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HULP AAN BEGAAFDEN
Het kapitalisme heeft
niet alleen ontzaglijk veel
arbeidskracht te loor laten
gaan, het heeft evenzeer
vele levenskrachtige energieën én vruchten van den
geest verstikt. Het overgroote deel der begaafde
loten van Neerland's stam
kon niet tot wasdom geraken. De jongens en meisjes
uit de economisch zwakke
gezinnen kregen slechts bij
hooge uitzondering de
kans om hun gaven volledig te ontwikkelen. Het
kapitalisme putte zijn
krachten, die voorbestemd
waren om later de leidende plaatsen in het maatschappelijke bestel in te
nemen uit een kleinen
kring van bevoorrechten.
En de politieke en economische gezagdragers hielden bewust dezen kring
gesloten. Behoudens enkele
uitzonderingen, in den vorm
van beurzen, bleef de mogelijkheid om een universitaire studie te kunnen volgen beperkt tot de zonen
en dochters van de heerschende kaste. Die heerschende kaste besliste over
het lot van het volk.
Bijzonder sterk is dit
streven, gericht op het bestendigen van eenmaal
verworven machtsposities,
in Engeland waar te nemen. Veelal reeds brj de
geboorte is de toekomstige
positie in de maatschappij
vastgelegd. Het telg-zijn
uit een bepaald geslacht en
het kapitaalbezit zijn hier- >
bij alleen en uitsluitend
beslissend. De „Eton-boy"
met zijn hoogen hoed
vormt hiervan wel het
prototype.
De nieuwe sociale orde
zal gebaseerd zijn op de
prestatie, schreven wij in een voorgaand artikel op deze plaats. Dat
wil zeggen, dat iedere volksgenoot in de gelegenheid moet zijn op
die plaats te arbeiden, waar hij de volksgemeenschap het beste
kan
dienen. Om dezen onafwrjsbaren socialistischen eisen in vervulli
ng te doen gaan, moet aan één voorwaarde zijn voldaan. ledere jonge
ksgenoot moet in de gelegenheid worden gesteld om die hoogste
statie te k u n n e n leveren. De staat als uitvoerder van den wil van
s volksgemeenschap dient er voor te zorgen, dat aan die voorwaarde

Is voldaan. Nu is zelfs de
best geleide staat een
moeizaam werkend apparaat. Die staat behoeft
steeds. impulsen uit het
volksleven zelve. De staat
kan nimmer den harteklop
van het leven zoo goed
voelen als de gemeenschapsorganisaties van het
volk.
Welnu, het Arbeidsfront
is de gemeenschapsorganisatie der werkers. Het prestatie-beginsel behoort tot
zijn geestelijk fundament.
De leider van het Nederlandsche Arbeidsfront
heeft ook dit jaar voor
jongeren uit die groote
arbeidsgemeenschap een
aantal vrije plaatsen ingesteld om het volgen van
hooger onderwijs mogelijk
te maken. Het Arbeidsfront
geeft gevolg aan één der
sociale wenschen der Nederlandsche werkers en
wil op dit punt den staat
voorgaan. Die werkers zijn
als
Nederlandsch-Germaansche menschen door
hun erfeigenschappen tot
de grootst mogelijke prestatie in staat, mits de
noodzakelijke voorwaarden
vervuld zijn. Het Arbeidsfront geeft den prikkel aan
den staat, opdat deze laatste volge.
De
volksgemeenschap
dient haar leidende krachten te kunnen putten uit
het geheele volk. Voor een
socialistischen staat zal de
mogelijkheid tot kiezen zoo
groot mogelijk moeten zijn,
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niet in de eerste plaats ten
behoeve van hen, die worden gekozen, ma'ar ten behoeve van de volksgemeenschap. Een kapitalistische
staat moet de leidersplaat(Teekening Koekkoek)
sen reserveeren voor een
groep van bevoorrechten ten behoeve van die bevoorrechten.
Verder behoort het tot de eerste plichten van een socialistischen staat
de beste jonge krachten uit het volk tijdens en na hun studie nauwkeurig te volgen, zoodat zrj inderdaad op de plaats komen waar 'zij de
gemeenschap het beste kunnen dienen.
Zoo moet dit initiatief van den Arbeidsfrontleider slechts worden
gezien als een wegwijzer voor den staat.

LOONEN EN PRIJZEN
De loonstop vormt wel een van de
meest besproken maatregelen van dezen tijd. En hoewel deze harde maatregel den Nederlandschen werker In
sterke mate beroert, valt een toenemend besef voor de noodzakelijkheid
daarvan waar te nemen.
De loonstop staat niet op zich zelf
en is onverbrekelijk verbonden met de
maatregelen, die ten aanzien van het
prijsniveau zijn getroffen. Loonen en
prijzen zijn sterk verwant en loten van
den zelfden sociaal-eeonomischen
stam. Voor alles moet worden voorkomen, dat een prijsbeweging ontstaat.
die wordt aangeduid als inflatie,
waarvan In de allereerste plaats de
werker de dupe zou worden. In de jaren kort na den vorigen wereldoorlog
hebben de Duitsche arbeiders millioenen marken loon verdiend en zij hebben nimmer zoo'n misère meegemaakt
als juist in dien tijd van fantastische
loonen. De leiders van den toenmaligen Duitschen staat lieten de bankbiljettenpers op volle toeren draaien en
de Duitsche arbeiders kregen balen
bankpapier in huis, waarmee zij wellicht de kamers konden behangen,
doch geen goederen koopen. Door die
•waanzinnige geldschepping nam de

aanwezige goederenvoorraad met geen
enkel stuk toe. En om dit laatste gaat
het immers. De Duitsche arbeider kon
met zijn millioenen weekloon geen
brood meer koopen, omdat er niet
meer brood werd gebakken dan voorheen.
Het handhaven van de loonstop
moet verbonden zijn met overeenkomstige maatregelen op het gebied van
de prijzen. Geschiedt dit laatste niet.
dan ontstaan chaotische toestanden.
De zich met den dag toespitsende
sociale spanningen in de Vereenigde
Staten en in Engeland zijn ten deele
terug te voeren tot het feit, dat prijsontwikkeling aan de controle van de
overheid is ontglipt. De stakingsgolf
In de Engelsche mijnen heeft een ongekenden omvang aangenomen.
Nu kan men ons tegenwerpen, dat
zich ook in Nederland een markt heeft
ontwikkeld, waarin sterk opgeschroefde prijzen worden betaald, n.l. de
zwarte markt. De prijsbeweging op
deze zwarte markt kan echter nimmer den toetssteen vormen voor de
beoordeeling van de officieele prijspolitiek, daar de zwarte prijzen aan
de controle van den staat zijn onttrokken.

De zwevende koopkracht die door
de stijging van de geldhoeveelheid in
verhouding tot de beschikbare goederenhoeveelheid is ontstaan, moet worden weggenomen door middel van de
belastingpolitiek of door het niet besteden van het beschikbare geld, dus
door sparen. Geschiedt dit sparen niet
voldoende op vrijwillige wijze, dan
dient de overheid dwang toe te passen. Indien deze zwevende koopkracht
niet afdoende wordt afgeroomd, dan
ontstaat een opwaartsche druk voor
het normale prijsniveau.
Wij spraken van de beschikbare
goederenhoeveelheid en volgens het
beginsel der sociale rechtvaardigheid
dient deze goederenhoeveelheid pondspondsgewijze via het distributieapparaat ter beschikking te komen van
lederen volksgenoot. Practisch is dit
niet het geval. Een deel van de Nederlandsche werkers kan zijn bonnen
niet ten volle inwisselen tegen de beschikbare levensmiddelen, omdat de
daartoe vereischte koopkracht in geld
niet ten volle aanwezig is. Met andere
woorden het „distributiepakket" kan
niet geheel worden gekocht. Om misverstanden te voorkomen zij hieraan
toegevoegd, dat het. bestaansminimum
hier bovenuit gaat, daar dit laatste
eveneens de andere noodzakelijke minimumuitgaven omvat, veelal de z.g.
vaste lasten als huren, kosten van gas,
licht, verwarming, contributies, verzekeringspremies enz.

