing, vernedering, miskenning, zorg,

tusschen vroedvrouw of dokter, de
verzekerde en het fonds moeten
plaats hebben. Maar dat is de taak
van de ziekenfondsen, die daarvoor
speciale richtlijnen hebben ontvangen.
Nu nog een kort woord over de
ziekenhuis-opname, zoo die bij tijdelijk verblijf elders mocht noodig zijn.
Zooals bekend i§ voor opname in een
ziekenhuis te allen tijde vooraf een
machtiging van het fonds noodig
(behalve dan in de groote steden,
waar de fondsen dit risico aan de gemeente hebben overgedragen en men
dus met de G.G.D. te maken heeft).
Als de patiënt tijdelijk bulten zijn
woonplaats verblijft, zal het niet
altijd mogelijk zijn, zich een dergelijke
machtiging te verschaffen. Hij kan
dan volstaan met het fonds 200 spoedig mogelijk, maar in geen geval later
dan een week daarna, daarvan schriftelijk in kennis te stellen.
Hetzelfde geldt voor ziekenvervoer,
waarvoor, zooals we weten, ook steeds
een machtiging van het fonds noodig
is. Komt een dergelijke kennisgeving
te laat bij het fonds binnen of blijft
deze geheel achterwege, dan komen de
In verband met de opname of het
vervoer gemaakte kosten slechts dan
voor rekening van het fonds, als na
onderzoek blijkt, dat de ziektetoestand
van den patiënt het hem niet mogelijk maakte, aan zijn verplichting te
voldoen. In alle andere gevallen zal
de verzekerde de gedeeltelijke gevolgen van zijn nalatigheid zelf moeten
dragen
Tenslotte willen we er nog op wijzen,
dat de verplicht-verzekerde, die, terwijl hij in zijn eigen woonplaats al
onder doktersbehandeling was, zich
zonder medische noodzaak naar elders
begeeft, daar geen recht op verstrekkingen heeft. Op dezen regel bestaat
slechts één uitzondering, n.l. voor
het geval dat de behandelend-geneesheer In de tijdelijke verblijfplaats
opname in een ziekenhuis noodzakelijk acht. Mits de geldende voorschriften daarbij worden opgevolgd, kunnen
door het fonds in zoo'n geval de kosten worden vergoed tot een bedrag,
niet hooger dan bij opname in een
ziekenhuis in de woonplaats zou zijn
betaald. Hieruit volgt dus, dat dit bedrag beperkt blijft tot de totale kosten van behandeling e» verpleging gedurende hoogstens 42 dagen in de
laagste klasse.
Om vergissingen te voorkomen herhalen we nog eens, dat al'het bovenstaande uitsluitend geldt voor een
verblijf buiten de eigenlijke woonplaats voor niet langer dan 30 dagen.
Wat de verzekerde te doen heeft, die
voor langeren tijd buiten de werkingskring van zijn ziekenfonds valt, zullen
we in een volgend artikel behandelen.
M. G. P.

armoede, vertwijfeling ... ondergang...
Vlak voor 't café „Het Gouden Anker" werd hij
opgevangen door Bart van der Vaart.
„Laat je effe van dat stuk roest afzakken, ouwe
longen, dan gaan we "fr eerst eentje koope!"
„Haast bij?"
„Reuzehaast! 'k Ben onverwacht jarig geworde!
Wat drink je? Ouwe klare of kruiebitter?"
Bart deed druk en gejaagd. Met trillende handen
pakte hij de fiets over; zette het ding rechtop
tegen den muur zoodat het na enkele weifelingen
languit tegen de vlakte ging, en drukte dan, met
de woorden: „zonde van 't nikkel; morge krijg je 'n
nieuwe van me!" z'n vriend het zoo bekende café
binnen.
Bij hun binnenkomst verstomde het geroezemoes,
alsof men betrapt werd bij het beramen van een
zeer gewaagde samenzwering. Een breed aan het
buffet hangende schipper trachtte de pijnlijke
stilte te overbruggen met een luidruchtige opmerking over het weer, waarop niemand 'n antwoord
wist.
Bakker kreeg de gewaarwording als ging hij naar
het podium van een volle zaal, waaruit duizend
oogen hem critisch-vijandig aanstaarden. Mechanisch slofte hij achter Bart aan naar het hoekje bij
het raam, waar z'n herinnering hem plots terugvoerde naar den killen herfstavond toen hij z'n
vroegeren reeder en werkgever Bart van den Vaart,
verkleumd en levensmoede van de kade had meegetroond om hem in ditzelfde hoekje te verwarmen en met zachten drang te overtuigen van de
noodzakelijkheid den uitzichtloozen strijd tegen den
ondergang niet op te geven, maar, ondanks alles,
nog eenmaal 'n gooi te wagen naar een betere
toekomst.
(Wordt vervolgd.}

De jeugd van heden is het volk van
morgen. Dit is, ook voor den oorlog
reeds een geliefkoosd onderwerp geweest, dat stof heeft gegeven voor tallooze redevoeringen en artikelen.
Deze stelling is juist. Zij die vandaag
nog tot de jongeren behooren, zullen
morgen geroepen zijn de maatschappij,
de gemeenschap te stutten met hun
arbeid en de dragers van het volk te
zijn.
In dien voor-oorlogschen tijd bleek
men echter niet in staat de jeugd werkelijk op te.voeden tot gemeenschapsmenschen en tot een hechte eenheid
te smeden. Want waar ook geprobeerd,
alle pogingen de jeugd tot een eenheid
te binden, liepen falikant uit en brokkelden af in duizend-en-één clubs en
vereenigingen, die ieder voor zich beweerden de eenheid te willen verwerkelijken, maar alle op het een of
ander levensgebied een verschillende
opvatting huldigden en niet in staat
bleken verder te kijken, dan het eigen
standje.
In dezen tijd, waarin de kwade invloeden, welke een oorlog nu eenmaal
met zich brengt, zich dagelijks op de
jeugd doen gelden, doet zich de noodzaak, de jeugd te verzamelen en in een
sterk verband te bundelen, nog tienmaal sterker gevoelen, dan voorheen.
En in dezen tijd mag er ook geen
energie verspild worden aan minder

JEUGDGROEPENWERK
belangrijke strijdvragen en geschilpunten; alle verbrokkeling moet bij
voorbaat de weg afgesneden worden
en alle krachten moeten worden geconcentreerd op dat eene doel, de
eenheid onder de jeugd te verwezenlijken.
Dit is het, waaraan in het Jeugdgroepenwerk van „Het Nederlandsche
Arbeidsfront" gewerkt wordt. Hier
wordt getracht de Nederlandsche
jeugd te vereenigen en samen te brengen en de jongeren in de kleine gemeenschappen der plaatselijke jeugdgroepen op te voeden tot goede en
volwaardige leden van de groote volksgemeenschap, waarvan zij de stuw- en
arbeidskracht zullen moeten worden.
Het is wel vanzelfsprekend, dat de
jeugd in dit oogenblik nog niet rrjp is,
om met leuzen in beweging te worden
gebracht. Te velen zijn er die eigenlijk
nog niets begrijpen van het wereldgebeuren of zelfs maar in staat zijn te
bevatten, hoe noodzakelijk de aaneensluiting der jongeren is. Het ligt daarom ook niet in de bedoeling de jeugd
te bundelen door strijdgemeenschappen, doch uitsluitend door werkgemeenschappen, waarin zij gezamenlijk
kunnen werken, elkander en dikwijls

ling naar leeftijd, omdat uiteraard
de jongen van 18 jaar zwaardere stof
verlangt dan een'jongen van 13 of 14
jaar. De kernen zullen slechts een geook elkanders werk leeren waardeeren ring aantal leden hebben, dat kan vaen zoo langzamerhand gaan gevoelen rieeren tusschen de 8 en 12. Dat de
dat zij door den band der kameraad- jongens in een dergelijke kleine geschap zijn gegrepen.
meenschap zullen vastgroeien en dua
Zij zullen elkander steeds meer gaan een soort clubje gaan vormen, zonder
zoeken en de kwade invloeden van den dat men van werkelijken gemeenstormigen tijd, zullen geen, of althans' schapszin kan spreken, wordt voorkominder invloed op hen hebben, zoodat men, door een regelmatig bijeenkomen
wij niet behoeven te vreezen, dat onze van de geheele plaatselijke jeugdgroep,
jongens en meisjes binnen afzienba- dus Jongensgroep en meisjesring teren tijd 3n den afgrond van den mo- zamen.
reelen ondergang zullen vallen.
Of dit werk zal slagen? Wij twijfelen
Zoo worden dus in alle plaatsen, er niet aan. Immers het is duidelijk
welke daarvoor in aanmerking komen, merkbaar, dat de jongeren zelf, zij het
jeugdgroepen opgericht. In deze jeugd- misschien onbewust, naar een binding
groepen kunnen alle jongens en meis- zoeken, een binding, die hun eenig
jes worden opgenomen, die zich aan- houvast geeft in de moeilijke jaren
melden om daarna te worden onder- van thans, waarin zij losgeslagen zijn
gebracht in de Jongensgroep of den van alles en ten eenenmale goede leiMeisjesring-, die, indien het aantal ding ontbeeren.
deelnemers daarvoor groot genoeg is
Wij zijn er zeker van de jeugd te
weer kunnen worden gesplitst in vér- zullen winnen. Oh, het zal niet zooschillende kernen, waarin de jongens maar gaan zonder moeite en tijd.
.en meisjes worden verdeeld naar aan- Maar komen zullen zij, omdat zij Neleg, leeftijd enz. De een immers zal derlandsche jongens en meisjes zijn
veel voelen voor sport, een tweede en tenslotte ook zelf zullen inzien, dat
houdt meer van handenarbeid, terwijl het met de ongebondenheid van thans
weer een ander zich voelt aangetrok- niet langer gaat, omdat zij ook langken tot leekentooneel, volksdans, mu- zaam maar zeker zullen moeten beziek of zang.
kennen, dat het leven slechts mogelijk
Aan den anderen kant een verdee- is in en door de gemeenschap.

