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WIE NIET WERKT, ZAL NIET ETEN!
van die pet mocht tikken,
Het kapitalisme vormde
wanneer een economische,
een voedingsbodem voor
politieke of kerkelijke geeen parasietendom, dat zagsdrager zoo vriendelijk
zich als een bloedzuiger op
was om hem op te merken.
lat maatschappelijke stelDat tikje aan die pet
sel had vastgezet. Dat patypeerde de gezagsverhourasietendom leefde ten
Icoste van de volkskracht,
ding en doet dit ia vele
opzichten op het oogenvan het "product van den
arbeid van anderen.
blik nog.
De verheerlijking van.
De vertegenwoordigers
van deze üitzuigerskliek —
het geld en het door macht
afgedwongen respect door
hoe beeldend is dit woord
uit het spraakgebruik —
de dragers van die geldkochten zich „beschaving",
heerschappij, de plutocraleefden als „heeren", en
tie, werd met alle mogelijke middelen bevorderd.
verachtten hartgrondig den
„stommeling", die wel werkEr werd door alle uitingen
te en zich uitsloofde om
van dat maatschappelijke
zich en zijn gezin in stand
leven een sfeer geschapen,
te houden.
waarin die liberalistische
Zoo gingen eens bloeiengeestesgesteldheid kon gede ondernemingen ten
dijen. Cultuuruitingen zoogronde; arbeiders werden
als de film waren van detot paupers gemaakt en
zen geest doordrenkt. Ia
• ondernemers
vernietigd.
de literatuur en op het
Het maatschappelijke ortooneel vielen gelijksoorganisme in zijn kapitalistitige verschijnselen waar t»
sche gedaante moest echnemen.
ter blijven voortbestaan,
In de nieuwe maatschapomdat met het afsterven
pelijke orde zal de sociale
van het lichaam voor den
rang van iederen volksgeparasiet de levensbron zou
noot bepaald worden door
ophouden te bestaan.
de prestatie die hij voor de
Op de beurzen werd gegemeenschap verricht. Dit
speeld met het kostelijkste
vooronderstelt een radicale
bezit waarover een volk bewijziging van de geestesschikt, zijn arbeid. De spegesteldheid, geboren uil
culant werd bovendien nog
een nieuwe levensleer. Inom zijn onmisbaarheid gestede van het geld trede
prezen en ingewikkelde
de arbeid, de prestatie. Artheorieën werden uitgebeid worde aldus de meest
dacht om die speculatie te
zinvolle levensopgave en
rechtvaardigen.
Daarby
levensvervulling. Wie deiv
werd geschreven en gehalve niet arbeidt, kan
sproken over de „reguleegeen recht doen gelden op
VOOR WEKKERS
rende, ordenende functie
een plaats in de gemeenvan de speculatie" en over
schap. Dit beteekent, zoohet „herstellen van verals Dr. Ley het kortelings
stoorde evenwichten van
formuleerde, doorgedacht
prijzen der goederen",
in de uiterste consequen{Teekening Koekkoek)
waarvan de speculanten
tie: „Wie niet werkt, zal
dikwerf de samenstelling niet kenden.
niet eten". Dan kan het ook niet worden toegestaan, dat er menschen
De sociale rangorde werd in dat kapitalistische bestel bepaald door
zijn, die alleen van hun geld leven en geen werk verrichten.
het geldbezit, waarbij de arbeider de laagste plaats innam. Slechts bij
In de nieuwe sociale orde kan derhalve het parasietendom niet woruitzondering gelukte het den werker een of meerdere treden op de
den geduld.
aatschappelljke ladder te stijgen. Overigens werd hij aangeduid als
Aldus heeft de strijd tegen, dat kapitalisme en voor de vestiging
„Jan met de pet", die met gepasten eerbied met zyn vinger aan de klep
e«ner nieuwe orde de doodsklok voor dat parasietendom ingeluid,