ters, opnieuw ter vergadering opgeroepen.
Met loome schreden ging Bart den weg naar het
vergaderlokaal. Posten bij het poortje had verder
geen zin. Niemand dan baas Hendriks en mister
Keg, waren langs dezen weg naar binnen gegaan.
Hendriks was met Bart 'n praatje begonnen. Een
praatje dat uitdijde tot een diepgaand gesprek
waarin voor den geduldig luisterenden Bart meer
leering stak dan honderd zwerftochten door dokken
en werkplaatsen hem konden opleveren.
Bartjes zeer vrijpostige vragen hadden den onderBof Bouwman
baas er toe gebracht haarfijn uit te leggen hoe het
machtige overzeesche concern, waar ook de Shipbuildlng and Enginerings Company toe behoorde, den
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laatsten slag leverde om het geheele scheepsbouwHet geheele apparaat, ingesteld op een effectvolle bedrijf, ook op het vasteland van Europa, volledig
bestrijding van deze wilde staking, moest met één in handen te krijgen. Met den nieuwbouw was dit
ruk worden omgeschakeld op een even zoo felle reeds volkomen gelukt. De eene inheemsche werf
verdediging van hetgeen voor enkele uren nog als na de andere was doodgeconcurreerd, uitgekocht,
stilgelegd, gesloopt of onder nieuwe directie in bemisselijk en belachelijk werd voorgesteld...
De reuzenzwaai verliep zonder groote ongelukken. drijf genomen. Schepen werden niet meer gebouwd
Het stakingscomité gaf de leidsels terug In handen dan op de werven der S. & E.-trust. Anderen kwader bestuurders van professie, en kreeg, als dank men er niet meer aan te pas. Concurrentie door laag
voor dit spontane gebaar, de opdracht om, overal Inschrijvende Inheemsche ondernemingen behoefde
waar noodlg, posten uit te zetten ter bekeering der, men niet meer te vreezen. Inschrijven tegen een zoo
nu officieel als „onderkruipers" bestempelde werk- laag mogelijk bedrag teneinde het werk toegewezen
te krijgen, was zelfs geheel en al overbodig geworwilligen.
Er was haast bij. In de, op Maandagmorgen, vlie- den. De reederrj welke daar behoefte aan had, kon
gend bijeengetrommelde, maar niettemin voltallige een schip lateri bouwen „onder regie", en met een
vergadering, werd den werkers de Vraag voorgelegd: vast winst-percentage boven de bruto-kosten. Het
hoe ze, gosterwereld, ooit deze staking zouden win- concern nam geen risico meer. Het bouwde schepen,
nen als er niet dag en nacht gepost, gepost en nog en presenteerde de rekening voor verrichte werkeens gepost werd? Wat hadden ze gedaan om deze,^ zaamheden. Hoe langer de karwei duurde, hoe groodoor het bestuur zoo met pijnlijke nauwkeurigheid ter de winst...
En daarom had Bartje duizend uren gekregen
voorbereide actie te doen slagen? Niets! Hadden ze,
eigener beweging, met straffe hand de werkwilligen voor het vastschroeven van twee afblaaspijpen,
opgevangen en terug gewezen? Neen! Wat hadden want 1000 x 25 % was altijd meer dan 50 x hetzelfze dan wél gedaan? Niets en nog eens niets! Moest de percentage. De S. and E. Company was niet gek.
hij, Smalling, dan voor alles alleen opdraaien? Was Bij lange niet. Het leverde den laatsten slag om ook
hij de organisatie, of werd deze gevormd door de het reparatiebedrijf op het geheele vasteland in
leden? Welke voorstelling hadden ze dan toch In handen te krijgen. Hier en daar was nog een InTredesnaam van het begrip: bestuurder? Was het heemsche werf waar, met bescheiden middelen, een
niet zóó dat de leden, In gezamenlijk overleg hun zeeschip drooggezet en gerepareerd kon worden.
besluiten namen, en deze, ter verdere afdoening, in Lastige concurrenten met lage inschrijf sommen en
handen legden van het bestuur? En kon genoemd degelijke prestaties. De Company schreef nog lager
bestuur alle organisatorische beslommeringen ter- In; joeg het werktempo tot gekwordens op om het
zijde schuiven om zelf hier en daar en overal eldets verlies te compenseeren, en het schip, met minder
te gaan posten? Was dit de zoo hoog geroemde orga- verzuimdagen, weer naar zee te sturen. Tyd was
nisatorische samenwerking, bij ontstentenis waar- geld, ook voor de betrokken r eederij.
van een zoo zorgvuldig voorbereide actie bij voorDe Hollandsche werven gingen et aan. Maar ook
baat tot mislukking gedoemd was? En daarom
vrilde hij nog eenmaal deze gewetensvraag stellen... de werkers der S. & E. Company. Nimmer zouden ze
„Soep!" zei Bart. „We gaan direct beginne! Kom er in slagen om de, tot den grond neergeschroefde,
op, Schele! Waar is die maat van je? Wij gaan met tariefloonen weer tot een dragelijk peil op te voeren.
Slechts In enkele gevallen, wanneer een lastige
z'n drietjes 'n wach-ie pikke bij de houthave... als
Klaasie 't goed vindt tenminste, want die is 't op- reederrj voor geruimen tijd moest worden uitgeschakeld, kon ook bij reparatiewerk het „regie-systeem"
perhoofd van de posterije!"
Klaas vond het niet goed. De post bij de hout- worden toegepast, en de rekening gepresenteerd
haven was behoorlijk bezet, maar het drietal kon volgens het bekende recept van den gewieksten loodzich verdienstelijk maken door een oogje te houden gieter...
„Eén pan van 't dak gewaaid... twee-vijf tig!"
op het poortje van de modelmakerrj waar 'n heel
enkele maal wat wagens werden in- en uitgereden. citeerde Bart. „Eén ladder gehaald... vier gulde.
Zoo lang de staking duurde konden ze deze post Huppeldepuppeldepup... gezien dat het goed was...
voor hun rekening nemen. In onderling overleg was 'n tientje! Keleertie wat 'n klittezooi! Maar dan
het wel zoo te regelen dat elk van hen voldoende hebbe we die Smart en Ellende Crampenie toch
nachtrust kreeg, en verder... nu ja, zoo lang zou het zeker fijn legge met die staking?"
Hendriks schudde bedachtzaam het hoofd. „Die
niet duren voor de staking geëindigd was. 'n Kwestie
staking is van middag afgeloope! Om één uur!"
van 'n week, dacht Klaas.
„Uwes Is één haartje belazerd!" veronderstelde
Het duurde geen week. Reeds den volgenden morgen werden allen, met inbegrip der uitgezette pos- Bart. „Hoe kom je aan die flauwe kul?"

Dit beteekent dat anderen, de economisch sterkeren met het deel van
de goederenhoeveelheid gaan strijken,
dat voor eerstgenoemde groep van
volksgenooten is bestemd. ,
Nu is er in ons land een groep
werkers, die al zeer geruimen tijd in
een noodtoestand verkeeren, n.l. de
laagstbezoldigde werkers in overheidsdienst. De Arbeidsfrontleider
heeft dezer dagen kunnen mededeelen, dat voorzieningen zijn getroffen,
waardoor de positie van deze groep
werkers in niet onbelangrijke mate
zal verbeteren.
Voor de hooger gesalarieerde werkers in overheidsdienst zal het een teleurstelling vormen, dat de salarisherziening tot de laagste belooningen
beperkt blijft. Waar overduidelijk van
een noodtoestand sprake is, dient, indien de oorlogsomstandigheden dit
mogelijk maken, in de eerste plaats te
worden ingegrepen.
Hiermede is het onderhavige probleem voor de werkers in het particuliere bedrijf, die in dezelfde positie
verkeeren als de laagst bezoldigden in
overheidsdienst, niet opgelost
Het is niet zoo eenvoudig als het op
het eerste gezicht lijkt. Loon- en
prijsverhoudingen in de Europeesche
ruimte spelen hierbij een rol, evenals
de mogelijkheid van een opwaartschen druk voor de hoogere loongroepen. De sociale rechtvaardigheid stelt
echter ook hier eisenen.

„Van mister Keg! Conferentie geweest met de
stakingsleiding. Vanmiddag om één uur allemaal
aan de gang op de oude voorwaarden, of anders al
de leden van hun bond de laan uit!"
Van der Vaart was nog lang niet overtuigd. Hij
keek langs den eindeloos langen fabrieksmuur in
de richting van de hoofdpoort, waar opnieuw honderden werkers naar buiten dromden.
„Die stakingsleiding kan me nog meer vertellen!
Kijk maar es effe wat daar de poort uitgaat! Om
één uur beginne? Om één uur legt de heele zaak
plat! Kijk ze dringe om d'r uit te komme!"
„Die daar, dat zijn stakers die d'r loon doorbetaald krijge!" ontnuchterde Hendriks. „Die gaan in
opdracht van de Company naar de vergadering om
mee te stemme! Leve de democratie! De werkwillige
gaan mee beraadslage of d'r doorgestaakt zal worde
of niet!"
Met een „Kristenzlele, wat 'n rotstreek!" was Bart
van het poortje weggeloopen. Hij wilde Klaas spreken voor de vergadering begon. Die was mans genoeg om op den ketting te springen en, voor het
front van de vergadering, de rottigheid uit de doeken te doen. Hij moest ze maar es even te kijk
zetten, de lamstralen. Konkelen achter de ruggen
van de werklui. Conferenties beleggen waar niemand iets van af wist, en dan méteen voor den
draad komen met de boodschap: we hebbén met
den baas gesproken en 't komt voor mekaar; de
heeren kunnen weer beginnen.
Inwendig ziedend van nijd, kwam Bart ter vergadering. De gewone gemoedelijkheid was als een
los kleed van hem afgegleden. Zwijgend nam hij bij
den ingang z'n stembriefje in ontvangst, niet eens
verbaasd over het feit dat deze al bij voorbaat werden uitgegeven. Memsoos. Hij wist wat er ging
gebeuren.
Met moeite vischte hij Klaas op uit den warhoop
van saamgedromde meuschenlijven om dezen met
enkele woorden op de hoogte te stellen van hetgeen
Hendriks had verteld over werkhervatting op korten
termijn.
Klaas trok wit uit bij het vernemen' der jobstijding. Zooveel laagheid had hij'niet gezocht achter
het vriendelijke masker van den heer Smalling.
Goed dat Bart hem gewaarschuwd had. Hij zou de
zaak wel eens kort en duidelijk uiteenzetten.
„Late we 'n beetje vooraan zien te kome!" stelde
Klaas voor. „Kan 'k direct op 't podium springe as
et te gek wordt!"
Samen drongen ze door de opeengepakte menigte.
De vijfhonderd zitplaatsen waren uit de zaal verwijderd om ruimte te maken voor vier- of vijfmaal
zooveel staanplaatsen.
Klaas bereikte tamelijk ongedeerd den voet van
het podium, doch Bart bleef steken achter den rug
van een ongewoon langen dokwerker die, met kruik
en stikkezak over den schouder, suffig uitkeek over
de deinende menigte.
(Wordt vervolgd)

Ledenaanwas beteekent groei van onzen
invloed. Werft daarom leden voor
HET NEOERLANDSCHE ARBEIDSFRONT

HET ARBEIDSFRONT IN OORLOGSTIJD (II)
door H. J. Woudenberg
Onlangs schreef dr. Oöbbels In het
•weekblad „Das Reien" over de Westeuropeesche bourgeoisie, die zich
resoluut keert tegen de nationaalsocialistische gedachte, om zich geheel en al in dienst te stellen van
het wereldkapitaal.
Die bourgeoisie vormt de belichaming van die typische reactionnaire,
in wezen liberalistische geestesgesteldheid, welke diametraal staat
tegen de volksche, socialistische idee.
Deze geestesgesteldheid bepaalt zich
niet uitsluitend tot de bevolkingsgroep, die voorheen als bourgeoisie
werd aangeduid, doch wordt gedragen door allen, die zich vastklampen
aan het oude bestel.
De groote meerderheid van de Nederlandsche intellectueele en geestelijke elite, de groep, die van nature
leiding moest geven aan ons volk, behoort ook tot deze Westeuropeesche
bourgeoisie. Zij en zij alleen is er de
oorzaak van, dat het Arbeidsfront
niet kan doen, wat het oorspronkelijk van plan was, namelijk zich houden buiten iedere politiek. Ook zij
maakt zich geheel en al tot bondgenoot der liberaal-kapitalistische wereldmacht en komt daardoor lijnrecht
te staan tegenover de Nederlandsche
werkers en hun organisatie, het Arbeidsfront.
Wij zijn tegen den klassenstrijd.
Wij zijn tegen de verdeeldheid des volks. Wij staan samenwerking voor.
Wij wülen de zinspreuk „één voor
allen, allen voor één" verwezenlijken
in het geheele volksleven. Het spreekwoord zegt echter, dat om ruzie te
maken, er twee noodig zijn. Zoo is
het ook met het vermijden van
onderlingen strijd; met het totstandbrengen van onderlinge samenwerking. Ook hiervoor zijn er twee noodig. De Nederlandsche werkers kunnen, in en door middel van hun
gemeenschap, het Nederlandsche Arbeidsfront, nog zo krachtig de samenwerking van alle maatschappelijke
groepen, de samenwerking vooral van
arbeiders en ondernemers, van bedrijfsvoerders met hun volgmanschap, voorstaan — wanneer zij
alléén blijven staan en degenen, wier
medewerking nu eenmaal óók vereischt is, blijven tegenwerken, ontstaat de gewenschte samenwerking
niet. Integendeel, dan zou het gevaar
kunnen ontstaan, dat ook de werkers
de toegestoken hand weer terugnemen en op grond van huns inziens gebleken feiten, ook weer terugvallen tot het oude standpunt van
den klassenstrijd.
Mijns inziens is een zoodanig pessimistische geestesgesteldheid niet
gerechtvaardigd. Door vele bedrijfsvoerders en andere tot de leidende
kringen van ons volk behoorende
Nederlanders is het bewijs reeds geleverd, dat de Arbeidsfront-idealen
in de. practijk inderdaad verwezenlijkt kunnen worden. In vele bedrijven is de bedrij f sgemeenschap reeds
groeiende. Hoewel moet worden toegegeven, dat dit op het groote geheel
wel nog een uitzondering is, blijkt er
toch uit, dat ons principe geen utopie
is. De samenwerking in de bedrijven,
waaruit de arbeidsgemeenschap des
volks groeien zal, waaruit tenslotte
het socialisme zal ontstaan, is principieel mogelijk gebleken.
Temeer kan Ik als leider van het
Arbeidsfront dan echter ook aanmerking maken op het onomstootelijke feit, dat de overgroote meerdersid der Nederlandsche bourgeoisie
niet alleen tegenover ons staat, maar
alles doet om de Nederlandsche werJcers in den zin van haar politieke
opvattingen te beïnvloeden. Bij haar
is het al politiek wat de klok slaat.
Wanneer ik moet vaststellen, dat
groote groepen arbeiders nog onverschillig staan tegenover het Arbeidsfront, dan wel zich gedeeltelijk zelfs
als tegenstanders en bestrijders hiervan doen kennen, is de houding van
hun intellectueele en geestelijke voor-