STOOTTROEP- IMPRESSIE
Een heelen middag praten voor onbewogen gezichten. Gezichten, wat&op ie alleen lezen kunt: wat kan mij
dat socialisme schelen waarover je
staat te praten. Gezichten, die voor
kennisgeving aannemen, dat er wat
veranderen moet in de wereld, dat
het Arbeidsfront beteekenis heeft, ook
voor hen. Gezichten, waarachter nog
heel andere gedachten leven dan van
volksgemeenschap en volksverbondenheid. Dat is om je enthousiasme wat
te temperen.
En dan buiten in den miezerigen
regen. De druilerige grauwe dag, die
langzaam begint uit te dooven. Kinderen op bloole voeten met kouwelijke gezichten. Kinderen, die graag
wat meer wel van volksverbondenheid en volksch socialisme Kouden
vernemen — in daden wel te verstaan. Dat is om je de tegenstelling,
die er nog altijd is ondanks al je
vechten en zwoegen voor lotsverbetering weer wat scherper te laten voelen.
En dan is er tenslotte ook nog de
autobus. De autobus, die eerst niet
rijdt, omdat de as gebroken is en die
later dan toch maar rijdt met een
vaartje van nul komma nul door het
donkere land, waar je geen licht en
geen leven kunt ontdekken. Dat is om
je de mogelijkheid voor allerlei sombere meditaties te geven.
Ja, dan moet er vanavond nog ergens in wie weet welk afgelegen gehucht een stoottroep opgericht worden. Een stoottroep, die moet trachten door den muur van misverstand
heen te stooten. Die het den Nederlanders duidelijk moet maken, dat ze
met en door hun werk allemaal bij
elkaar behooren.
Mooi praten.' Is het tenslotte niet
net zoo als vroeger? Die wat hebben,
raakt die saamhoorigheid, waarmee
je loopt te venten, de kouwe kleeren
niet. De anderen durf je er niet over
te praten uit vrees steenen voor brood
te geven.
Ja, zoo is het. Maar ondertusschen
heeft de autobus over de slingerende
dijken dan toch dat afgelegen gehucht bereikt. En word je gestoord in
je meditaties. Waarachtig, er staat
een mannetje bij de„bus, die je naam
roept. Sympathiek om je toch maar
niet door een onbekende plaats te laten sukkelen.
„Goed dat ie gekomen bent", z_egt

de stem naast je, „we hebben al vier
man, die mee willen doen."
„Mooi zoo", denk je, „dan ben ik
tenminste niet de eenige, die straks
met z'n idealisme in de kou staat.
Vier man, 't zou ook wat om de rest
te bekeeren."
De stem praat verder. Een beetje
druk voor je arme hoofd, dat al zoo
vol met allerlei beelden zit, een beetje
te enthousiast naar je meening. Zoo
hier zijn we er. Het licht is hel als je
van buiten komt en het is warm bij
de kachel. Nu praten en den stoottroep oprichten? Gelukkig kun je

zwijgen, want de stem van zoo even
blijft praten. De stoottroep heeft
zichzelf maar vast opgericht en is
aan het werk gegaan. Niets officieels
aan. Vier werkers zijn al vast naar
andere werkers toegegaan om ze op
te roepen voor den gezamenlijken
strijd voor een betere wereld, voor een
socialistische volksgemeenschap.
Vier werkers, die na hun dagtaak
er nog eens op uitgaan, omdat ze
moeten, omdat hun overtuiging, hun
rotsvast geloof in een betere wereld
ze dwingt. Vier kerels, die ook wel weten, dat we nog lang geen hemel op

Zóó vlug werkt onze administratie
als U van adresverandering dadelijk bericht geeft aan het
Plaatselijk kantoor van het Arbeidsfront.

aarde hebben, maar daarom juist begrijpen, dat er gevochten moet worden.
Ja, als je dat dan hoort — als die
vier kerels je zonder veel ophef vertellen, dat het toch loei gaat ondanks
de narigheid, ondanks de misverstane
den, dat de Nederlandsche werkers in
dat achter a} gehucht toch wel Begrijpen, dat het Arbeidsfront iets beteekent en dat ze ook wel mee willen
werken om in dat Arbeidsfront mee
te vechten . voor een betere samenleving. Kijk, dan wordt het toch
warm in je. Dan schep je toch weer
moed, ondanks de onbewogen gezichten, die je toe moest spreken vanmiddag (wie weet hoeveel onderlinge
valsche schaamte er misschien bij
was); dan krijg ie weer moed, dat er
misschien van je woorden te eeniger
tijd iets tot daden zal leiden. Dan
trek je je ook niet zooveel meer aan
van de narigheid van regen en kou en
gehots in krakende autobussen (voor
dien chauffeur toch waarachtig ook
geen lottetje!), en dan begin je de toekomst, ondanks alle misère, toch wat
lichter te zien. In alle geval zoo licht,
dat je weer moed hebt om verder te
werken en verder te vechten. Dan put
je weer kracht uit dien moed van die
van den stoottroep, Ja, het is wel eens
goed om te ervaren, dat je nog steeds
geen strijders behoeft te maken (zou
dat overigens ooit lukken?), maar dat
het er maar op aan komt ze te vinden. Want ze zijn er tot in de uiterste
hoeken van het land. In de verste gehuchten en in de kleinste plaatsen.
En ze zullen vechten als voorhoede
van de gemeenschap van socialistische werkers, die komen moet en die
komen zal. Niet vandaag of morgen,
maar toch eens, en dat mede dank zij
den stillen onbekenden, maar niettemin stoeren werkers van den stoottroep van Het Nederlandsche Arbeidsfront, die meehelpen een waarachtig
socialisme te grondvesten op de eenig
juiste manier van binnen uit en van
den grond af, totdat dat socialisme
ook den allerhoogsten top bereikt
heeft. Diezelfde top, die nu meent er
niets mee te maken te hebben, en totdat ook Üe laatste goedwillende weifelaar en twijfelaar onder de werkers
net dat stootje gehad heeft wat nog
noodig is om zich aan te sluiten bij
die gemeenschap van alle Nederlandsche iberkers, die HET NEDERLANDSCHE ARBEIDSFRONT heet.

BEDRIJFSLEVEN DIENT ZICH VAlZI
Bedrijfsvoerders en sociale voormannen hebben een uiterst gewichtige taak ter oplossing van het sociale
vraagstuk. Ze staan in dezen tijdvoor
bijzondere problemen. Derhalve had
Het
Nederlandsche
Arbeidsfront
dezer dagen in Krasnapolsky te Amsterdam een bijeenkomst van bedrijfsvoerders en sociale voormannen
belegd. Ze waren in grooten getale
gekomen om de redevoeringen van
Mr. M. M. Rost van Tonningen en
den Arbeidsfrontleider te beluisteren;
de groote zaal van „Kras" was tot in
alle hoeken gevuld, terwijl sommigen
zich met een staanplaats tevreden
moesten stellen.
De pogingen, die vroeger in het werk
werden gesteld om via het Internationale Arbeidsbureau internationale
voor alle rassen en nationaliteiten
geldende arbeidsovereenkomsten vast
te stellen, waren ten gevolge van de
politieke verdeeldheid tot mislukking
gedoemd. Hier tegenover stelt het
Arbeidsfront een volksche, socialistische ordening en wil de krachten van
alle werkers van hoofd en hand, van
bedrijfsvoerder en volgmanschap samenbundelen, opdat de welvaart van
het volk verzekerd zij, aldus mr. Rost
van Tonningen.
Eenerzijds nemen wij m Nederland
waar een organisatie van het bedrijfsleven en daarnaast zien wij het Arbeidsfront. In die organisatie van het
bedrijfsleven zijn nog vele reactionnaire machten werkzaam, die "het
doordringen van den geest van den
nieuwen tijd belemmeren. Toch zal
het zoo moeten worden, dat zich in de
organisatie van het bedrijfsleven de
arbeidswil en de arbeidslust openbaren en zal deze organisatie tezamen
met het Arbeidsfront er voor dienen
te zorgen, dat voor het volk het hoogst
mogelijke levensniveau wordt bereikt.
Juist in dezen oorlogstijd is de sociale voorman meer dan ooit noodig.
Doqr de moeilijkheden van allen dag
wordt de bedrijfsvoerder door te veel
beslommeringen in beslag genomen.
Het zou daarom van den bedrijfsvoerder te veel geëischt zijn om alles in