'Itfadrhet'teckb

Vlak bij de fabriek, achter de stookloods. lag het „volkstuintje" van Arle
Spit. Toen hij het twee jaar geleden
•van den directeur in huur had gekregen, leek het meer op 'n stortplaats
van de gemeente-reiniging dan op *n
perceeltje bouwgrond. Allerlei afval.
waar ze op de fabriek geen weg mee
wisten, lag er achteloos neergesmeten.
Slechts hier en daar staken wat
schuchtere grassprietjes en wat onkruid tusschen de ruïne op. En 't was
eigenlijk meer om op een gemakkelijke
manier van dat rommelige gedoetje af
te komen, dat de directeur op Arie's
verzoek, om het stukje land te mogen
huren, goedgunstig beschikt had.
Voor 'n paar luttele guldens per
maand kreeg Arie het recht, z'n tuinderslusten op de miniatuur-wildernis
bot te vieren. Nou, eerlijk gezegd, het
was 'm niet meegevallen en in den
beginne had ie zich vaak afgevraagd,
vaar hu feitelijk aan begonnen was.
Al z'n vrijen tijd had hij er aan be«teed en 'n paar Zaterdagmiddagen
had het hem gekost, voordat de eigenlijke „grond" te zien kwam en schop,
hark en schoffel er aan te pas kwamen. Het mest-vraagstuk had 'm bijna
grijze haren bezorgd, maar ook dat
was toch uiteindelijk in orde gekomen.-... Hij had achteraf geen spijt
•van z'n moeite. Op 'n goeien dag was
hij, trotsch als 'n pauw, met 'n zak vol
malsche slaboonen thuis gekomen, die
hij triomphantelijk en zelfs eenigszins
plechtig aan z'n vrouw had overhandigd.
„Asjeblieft, moeder, Nederland voedt
zich zelf," had-ie gegnuifd. En moeder
tax d'r sas natuurlijk! Later, al naar
den tijd van 't jaar, waren er nog al-

lerlei groenten van den „tuin" gekomen, roode en witte kool
heerljjkmalsche spinazie. Zelfs aan de snijbloemen was een bescheiden plaatsje
ingeruimd. Alles van dat kleine lapje
grond, dat vroeger blijkbaar door niemand op z'n juiste waarde geschat
was en waar brandnetels en ander onkruid nog maar amper de gelegenheid
vonden, zich aan den verwaarloosden
bodem te voeden...
Weer staat het voorjaar voor de
deur! Arie heeft z'n maatregels al genomen . Van z'n spaargeld heef t-ie
wat zaad en pootgoed aangeschaft,
t Mesthoopje ligt al klaar en Zaterdagmiddag zal hij beginnen te spitten. Maar voor de goede orde moet
het „volkstuintje" ~erst weer worden
ingehuurd. De meesterknecht zal het
met den directeur regelen, zooals dat
ook de vorige jaren is gebeurd, 't Zal
natuurlijk wel in orde zijn, maar het
is nu eenmaal gebruik....
Dan komt den anderen dag de meesterknecht met de Jobstijding: de
directeur wil de huur niet verlengen!
Hij zal het tuintje zelf in gebruik'nemen en er tabaksplanten op uitzetten
Is het te verwonderen, dat
Arie's hart bijna stil staat, als hij die
boodschap krijgt? Heeft hij daarvoor
gezwoegd en geploeterd, om den grond
te krijgen zooals ze nu is? Achter de
fabriek heeft de directeur nog land
genoeg. Maar daar is nog nooit jets
aan gedaan, om er eenig profijt van
te trekken. Moet, juist nu wat zelfverbouwde groenten zoo'n uitkomst
beteekent, die paar vierkante meter
gebruikt worden, om er wat onnoozele
tabaksblaren van te oogsten? Arie Spit
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Het kostte Doppie heel wat moeite om deze hindernis te passeeren en toen dit eindelijk gelukt was
had de voorzitter reeds het zijne gezegd, en was het
woord aan den heer Smalling.
Deze gooide het maar weer over den boeg der
democratie. Niet hij had te beslissen over al of niet
doorstaken. Wél kon hij z'n jarenlange ervaring ten
dienste stellen, en den stakers van advies dienen.
Staking was, volgens genoemde ervaring, een gevecht dat op zoo vele verschillende manieren gevoerd
kon worden. Staking kon zijn: een langdurige belegering. Kon ook zijn: een worsteling waarbij nu de
eene dan de andere partij boven kwam te liggen.
Een staking kon zijn: een bokspartrj waarbij de
aanvaller, — in casu de staker —, een plotselingen
nitval deed om, direct daarna, in volle dekking terug
te springen. Uitvallen... dekken!
De spreker demonstreerde de overeenkomstige
bokshoudingen. „Uitvallen... dekken! Uitvallen!
„Hup, Karpentjéé!" brulde de zaal. Een kort afgebeten: „Smoelen dicht!" van den langen dokwerker
deed de herrie eenigszins afnemen, doch het bleef
rumoerig. Smalling zette wat meer stemgeluid bij
om duidelijk te maken dat „uitvallen... dekken!" in
deze omstandigheden de eenig juiste tactiek genoemd mocht worden. De staking had nu drie dagen
geduurd...
„En om één uur gaan we aan de gang!" brulde
Bart.
JSmoele dicht!"
Smalling deed diep verontwaardigd. Niemand wist
nog wanneer men weer aan den gang zou gaan. Daar
hadden de stakers zélf over te beslissen. Ze leefden,
god-zij-dank, nog in 'n land waar vrijheid het
hoogste goed-, en zelfbeschikkingsrecht ook het
privilege van den proletariër genoemd mocht worden. En om te bewijzen dat van achter de bestuurstafel geen enkele pressie werd uitgeoefend op den
wil tot al- of niet doorstaken, zou hij het hierbij
laten, en gelegenheid geven om de ingevulde stem-