gangers hiervan de oorzaak. De
Nederlandsche reactie spreekt voortdurend inooie woorden; zij heeft het
steeds maar weer over vrijheid,
democratie, onafhankelijkheid, gerechtigheid enz. — haar daden echter
zijn er voortdurend op gericht, terwille van haar eigen bijzondere belangen, de belangen der Nederlandsche werkers te schaden.
Wanneer de Duitsche bezetting bijvoorbeeld fietsen noodig heeft en de
Nederlandsche autoriteiten opdracht
bekomen deze te leveren, gebeurt de
inbeslagneming op een wijze, die er
op gericht is een zoo groot mogelijke
ontstemming te wekken en den op
zich zelf harden maatregel nog vele
malen harder te maken. Wanneer
arbeiders, op weg naar hun werk,
van hun fiets werden gerukt, gebeurde dit door en op last van Nederlanders, die hierdoor de directe arbeidersbelangen schade toebrachten,
maar hun politiek er door wilden
dienen. Wanneer een Gewestelijk
Arbeidsbureau Nederlandsche arbeiders in Duitschland in geheel andere
vakken tewerkstelt dan waarvoor zij
geschikt zijn, dan is dat weer precies
dezelfde politiek der bourgeoisie.
Wanneer dokters hun medewerking
verleenen om simuleerende arbeiders
uit hun werk te houden en daardoor
mede oorzaak zijn van een ernstige
verslechtering van de ziekengelduitkeering, dan geschiedt ook dit weer
op grond van politieke opvattingen.
Als ambtenaren van departementen
en andere staatsinstellingen voorstellen tot verbetering van de levensvoorwaarden der Nederlandsche werkers traineeren, dan willen zij hiermee het Arbeidsfront treffen en bedrijven daarmee alweer hun eigen
persoonlijke politiek. Als ambtenaren
van de Nederlandsche posterijen weigeren de door bemiddeling van
„Vreugde en Arbeid" en N.V.D. gezonden Kerstgroeten en cadeautjes
van Nederlandsche kinderen aan hun
in Duitschland werkende vaders voor.
verzending te accepteeren, dan is dat
niets dan politiek van het allerslechtste allooi. Wanneer een burgemeester
slachtoffers van bomaanvallen moet
onderbrengen en zich dan grinnikend met zijn politie naar een willekeurige straat begeeft en daar alle
inwoners laat aanzeggen, dat zij binnen drie dagen hun huis hebben te
ontruimen, terwijl het heel anders
kan, dan is dat altijd weer dezelfde
politiek, die welbewust de belangen
van de eigen volksgenooten ten offer
brengt aan de begeerte, op de eigen
kleine, enghartige manier toch maar
zooveel mogelijk het wereldkapitalisme te dienen.
Door deze begeerte gedreven, doet
de Nederlandsche bourgeoisie al wat
haar mogelijk is om een bepaalde
stemming in ons volk te kweeken.
een stemming, die leidt tot sabotage
en sluipmoord. En als dan, zooals het
vorige jaar op 30 April en l Mei, er
door bepaalde maatregelen der bezettingsautoriteiten beweging onder de
Nederlandsche werkers ontstaat, dan
doen de vertegenwoordigers van de
Nederlandsche bourgeoisie niet hun
best, hun volksgenooten van onberaden stappen terug te houden, maar
blazen velen van hen het vuurtje
nog aan. En als dan de sociale voorman van het Arbeidsfront, wetend,
wat gebeuren kan en alles trotseerend, voor het front van zijn makkers treedt en hen bezweert om het
werk te hervatten, dan schitteren
vele heeren ondernemers, die juist
op dien dag „toevallig" in Den Haag
of Amsterdam een gewichtige conferentie moesten bijwonen, door afwezigheid. En dan staan later niet zij,
maar de door hen misleide arbeiders
voor het vuurpeloton.
Deze harde feiten constateer ik
met droefheid. Hoe gaarne zou ieder,
die het wel meent met ons volk het
anders zien! Wij zijn evenwel verplicht, de duidelijke feiten te erken-

nen om uit deze feiten een conclusie
te trekken.
Als eerste conclusie moet ik dan
vaststellen, dat deze houding der geheele Westeuropeesche bourgeoisie
geen verwondering wekt bij hem, die
het wezen van het liberalisme en
kapitalisme goed heeft begrepen.
Liberalisme en kapitalisme zijn internationaal. Dit beteekent niets meer
of minder, dan dat de liberaal-kapitalistische beginselen zich belichamen
in die leden van ieder volk, die door
niets dan zelfzucht en eigenbelang
worden gedreven.
De liberaal-kapitalistische geesteshouding, in deze bourgeoisie belichaamd, veroorzaakt, dat men zich
zelf niet in de eerste plaats als lid
van zijn volk ziet, maar als deelgenoot in de belangen van het wereldkapitalisme. De geschiedenis heeft
ons geleerd en de voorvallen van
vandaag leeren ons steeds opnieuw,
dat zij steeds geneigd zijn de belangen van hun volksgenooten op te
offeren aan hun persoonlijke internationale kapitaalbelangen.
Het groote voorbeeld van dezen tijd
vormt de oorlog. Toen de burgerlijke,
liberaal-kapitalistische, leidinggevende kliek in Engeland in 1939 het
Duitsche volk den oorlog verklaarde,
was dit niet In het belang der Engelsche arbeiders, noch in dat van het
Engelsche volk als geheel. Ook dit
gaat gebukt onder de gevolgen van
den oorlog. Ook over het Engelsche
volk wordt veel leed gebracht. Zijn
leiders hebben het een tijd voorspeld
van bloed en tranen. En waartoe?
Ook de Engelsche werkers waren
slechts gediend geweest door een
vrede, waarin alle volkskrachten wor-

den aangewend om socialistische welvaart te brengen. Het liberale kapitalisme zou daardoor echter vernietigd zijn. De Engelsche liberaal-kapitalistische kliek ontketende den oorlog dan ook alleen ter wille van haar
Internationale
kapitaalbelangen,
waarvoor zij volkomen bereid was, de
werkelijke belangen van het eigen
volk te verraden. Dit kwam nog uitdrukkelijker uit, toen zij tot driemaal
toe de ernstig gemeende en in haast
roerende bewoordingen gestelde vredesaanbiedtngen van den Führer van
het Duitsche volk verwierp.
Dat Roosevelt Amerika door een
jarenlange stelselmatige campagne in
den oorlog joeg, is evenmin geschied
met de bedoeling de welbegrepen belangen der Amerikaansche werkers
van een dreigenden ondergang te
redden. Toen de Italiaansche koning
met de om zich heen verzamelde
reactie zijn bondgenoot Duitschland
verried en daarmee den vernietigenden oorlog binnen de grenzen bracht
van zijn eigen land, was dit niet in
het belang van het Italiaansche volk.
De feiten wijzen dit duidelijk uit.
Maar de kapitalistische reactie in.
Italië zocht haar in het wereldkapitalisme gewortelde belangen te waarborgen tegen het waarachtige volksbelang in.
Overal en te allen tijde zal, wie
zich • één heeft gemaakt met de
machten van het anonieme wereldkapitaal, zich losmaken van het eigen
volk en dit ten bate van het wereldkapitalisme verraden.
Het is met dit onomstootelrjke feit,
waarmee in dezen tijd ook de Nederlandsche werkers rekening hebben te
houden.

Verzorgingsgedachte bij de uitvoering
der sociale wetgeving
Onlangs werd aan een arbeider, die tijdens zijn werk een lichte
verwonding opliep, en die, op weg naar den op het werk aanwezigen geneesheer, struikelde en zjjn knie bezeerde, uitkeering
krachtens de' Ongevallenwet geweigerd, hoewel hij daardoor geruimen tijd arbeidsongeschikt werd. De Centrale Raad stelde zich
op het standpunt, dat het ongeval, waarbij hij zijn knie verwondde,
hem niet was overkomen in verband met zijn dienstbetrekking.
Het betrof hier dus geen ongeval in den zin der wet. De gang naar
den geneesheer werd als een persoonlijke aangelegenheid beschouwd, ook al ontkende de Centrale Raad niet, dat deze gang
verband hield met de lichte verwonding, waarvan werd vastgesteld,
dat de arbeider deze in dienstbetrekking had opgeloopen.
Eveneens werd geen uitkeering toegekend aan een arbeider, die,
toen hij daartoe opgeroepen zich op het werk naar een keet van
de Eerste Hulp bij Ongelukken begaf om zich daar door den
controleerend geneesheer te laten verbinden in verband met een
hem reeds eerder overkomen ongeval, onderweg struikelde en
daarbij eenige ribben kneusde. Ook hier werd geen verband met
de dienstbetrekking aangenomen, alhoewel de werkgever verplicht
bleek, de bij het werk betrokken arbeiders zoo noodig in bedoelde
keet geneeskundige behandeling te laten verleenen.
Het lijdt geen twijfel, dat dergelijke uitspraken, hoewel naar
de letter van de wet juist, zeer onbevredigend aandoen. Zij druischen lijnrecht in tegen de sociale opvattingen, welke ten grondslag dienen te liggen aan een wet, die ten doel heeft den arbeider
schadeloos te stellen, wanneer hij buiten zijn schuld tijdelijk zijn
loon derft.
Een bespreking tusschen het Nederlandsche Arbeidsfront en de
Rijksverzekeringsbank heeft reeds tot resultaat gehad, dat ten
aanzien van een aantal met name genoemde gevallen, waarin
voorheen een verzoek om uitkeering werd afgewezen, omdat formeel gezien niet aan de letter van de wet was voldaan, een zeer
soepel standpunt wordt ingenomen. Door het aanleggen van een
meer sociale maatstaf zal worden voorkomen, dat de arbeider in
de betreffende gevallen zijn recht op uitkeering ziet verloren gaan.
Wil de arbeider zich in eigen volk geborgen weten, dan zal
echter bij de uitvoering der sociale wetten de verzorgingsgedachte
zoo veel mogelijk op den voorgrond dienen te worden geplaatst.
Niet slechts in beperkte mate en in eenige met name genoemde
gevallen, doch over de geheele linie zal'zich deze verzorgingsgedachte, niet het minst bij degenen, die met de uitvoering der wetten zijn belast, moeten baanbreken.