het bedrijf te kunnen waarnemen. Dat
zou één persoon niet kunnen. Derhalve
heeft de sociale voorman een geweldige taak. Bedrijfsvoerder en sociale
voorman zullen de bedrij f sgemeenschap moeten verwezenlijken. In den
socialen voorman hebben wij een makker, van wien wij en alle werkers veel
verwachten, aldus mr. Rost van Tonningen. Het deed spreker genoegen te
kunnen mededeelen, dat ook thans bij
de Nederlandsche Bank een sociale
voorman is benoemd, die het échter
niet gemakkelijk zal hebben.
Bedrijfsvoerder en sociale voorman
staan voor een enorme opgave. De
kracht van hun houding en het gewicht
van hun plannen zijn afhankelijk
van de kracht van de bedrij f sgemeenschap. Het gaat er om in den levenden
mensch zijn kunnen, zijn scheppingskracht te ontdekken, zoodat een ieder
'waarlijk vreugde in zijn arbeid kan
vinden. •, Derhalve kan voor den bedrijfsvoerder en den socialere voorman
nimmer een star geschreven schema
bestaan. De sociale voorman heeft in
het bedrijf nog vele weerstanden te
overwinnen. Evenzeer kampt de bedrijfsvoerder met een werkgeversdom,
dat vijandig staat ten opzichte van
den nieuwen tijd. Van de eenheid in
het bedrijf zal in de toekomst echter
alles afhangen. Ondernemers, die nog
geen aanspraak kunnen maken op den
titel van bedrijfsvoerder en in hun bedrijf deze eenheid niet kennen, zullen
in hun bedrijfsgroep geen recht van
spreken hebben. De bedrijfsvoerder
zal zich in zijn bedrijf een waarlijk
leider moeten toonen. Zijn gedrag
moet een uiting zijn van den levenden
mensch met een warm hart voor alle
werkers in het bedrijf. Hij dient den
levenden scheppenden mensch in zijn
bedrijf in zijn kunnen te ontdekken.
Bij dit alles kan niemand beter dan
de sociale. voorman hem ter zijde
staan.
De werkelijke bedrijfsvoerders, die
zich van hun groote taak bewust zijn,
zullen in het bedrijfsleven vele weerstanden moeten overwinnen. Dat bedrijfsleven in Nederland zal gerevolu-

Indrukwekkende bijeiko

Bedrijfsvoerders
tionneerd moeten worden en doordrongen moeten worden van den geest
van den nieuwen tijd. Laat men weten, aldus mr. Rost van Tonningen,
dat wij zeer ontevreden zijn over de
Commissie-Woltersom. Hij, die aanspraak wil maken op den titel
drijfsvoerder en niet in het Arbeidsfront staat, schiet in zijn taak als bedrijfsvoerder te kort. De bedrijfsvoerders, die doordrongen zijn van den
geest van den nieuwen tijd zullen
schouder aan schouder moeten- staan
en door een eensgezinden wil zullen
we aldus besloot mr. Rost van Tonningen — de machten die tegenover
ons staan, overwinnen.

De Nederlandsche Volksdienst voor Moeder en Kind
„Iedere post bestaat uit drie afdeelingen", lichtte de bereidwilige leidster ons in, „een adviesbureau, een
afdeeling voor gezinsverzorging en
een "voor kraam verzorging. De toeloop van moeders is gelukkig groot,
steeds méér vrouwen vinden den weg^
naar ons en niemand gaat hier de*
deur uit zonder volledig van advies te
zijn gediend".
Voor de uitvoering van de zorg voor
moeder en kind, heeft de Nederlandsche Volksdienst in tal van plaatsen

hulpposten geopend, waar iedere vrouw
hulp en steun kan vinden voor zich
en haar gezin. Wij zijn aan zoo'n
hulppost eens een bezoek gaan brengen om de lezers van „Arbeid" wat
nader óp de hoogte te brengen van
het uitermate nuttige en belangijke
werk. dat hier voor dé volksgemeenschap wordt verricht.
De zoojuist gesproken woorden
van de energieke leidster, klonken al
heel bemoedigend. „Maar", wierpen
wij tegen, „u zult toch ongetwijfeld

,f>e toeloop is groot", vertelde ons de leidster van een hulppost.

wel eens voor schier onoplosbare problemen geplaatst wprden, al staat het
groote apparaat van den Volksdienst
achter u."
<
„Helaas wel", klonk het spijtig, „de
oorlogsomstandigheden spelen ook
ons natuurlijk wel eens parten en het
ontbreekt ons soms aan de middelen
om in bepaalde gevallen te kunnen
helpen. Maar het komt weinig voor
en juist die oorlogsomstandigheden
geven ons de zekerheid, dat wij
straks in vredestijd alles zullen kunnen doorvoeren, wat wij willen en
waardoor de hulpposten pas goed tot
hun recht zullen kunnen komen."
„Voorzien deze posten in een behoefte?" wilden wij weten.
„O ja", glimlachte de leidster zelfverzekerd, „In een groote behoefte
zelfs. Ons adviesbureau geeft raad op
allerlei gebied, behalve op medisch
gebied, en 'k moet zeggen, dat er van
dit bureau een heel druk en dankbaar gebruik wordt gemaakt. De afdeeling gezinszorg bemoeit ',ich geheel met gezinnen die netjes zijn,
maar die door onvoorziene omstandigheden in moeilijkheden zijn geraakt. Wij gaan dus uit van het
standpunt: wat gezond Is, moet gezond blijven, en wat buiten schuld in
het ongereede is geraakt, moeten wij
weer op de been helpen. Voor de rmlp
in de gezinnen hebben wij, speciaal
door ons opgeleide, verzorgsters in
dienst, die behoorlijk gesalarieerd
worden. Maar het is zoo jammer, dat
wij met een tekort aan verzorgsters
werken, zoodat wij helaas nog niet

en Sociale Voormannen

Juist na den oorlog wacht het Arbeidsfront en het bedrijfsleven een
enorme taak bij den opbouw van
Europa. In groot verband zullen de
enorme problemen moeten worden
opgelost, dwars over de grenzen heen.
De Arbeidsfrontleldèr herinnerde
aan een uitspraak van dr. Ley: „Arbeid is orde scheppen in den chaos
der materie. Men dient den schepper
dankbaar te zijn, dat hij den mensch
de kracht en het geluk heeft gegeven
om de doode stof tot leven te wekken,
zoodat deze dienstbaar gemaakt kan
worden aan den mensch. Een volk is
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overal kunnen helpen waar het noodig is en vele gevallen moeten afwijzen. De afdeeling kraam-verzorging
zorgt ervoor, dat er in een gezin,
waar een kleine wordt geboren, de
noodige hulp voor moeder en het
kindje verzekerd is, zoodat de dagelijksche zaken hun gewone verloop in
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zoo rijk als het zijn arbeid weet te organiseeren. Het is niet het goud, dat,
opgeborgen in de kelders, de welvaart
van een volk bepaalt, echter de arbeid.
Arbeid is de eenige welvaartsbron. Het
is nu toch wel in het liberalistischkapitalistische systeem overduidelijk
gebleken, dat de goudwaan tot een
chaotische productiewijze voerde. Er
ontstonden zieke plekken in de maatschappij, omdat het organische groeiproces werd verbroken. Het komt er op
aan terug te keeren tot de oorspronkelijke scheppende "kracht, tot den
arbeid en dezen bij alles voorop te
Plaatsen. Dit eerherstel van den arbeid
beteekent in meer concreten vorm te-

vens het eerherstel van den arbeider.
Zoo gezien wordt het begrip arbeider
tot een eeretiteL
De werker dient zich geborgen te
weten in de gemeenschap. Steeds
moet hij het besef hebben, dat die gemeenschap over hem waakt. Het Nederlandsche Arbeidsfront wil de drager zijn van die gemeenschapsgedachte. Het Arbeidsfront is dan ook geen
organisatie, welke zich in het bijzonder bezig houdt met belangenbehartiging, zooals de voormalige vakvereenigingen dit deden. Deze vakvereenigingen waren gebouwd op oude stellages.
En het is uitgesloten, dat deze oude
stellages de nieuwe idee kunnMi dra-
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dat gezin behouden. Verder worden
kinderen, die in aanmerking komen
voor uitzending naar Duitschland, hier
aangegeven en medisch gebeurd. A.s.
moeders kunnen uitsluitend hier een
Voorrangskaart verkrijgen
enzoovoorts. Soms komt het voor, dat wanergens een partij levensmiddelen