voelt zich de wanhoop nabij, en t*n
Trouw niet minder, "n Onrechtvaardigheid vindt ze 't. Maar wat moeten
•e er aan doen?
Als Arie bij het Arbeidsfront i*n bezwaard gemoed uitstort, begrijpen w
daar volkomen, dat deze kwestie voor
hem meer beteekent, dan de oppervlakkige buitenstaander wel kan vermoeden. En al is hier dan eigenlijk
geen sprake van „recht" volgens de
letter van de wet, hij krijgt toch de
toezegging, dat de zaak in behandeling zal worden genomen. Dreigt hier
niet de arbeidsvrede verstoord te worden?
Natuurlijk, als de bedrijfsvoerder
voet bij stuk houdt, zal er niet veel
aan te doen ajn. Maar misschien is er
nog wel met hem te praten.
En inderdaad is hij, als hij door het
Arbeidsfront wordt opgebeld, graag
bereid, om te vertellen, hoe de vork in
den steel zit. De bezwaren komen niet
van zijn kant, beweert hij. Zijn bedrijf
werkt echter voor de Weermacht en
er bestaat volgens hem een verordening, waarbij het onder die omstandigheden niet is toegestaan, een gedeelte van het fabrieksterrein aan
derden onder te verhuren. Het spijt
hem natuurlijk voor Arie Spit, maar
hij kan toch moeilijk anders doen.
dan zich houden aan de orders van de
bezettende macht, niet waar? En
daarmee is het onderhoud ten einde.
Tenminste voorloopig, want het Arbeidsfront, overigens goed op de hoogte, moet tot z'n schande tot de conclusie komen, dat een dergelijk voorschrift van hooger hand dan waarschijnlijk aan de aandacht ontsnapt
is. Wellicht een plaatselijke regeling?
Dan moet ongetwijfeld de burgemeester er meer van weten. Maar die beweert desgevraagd positief, dat de bedrijfsvoerder zich moet vergissen en
zoo'n hoekje grond, als waar het hier
om gaat, vanzelfsprekend zonder eenig
bezwaar in huur mag uitgeven. En zeer
zeker om het als „volkstuintje" te bestemmen. De „Commissie tot behoud