Overzicht tijdens de redt: van aen Leiaer Arbeidsgebied Jeugd, Th. C. J. Knol.
(Foto C.N.F./Schipper)

Overzicht in het Concertgebouw tijde ns den dag van de Jeugd.
(Foto: C.N.F./A. G. Swart)

Overzicht van de bijeenkomst in Den Haag op 21 Maart j.l.

„Wij zijn er en wij willen wat te
zeggen hebben! Wij weten, dat wij
iets kunnen. Geef ons de jeugd en wij
maken een nieuw volk!", slingerde
hartstochtelijk de leider van het
Arbeidsgebied Jeugd van het Nederlandsche Arbeidsfront, Theo Knol, de
ademloos luisterende zaal te Utrecht
In, waar op plechtige wijze de „Week
der werkende Jeugd" werd geopend.
Knol's rede was die van een vurig,
overtuigd socialist van de jonge garde. Hij heeft iets te zeggen en hij
zegt het, op zijn eigen wijze. Maar
hij eischt in de eerste plaats van de
Werkende jeugd, dat zij zich positief
inzet als de jonge garde van de volksgemeenschap en stelling neemt tegen
Amerikanisme en bolsjewisme en
daarnaast, dat het volgende in Nederland zal worden ingevoerd:

(Foto C.N.F.)

1. algemeene beroepskeuze voor een
ieder, die de lagere school verlaat;
2. leerlingstelsel en
leerovereenkomst;
3. van Staatswege behoorlijke en
uitgebreide hulp aan begaafde
jongeren;
4. nieuwe
vacantieregeling
voor
jeugdige werkers;
5. uitgebreide, regelmatige medische
keuring en controle.
Met deze concrete eisenen formuleerde Theo Knol het aandeel, dat
het Arbeidsgebied Jeugd in den
socialen opbouw wenscht te hebben.
Daar ~tond hij, de jonge idealist,
— en vóór hem, op de eerste rij, zat

de oudere idealist, leider Woudenberg. Twee generaties -r- één ideaal:
de toekomst van ons volk te helpen
bouwen en de werkende jeugd daarin haar eervolle, groote kans te
geven.
„Gij jongeren moet met uw bruisende geestdrift, met uw jeugdig
élan tot ons komen. Wij kunnen dan
al onze ervaringen en capaciteiten
gebruiken om uw daadkracht langs
goede banen te leiden", aldus de Arbeidsfrontleider en warm vriend van
werkend jong Nederland, toen hij —
na Knol — het woord richtte tot de
jeugdige kaderleden. Herhaaldelijk
werden beide redevoeringen door instemmend geklap onderbroken, omdat zij vertolkten hetgeen in dezen
lentetijd van het vijfde oorlogsjaar
leeft in de ongeteld vele jongeren,

die slechts één parool kennen: Plicht
en
voorwaarts!
Ditzelfde kwam indrukwekkend tot
uiting tijdens de groote jeugdmanifestatie in het Concertgebouw te
Amsterdam, waar op 21 Maart de
„Dag der Jeugd" werd gevierd.
Jeugd — de lente van het volk!
Op stijlvolle en onvergetelijke
wijze getuigden daar de verschillende jeugdorganisaties van haar ontembaren wil het volk te dienen en
van haar taak, waartoe zij geroepen
zijn.
Aangrijpend klonk het schoone gedicht van Kettmann Jr.: „De Jeugd
is opgestaan!", voorgedragen door
een jonge adspirant-hopvrouw van
den Arbeidsdienst, door de stampvolle, -muisstille zaal van het groote
Concertgebouw. Men voelde de tril-
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Tand en en
Er zijn nog gruwelkamers In Nederland, ofschoon de foltering, zooals die
eertijds in de beruchte Gevangenpoort te Den Haag plaats vond, reeds
lang tot het verleden behoort.
Wanneer ge des morgens omstreeks
acht uur een aantal menschen met
min of meer bedrukte gezichten voor
een deur ziet staan wachten, tien
tegen één, dat daar dan een tandarts
spreekuur houdt.
Tandartsen! Een waar schrikbeeld
vormen zij voor de menschen. Liever
heete kamillen en allerlei andere
huismiddeltjes dan naar een tandarts. Een goede mondverzorging Is
van groot belang voor de volksgezondheid, dit wordt nog maar al te
vaak vergeten. En wanneer dan eindeli.ik niets meer helpt, dan volgt een
zware gang naar den tandarts. Het
belletje in de wachtkamer kan in dit
verband worden gezien als de eertijds
zoo gevreesde duimschroeven, de stoel
als de pijnbank en de blinkende instrumenten L.IS even zooveel folterwerktuigen. De behandelkamer is al
dikwijls getuige geweest van heel wat
hartverscheurende
tooneelen
en
menig patiënt kwam er binnen met
het overschot van wat eens een gebit
was, om eenigei. tijd later te vertrekken zonder één enkelen tand. Maar
zie. de wetenschap is vergevorderd:
binnen enkele weken voorziet zij het
slachtoffer van een fonkelnieuw gebit mooier misschien dan er ooit in
zijn of haar mond heeft gezeten
Behalve den tandarts is er nog een
werker, die een zeer groot aandeel
heeft aan de vervaardiging van het
nieuwe gebit, een werker, die zijn arbeid verricht, zonder dat hij dengeen,
voor wien hij het vervaardigt, ook gezien heeft. In een kleine werkplaats
temidden van talrijke instrumenten,
potten en andere materialen werkt
hrj uur aan uur, dag aan dag aan
kunstgebitten. Waar hij ook kijkt,
overal liggen en staan gebitten of
onderdéelen daarvan.
Dat is de tandtechniker. Een dankbaar beroep, want hij weet, dat hij
vele menschen gelukkig maakt. Zou
hij niet werken, dan zouden duizenden gedoemd zijn hun leven lang met
een tandeloozen mond te loopen Op
een gipsmodel, een eenvoudige harde
substantie moet een gebit worden gemaakt. Wanneer men meent, dat dit
een kwestie zou zijn van een aantal
automatische bewegingen van routinewerk, dan vergist men zich schromelijk.
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^aarlijk — die jeugd is opgestaan!
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Uit het negatieve model, dat wordt
verkregen doordat de tandarts den
patiënt laat „happen", moet een positief model worden gemaakt. Diï geschiedt door het gieten van gips in
den negatieven afdruk. Met vaste
hand giet de tandtechniker het gips
In het model. Eén luchtblaas, een
moment van onbedachtzaamheid en
de afdruk mislukt. Is dit model hard
geworden, dan komen hierop de z.g.
waswallen. het materiaal, waarin de
tanden moeten worden vastgezet.
Even wordt het werk van den tandtechniker onderbroken, want nu is
het weer de tandarts, die controleert
of de maat juist is. En dan gaan de
vaardige handen van den tandtechtiiker aan den gang.
In een articulator, een geniaal uitgedacht apparaat, dat de bewegingen
van een kaak precies' nadoet, wordt
het model vastgezet om verder bewerkt te .worden. Na een aantal handelingen is dan eindelijk het moment,
waarop de tanden in den waswal wor- .
den bevestigd. Hier moet de tandtechniker zijn fantasie laten werken.
Den patiënt, die het gebit zal moeten

TANDEN

dragen, fcent hij niet. En toch zal het
straks het gebit zijn, het werk van
den technlker, dat het gezicht van
den patiënt moet vervolmaken. Moeten de tanden precies gelijk staan of
zou het een beteren indruk geven als
hij ze een beetje ongelijk zet. Zal de
patiënt In dit laatste geval misschien
niet zeggen: „Mijn heele leven Heb ik
een leelijk gebit gehad, nu wil ik wel
eens een behoorlijk hebben, waarvan
de tanden gelijk staan".
De tandarts verschaft hem de benoodigde gegevens als kleur, vorm,
maat enz. der tanden. Hij moet dan
trachten zich den patiënt voor te
stellen, iets wat zeer moeilijk is. Dikwijls berust dit alleen maar op intuïtie
en jarenlange practijk.
Is dit eenmaal gebeurd, dan moet
nog een zeer groot aantal handelingen geschieden voor het zoo ver is,
dat de laatste hand aan het gebit
kan worden gelegd. De laatste hand,
die alles kan bederven, wat in uren
van moeizaam werken werd opgebouwd. De vingers van den tandtechniker zijn eigenlijk ook fijne instrumenten, waarmee hrj precies aanvoelt hoever hij -kan gaan bij het afschuren en polijsten van het kunstgebit. Te weinig, de drager ervan zal
dan schelden op alles wat tandarts
heet. daar het gebit dan veel te
plomp en te dik is; te veel, en het gebit zal in den mond van den patiënt
rammelen a^ een Ford anno 1929. Er
is dan bijvoorbeeld een gaatje in de
gehemelte-plaat van het gebit, waardoor het niet meer vastzuigt
Eindelijk ligt daar dan een glanzend gebit Het zal zijn weg vinden
naar den mond van den patiënt, en
zijn familieleden zullen zeggen:

„Gunst opa, u ziet er twintig jaar
jonger uit!" Dan weet de tandtechniker, dat zijn werk niet tevergeefsch
was, dat zijn werk goed was. Het Is
een dankbaar beroep, ook al ziet hij
er zelf dan ook niet direct de resultaten van. Ook hij vormt een onmisbare schakel in dat groote geheel, dat
volksgemeenschap heet. Zijn arbeid
i- even onmisbaar als die van eiken
anderen, werker.
Wat de opleiding tot tandtechnicus
betreft, kan nog worden medegedeeld,
dat deze zoo hier en daar zonder
vaste Irjn plaats vond, hetzij bij een
tandarts of tandheelkundige, hetzij
op een zoogenaamd tandtechnisch
laboratorium, waar gebitten gemaakt
worden voor meer dan één tandarts.
Sinds korten tijd is er nu een ontwerp-regeling bij het Departement
Ingediend, welke beoogt het beroep
als zoodanig vast te leggen, dus wettelijk te erkennen, doch welke bovenal de opleiding regelt. Aan deze ontwerp-regeling heeft het Nederlandsche Arbeidsfront naast Medisch
Front en in samenwerking met de
Tandartsenkamer.
een werkzaam
aandeel gehad en heeft tevens de
mogelijkheid geopend om die tandtechnici. welke zich volgens de ontwerp-regeling wenschen te bekwamen
tot „gezel" of „meester", in de gelegenheid te stellen, cursussen te volgen Mede in verband met de oprichting van den Raad voor de Vakopleiding en eenige misverstanden, welke
nog uit den weg moeten worden geruimd, is de aanvang van dezen cursus
vertraagd, doch dat neemt niet weg,
dat een goede opleiding tot Tandtechnicus reeds thans „gewaarborgd"
is te noemen.