in beslag is genomen door de politieautoriteiten, deze aan ons wordt toegewezen om te verkoopen aan vrouwen, die hier staan ingeschreven en
die in blijde verwachting zijn."
„Gaat uw hulpverleening over vele
schijven, o f . .?"
„Neen, wij helpen vlug en dus
dubbel, wij kennen hier niet het systeem: van-het-kastje-naar-den-muur.
Bovendien komt het dikwijls voor, dat
wrj — door onze snelle actie — andere instanties als het ware opjagen
en ook- aanzetten tot meer spoed. Sint
Bureaucratius is bij ons niet geliefd."
Wij luisterden met volle belangstelling naar hetgeen onze zegsvrouw ons
allemaal vertelde en trachtten de indrukken te verwerken, welke wij bij
dit bezoek aan een hulppost opdeden.
Een ieder zal erkennen, dat moeder
en kind de twee-eenheid is, waarmee
elke samenleving, elke maatschappij
— hoe of de staatsche vorm ook
moge zijn — staat of valt. Doelbewust dezen peiler, waarop de volkskracht rust. te verhoogen echter of
in zijn fundament te verstevigen,
daartoe kan alleen een van sociaal
verantwoordelijkheidsbesef doortrokken wereldbeschouwing in staat zijn
— een wereldbeschouwing vooral, die
de volksche idee niet alleen in haar
vaandel heeft geschreven, doch deze
idee daadwerkelijk beleeft en belijdt.
De onaantastbare menschenwaarde:
Moeder en Kind. kan dan ook zuiver
beschouwd worden als hecht en innig
te zijn verbonden met de volksche
Idee
De vrouw als moeder is de draagster ^van het nieuwe leven, van het
nageslacht en daarmee van de toekomst van haar volk. De vrouw Is
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gen. De Arbeidsfrontgedachte staat
diametraal tegenover de sfeer van
klassenstrijd, waarin de voormalige
vakvereenigingen leefden. De socialistische Idee, die ontsproot uit den geest
van een eenvoudigen arbeider, vormt
het geestelijk fundament van het Arbeidsfront. Dat Arbeidsfront wil in de
eerste plaats zijn de groote opvoeder
tot socialisme. De sociale voorman is
de exponent van deze gedachte; hij is
echter nog meer. Hij zal worden de
voornaamste functionaris in den nieuwen socialistischen staat.
Dat Nederlandsche Arbeidsfront is
in Nederland opgericht door een decreet Van den Rijkscommissaris. De
werkers zelve zullen echter dat Arbeidsfront tot een krachtig levendig
organisme moeten maken. Van onderop zal man voor man voor de Arbeidsfrontgedachte en derhalve voor
de nieuwe socialistische idee gewonnen
moeten worden.
De Führer gaf bij de oprichting van
het Duitsche Arbeitsfront de volgende
richtlijnen aan: Er voor te zorgen, dat
er een waar lij ke werk- en volksgemeenscha'p ontstaat én dat iedere arbeider overeenkomstig zijn aanleg en
zijn kunnen op die plaats arbeidt,
waar hij de hoogste prestaties kan
leveren en de meeste baten kan afwerpen voor de volksgemeenschap.
Verder-gaf hij het Deutsche Arbeitsfront de opdracht te worden tot den
grooten opvoeder tot socialist. Het Nederlandsche Arbeidsfront heeft deze
gedachten van den Führer in zijn
doelstellingen overgenomen. Het lot
van den werker is derhalve onverbrekelijk verbonden met het lot van de
volksgemeenschap.
In dezen harden oorlogstijd kunnen
vele grootsche plannen van socialistischen opbouw niet worden uitgevoerd,
omdat in de allereerste plaats het
leven van den Europeeschen werker
en de Europeesche ruimte moet worden veilig gesteld. Toch kan de bedrijfsvoerder tezamen met den socialen ;/oorman nog veel doen. De Arbeidsfrontleider noemde hierbij alu

RDEN
voorbeelden het behouden van den
gezondheidstoestand van den Nederlandschen werker, waarvoor Het Nederlandsche Arbeidsfront zijn ontspanningsoorden beschikbaar heeft
gesteld. Verder staat er een zeer groote
behoefte aan goed geschoolde vakarbeiders. Aan dit probleem is voorheen nauwelijks aandacht besteed. Het
Arbeidsfront stelt ook hiertoe zijn
apparaat ter beschikking van den bjdrijfsvoerder. De scholing en de beroepsopleiding dienen in de bedrijven
te geschieden, in speciale leerlingwerkplaatsen. De practijk heeft uitgewezen, dat aldus voortreffelijke resultaten kunnen worden bereikt. Verder
kunnen de bedrijfsvoerder en de sociale voorman den werker inschakelen
wat betreft het doen van voorstellen
voor de verbetering van de productiemethoden en het besparen van grondstoffen e.d. Ook hierbij wil het Arbeidsfront de helpende hand bieden.
In het grootsche proces van socialistischen opbouw na den oorlog zal
iedere werker de grootst mogelijke bijdrage moeten leveren. Het Arbeidsfront wil die in den NederlandschGermaanschen mensch sluimerende
krachten opwekken.
De Arbeidsfrontleider. besloot zijn
rede met de woorden: „Derhalve roept
het Arbeidsfront tot alle werkers;
volgt, tot den laatsten man!"
In de pauze werd de nieuwste film
van het Arbeidsfront „Het Arbeidsfrpnt in den zomer" vertoond, welke
film een uitstekend beeld geeft van
het vele werk, dat door het Arbeidsfront dezen zomer is verricht ten behoeve van een doelmatige besteding
van de vacantie en van den vrijen tijd
van den werker.
Deze indrukwekkende bijeenkomst
werd besloten met een kort woord van
den leider van het Provinciale Bureau
Noord-Holland van het Arbeidsfront,
kameraad W. Piersma. Onder de gasten bevonden zich de Obmann van het
Deutsche Arbeitsfront, Kretschmar, en
de Beauftragte van den Rijkscommissaris voor Amsterdam, dr. Schröder.

zelfs meer: zij is de hoedster van de het tot zijn belangrijkste taak revolksche zeden, die zij aan haar kinkent, die zorg op zich te nemen, bederen doorgeeft als de erfenis van
teekent een machtige bijdrage tot het
vestigen van een werkelijke sociale
eeuwen; — zij is de bron, waaruit de
natie haar krachten put. -Achter
orde.
iedere vraag naar de toekomst van
Volksdienst! De naam zegt het al:
een volk rijst dan ook vanzelf de
dienst aan het volk. Door zijn werk
vraag naar het aantal gezonde vrouvoor moeder en kind, waarmee het
wen -en naar vorming van het opgroeiende geslacht.
volk in zijn breede lagen gediend
Dat een socialistische samenleving,
wordt, levert de Volksdienst tevens
een belangrijke bijdrage tot het gegeworteld in de volksche waarden,
alle aandacht besteedt aan de moe- zondmaken en het veiligstellen van
het gezinsleven.
ders en de jeugd, is met het voorEn een gezond gezinsleven is *mgaande voldoende aangeduid. En dat
de Nederlandsche Volksdienst, gebomers het geheim van een sterk volk!
ren uit deze socialistische gedachte,
(Foto's Arbeid)
HiBo.

„Wat gezond is, moet gezond blijven", zegt de Nederlandsche Volksdienst.

3ircusvoorstelling in Theater
Carré te Amsterdam

Voor de kinderen zijn in de maand
December een aantal aardige voorstellingen georganiseerd en zoo komt

Bert Brugman's Poppenspel
Hengelo: Vrijdag 10 Deo., Concertgebouw.
Almelo: Zaterdag 11 Dec., t Groenendal
Enscherte: Zondag 12 Dec., Groote
Schouwburg.
Zwolle: Maandag 13 Dec., Schouwburg
Odeon.
Assen: Dinsdag 14 Dec., Concerthuis
Groningen: Woensdag 15 Dec.. Het
Telmls.
Leeuwarden: Donderdag 16 Dec., De
Harmonie.
Hilversum: Vrijdag 17 Dec., Theater
Casino.
Bitssnm: Zaterdag 18 Dec.. Concordia
Amsterdam: Zondag 19 Dec.. Bellevue
Utrecht: Maandag 20 Dec., Stadsschouwburg.
Dordrecht: Dinsdag 21 Dec.. America In f2 voorstellingen: 1.30 en 4 uur).
Rotterdam: Woensdag 22 Dec., Odeon.
Den Una g: Donderdag 23 Dec.. Dierentuin (deze voorstelling vangt aan om
2 uur des middags).
terwijl In onderstaande plaatsen voorstellingen zullen worden gegeven met
het gezelschap Boltini. Hier zullen de
kinderen genieten van goochelen, een
poppenkast, clowns en komische wlelrijders. Tevens verleenen aan deze voorstellingen medewerking: Vlrelnfn en de
kleine Vera Strasslnirger met hun gedresseerde honden.
Emmen: Vrijdag 10 Dec., Zaal Groothuis.
Meppel: Zaterdag 11 Dec., Zaal Slot.
Winterswijk: Zondag 12 Dec. Zaal
Beskers.
Bereen op Zoom: Maandag 13 Dec.,
Korenbeurs.
Slttard: Woensdag 15 Dec., ForumTheater.
Roermond: Donderdag 16 Dec.. RoyalTheater.
Weert: Vrijdag 17 Dec.. Apollo.
RoospTiflnal: Zaterdag 18 Dec., Katholieke Kriïig.
Middelburg: Zondag 19 Dec.. Schuttershof.
Goes: Maandag 20 Dec.. Schuttershof.
Oss: Dinsdag 21 Dec.. Luxor Theater.
Schiedam: Woensdag 22 Dec., Musis
Sacrum.
Gouda: Donderdag 23 Dec.. Schouwburg-Bioscoop.
Ouders laat ook uw kinderen genieten van deze buitengewoon aardige
voorstellingen door U vroegtijdig vaon
kaarten te voorzien!
De toegangsprijs bedraagt slechts
25 cent voor kinderen en 45 cent voor
begeleiders
Aanvang der voorstellingen half drie
's middags.