briefjes bij het bestuur in te leveren.
„En nou ik nog es wat!" brulde de lange dokwerker met een geluid als van 'n misthoorn. „Benne we
stakers... of benne we 't niet?!"
„Natuurlijk!"
„Waar motte we dan voor stemme?!"
„Over al- of niet doorstaken, beste vriend! Voor is
voor, en tegen is tegen, waarde makker!"
„Oh!"
De lange had het begrepen. Bedachtzaam knoopte
hij" z'n stikkezak los. en begon „ten overstaan der
voltallige vergadering" z'n twaalf-uurtje naar binnen te schuiven.
Er werden petten doorgegeven teneinde daarin de
briefjes te verzamelen. Dan was het weer de lange
die de zaak in opschudding bracht met z'n lijzige
vraag: „Wat is vóór, en wat is tége?" En het werd
er alweer niet rustiger op toen Smalling verklaarde:
„Vóór is vóór opheffing van de staking.' en tégen is
tégen doorstaken!"
„Verdomme", zei de lange. „Jij ben nog linker as
Je ouwe moer! Proost!"
Met traag gebaar zette hij z'n drie-liter-drinkkruik aan den mond om, na wat luidruchtig geslok,
het parool door te geven: „Voor of tege de opheffing! En laat dat stuk vergif daar 't lazerus krrjge
met z'n uitgekookte rotsmoesies! Vroeger opstaan,
ouwe!"
Na een volgend half uur van hevig geroezemoes
nam de voorzitter het woord. Met trillende stem
maakte hij den uitslag der stemming bekend.
„Uitgebracht... tweeduizend éénhonderd en tachtig stemmen! Van onwaarde... honderd twee en dertig! Blanco... tweehonderd en tien! Voor opheffing...
twee en zeuventig! Tegen... zeuventienhonderd en
dertig!"
Een hevig gejoel brak los. „Doorstake! Natuurlijk!
Hadde we tóch niet over hoeve te stemme!!"
De voorzitter hamerde om stilte als was hij bezig
*n duimsche klinknagel vast te rammelen. Na vijf
minuten vlakte de herrie zoo ver af dat hij zich ten
naastenbij verstaanbaar kon maken.
„Waarmee dus deze staking is opgeheven...!"
De zaal barstte van het tumult. Huilend van
woede begon de menigte op te dringen naar het
podium. De lange dokwerker wentelde om en om als
een die moeilijke danspassen instudeert, en slechts
z'n misthoorngeluid: „Achteruit, of 'k sla je allemaal tot blubber!" redde hem van een smadelijken
duik in de orkestruimte.
De bleeke handen van den, inmiddels weer opgedoken, heer Smalling gingen bezwerend ten hemel.
Zij smeekten om stilte voor een zeer dringende
mededeeling.
Hij had zooeven, telefonisch, den uitslag der

vmn Natuursehoon" zal er zich tn leder
geval alleen maar over kunnen verheugen, vooropgesteld tenminste dat
deze instantie er iets in te zeggen
had.
De bedrijfsvoerder is eenigszins verbaasd, als hu over deze aangelegenheid nog weer eens een vrij uitvoerigen
brief van het Arbeidsfront krygt. Deze
onbelangrijke zaak was toch al telefonisch afgedaan? Maar al lezende
merkt hij al gauw, dat het Arbeidsfront er anders over denkt. Nu bij nader onderzoek gebleken is, dat een
verordening, als door hem bedoeld,
niet is uitgevaardigd, neemt het Arbeidsfront aan, dat er geen bezwaar
meer bestaat, Arie Spit in het genot
van zijn akkertje te laten. Per saldo
is een vergissing menschelrjk, niet
waar? En er wordt in den bewusten
brief nog eens de nadruk op gelegd,
wat het voor Arie zou beteekenen,
wanneer hij zoo plotseling in den
k
meest letterlijken zin van het woord
„het veld zou moeten ruimen"
'n Paar dagen later, als Arie op de
fabriek aan z'n machine staat, komt
de meesterknecht op 'm af. „Wat ik
zeggen wil, Spit, dat met dat tuintje
heeft de baas gezegd
dat
is in orde. Je kan weer een jaar je
gang gaan!" En weg is-ie weer, nog
voor Arie iets terug kan zeggen. Die
denkt al weer aan den Zaterdagmiddag, als hij weer op z'n „tuin" zal
staan
Z'n hart is vervuld van 'n
dankbaar gevoel. Maar van dien dank
krijgt ook het Arbeidsfront zijn deel.
Nog denzelfden avond gaat er 'n kort,
maar hartelijk briefje heen. En daarmee is dan weer een „zaak" afgedaan.
Onbelangrijk, zult u misschien zeggen? Ach, dat is maar net van welken kant men het bekijkt. Inderdaad,
er zijn moeilijker kwesties in behandeling, waarbij grootere belangen op
het spel zijn. Maar dat mag geen
maatstaf zijn, wanneer het er om
gaat, de leden met raad en daad bij
te staan, waar dat noodig is.
M—G. P.