In eindelooze rijen liggen de kunsttanden gereed. Bij elk gebit worden tanden
biiaezocht die wat kleur betreft met de nog in den mond aanwezigen overeenkomen.
(Foto A.P.-Archief)

Delft:
Sporttondsenbad:
avonds van 8.4S—8.15 uur.

Dinsdag».

Dordrecht: Sportf ondsenbad: Woenadagsavonds van 7.16—8.16 uur.
Eindhoven: Sportf ondsenbad: Donderdagsavonds van 8.30—9.45 uur.

Llncke. Aanvang 7-30 uur. Toegangsprijs 30 cent voor N.A.F.-leden en 46
cent voor niet-leden,

Voorstellingen met het orkest
van John Kristel
zang van Etty Orally

(Provincie Utrecht).
Driebergen: Dinsd. 11 April NUtsgobouw.
Wijk bU Duurstede: Woensd. 12 April
Bonösgebouw, aanvang 6 en 8 uur.
Soest: Donderdag 13 April CityTheater. (Aanvang 6 uur).

Toegangsprijs 80 et. voor N„A.F.-leden
en /1.10 voor nlet-leden
Aanvang der voorstellingen half acht
des avonds.
Deventer: Zaterdag l April Schouwburg.
Almelo: Zond. 2 April 't Groenendal.
Enschede: Maand. 3 April Groote
Schouwburg.
Hengelo: Dinsdag 4 April Concertgebouw.
Zwolle: Woensdag 5 April, Schouwburg Odeon.
Assen: Donderd. 0 April Concerthuls.
Groningen: Zaterd. 8 April Schouwburg.
Leeuwarden: Zond. 9 April Harmonie.
Hilversum: Dtnsd. 11 April Theater
Gooiland.
Bussum: Woensd. 12 April Concordla.
Haarlem: Donderd. 13 April Schouwburg.

Zondag Z April 1944.
Rotterdam:
Arena-Theater.
Film
VAARWEL
VRIJGEZEL (Polterabend), mét Camilla Horn en R. A.
Roberts (toegang alle leeftijden).
Amsterdam:
Rialto-Theater.
Film
ILLUSIE (IHuslon) met Brigitte Horney
en Johan Heesters (toegang 18 jaar).

Revue „De Gouden Klomp"
met KEES MANDERS
en vele andere De kenden.
Toegangsprijs 80 et. voor N.A.P.-leden
«n ƒ 1.10 voor nlet-leden.
Aanvang der voorstellingen hall aclit
des avonds

Zondag 9 April 1944:
Rotterdam:
Arena-Theater.
Film.
„PANTSERKRUISER
SEBASTOPOL"
(Weisse Skiaveu), met Camilla Hom en
Werner Hinz. (Toegang 18 Jaar.)
Rotterdam: Colosseum-Theater. Film
„ALS VROUWEN REGEEREN" (Frau
am Steuer), met Llllan Harvey en Wllly
Pritsch. (Toegang alle leeftijden.)

Rotterdam: Oostelijk Zwembad: Maandagsavonds van 8—9 uur; Sportfondsenbad: Maandagsavonds van 7—8 uur.

Den Haag: Asta-Theater. Film „MANNEN UIT ÉÉN STUK" (Mann für Manu),
met Gustav Knuth en Gisela Uhlen.
(Toegang 18 jaar.)

Maandags-

Schiedam:
Passage-Theater.
Film
„LAND ZONDER VROUWEN" (Frauen
für GolderüiiU), met Viktor Staal en
Karin Heiberg. (Toegang 18 Jaar.)
Toegangsprijs 40 cent per persoon.
Aanvang der voorstellingen 10.15 uur
voormiddag.

Meppel: Maand. 3 April Zaal Ogterop.
Steenwijk: Dinsdag 4 "April Schouwburg v. d. Woude.
Hebren veen: Woensdag 5 April Nieuwe
Schouwburg.
Sneek: Donderd. 6 April Amicltia.
Harllngen: Zaterd. 8 April Schouwburg.
Fraueker: Zond. 9 April Koombeurs.
Kampen: Maand. 10 April Clty-Theater.
Apeldoorn: Olnsd. 11 April Tivoll.
Doetlnchem: Woensd. 12 April Scala.
Zutphen: Dond. 13 April Schouwburg.

Voor alle voorstellingen zijn
kaarten verkrijgbaar Dij de bekende adressen, de plaatselijke
N.A.» .-kantoren, de Sociale Voormannen en N.A.F.-boden. alsmede aan de zaal

Bonte Radio-avond
te Amsterdam
op Dinsdag 11 April, des avonds om
7 uur precies. In Bellevue, ingang Leidschekade.
Medewerking verleeneu: het Anuisemeiitsorkest o.l.v. Elzard Kuhlman;
Luclano, mondharmonlcavlrtuoos; Tonny
Hartvvegcr met Weensche liedjes; Sandor
Sipos, de bekende xylofonist het Septet
van Jonny Omhach.
Toegaugskaarten a ƒ 1.— voor leden
en /1.40" voor nlet-leden, bij het V en
A-huisje, Leidscheplein en
Plantage
Fraiischelaaii 9.

Zwemonderricht

(2e Paaschuur, in het

Alkmaar: Overdekte Badr en awemïnrlchting Eiken Donderdagavond van
7.3O—8.30 uur.

opera „Pra
de Kamer-

Kinderen beneden den leeftijd
van 14 Jaar hebben — uok ondet
gelelde — volgens de nieuwe bepalingen tot nevenstaande voorstellingen geen toegang.

Filmvoorstellingen
Frau Luna
met Lizzl Waldmuller en Theo Llngen.
Toegang 14 jaar Een amusante film
met onvergetelijke melodieën van Paul

Schiedam: Sportf ondsen bad: Maandagsavonds van 7—8 uur.
Utrecht: O.Z.E.B.l.: Donderdagsavond*
van 6.30—8.3O uur.
Venlo: Sportfondsenbad,
avonds van 6—7.30 uur.
Zwolle: Sportfondsenbad.
avonds van 7.30—8.30 uur.

Zaterdag»-

Wij maken er nog op attent, dat gezwommen kan worden door leden van
het N.A.F, en hun hulsgenooten. alsmede door nlet-leden.
Op vertoon van het lldmaatschapsboekje van Het Nederlandsche Arbeidsfront kunt u aan de desbetreffende
provinciale bureaus of kringkantoren
van het N.A.F. de zwemkaarten afhalen;
op vertoon waarvan u op bovengenoemde zwemuren reductie hebt op de toegangsprijzen van het bad.
Men wordt verzocht zeil nanddoek,
badgoed en zeep mede te brengen.
De toegangsprijs bedraagt: voor kinderen tot en met 13 Jaar van leden
van het N.A.F. 10 cent; voor die van
nlet-leden 15 cent; volwassenen, lid van
het N.A.F.: 15 cent; nlet-leden 20 cent.
Een uitzondering wordt gemaakt voor
de plaatsen Leeuwarden. Arnnem, Groningen (Noorderbad). Hier bedraagt de
toegangsprijs respectievelijk 12*. 16, 17t
en 20 cent.

Door „Vreugde en Arbeid" wordt voor
materiaal en oefenmeesters gezorgd.

Internationale bolcswedstrijden
Na een langen tijd van onderbreking
Is het de af deeling Lichamelijke Opvoeding mogen gelukken wederom een
Internationalen bokswedstrijd In ons land
te organlseeren, waar zeer belangrijke
partijen tegen elkander zullen uitkomen.
De wedstrijden vinden plaats in het
Concertgebouw te Amsterdam op Woena-'
dag 5 April, aanvang des avonds 19 uur.
zaal open 18.30 uur. Tegen elkander zuilen uitkomen:
LUC van Dam. mlddengewlcht-kamploen van Nederland, tegen Henrl Lagrou, officieel kampioen van Vlaanderen (10 ronden van 3 minuten); Nol
Klein, Holland, ^ tegen Cyrlel Deventer,
België (8 ronden van 3 minuten);
Sprenkels, Holland,, tegen John Letrol,
België (6 ronden van 3 minuten);
Hoogstraten, Holland, tegen Fagardo,
België (6 ronden van 3 minuten).
Prijzen der plaatsen:
Ring speciaal
Ring
Balcon Ring
Ie Rang
BaZcou
,

Leden
ƒ2.00
ƒ2.00.
ƒ1.50
ƒ1.50
.'. ƒ1.00

Niet-leden
ƒ6.50
ƒ450
ƒ 3.5O
ƒ2.50
ƒ1.50

Voorverkoop: Stedelijk N.A.F.-kautoor.
Plantage Franschelaau 9 en het V. en
A.-Huisje op het Leidsohepleln, alsmede
aan het Concertgebouw.»

Wandelmarsch
Ook dït Jaar zullen wederom wandelmarschen worden georganiseerd. De
eerste vindt plaats op 10 April a.s. en
wordt gehouden In de omgeving van
Amsterdam over een afstand van pl.m.
20 km.; des morgens om 10 uur wordt
gestart van Sciilnkelhaven (Amstelveeuscheweg). De prijs van deelneming bedraagt voor leden van het N.JVJP.
45 cent p. p. en voor uiet-leden 56 cent,
Indien zij individueel medeloopen: In
groepsverband bedraagt de prijs slechts
40 cent p. p. Aanmelding en nadere inL
Sted. N.A.F.-kantoor, Plantage Fransciielaan 9; V en A.-Huisje, Leidscheplein;
sociale voormannen.

Zwemmen
In verband met de vele wijzigingen,
die den laatsten tijd ontstaan zijn In
de zwemuren. welke „Vreugde en Arbeid"
organiseert In
onderstaande
plaatsen, doen wij nierbij nogmaals een
opgave volgen van de tijden en ^jfibatsen. waar tegen zeer gereduceerde prijzen gezwommen kan worden Voor hen,
die de zwemkunst nog niet machtig
zijn. bestaat de gelegenheid tot GRATIS

Operavoorstelling
te Rotterdam
op Maandag 10 April 1944
dag), des vooruiiddags 10
Arena-Theater.
Opgevoerd wordt de
Diavolo" van Auber door
opera o.l.v. Jaap Kool.