Cabaret- Variété-programma
waaraan medewerken: Herman Diederlsch, humorist-conférencler; De Matco's,
accordeon-virtuozen met hun vlervoetlgen makker; Jan Hagoort, goochelaar
op klompen: Charles, jongleur op den
rollenden kogel en anderen.
Toegangsprijs 50 cent voor N.A.F.leden en hun huisgenooten en 7O cent
voor nlet-leden. Aanvang der voorstellingen 7.30 uur n.m.
(Provincie Noord-Brabant)
Etten-Leur: Vrijdag 10 Dec., Neerlands Koffiehuis.

Kaatsheuvel: Zaterdag 11 Dec., Zaal
Van Dun.
Zevenbergen: Zondag 12 Dec., Hotel
Tholenaar.
Vegbel: Maandag 13 Dec., Scala-Bioscoop.
Boxtel: Dinsdag 14 Dec. Nieuwe
Bioscoop.
Beusden: Woensdag 15 Dec., Wapen
van Amsterdam.
Werkendam t Donderdag 16 Dec.. Nutszaal.
(Provincie Limburg)
Kerkrade: Vrijdag 17 Dec.. Zaal
Dovermann.
Treebeek: Zaterdag 18 Dec., Beamöten-casino.
Swalmen: Zondag 19 Dec., Zaal Alers.
Weert: Maandag 20 Dec., Apollo.
Susteren: Dinsdag 21 Dec., Zaal Peeters.
Ubach over Worins: Woensdag 22 Dec.
Zaal Dörenberg.
Schaesberg: Donderdag 23 Dec., AstaTheater.

Kleinkunst-Kaleidoscoop
Medewerking hieraan verleenen o.a.:
Tonny Verwey, Ferry de Rooy- en vele
anderen. Zij nemen U mee naar een
cabaret-paradijs en bieden TJ veel geest
en humor. Het Is een voorstelling van
muziek, zang, dans en voordracht.
Toegangsprijs 50 cent voor N.A.F.leden en hun hulsgenooten en 70 cent
voor niet-leden. Aanvang der voorstellingen 7.30 uur n.m.
(Provincie Overijssel)
Haaksbergen: Vrijdag 10 Dec., Hotel
Eysink.
Goor: Zaterdag 11 Dec., Groote Sociëteit.
Borne: Zondag 12 Dec., Hotel Keizerskroon.
Zwartsluis: Dinsdag 14 Dec., Nutsgebouw.
•
Genemuiden: Woensdag 15 Dec.,
't Weeshuis.
Vollenhove: Donderdag 16 Dec., Nutsgebouw.

Tooneelvoorstelling
Hein Roekoe
een volksdrama In 3 bedrijven door Jan
Fabftcius. Het stuk speelt In het Noorden van ons land en wordt opgevoerd
door de Nederlandsche Tooneelgroep
o.l.v. Albert Gerlach,
Toegangsprijs 50 et. voor N.A.F.-leden
en hun huisgenooten en 70 et. voor nletleden. Aanvang 7.30 uur n.m.
(Provincie Zeeland)
Colijnsplaat: Vrijdag 10 Dec., Zaal van
Hotel de Patrijg.
Koewacht: Zaterdag 11 Dec., Patronaatsgebouw.
Hulst: Zondag 12 Dec., Graanbeurs. '
Terneuzen: Maandag 13 Dec., Concertgebouw.
Yerseke: Dinsdag 14 Dec., Zaal Nolet.
Oostburg: Woensdag 16 Dec., Beursgebouw.
Uilland-Bath: Donderdag 16 Dec., Wapen van Billand.
(Provincie Zuid-Holland):
Stellendam: Vrijdag 17 Dec., Gemeente-School.
Dirksland: Zaterdag 18 Dec., Odeon.
Mlddellmrnls: Zondag 19 Dec., Zaal
Hotel Meijer.
Oostvoorne: Maandag 20 Dec., Zaal
De Man.
Boven Hardlnxveld: Dinsdag 21 Dec.,
Café de 3 Snoeken.

Bonte Radio-avond
op Dinsdag 21 December In de Harmonie te Leeuwarden. Toegangsprijs
ƒ 1.— voor leden en ƒ 1.40 voor nietleden.
Nadere bijzonderheden in het volgend
nummer van „Arbeid".

op Vrijdag 24 December a.s. met het
circus Mikkenie Strassburger. Deze voorstelling is uitsluitend toegankelijk: voor
leden van Het Nederlandsche Arbeidsf ront.
De kaarten & ƒ 0.75 en ƒ 1.25 per persoon zijn op vertoon van lidmaatschapsboekje vanaf -15 December a.s. 10 uur
v.m. verkrijgbaar bij „Vreugde en Arbeid", Prins Hendrikkade 49 en het
V. en A.-huisje op het Leidscheplein.
Aanvang der voorstelling 7 uur n.m.
Kinderen, heneden de 14 jaar. hebben
—ook onder gelelde — tot bovenstaande voorstellingen geen toegang,
uitgezonderd natuurlijk de kindervoorstellingen.

Filmvoorstellingen
met de komische film „De Geluksvogel",
met Heinz Rühmami en Hans Moser.
Toegangsprijs 30 cent voor leden en
45 cent voor nlet-leden. Aanvang der
voorstellingen half acht des avonds.
(Provincie Noord-Holland):
Bergen: Vrijdag 10 Dec., De Kustende
Jager.
Wielingerwaard: Zaterdag 11 Dec..
Zaal Boerzen.
Winkel: Maandag 13 Dec., Zaal Bruin.
De Bijp: Dinsdag 14 Dec.. Zaal Van
Vliet.
Landsmeer: Woensdag 15 Dec., Zaal
Leghart.
Amstelveen: Donderdag 16 Dec., Zaai
Blauwhoff.

Zondag 12 December:
Amsterdam: City-Theater. Vertoond
wordt: De reddende engel, met Hilde
Krahl en Albert Matterstock. (Toegang
alle leeftijden.)
Den Haag: Asta-Theater. Vertoond
wordt: Percy neemt vacantie, met Hans.
Albers (Toegang 18 jaar.)
Kotttrilam: Prinses-Theater. Vertoond
wordt:IFrau Luna. met Lizzi Waldmüller en Theo Liiigen. (Toegang 14 Jaar.)
Arena-Theater. Vertoond wordt: De
trouweloze Eckehardt, met Hans Moser
en Theo Lingen. (Toegang alle leeftijden.)
Zondag 19 December:
Den Haag: Odeon-Theater. Vertoond,
wordt: Slotaccoord, met Willy Birgel en
Lil Dagover. (Toegang 18 jaar.)
Rotterdam: Arena-Theater. Vertoond
wordt: Theo op het huwelijkspad, met
Hilde Krahl en Gustav Fröhlich. (Toegang alle leeftijden.)
Aanvang der voorstellingen 10.15 uur
v.m. Toegangsprijs 40 cent per persoon,
Kaarten voor alle voorstellingen zUn
verkrijgbaar ! ij de bekende adressen in
de desbetreffende plaatsen, Sociale
Voormannen, Boden van het Nederlandsche Arbeidsfront en voor zoover voorradig voor den aanvang aan de zaal.

beid", Prins Hendrifckad'e 49 en het
V. en A.-lruisje op het Leidscheplein.
Den Haag: 20 Dec. 1943. Gebouw voor
Kunsten en Wetenschappen. Programma:
Jan Nicolaas—Giel de Roode; Bobert
Dissh—Jan de Pauw; Kees Sprenkels—
Bep de Heus; Gerrit v. d. Broek—Bep
Dissen.
Een uitstekend boksprogramma, waar
stuk voor stuk meesters aan het werk
zijn.
Voor nadere bijzonderheden, betreffende de prijzen verwijzen wij naar de
affiches.

Zwemmen
Amersfoort. Het awemuur alhier Is
vastgesteld op Dinsdagavond 7.15—8.15
uur.
Apeldoorn. Met ingang van 3 Januari
1944 wordt hej; zwemuur als volgt:
7.30—8.30 uur n.m.
Afzwemfeest te Dordrecht op 15 December 1943 in het Sportfondsenbad.
Aanvang 7 uur n.m. Aanmeldingen, alsmede nadere inlichtingen op de oefenavonden en bij de Plaatselijke Kantoren van het N.A.F.

Jiu-jitsu-demonstraties
Deze beginnen om 7.30 uur n.m. en
zijn voor ledereen gratis toegankelijk.
Na afloop bestaat ter plaatse gelegenheid zich op te geven voor een cursus
Jiu-Jitsu. welke geleid wordt door dengene, die de demonstraties houdt.
-Kampen: 13 December in „Ons
Huls", Geerstraat 24.
Steenwijk: 14 December in het Pesthuis, Wooldstraat 52.
Hengelo (O.): 17 December In Hotel
Culerini t/o station.
Genemuiden: 20 December in „Het
voormalige Weeshuls".