stemming medegedeeld aan de directie der Shipbuüding and Engineering Company, en van haar de toezegging afgedwongen dat zij die nog naar huis móeten om zich te verkleeden. niet als ontslagen zouden
worden beschouwd mits ze vóór drie uur in den
middag, — ik herzeg: drie uur hedenmiddag —, het
werk hervat zouden hebben.
„Laat ze doodvalle! Doorstake!!" brulde de zaal.
Weer gingen de bleeke handen minutenlang ten
hemel. Het gebaar was smeekend en verontschuldigend —, doch de volgende uiteenzetting streng en
scherp omlijnd.
Ze moesten hem goed verstaan. Ook hij hield van
'n lolletje op z'n tijd, maar nooit, nimmer en in d'r
eeuwigheid niet, zou hij dulden dat de democratie,
het hoogste bezit van een vrije, onafhankelijke
arbeidersklasse, met voeten getreden zou worden.
Het stembiljet, het heilige wapen der democratie,
had gesproken, en elk democratisch denkend mensch
had zich bij het besluit der meerderheid, onherroepelijk neer te leggen.
De Shipbuilding Company had zes-en-dertighonderd man personeel. Veertienhonderd -daarvan
waren aan het werk gebleven. Waren dus tégen
doorstaken...
„Hoe bestaat et?" zei de lange.
Naast deze veertienhonderd tegenstemmers, waren er ruim vierhonderd stemmen van onwaarde,
tegen- en blanco. Totaal dus achtienhonderd werkwilligen. De voorstanders van doorstaken waren dus,
met zeventienhonderd zes en dertig stemmen, in de
minderheid, en hadden zich onvoorwaardelijk bij de
meerderheid neer te leggen. Zij leefden —, god-zijdank —, nog niet onder dictatuur.
Weer schoof de menigte op als een ösveld dat zich
kruiend en krakend in beweging zet. De hoog uitgehaalde arm van den dokwerker zwiepte de zware
drinkkruik bliksemsnel in de richting van den lijkbleeken Smalling die haastig achter de coulissen
wegdook.
Bart en Klaas vonden zich. gekraakt en gehavend,
terug op het podium. Ook de dokwerker stond daar
als onbereikbaar boven het laaiende tumult.
„Zet jij nog es *n groote smoel op!" verzocht Bart,
„dan kan Klaasie z'n redevoering houë!"
Klaas keek hem niet-begrrjpend aan. „Redevoering houë? Wat mot ik ze nou in godsnaam nog vertelle? We zijn naar de bliksem! En dat allemaal
door de schuld van dien eenen verdommeling!"
„Hou je gemak!" waarschuwde Bart. „Bewaart dat
smoesie maar voor later! Lange, blaas es effe op je
misthoorn, dan zal Doppie 'n spiets afsteke waar ze
voorloopig mee vooruit kunne! Blazeü"
(Wordt vervolgd)

HET ARBEIDSFRONT IN OORLOGSTIJD (III)
door H. J. WOUDENBERG
Wanneer Dr. Göbbels In felle bewoordingen den stal breekt over de
houding der Westeuropeesche bourgeoisie, als hij ziet hoe deze zich stelt
aan den kant van het kapitalisme en
tegenover het Europeesche socialisme, dan doet hij daarmee niet anders
dan een noodlottig feit constateeren.
Wanneer ik In mijn voorgaande artikelen in duidelijke bewoordingen de
geestesgesteldheid ook onzer Nederlandsche bourgeoisie heb gegeeseld,
dan is dit op grond van hetzelfde
feit. Het zou echter een misverstand
zijn hieruit te coneludeeren, dat hier
klassenstrijd zou worden gepredikt.
Anders dan het marxisme doet, sluiten wij de personen, die deze bourgeoisie vormen, niét principieel uit
van de socialistische gemeenschap des
volks. Het marxisme meende, dat de
kapitaalbezitters met hun aanhang
van intellectueelen, krachtens hun
sociaal-economische positie nooit of
te nimmer tot het socialisme zouden
kunnen komen. Wij denken daar geheel anders over. Liberalisme en kapitalisme mogen deze menschen nog
altijd zoodanig in hun greep hebben,
dat zij Inderdaad niets anders meer
zien dan hou, nauw-samengeweven
met het wereldkapitalisme, internationale kapitaalbelangen, niettemin
zijn ook zij toch Nederlanders. Germanen!
Wanneer zich dus, zelfs tegen hun
aanvankelijken wil en tegen hun kapitalistische belangen met geweld een
nieuwe waarlijk socialistische vorm
baan breekt, zullen zij zich daartoe
eveneens, wellicht tegen heug en
meug en of zij het zelf willen bekennen of niet, aangetrokken gevoelen.
Als gevolg van de omstandigheden
van het kapitalistisch verleden gedragen zij zich vaak als tegenstanders en
zelfs soms als verbitterde vijanden,
hetgeen ons zeer spijt, omdat wij deze
vijandige houding moeten opvangen.
Principieel evenwel behooren zij tot
ons volk, en naarmate het volksche
socialisme voortdurend meer naar
verwezenlijking dringt, kan het niet
ander of gaandeweg zullen zij ook
zich losmaken van het ook hen naar
den Woede vreemde verleden en zich
scharen In onze rijen. De dogmati-