Gouda: Spaardersbad: Donderdagsavonds van 6.15—8.16 uur
Groningen: Helpertmd: Woensdagsavonds van 7—8 uur; Noorder bad: Dlnadagsavonds van 6—6.46 en 8—9 uur.
Den Haag: Bosch bad: Woensdag»,
avonds van 8—B uur; De Regentes:
Maandagsavonds van 7.30—8.45 uur.
Haarlem: Sportf ondsenbad: Dinadagaavonds 6.45—7.45 uur.
Heerlen: Sportlondsenbad: Woensdagsavonde van 7—8 uur.
Hilversum: Overdekte Z weminrichting: Zaterdags van 8—10 uur.
Leeuwarden: De Overdekte Zwemlnrlohtlng
te
wegens
brandstoffeuschaarschte tot nader order gesloten.
Nijmegen: Sportfondsenoad: Vrijdagsavonds van '8.30—9.30 uur.
Lelden: Overdekte Z weminrichting:
's Woensdagsavonds van 6 30—6.30; 8.46
—10 uur en Zaterdagsavonds van 7—8
uva.
Maastricht: Sportf ondsen Bad: Donderdagsavonds van 7.45—8.46 uur en
Vrijdagsmlddags van halt 5 tot halt 6.

Te Groningen tot het deelnemen aan.
Tennis, Athletiek en Klein Terrelnspel;
Jnl. en aanm. bij het Prov. Bur., Westerkade 10, Groningen.
Te Appingedam tot net deelnemen
aan Klein Terreinspel; Inl. en aanm. bij
het pi. kantoor, Broerstr. 16.
Te Muntendain tot het deelnemen
aan Athletiek; ml. en aanm. bij het
pi. kantoor. Beneden Verlaat 71, Veendam.

t

Amersfoort: Sportf ondsenbad: Dlnsdagsavondg van 7.15—8.16 uur.
Amsterdam: Zulderbad: Dinsdags- en
Donderdagsavonds van 7—9 uur; Sportfondsenbad-West: Dinsdags van 7—9
uur; Sporttondsenbad-Oost: Dinsdags
van 8—9 uur.
Apeldoorn: Hier Is het zwemmen tengevolge van Kolenschaarschte tot nader
order gestaakt.
A r n h e m : Sportl ondsenbad: 'sMaandagsavonds van 6.45—7.45 uur.
Breda: Sportf ondsenbad: 'sMaandagsavonds van 8.45—9.45 uur.

Zomersportcursussen
Athlctiek voor dames en neeren,
Tennis voor dames en heeren.
Klein Terrelnspel voor dames, heeren
en kinderen
Atbletlek: duur van den cursus vijf
maanden: Kosten / 5.5O voor N.A.F.leden en t 6.76 voor nlet-leden.
Tennis: duur van den cursus zeven
maanden; kosten voor N.A.F.-leden van
ƒ 10.— tot ƒ 20.—; voor nlet-leden van
ƒ16.— tot ƒ 25.^.
Klein Terreinspel: zie Athletlek,
Te Amsterdam bestaat de mogelijkheid tot het deelnemen aan Tennis,
Athletiek en Klein Terreinspel; uil. en
aanm. bij Prov. Bureau, Prins Hendrikkade 49; Sted. N.A_F.-Kantoor, Plantage
Franscnelaan 9 en het Vreugde en
Arbeld-hulsje op het Leidscheplein
Te Assen tot het deelnemen aan Tennis; tol en aanm. bij het Prov. Bureau.
Javastraat 2—4 te Assen.
Te Den Haag tot het deelnemen aan
Tennis, Athletiek en Klein-Terreinspel;
aanm. en ml. bij Prov. N.A.F.-Bureau,
Van Vollenhovestraat 26 te Rotterdam
en Stedelijk N-A-pr-Kantoor. Dr. Kuyperstraat 10.

BONTÉ ZATERDAGMIDDAG.
Voor bewoners van Zuid-Holland bestaat de mogelijkheid om deel te nemen
aan een Bonte Zaterdagmiddag In
Studio A van den Nederlandschen Omroep te Hilversum en wel op 15. April
a.s tol. en aaum, bij het Sted. kantoor
van het N.A.P., Dr. Kuyperstraat 10,
alsmede het V. en A.-Hulsje op den
Hofweg.
BELANGRIJK VOOR ONZE VACANTIEGANGERS VAN AMSTERDAM EN DEN
HAAG.
De aanvragen tot het reserveeren van
plaatsen in onze vacautie-oorden worden dan slechts In behandeling genomen, wanneer de aanmelding geschiedt
op de daarvoor bestemde formulieren.
Deze formulieren zijn gratis verkrijgbaar aan de Provinciale en plaatselijke
kantoren, dienst „Vreugde en Arbeid"
te Amsterdam en Den Haag, alsmede
aan de V. en A.-Huisjes In deze belde
steden.

-

ARBEIDSVERHEFFINC
n.

Het scepticisme der werkgevers.
nieuwen tijd: die der gemeenschap en
Tal van arbeiders mogen dan al der onderlinge samenwerking aller
wantrouwend staan tegenover de ge- werkers.
Maar evenmin als het wantrouwen
dachte der samenwerking voor een
gemeenschappelijk doel, ook een der arbeiders gerechtvaardigd is,
groot deel der werkgevers, der onder- evenmin is het scepticisme der werknemers is in dit opzicht nog zeer gevers dit. Want ook te hunnen opsceptisch. Ook dat is niet verwon- zichte moet het worden gezegd r de
maatschappelijke en economische
derlijk.
In een wereld, die door het liberale ontwikkeling heeft nu eenmaal een
kapitalisme beheerscht wordt, waarin volkomen nieuwe ontwikkeling ingehet individualisme ten troon zit en leid, waarin de oude opvattingen van
het eigenbelang den scepter zwaait, een voorbij en tijd niet meer passen.
De arbeidsverheffing is er op gewaarin de eene mensch den anderen
een wolf is, geldt nu eenmaal de stelregel: vreet, of wordt gevreten! Ook
de handelingen der werkgevers moesten wel door dezen stelregel worden
bepaald.
Zij waren onderling in een vaak
moordenden concurrentiestrijd gewikkeld, die geen landsgrenzen kende,
De groote trein heeft mij jagend
die van een volksgemeenschap niets
wist. en die dagelijks ook hun be- door de langzaam opklarende Maartstaan bedreigde. Zoomin als de ar- morgen met zijn wervelende sneeuwbeiders ondervonden de bedrijven als buien over het Veluwsche land naar
zoodanig doelbewuste ondersteuning Zwolle gebracht. Het locaaltje zal me
van den staat. Daar deze soms ge- straks verder naar Kampen expegeven werd. was het — evenals bij dieeren. Daartusschen is een uurtje
de sociale wetgeving — louter brok- vrijaf; komt een mensch wel toe, die
kenwerk, zonder eenig systeem, en van Amsterdam tot Zwolle heeft moevaak met evenveel schade voor den ten staan, dan moet je geen pers- en
een als voordeel voor den ander. Ook propagandaman tegen het lijf loopen,
de ondernemers stonden in de maat- die van plan is een filmappèl te gaan
schappij, zoo goed als ieder ander, leiden in een fabriek.
Fümappèl, pieker ik, terwijl we saalleen: ook zij waren geheel op zichzelf aangewezen. En bovendien waren men door de Zwolsche straten op de
mij onbekende bestemming afzij steeds in stijgende mate onder- voor
stevenen.
Een filmappèl, ze ontdekken
worpen aan de dictatuur van het
alle dagen wat nieuws — als het
bankkapitaal, dat hen naar welge- toch
ook maar wat goeds is.
vallen kon maken en breken en waar- nu„Nog
nooit meegemaakt, hè?", zegt
van zij op straffe van ondergang de de propagandaman
naast me, die mijn
aanwijzingen dienden te volgen. De gedachte schijnt te
raden, „wacht
moderne plutocratie stelde zich boven maar es, je zult wat zien."
hen. zooals zij zich boven de arbeiIk zeg niets. In de eerste plaats
ders hadden gesteld. Ook hun ver- jaagt
de Maartsche bui door de Zwolhouding tot de arbeiders werd ge- sche straten,
waardoor je al werk gedicteerd door de meedoogenlooze
hebt om niet het slachtoffer van
wetten van het liberaal-kapitalisti- noeg
een verraderlijke vlaag te worden, en
sche systeem. In het algemeen waren bovendien, als een propagandaman
de ondernemers gedwongen, hart en zegt: je zult .wat zien — nu dan denkt
gevoel het zwijgen op te leggen. Was een redelijk denkend mensch, ja
er bij de kleine ondernemingen van manneke, propaganda dat zit je nu
eertijds nog sprake van een persoon- eenmaal in het bloed — groote verajk-menschelrjke verhouding tusschen wachtingen
wekken, een beetje fanbaas en knecht, patroon en arbeider,
een verhouding, die de hardheid van
het systeem ietwat vermocht te verzachten, bij de groote bedrijven van
later tijd verdween iedere persoonlijke noot en werd deze vervangen
door louter zakelijkheid. Daar zijn de
arbeiders slechts leverancier van een
waar: arbeidskracht, die uit zakelijke
overwegingen nu eenmaal zoo goedkoop mogelijk moet worden ingekocht. Daar is ook de bedrijfsleider
niet meer de zelfstandige ondernemer, die zijn hart nog wel eens kan
NZE weg voert ons dit keer naar
laten spreken, en zich terwille van
de waterrijke gebieden van noorzijn arbeiders persoonlijke offers ge- delijk Brabant, naar een klein vestroosten, maar eveneens slechts een tingstadje, dat in lang vervlogen
employé, wiens bekwaamheid wordt eeuwen menigmaal een rol heeft gebeoordeeld en wiens positie dus af- speeld in onze vaderlandsche historie,
hangt van het cijfer der netto-winst. maar dat nu, stil en schijnbaar verDaar wordt iedere menschelijkheid geten, midden in het vlakke land ligt
gedood door het onpersoonlijke aan- te droomen. Het is vinnig koud, een
deelenbezit: door de koude, leven - flets Maartzonnetje worstelt kansloos
looze machinerie der internationale met een mistroostigen nevel, die
beursnoteeringen.
zwaar op het landschap drukt. De
En waar een ondernemer, bedrijfs- welwillende chef van het naastbijgeleider, directeur er toch in slaagde, legen stationnetje heeft ons boven op
ondanks alles, m zijn arbeiders men- een stapel postzakken een plaatsje
schen van vleesch en bloed te blijven bezorgd op een platte boerenkar met
zien, in plaats van louter cijfers op één paard. En zoo houden we dan na
zijn onkostenrekening — wat kon hij een stief kwartierke rijdens, doorgedan nog werkelijk doen? Vaak stuitte kleumd doch overigens weibehouden,
zijn goede wil ook nog af op het onzen intocht in Heusden, dat echter
stugge wantrouwen zijner arbeiders foor het Arbeidsfront niet vergeten
zelf. Ook bij hen vond de goedwil- wordt en waar voor onzen strijd voor
lende werkgever begrip noch steun, de sociale rechtvaardigheid méér bevoor goede bedoelingen, noch voor langstelling bestaat dan menigeen zou
zakelijke moeilijkheden. De arbeiders denken.
voelden zich nu eenmaal nooit deelen
De spreker van dezen avond is, kovan een grooter geheel, mede-verant- mende uit een andere richting, reeds
woordelijk voor het welzijn van het per bus gearriveerd en wacht ons in
bedrijf als zoodanig. Zij waren in hun het grootste hotel ter plaatse. De opeigen oog ook slechts: loonarbeiders, komst is niet onbevredigend, grootenen geen: medewerkers. Het is dan ook deels buitenstaanders, die koude,
In het geheel geen wonder, dat tal duisternis en stille terreur hebben gevan ondernemers, bedrrjfschefs, di- trotseerd om hier iets meer te hooren
recteuren, op grond van hun erva- over onzen strijd, die ook de hunne
ring en aan alle kanten gebonden als is. Het zijn vrijwel allen mannen in
zij zijn, nog ietwat sceptisch staan de volle kracht van hun leven, die
tegenover de waarheid van den sinds jaren hun brood verdienen met

richt, binnen de bedrijfsgemeenschap
het bewijs te scheppen voor de erkenning van de menschenwaarde van
den werker.
Als zoodanig omvat zij:
Zorg voor de arbeidsomgeving.
Zorg voor de veiligheid.
Zorg voor de gezondheid
Zorg voor den technisch juisten
gang van zaken In het bedrijf.
Zorg voor de Juiste personeelsverhon dingen.
Zorg voor de jeugd.
Zorg voor de werkende vrouw.
En een bedrijfsvoerder en volgmanschap, die onvoorwaardelijk samenwerken.