Zwemwedstrijden ,
Amersfoort op 21 December 1943 In
het
Sportfondsenbad,
Blsschopsweg.
Aanvang 6.30 uur n.m.
De deelname kan geschieden aan de
volgende nummers:
25 x 25 m. vrije slag en schoolslag.
2ö x 25 m. rugslag.
5x50 m. estafette voor bedrijven.
Inschrijfgeld: pl.m, 20 cent p. p.
voor den vrijen slag, schloolslag en rugslag. Voor de estafette bedraagt het
75 cent per deelnemende ploeg.
Bezoekers: Kinderen t/m 13 Jaar
15 cent; personen boven 13 Jaar 25
cent.
Nadere inlichtingen» alsmede aanmeldingen (tot 15 December): bij de
medewerkers in het zwembad op den
oefenavond en Plaatselijke Kantoren
van het Nederlandsche Arbeidsfront.

Excursies
Amsterdam: Zaterdag 11 December
naar de Glasblazerij.
Bezichtigd wordt het vervaardigen
van instrumenten uit glas en glazen
kunstwerken. Kosten 15 cent.
Amsterdam: Zondag 19 December
naar het Sportfondsenbad-Oost.
Er wordt getoond, hoe de verversching
en het op temperatuur brengen van het
water plaats vindt. Na de bezichtiging
wordt gezamenlijk een kop koffie gedronken en kunnen liefhebbers zwemmen (badgoed medebrengen). Bijeenkomst Fronemanstraat 1. Kosten 55
cent.

Bokswedstrijden
Amsterdam: Dinsdag 14 December
1943, in het Concertgebouw; aanvang
7.30 uur.
Diverse populaire figuren uit de bokswereld verleeneu hun medewerking:
AmoUl Lagrand tegen Robert Disch,
In 10 ronden van 3 min; Nol Klein
tegen Bep Diessen In 8 ronden van
3 min.; George Posno tegen Jan Hendriks (6 ronden van 3 min.); Gerrit v.
d. Broek tegen Kees Graafland (6 ronden van 3 min.).
Toegangsprijzen voor leden van het
N.A.F.: /l.— balcon, ƒ1.50 balconring
en Ie rang zaal; ƒ 2.— ring speciaal.
Voor niet-leden: ƒ1.50 balcon; ƒ2.50
la rang zaal; ƒ 3.25 balcon ring; ƒ 4.—
ring en ƒ 8.— ring speciaal.
•Kaartverkoop bij „Vreugde en Ar-

Nogmaals maken wij onze lezers
attent op de gelegenheid, hun vacantiedagen aan het eind van het Jaar, door
te brengen op het Vacantle-Oord Bosch
en Heide te UddeL
Dit Vacantie-Oord zal geopend zijn
van 18 December 1943 tot en met
8 Januari 1944.
De pensionprijs toedraagt slechts
ƒ 3.— p. n,, terwijl kinderen van 8—13
jaar slechts ƒ2.10 per dag betalen. Kinderen beneden 8 Jaar hebben geen
toegang.
Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij U naar vorige nummers van
„Arbeid".

VRIJE MIDDAG VOOR
HET HUISPERSONEEL

Nachtvoorstelling
te Utrecht

Of Asschepoester een „dienstbode"
in den gewonen zin van het woord
geweest is, sullen we nu maar in het
midden laten. Een feit is, dat heel
wat gedienstigen in de huishouding
zich in het verleden onwillekeurig
met deze sprookjesfiguur
hebben
vergeleken, en in stilte gedacht hebben, dat de vergelijking dan niet in
hun eigen voordeel uitviel.
Intusschen, al is er dan voor de
vele verschillende hulpen in de huishouding dan geen sprookjesprins verschenen — die zijn tegenwoordig nogal dun gezaaid — er is gelukkig in
den laatsten tijd toch het een en
ander gebeurd, dat vele vorige generaties van gedienstigen met veertig
jaren trouwen dienst al of niet met
cornet bij een en dezelfde familie
doorgebracht als sprookjesachtig sou
voorkomen.

één week meerdere werkgevers hebben.
Ten tweede moet de werkdag er
een van minstens 7 uur zijn, waarbij
rustpoozen (koffiedrinktijd
è.d.) van
minder dan twee uur ook als arbeidstijd worden gerekend. Een kindermeisje, dat van 9 tot 3 uur werkt,
heeft dus geen aanspraak op een
vrijen middag Werkt ze echter van
9 tot 4 uur, dan behoort haar mevrouw haar wel een vrijen middag
te geven. Tenslotte moet de werktijd
om voor een vrijen middag in aanmerking te komen eerst na drie uur
in den middag ten einde loopen.
Iemand, die dus van 's-morgens 7 tot
's-middags 2 uur werkt, kan geen
aanspraak op een vrijen middag
maken. Wel echter iemand, die van
8 uur tot 3.30 werkt.
Wanneer moet nu de vrije middag
gegeven worden?
Dat is iets, wat de huisvrouw of de
werkgever in het algemeen teli kan
bepalen. Alleen het moet op een
werkdag gebeuren en nift op Zondag.
Door deze bepatmg kan dus bij het
geven van den vrijen middag rekening gehouden worden met de gezinsomstandigheden, waarbij echter
ook de belangen van de gedienstige
in het oog gehouden moeten worden.
Wij denken bijvoorbeeld aan het feit,
dat kapperszaken op Dinsdagmiddag
gesloten zijn. Een vrije Dinsdagmiddag zou vele al of niet blondgelokte
schoenen, die in de huishouding assisteeren voor moeilijke problemen
stellen. Om de moeilijkheden te omzeilen heeft het Vrije middagenbesluit
dan ook vastgesteld, dat wanneer op
dit punt een overeenkomst tot stand
is gekomen tusschen de beide partijen, deze vaste dag ook moet worden
aangehouden.
Tenslotte is het goeü ie weten, dat
het niet toegestaan is den vrijen
middag in mindering van den reeds
bestaanden vrijen tijd te brengen
door bijvoorbeeld een vrijen avond of
een deel van een vrijen dag in te
houden. Ook mag geen loonkorting
worden toegepast bij compensatie
van den vrijen middag.
Hoe zal de regeling in de practijlc
loopen?