Het Arbeidsfront roept de werkende
jeugd — en de jeugd komt. Sommigen statuten kordaat binnen, vet
scheef op den kop, handen in de
broeksakken. Dat is geen ongemanierdheid, maar een pose waar ie
doorheen moet kijken. Anderen neuzen eens eerst voorzichtig om de
deur, aarzelend — zullen se 't wagen.
Op de achterste stoelen van het zaaltje hebben een paar jeugdige schoonen een plaatsje gevonden. En dan
komt langzamerhand een deel van de
jonge Deventenaren binnen om, in
afwachting van de dingen die Kamen
zullen, voorloopig een geroezemoes
van stemmen te produceeren, waaruit af en toe een heldere lach opklinkt.
De stille getuige kijkt eens rond.
Jeugd, allemaal jeugd, van twee turven hoog en waarschijnlijk nauwelijks aan de lagere school ontgroeid
tot mannen met baarden in de keel
te groot voor servet en te klein
voor tafellaken. Hola, daar zit nu
juist de oude misprijzende en halfspottende qualificatie, die we niet
willen en die we ons ook eigenlijk
niet meer veroorloven kunnen, want
het Arbeidsfront roept de werkende
jeugd en dat heeft in dezen tijd tenslotte een dieperen achtergrond — de
jeugd moet zich zelf ernstig gaan
nemen — en... ook de ouderen moeten dat doen. Om '•te toonen, dat de
ouderen dat doen, en dat ze de jonaeren de hand willen reiken op hun
naar onbekende toekomst, daarziin we vanavond hier.

sche, marxistische klassenstrijd is dan
ook niet het aangewezen middel om tot
een maatschappij van socialistische
samenwerking te komen. Het is het
wapen des geestes, de voortdurende,
hardnekkige, onvermoeide overtuigingskracht van het woord en de
daad der socialisten, dat hier moet
worden gebruikt.
Het is ook niet waar, dat bijvoorbeeld alle ondernemers noodzakelijkerwijze principieele tegenstandenders van een socialistischen maatschappij vorm zouden moeten zijn.
Zijn ook zij in tal van gevallen niet
onderworpen aan de onderdrukking
door het internationale, anonieme
geldkapitaal? Als gevolg hiervan
zullen "deze steeds meer neiging vertoonen. zich in samenwerking met de
eigen volksgenooten tegen deze wereldplutocratle te richten. Evenmin is
het waar. dat alleen het zoogenaamde
„proletariaat" principieel en van nature de socialistisch willenden omvat.
De practijk leert ons op het oogenblik
wel anders! Van een onverzoenlrjken
strijd tusschen de beide klassen van
„kapitaalbezitters" en „proletariërs"
als resultaat een socialistische maatschappij, een maatschappij van harmonie en samenwerking, van gemeenschapszin, te verwachten. Is dan ook
een naïveteit, welke door de practijk
des levens zelf wel al heel duidelijk
ongegrond is gebleken.
In mijn vorig artikel constateerde
Ik, dat de Nederlandsche bourgeoisie
zich terwille van haar eigen liberaalkapitalistische politiek óp vele verschillende manieren tegen de werkelijke werkersbelangen keert. Ik constateerde deze feiten, naar ik zei, met
droefheid. De werkersbevolking en
ons volk als geheel heeft namelijk op
alle gebieden des levens leiding noodig. Deze kan alleen gegeven worden
door hen, die daarvoor krachtens hun
maatschappelijken staat, hun positie
in het economisch leven, hun ontwikkelingspeil, van nature zijn aangewezen. Het is dan ook waarlijk een droef
verschijnsel, dat dezulken zich nog
altijd in meerderheid aan den verkeerden kant bevinden. Ik heb echter
het vaste vertrouwen, dat wij erin