IMPRESSIE VAN EEN ZWERVEND
ARBEIDSFRONTMAN
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e, een beetje hoera. Maar daar pak
je me toch niet mee.
Even later staan de propagandaman
en zijn onverwachte gast in een donker gemaakte fabrieksruimte. Kisten
staan opgestapeld. Flesschen in drie
gelederen verstijfd, staan langs de
wanden opgesteld. Een geheimzinnig
apparaat is bezig via een ingewikkeld
buizenstelsel sommige van die flesschen van wie weet wat voor vocht
te voorzien. Zoo dat ts dus alles.
Nee, dat is het niet, want dan ontdekt het oog, dat langzamerhand aan
het donker went, ook nog wat meer.
Zes rijen ruw-houten banken zijn
achter elkaar opgesteld. En op die zes
rijen banken zitten ze bij elkaar, de
werkers uit dit bedrijf, wachtend op
de dingen, die over een paar minuten
komen zullen. De operateur heeft zijn
filmscherm opgesteld. De lamp in het
filmtoestel flitst aan.
Meest jonge kerels met jolige koppen zijn het, maar ook ouderen, die —
och ze willen geen spelbrekers zijn en
daarom zitten ze hier — toch eigenlijk
met hun gedachten bij de dagelijksche zorgen zijn. De oudere garde, die
al zoo veel toekomstmuziek van haar
leven heeft gehoord, zal ook dit wel
weer over zich heen laten gaan.
,rArbeidskameraden" — het is de,
stem van den propagandaman, die me

noesten arbeid bij de plaatselijke
scheepswerf, de conservenfabriek of
als mandenmaker. Inderdaad, vooral
tot deze werkers heeft het Arbeidsfront veel te zeggen. En de spreker
zegt het ook. Hij spreekt taal, die verstaan wordt en hij kan dit met des te
meer overtuiging doen omdat hij hier
in zijn geboorteplaats spreekt, in het
sinds onheugelijke tijden liberaal geregeerde stadje, waar hij de sociale
verhoudingen van voorheen en thans
van haver tot gort kent.
Hij spreekt harde woorden en hij
heeft van het begin tot het einde
stevig contact met zijn hoorders, die
hun instemming niet onder stoelen of
banken steken en elkaar telkenmale
veelbeteeken'end aankijken als hij fel
van leer trekt tegen de plaatselijke
cliQues der tegenstanders van het Arbeidsfront, die als handlangers van
het hartelooze kapitalisme der westersche democratieën, zich juist in dezen
tijd één gevoelen in hun afkeer van
de door den werkenden mensch zoo
vurig begeerde sociale rechtvaardigheid.
Met nadruk stelt onze spreker in
het licht, dat deze oorlog niet zoo
maar een oorlog is zonder meer, doch
een huiveringwekkend grootsche revolutie, waarbij de werkers zelfbewust
hun lot in eigen handen nemen om
het waarachtige socialisme — geborgenheid in eigen volk -- te bevechten. Doch nu uit eigen kracht en zon-

uit mijn gemijmer opschrikt. — „We
willen vandaag niet praten, we willen
vandaag alleen maar kijken. Kijken
wat het Arbeidsfront wü en wat het
Arbeidsfront kan, als we allen onze
schouders er onder zetten."
De propagandist, zegt nog meer. Hij
dankt den bedrijfsvoerder
— een
naam, waaraan de ooren nog wennen
moeten — voor de gastvrijheid aan
het Arbeidsfront verleend.
En dan vraagt plotseling het witte
doek de aandacht. Fanfares Kondigen
„Het Arbeidsfront in den zomer" aan.
Pakt het filmpje?- Waarachtig het
pakt! De koppen van de jongens op
de houten banken wiegen niet meer.
De oogen blijven gespannen naar net
filmbeeld zien, Hollandsche plassen
met blinkende zeilen. Jolige koppen
— volgend beeld: het Limburgsche
landschap, heuvels, populieren, achterweg jes met hooiwagens en... uitgelaten vacantiegangers onder de hoede van het Arbeidsfront.
Even een geschuif el — een paar, die
tot nog toe terzijde stonden, schikken
ook bij op de banken. Waarom ook
niet. En ondertusschen wisselen de
beelden elkaar af. Atteenr'de ondertoon blijft dezelfde — overal werkers,
die er eens uit zijn. Sportieve wandelaars, zingende ateliermeisjes op weg
naar bosch en hei, tot dat de laatste
tien minuten film de werkers terugroept tot de werkelijkheid van de fabriek.
De werkelijkheid van de fabriek.
Maar is dat wel de eenige? Als de trein
later tusschen de weiden door in de
richting Kampen jaagt, zie ik het beeld
van de geïmproviseerde filmzaal nog
eens in mijn herinnering herleven. Zal
er ook bij die werkers iets blijven
hangen? Bij de jongeren wellicht wel,
•maar bij de ouderen? Het verleden
heeft ze al zoo veel schoone droomen
te droomen gegeven. Zal dit ook niet
een droom blijven?
De grondslag voor het antwoord op
die vraag wordt wellicht ook door de
reizende film van het Arbeidsfront gelegd. Vandaag hier, morgen daar.
Mits de werkers begrijpen, het is niet
alleen kijken, maar ook doen. Zelf de
toekomst opbouwen, ook de toekomst
van de vrije-tijd-besteding. Het Arbeidsfront reikt hun de hand. Waarom zouden ze die niet grijpen?
der de lieden, die er vroeger geen kans
toe zagen, hoewel ze er tientallen jaren lang alle gelegenheid toe hadden.
Wie zou er voor de werkers moeten
opkomen als Het Nederlandsche Arbeidsfront er niet was? Hier draait
alles om en er is maar één antwoord:
niemand! Dat dit ook den werkers
hier in het zaaltje klaar voor oogen
staat, blijkt aanstonds bij de gedachtenwisseling. Van alle kanten komen
de vragen los, die door den spreker
afdoende worden beantwoord. Vrijuit
bespreekt men eikaars moeilijkheden,
wisselt ervaringen uit en men toont
vooral levendige belangstelling voor
het onvolprezen werk van de sociale
voormannen. Het blijkt, dat er ojbk
hier op sociaal gebied reeds het een
en ander is bereikt, dat voorheen tot
de onmogelijkheden werd gerekend.
Zoo heeft de scheepswerf thans een
prima schaftlokaal en men verstrekt
er bovendien tegen civielen prijs
overalls en klompen aan de werkers.
Met de andere bedrijven bestaat er
nog weinig of geen contact, maar men
is vol goeden moed.
Als de vergadering geëindigd is verklapt de spreker ons, dat hij het op
zijn tooneeltje extra koud heeft gehad. Maar hij heeft het er graag voor
over gehad, want achteraf blijkt, dat
wij ons in het bezit van een
gansche schare clandestiene toehoorders mochten verheugen, die, gedekt
door het beschermende duister, aan
de geopende achterdeur hebben staan
luisteren. En in het aangrenzende
zaaltje, waar eveneens een vergadering werd gehouden^ was het na vijf
minuten reeds muisstil. Waarlijk geen
wonder, gezien het formidabele stemgeluid van onzen spreker.
Een goed teeken. Ook hier in het
Land van Altena c/ann we voorwaarts
— met terreinwinst!

VROUWEN
SOCIALISME IN HET
DAGELIJKSCH LEVEN
Toen de luisteraarsters en luisteraars in de radio-toespraak van kameraad Zwertbroek Zondag 19 Maart
Li. de stelling hoorden verkondigen,
dat socialisme betracht moet worden
in het dagelijksche leven wil het een
levende werkelijkheid zijn en doordringen tot alle lagen der gemeenschap — zullen zij misschien hebben
opgemerkt: „Maar hoe kan dat, dit
is toch onmogelijk?" En zeker zullen
zij die opmerking gemaakt hebben,
die zich nimmer de moeite gaven in
het waarachtige wezen van het socialisme door te dringen. Zij hebben zich
altijd het socialisme ingedacht als
een politieke partij met een aantal
leden, die vele leuzen, vaandels en
banieren op hun propaganda-tochten
meedroegen. Zij stonden schouderophalend tegenover den strijd en de
idealen der pioniers, die zij niet begrepen of niet wilden begrijpen.
Zij waren of zijn nog steeds het
socialisme vijandig gezind, omdat de
kern er van nooit tot hen doordrong,
omdat zij niet beseffen, dat het
socialisme vóór alles moet beleefd
worden met hart, dat het den natuurlijken drang vormt van den Nederlandschen mensch naar sociale
rechtvaardigheid.
Weet gij vrouwen, wat het zeggen
wil het socialisme betrachten in het
dagelijksch leven, gij die er dag aan
dag zoo veelvoudig toe in de gelegenheid zijt? Misschien weet gij het niet,
maar toch beoefent gij het wellicht
onbewust.
Vrouwen, die met algeheele toewijding dagelijks uw gezin verzorgt en
het door duizenderlei moeilijkheden
heenhelpt, gij betracht in uw kleinen
kring, waaruit de menschen van de
toekomst moeten voortkomen, ook
het socialisme van de daad, want gij
denkt bij al uw zorgen niet aan ü
zelf; uw eigen genoegen, uw eigen
belangen, uw eigen voorkeur, worden
vooral in dezen moeilijken tijd op den
achtergrond geschoven, ja gij cijfert
n zelf weg, om uw gezin te dienen.
Wat zouden wij al een eind op den
goeden weg zijn met den opbouw van
de nieuwe orde, wanneer het socialisme in het dagelijksch leven
het
practische socialisme dus, zich ook
verder uitstrekte, buiten den huiselijken kring, wanneer de vrouwen, die
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Vrouwen en meisjes,
Gij kunt zelf uw zomerschoenen
leeren maken In een cursus van vier
lessen. Het cursusgeld bedraagt voor
leden (en huisgenooten) van het
Nederlandsche Arbeidsfront ƒ L— en
voor niet-leden ƒ 1.50.
Aanmeldingen en inlichtingen bij
de kantoren van het Nederlandsche
Arbeidsfront, dienst Vrouwen.