Om nu maar zakelijk te worden,
dat
huispersoneel zoowel onder de
Kunt u zich voorstellen, lezer, wat
Ziektewet als onder het Ziekenfondhet voor de werkers In het Hotel-,
senbesluit valt Terwijl op dat punt
Café- en Restaurantbedrijf en het
misschien binnen zeer afzienbaren
Bioscoop- en Theaterbedrijf wil zegtijd nog andere aanvullingen te vergen, wanneer zij nu eens niet behoewachten zijn, is er één ding. dat wel
ven te bedienen, geen opdrachten behet meeste zal spreken tot hen, die
hoeven aan te nemen, niet allerlei
tot voor kort eigenlijk alleen maar
op- en aanmerkingen hebben af te
plichten en heel, heel enkele rechten
wachten?
hadden. Dat is de vrije middag.
Dat was het geval in den nacht van
Het meisje, dat altijd klaar moet
30 November op l December, toen
staan van 's-ochtends vroeg tot
het Nederlandsche Arbeidsfront in
's-avonds laat met haar onbeperkte
Urecht een Propaganda-voorstelling
dagtaak, heeft thans een wettelijke
voor de werkers in bovengenoemde
bescherming gekregen, in den vorm
bedrijven organiseerde in de groote
van een wekelijkschen vrijen middag.
zaal van den Stadsschouwburg.
Dat beteekent een begin van sociale
Deze werkers, die anders altijd voor
(Foto's: JLrbeid") gelijkstelling van het huispersoneel
anderen in de weer zijn, konden nu
met de overige groepen van werkers.
het genoegen smaken, dat anderen orkest van Boyd Bachman, de confé- Op een paar Vragen, die onwillekeuhun enkele prettige uren bezorgden, rencier Roland Wachter, met een ge- rig rijzen, willen we hier in het bedank zij het initiatief van het Ar- noeglijk babbeltje, de Anabella's met lang van de betrokkenen nog eens
dans en zang en het Komische Zang- antwoord geven.
beidsfront.
Na een kort openingswoord van den duo De Wama's een groot aandeel
De eerste vraag, wie valt er eigenprovinciaal Frontleider, Satony, hield hadden. Een stamppotmaaltrjd zorgde lijk onder dat besluit?
de Propagandaleider van het Neder- voor de versterking van den inwenOnder dit besluit valt niet alleen
landsche Arbeidsfront, Zwertbroek, digen mensch.
het personeel in de privé-huishoueen korte rede, waarin hij de werkers
Het Arbeidsfront heeft door dezen ding, doch ook dat in verplegings- en
opriep, zich aaneen te sluiten in het avond bewezen dat het ook op de verzorgingsinrichtingen, zooals ziebres staat voor die werkers, die min- kenhuizen, huizen voor ouden van
front van den Arbeid.
Daarna volgde een prettig en on- der dan anderen in de gelegenheid dagen, kindertehuizen, inrichtingen
gedwongen samenzijn, waaraan het zijn ontspanning te genieten.
voor hulpbehoevenden en verder het
personeel in pensions, kamerverhuurbedrijven en met hen de gezin- en
huisverzorgsters, die door vereeniginWij hebben goeden moed, dat de
gen voor huidverzorging en sociale
instellingen worden uitgezonden. Ten- werkgevers van het huispersoneel
slotte ook schoonmaaksters in dienst zullen inzien, dat het niet meer dan
van schoonmaakondernemingen be- billijk is, dat werkers en werksters,
nevens particuliere chauffeurs
en die tot deze groep behooren, eindelijk
ook datgene krijgen, wat voor andetuinlieden.
Rotterdam, najaar 1943. Op de Provinciaal Bureau voor ons liggen
Nu moeten alle genoemde groepen ren reeds lang gold. en waarnaar
tram snellen wij door de groote het rapport van een socialen voor- om aanspraak op een vrijen middag ook reeds lang gestreefd is. Voor
havenstad, die hier en daar doode, man aan een scheepswerf. Toen hrj in de week te kunnen maken, nog zoover er echter in de practijk moeiopen plekken vertoont. Deerlijke als zoodanig benoemd werd. meden aan de volgende voorwaarden vol- lijkheden rijzen en zich vragen voorwonden, veroorzaakt door den oorlog, zijn arbeidskameraden hem als de doen:
doen, kunnen huisvrouwen, directrices
die aan Rotterdam niet voorbij ging. pest. Doch thans reeds wordt hij als
Zij moeten zes^dagen per week bij van inrichtingen en het huispersoMeen echter niet, dat deze wonden het ware op de handen gedragen en dit denselfden
werkgever werkzaam zijn. neel zelf zich om inlichtingen wenden
doodelijk waren. Het lied van den waarachtig niet alleen, om de mate- Daaruit volgt
Huishoudelijke
dadelijk, dat b.v. tot de Vakgroep
arbeid davert voort in de Maasstad. rieele voordeelen. die hij voor de wer- huisnaaisters enal werksters
regel Dienst van Het Nederlandsche ArNu eerst recht!
kers wist te bereiken, doch veelmeer geen aanspraak -op den vrijenals
middag beidsfront, Vondelstraat 40, AmsterEen • der symptomen hiervan is de door het goede voorbeeld dat hij zijn
kunnen
maken,
daar
zij
meestal
in dam W.
gezonde groei van het Nederlandsche kameraden bood.
Arbeidsfront in dit Gewest, dat zich
In een stadje, ressorteerende onder
in weerwil van diep menschelijk i-^ed het gewest, waren bij een bouwwerk
en de sombere puinhoopen krachtda- om een of andere duistere reden een
dig doorzet. O.m. komt dit tot uiting tachtigtal Chineezen tien cent per
door het staag groeiende korps uur hooger beloond, dan Nederlandsociale voormannen, dat in het Ge- sche vakarbeiders. Dank zij het in„Wegend Volk"
west Rotterdam wordt benoemd.
grijpen van den socialen voorman
Waren er in Juli 1942 twaalf — werden hier volkomen terecht de rolin de geschiedenis van het Japansche
Het nieuwe nummer van „Werkend
zegge en schrijve 12 —; in September len omgedraaid, waarop de Chineezen
van dit jaar waren het er reeds 700 in opstand kwamen en er zonder par- Volk" dat wij ontvingen, no. 25, 3 De- volk.
en thans is de 1000e sociale voorman don uitgebonjourd werden, tot groot cember 1943, het „SinterklaasnumIn „Wat deed Nipkow?" leeren we,
benoemd. En zij zijn van het goede genoegen van de Nederlandse werdat
Paul Nipkow. een vergeten uitmer",
overtreft
zoo
mogelijk
nog
zijn
soort. Dit blijkt bij de vergaderingen kers, die hier — zij het misschien ook
vinder,
de televisie bleek ie hebben
of bijeenkomsten voor sociale voor- onbewust — zich in hun Nederland- voorgangers. Het is weer af.
uitgevonden. Hij werd in eere hermannen, wanneer deze functionaris- schen aard en de daaraan verbonden
sen van het Arbeidsfront als één man kwaliteiten aangetast voelden.
„Trouw tot in den Dood" verhaalt steld.
op de, aangewezen plaats verschijnen.
Zoo zouden wij kunnen doorgaan. ons over de bedevaart, die honderd- „Europa spreekt", een interessant geDat blijkt ook uit de ernstige wijze, Maar dat doen wij niet Want hoe beïllustreerd artikel van de hand van
Waarop zij hun taak opvatten, getuige langrijk de reeks behaalde resultaten duizenden Japanners jaarlijks onKar el van Heusden, reportageleidér
dernemen
naar
de
graven
van
de
de stroom van rapporten, die dage- ook moge zijn, voor ons ligt het
lijks de plaatselijke kantoren binnen zwaartepunt bij het feit, dat daar in 47 Rodin, die in 1702 hun ter dood van den • Nederlandschen Omroep,
het gewest binnenkomen.
het Gewest Rotterdam de Arbeids- gebrachten meester, wreekten en geeft een belangwekkend overzicht
Het zou ons te ver voeren, uitvoe- frontgedachte
zich
zienderoogen daarmee zelf ter dooa werden ver- van hetgeen radio is. kan en 'loet,
rig op het werk dezer mannen iri te baanbreekt.
gaan. Daarom volstaan wij met een
Het Arbeidsfront marcheert! Ook oordeeld. Als nationale helden wor- ook en vooral in verband met den
den zij geëerd en zullen verder leven oorlog aan de fronten.
greep daaruit. Zoo zien wij op het in Rotterdam!

Gewesf Rotterdam, boekt zijn
1000sten Socialen Voorman

ONTVANGEN TIJDSCHRIFTEN

VROUWEN
De helden,
van. Multd-tuli s vorstenschool
Wij allen, nietwaar, hebben vooral in
onze jeugdjaren, idealen gehad, en misschien ook metterdaad nagestreefd. Het
vuur en enthousiasme, waarmee deze idealen werden getracht te verwezenlijken,
hing af van onze opvoeding, ons temperament, maar bovenal van ons rechtsgevoel.
Naarmate wij meer lazen en ons ontwikkelden en in het volle leven kwamen
te staan, werd onze blik verruimd en
gingen onze oogen open voor zooveel in
maatschappij en gemeenschap, dat recht
gezet en verbeterd moest worden, wilde
het aan een strikt rechtvaardigheidsstandpunt beantwoorden.
Wij namen kennis van het onrecht,
groote groepen van ons volk aangedaan,
vooral de economisch zwakken, de arbeiders en hun gezinnen.
Wij stonden voor hen op de bres, kwamen op voor hun mcnschcnrechten en
verdedigden hen met klem in onzen kleinen kring. De lauwen en onverschillige!!
onder ons, haalden de schouders op, ja
vonden het bespottelijk om ons zoo op te
winden over duigen, die ons niet aangingen, en waar de regeering van ieder land
maar voor moest zorgen.
Wij lieten ons echter niet het zwijgen
opleggen, want heel ons wezen kwam in
opstand tegen regeerders, die hun plicht
en verantwoordelijkheid voor dit alles
niet voelden. Kwam het soms niet over
onze lippen, „Als ik Koning of Koningin
was, zou ik zelf onder het volk willen
gaan en mij op de hoogte stellen van zijn
nooden en zorgen, ik zou zelf willen weten
en beluisteren, wat er onder mijn volk
leefde, ik zou mij niet laten beïnvloeden,
door ministers en diplomaten, die misschien meer dachten aan eigen belangen
en daarom de mistoestanden wilden bestendigen en zoolang mogelijk de opheffing daarvan tegenhouden."
* * *
Toen wij voor de eerste maal, Vorstenschool — het tooneelstuk van Multatuli
zagen of lazen, was het ons als een openbaring, zoo hadden wij het in onze beste
oogenblikken met onstuimigen jeugddrang
gevoeld, alles, wat hier zoo schoon en
overtuigend tot uiting was gebracht.
Wij verheugden ons, dat Multatuli juist
een vrouw tot zijn heldin voor dit stuk
had gekozen. Wij vroegen ons af „zou het
motief geweest zijn, omdat de vrouw in de
meeste gevallen dieper gevoel heeft voor
recht, gepaard aan een groote liefde voor
de lijdende menschheid?" Hoe dan ook, wij
waren toch wel een klein beetje trotsch
op deze keuze van den genialen schrijver,
omdat de vrouw immers altijd wordt verweten meer bij haar gevoel, dan bij haar
verstand te rade te gaan.
Laten wij ons nog even in korte trekken dit tooneelstuk voor den geest halen.