zoo'n prettig voorbeeld geven in haar
huishouden, ook onderling meer hulpvaardigheid, tegemoetkoming en welwillendheid betoonden.
De eene huisvrouw heeft het veel
moeilijker dan de andere, dit was zoo
in voorbije tijden, doch thans in den
oorlogs- en distributietijd meer dan
ooit. En de vrouw die de zorgen en
nooden van een sexegenoote zoo goed
kan begrijpen, kan door een klein offer, dat niet eens noemenswaard gevoeld wordt, soms zooveel vreugde
schenken. Men moet niet wachten,
tot er om gevraagd wordt, want vragen staat altijd min of meer in het
teeken van vernedering. Maar de
vraag voorkomen en spontaan iets
afstaan in socialistischen geest.
Wij zagen prachtige voorbeelden,
van hulpvaardigheid en dienstbetoon
bij de vreesélijke bombardementen,
die enkele steden van ons land teisterden. Met ware zelfverloochening,
het gevaar voor eigen leven niet
achtend, trachtte men de ongelukkige slachtoffers en hun have en goed
uit deze hel te redden. Het gebeurde
alles spontaan en als vanzelfsprekend.
Degenen, die alleen nog maar toekeken, werden onmiddellijk aan het
werk gezet en zoo aan hun plicht
herinnerd.
O, er zijn er altijd, die den geest
van het socialisme niet kunnen of
willen verstaan. Zoo vertelde iemand
op spottenden toon, dat iedereen in
Berlijn bij de bombardementen moest
helpen. Toevallig was er ook een kennis van hem bij, een bankdirecteur,
die ook al aan het werk werd gezet.
Verbeeld je, een bankdirecteur!
Maar, dat is nu juist het socialisme betrachten in 'het dagelijksche
leven, van groot tot klein, van hoog
tot laag. De vrouw, die een offer
brengt, om haar minderbedeelde zuster te helpen, de man die zijn leven
waagt om een arbeidskameraad te
redden, de jongen en het meisje, die
eigen belang achterstellen, door het
op te nemen voor hun medescholieren die valsch beticht worden, de
jeugd die zich werpt op harden, ongewonen arbeid, omdat zij weet de
gemeenschap hiermee te dienen, de
jeugdleiders en -leidsters, die den
goeden geest aankweeken bij hen, die
aan hun zorgen zijn toevertrouwd, de
bedrijfsleider of directeur der fabriek,
die een geest van onderling vertrouwen weet te scheppen, die belang
stelt in al het wel en wee der arbeiders, die schoonheid en rust, orde en
netheid stellen in plaats van somberheid, vuilheid en wanorde, die er
voorheen in de verblijfplaats der werkers heerschten, zij allen betrachten
het socialisme van de daad in het
dagelijksche leven.
Wanneer wij ons op onzen weg door
het leven dagelijks afvragen: „Kunnen mijn handelingen den toetst. steen van waarachtig socialisme
doorstaan?"
B. BULSING—v. BESOÜW

Onder het motto „Waarheen
gaat het met den Nederlandsehen werker", zal op 14 April
1944 een vergadering worden
gehouden te Zaandam in zaal
Ons Huis. Aanvang 8 uur, spreker G. J. Zwertbroek, leider van
het Arbeidsgebied Propaganda
van Het Nederlandsche Arbeidsfront.

TWEE GOUDEN JUBILARISSEN
W. N. G. Hutteman
Onder de talrijke werkers, die
Het Nederlandsche Arbeidsfront
onderlijn leden telt, zijn er velen, die op een langdurig lidmaatschap van een der voormalige vakbonden kunnen terugzien. Doch er zullen er stellig
slechts weinigen zijn, die zoo
lang georganiseerd zijn geweest
als kam. W. N. G. Hutteman te
Amsterdam. Hij trad op 24
Maart 1894 toe tot den Ned. Sigarenmakers- en Tabakbewerkersbond, waarvan hij onafgebroken lid is gebleven tot l Mei
1942, toen ook hij den weg naar
het Arbeidsfront vond. Hij is nu
dus volle 50 jaar georganiseerd!
In verband met dit wel zeer
unieke jubileum in het groote
Arbeidsfront zijn wij den jubilaris in zijn woning in de Van
der Duynstraat 20 gaan opzoeken. De krasse bijna 70-jarige,
die zijn geheele leven sigarenmaker is geweest, geniet een uitstekende gezondheid — volgens
zijn eigen verklaring is hij nog
nooit één dag ziek geweest — en
hij blaakt nog van werklust. Hij
is nog steeds in dienst van de
firma Bergman Carels, de bekende sigaren fabriek op den
hoek van O.Z. Voorburgwal en
Kuiperstraat, in de oude Amsterdamsche kloosterbuurt, waar
uitsluitend handwerk werd vervaardigd. Dit alles is voorshands
echter verleden tijd, want nu de
tabaksvoorraden tot een minimum zijn geslonken, gaat er
vrijwel niets meer om in de sigarenindustrie. En zoo is ook
kam. Hutteman verleden jaar

BOEKBESPREKING
WEERZIEN MET SOWJET-RUSLAND

door EDWIN EBICH DWINGER; Ui tg.
Volksche Uitg. Westland, Amsterdam 1943.
Het binnenrukken der Duitsche legerscharen in de Sowjet-Unie was ook voor
den schrijver persoonlijk een gebeurtenis
van bijzonder belang, want hij is een
kenner van het oude Rusland, waar hij
indertijd in het Witte leger van den grooten Koltsjak tegen de rooden heeft gestreden. Hij behoorde derhalve tot de betrekkelijk weinigen, wien het gegeven was
vergelijkingen te maken, niet alleen wat het
land, doch vooral ook wat het volk betreft, dat, getyranniseerd door een kleine
bovenlaag van fanatici, In een kwart eeuw
tijds verworden is tot een troosteloosgrauwe proletarische massa, welker levensgeluk volkomen werd opgeofferd aan de
gigantische bolsjewistische oorlogsvoorbereiding. Over zijn ontmoetingen en gesprekken met deze Sowjet-menschen vertelt Dwinger op boeiende wijze, en menigmaal ook laat hij ons, in zijn kwaliteit
van officier eener pantserbrigade, een blik
slaan achter de schermen der Duitsche
militaire machinerie, waarbij wij met
diverse uit de legerberichten bekend geworden generalissiml van meer nabij
kennis maken. Ken der best geslaagde
passages van dit door drs. J. Lammerse
Lzn, uitstekend vertaald boek is stellig
Dwingers imposante beschrijving van de
ochtenduren van den historischen 22sten
Juni 1941.
W. A. ZEYLSTRA.

SOCIALE BERICHTEN

zomer op wachtgeld gesteld. Met
gerechtvaardigden trots toont
hij ons zijn eerste en zijn laatste lidmaatschapsboekje. Daar
tusschen ligt een lang werkzaam
leven, maar ook thans, nu hij
den leeftijd der sterken nadert,
wil hij nog graag opnieuw aan
den slag. Hij houdt van den arbeid en hij mist ook zijn rookertje(s) niet weinig'.
Volgend jaar December zal
het 50 jaar geleden zijn, dat hij
bij de fabriek in dienst trad. Dan
jubileert hij opnieuw, en hij
hoopt, dat er tegen dien tijd.
weer werk zal zijn. Wij hopen
het mét hem en wenschen hem
nog vele gelukkige jaren toel

G. van Huet

Dezer dagen was het vijftig
laar geleden, dat het lid van
het Arbeidsfront G. van Huet
vijftig jaar werkzaam was in
het hotel-, café- en restauraritbedrijf. Vanaf zijn
twaalfde
jaar was hij reeds in het vak.
Maar, en dat is misschien wel
een van de voornaamste dingen
van dit jubileum, hij is ook
reeds vijftig jaar georganiseerd,
eerst in de vakbeweging, en van
.de oprichting af in het Arbeidsfront. De tijdsomstandigheden
gedoogden niet, dat er een
groot festijn van dit jubileum
werd gemaakt, wat echter niet
wegneemt, dat hij meer dan 20
bloemstukken van verschillende
cliënten ontving. Wij willen om
aansluiten bij de vele bekenden
die hem den dag van zijn
jubileum opzochten, en hem
toeroepen: Guus, jongen, nog
minstens tien jaar erbij!
Ter inleiding van den tweeden jaargang wijst Arbeidsfrontleider Woudenberg in dit verband vooral op de
bedrij f sgemeenschap als grondslag
zoowel van de noodzakelijk te verhoogen productiviteit van den Nederlandschen arbeid, als van de sociale
verheffing
van den werkenden
mensch In en door zijn werk.
Van de vele in de reeds verschenen
nummers behandelde onderwerpen
noemen wij: nieuwe begrippen in ons
arbeidsrecht; zwevende koopkracht,
loon en prijs; verzekering of verzorging; nieuwe wegen in de sociale
politiek; collectivisme en socialisme;
prestatieloon;-, klasse en stand.
De „Sociale Berichten" verschijnen
bij de N.V. Uitgeversmaatschappij
„Werkend Volk", Amsterdam,' tweemaal per maand en bevatten mede
eenige geheel of gedeeltelijk uit
andere tijdschriften overgenomen
artikelen en een zakelijk literatuuroverzicht.
Niet in de laatste plaats zullen de
„Sociale Berichten" in de kringen
der bedrijfsvoerders belangstelling
wekken en wel in verband met de
nieuwe sociale taak, welke dezen ia
toevertrouwd.

VOEDINGSPROBLEMEN VOOR DE
WALVISCH

Het grootste thans levende dier, de
Het tijdschrift „Sociale Berichten",
dat door Het Nederlandsche Arbeids- walvisch, moet van uiterst kleine
front het vorig jaar in het leven l diertjes leven. Niettegenstaande zijn.
werd geroepen ten behoeve van zijn lengte van 30 meter, heeft het dier
functionarissen, heeft in het begin een keelopening van 10 centimeter en
van 1944 dien beperkten kring over- daar moet het voedsel door voor een
schreden om te kunnen veldoen aan maag van ruim duizend liter inhoud.
de vraag naar een sociaal-econo- Daar kan hij dus alleen die kleine
misch voorlichtingsorgaan, welke zich diertjes doorkrijgen, die in de bovenook van vele andere zijden deed gel- ste lagen van de zee drijven, het
den. Deze „Sociale Berichten" blijken „plankton". Hij moet daartoe groot
het sociale terrein in den ruimsten golven zeewater naar binnen slaan,
zin te bestrijken en daarbij vooral die door de baarden, de baleinen,
aandacht te wijden aan de vele worden gezeefd. Het plankton blijft
nieuwe verschijnselen en opvattingen dan achter en wordt Ingeslikt, soms
met tien kilo per slofc.
op dit' gebied.
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