wat Multatuli schreef was immers uit het
volle leven gegrepen, actueel voor alle tijden, ook nu nog in onzen tijd.
De figuur, die hij schiep door koningin
Louise, vereenigde in zich de edelste hoedanigheden. Zij gaf blijk de huichelarij
en onbeduidendheid van het haar omringende hof te doorzien, zij leefde zich in,
in de nooden van haar tijd en begreep
dit leed met al de diepe menschelijkheid
van haar grootmoedig hart.
Zij wilde zich op de hoogte stellen van
alles wat het volk aanging, z'n gedachten, vreugden, smarten en strijd, om den
sleutel te kunnen vinden tot opheffing en
leniging dezer nooden, want immers zij
wilde inwinnen:
„Berichten over alles, wat bij 't volk,
niet is, zooals het wezen moest en toch,
dat hoop ik eenmaal anders worden zal."
En als zij dit bereikt zou hebben, dan
alleen achtte zij zich den naam van koningin waardig te dragen. Hoe innig en
diepgevoeld zegt ze het niet in de volgende woorden tot haar moeder:

kend en onverwacht, zooals de koningin
uit Multatuli's Vorstenschool, gaande tot
de kleinen en onaanzienlijken. Kennis
nemend van hun lijden en zorgen, het
hart wijd openzettend voor hun leed, als
mensen tot de menschen. Dit meeleven
alleen kan blijvende vruchten dragen, dit
staan te midden van het volle leven der
volksgemeenschap. Zegt Multatuli's koningin niet:
Leven moet de mensen!
Dat is gevoelen, werken, denken, streven
en vruchten dragen, honderd-duizendvoud'.
In haar pleidooi voor het volk vraagt
zij, hoe een volk, dat een voortdurenden
strijd moet voeren om het simpele bestaan en omlaag wordt getrokken, gevoel kan hebben voor hoogere dingen,
voor kunst, poëzie, natuurschoon. Hiervoor wilde zij de harten ontvankelijk maken door hun leven op hooger peil te
brengen, door de grootste lasten en le-

B. BÜLSING—v. BESOUW.

DE O N H A N D I G E H U I S V R O U W
De onhandige huisvrouw is ditmaal
zoo handig geweest, de stukjes kaars
die ze verleden jaar Kerstfeest overhield, te bewaren, zoodat ze nu den
boom in volle glorie kan laten
branden.
Bekijk echter de teekening en geef
dan antwoord op onze gewone vraag:
wat doet deze huisvrouw verkeerd.

„En moeder, als ik al m'n kracht ten
offer heb gebracht
aan 't welzijn van m'n medemenschen, dan,
ja dan noem ik mij zelve „Koningin"
Dan neem ik 't aan als eerelijk verdiend,
wanneer het volk mij toejuicht, eerder
niet."

woei en zij een groot gedeelte ervan
in het gezicht kreeg.
De hoofdprijs van vijf gulden zal
worden gezonden aan mevr. J. Vermeeren—Dijkstra, Acaciasingel 19,
's-Hertogenbosch.
Een prijs van een gulden viel ten
deel aan: me j. W. Schouwenaar,
Jozef straat 14, Rotterdam; mej. Van
Bezooijen, Ter Aar D 176; mevr. W.
v. d. Sommen—Kanters, Mathildelaan
43, Eindhoven; mej. E. Diepenbroek,
Wingerdhoek 10, Groningen en mevr.
P. C. van Ingen—Heil, Spijkerstraat
4, Utrecht.

Belangrijk voor de
vrouwelijke leden

Het is reeds zoovele jaren geleden, dat
Multatuli zijn „Vorstenschool" schreef, en
hoevele hooggestemde idealen, als waarvan deze koningin droomde zijn sedert
dien tijd bezoedeld en vertrapt. De pioniers voor een rechtvaardige, betere en
evenwichtige wereld, hebben het in hun
strijd hiervoor waarlijk niet gemakkelijk
gehad. Hun weg was moeilijk en doornig,
zooals die van allen, die uitsteken boven
de massa, die niet schromen, de waarheid
te dienen en hun idealen te heffen in het
volle daglicht.
Zijn 'de volgende regelen van koningin
Louise ook thans nog niet menigmaal
van toepassing?
Wat uitsteekt, moet geknot, wat blinkt,
bevuild,
Wat vlucht neemt, neergesabeld eai
gekneveld!
Talent geloochend of gesmoord met
maaren
En daarna doodgezwegen als het kan.

Inzendingen binnen 14 dagen aan de
Redactie „Arbeid", P. C. Hooftstraat
178, Amsterdam-Zuid. Op de envelop
of briefkaart vermelden: Onhandige
huisvrouw.

Wij weten hoe uiterst moeilijk het degenen wordt gemaakt, die durven breken
met sleur en gewoonte, die reeds zooveel
onrecht en ingeroeste verkeerdheden lieten bestaan, wij weten, hoe alles pasklaar
wordt gemaakt voor aangekondigde bezoeken van vorsten of vorstinnen, onbe-

Onze vorige prijsvraag heeft weder
een groot aantal goede inzendingen
opgeleverd. De huisvrouw deed er
verkeerd aan, vlak voor de openstaande warande-deuren de aschla te
ledigen, zoodat het stof naar binnen

spreekwoord zijn bedekt en daarvoor
had de aanplakker grote papieren,
waarop een woord of .gedeelte van
een woord stond, in zijn tas. De goede
man had er evenwel geen erg in, dat
die papieren in een bepaalde volgorde
moesten worden geplakt en toen hij
het resultaat van zijn werk bekeek,
kon hij er zélf geen touw aan vastknoopen. Hier hebben jullie het beM'n beste neven en nichten.
plakte bord:.
Laat ik maar dadelijk met de
Toevallig kwam de meneer, die den
nieuwe prijsvragen beginnen, want ik aanplakker de opdracht had gegeven,
moet er een heel verhaal bij ver-, langs, toen deze zijn werk stond te
tellen.
bewonderen. „O, wat een domkop ben
Je moet weten, dat er eens een jij", zei die meneer. „Heb je dan
aanplakker was — zoo'n man, die er niet gezien, dat je papieren waren
met een emmer stijfsel en een lange genummerd? Hier", vervolgde hij,
kwast in de steden op uittrekt om terwijl hij het stuk waar raet grote
reclarneplaten op grote borden en op letters WIE op stond eraf haalde,
muren en schuttingen, die daarvoor „hier staat een één aan de achterzijn aangewezen, te plakken — die kant. Met dat woord had je moeten
van een zonderlingen meneer de op- beginnen — dat had links bovenaan
dracht kreeg, een spreekwoord op alle gemoeten. Vooruit, overdoen! Alle
borden aan te brengen.
papieren eraf en opnieuw beginnen."
Het hele bord moest met dat
De aanplakker ging met nieuwe

venszorgen van hun schouders te nemen,
zoodat ze het hoofd weer konden opheffen.
O, reeds vele van deze idealen, waarmede men voorheen den spot dreef en tot
de onmogelijkheden stempelde, zijn hl
den loop der jaren verwezenlijkt, mochten
zij in dezen tijd alle tot een levende werkelijkheid worden!
Zijn de werkers thans niet op een hooger voetstuk geplaatst, wordt de waarde
van den arbeid niet meer en meer erkend, als de hoogste waarde in het leven
der volkeren, wordt de arbeid in vele fabrieken en werkplaatsen niet doorlicht
van vreugde en schoonheid en den werkers naast ontspanning, geleerd, natuur,
kunst en poëzie lief te hebben en te begrijpen? Aan de vrouwen de heerlijke
taak aan deze schoone toekomst te mogen meewerken!
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Babbeltje van Oom Niek

TIJD

TIJD

moed aan het werk. Hij lette goed op
de nummering en toen hij een stapje
achteruit had gedaan, zag hij dadelijk, welk spreekwoord er op het bord
stond. Als jullie er kans voor zien,
uit de woorden een spreekwoord saam
te stellen, maak je weer een kans op
een hoofdprijs of op een troostprijs.

Zooals in het vorige nummer van
Arbeid loerd medegedeeld, zullen de
vrouwelijke leden van het Nederlandsche Arbeidsfront door het Arbeidsgebied Propaganda van het Arbeidsfront in de gelegenheid worden gesteld, op bijzondere bijeenkomsten
antwoord te krijgen op duizend en
één vraagstukken, die zich voor haar
op het gebied van den arbeid voordoen.
In alle groote steden zullen daartoe bijeenkomsten luorden georganiseerd, terwijl in de kleinere plaatsen
zoogenaamde praatavonden zullen
worden gehouden, totdat ook daar
voldoende belangstelling is verkregen
om met grootere bijeenkomsten te
beginnen. Deze "bijeenkomsten zullen
geregeld worden herhaald
Juist toen ons vorige nummer ter
perse was, kwam er een wijziging binnen van de te Utrecht te houden vergadering. Deze zal n.l. niet worden
gehouden op 7, doch op 17 December a.s. in „De Poort van Kleef",
Mariaplaats 7, aanvang 19.30 uur.
Zij, die belangstelling voor deze bijeenkomst hebben, gelieven hiervan
goede nota te nemen.

De tweede prijsvraag kreeg ik van
een nichtje toegezonden. Een andere
meneer — je mag denken dat ik het
zélf ben! — was een hartstochtelijk
rooker. Hij kwam niet uit met z'n
tabaksrantsoen en daarom bewaarde
hij al zijn sigarettenpeukjes. Als hrj
zeven peukjes had opgespaard, kon
hij weer een nieuwe sigaret draaien.
Nu was...... Oom Niek zullen we maar
zeggen, eens erg zuinig geweest. HU
had niet minder dan 49 peukjes bij
elkaar gespaard. Nu Is m'n vraag:
hoeveel sigaretten kon ik daarvan
roken.
Inzendingen zo spoedig mogelijk,
maar in elk geval binnen 14 dagen,
aan
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