zullen slage/i eerst de besten van hen
en daarna de meerderheid, door den
dwang der omstandigheden, aan onze
zijde te krijgen. De bewijzen van de
mogelijkheid hiervan zijn reeds geleverd.
Tot zoolang echter moeten zij zich
niet verwonderen, dat de Nederlandsche socialistische werkers zich meer
één voelen met de socialisten van
over onze Oostgrens, met de Duitsche
natlonaal-socialisten, dan met de
aan het wereldkapitalisme verknochte
bourgeoisie van het eigen land.
Ook voor den oorlog was de heerschende Nederlandsche bourgeoisie
steeds geneigd de belangen van het
eigen volk ten offer te brengen aan
het belang van het internationale
kapitalisme. De fel vijandige houding
van deze in aantal kleine, maar In
invloed machtige groep tegenover
het nieuwe nationaal-soclalistische
Duitschland culmineerde in de daden
van de Nederlandsche regeering, die
tusschen het uitbreken van den oorlog
in September 1939 en Mei 1940 Nederland maakte tot een met tallooze
militaire stellingen bezaaid opmarschgebied voor Engeland. Hierbij stond
haar niet het belang van de Nederlandsche werkende bevolking voor
oogen, maar alleen de belangen, welke
onze bourgeoisie met de internationale plutocratie verbonden. De bezoeken, door den toenmaligen minister-president Colijn in dien tijd telkens gebracht aan Londen en Parijs,
hadden precies denzelfden grond.
Toen de Nederlandsche regeering met
medeneming van den goudschat der
Nederlandsche Bank naar Londen
vluchtte en zich daarmee welbewust
In de macht van Engeland begaf,
zocht zij slechts haar kapitalistische
lotgenooten op, welken zij opnieuw
een tegen het wezenlijke belang van
ons volk gerichten dienst bewees met
de onsterfelijke blamage van haar
oorlogsverklaring aari Japan, de directe oorzaak van het voor ons volk
verloren gaan van zijn koloniën.
Wanneer men al deze duigen overziet, geloof Ik, dat men algemeen erkent, dat, wie de belangen der Nederlandsche werkers in dezen oorlogs-

IMPRESSIES VAN EEN ZWERVEND
ARBEIDSFRONTMAN
Half acht — de laatste vertegenwoordigers van de Deventer ,^pes
patriae" hebben hun plaatsen ingenomen. Sommigen lezen het vlugschriftje, dat hun is uitgereikt, wat het
Arbeidsfront van ze wil, en wat ze
zelf in dat Arbeidsfront moeten. Begrijpen ze er veel van? En begrijpen
ze veel van wat de jonge spreker, die
even later op het podium klimt, hun
te vertellen heeft? Arbeidskameraden
noemt Mj ze. Langs sommigen gaat
dat woord been, dat zie je duidelijk.
Maar er z&i ook anderen, die eerst
verwonderd, maar dan zelfs een tikje
trots kijken, als ze met dat woord
worden aangesproken.
Arbeidskameraden, dat zijn ze.
Kleine schakels in het arbeidsproces,
handlanger tj es van de grooteren,
„kruttenjongens" in het vak, maar
nog wat anders ook Ze zijn met
elkaar de werkende jeugd, die — als
de ouderen het werk straks neer
moeten leggen — klaar zal staan om
dat werk over te nemen. Zullen ze
dat inderdaad? Zullen ze het kunnen? Kijk, daar ligt het aanknoopingspunt voor den man op het podium, dat aardig in de bloemetjes is
gezet.
De jeugd wil wat worden, de jeugd
heeft zoo haar gedachten over later.

Geen zwaarwichtige gedachten, maar
daarom niet minder ernstig gemeend.
Het begint bij machinist, conducteur
of vliegenier. Allemaal bewijzen, dat
ze hun activiteit in beweging om willen zetten. Later verschuift dat b#
den een hierheen, bij den ander naar
iets anders, maar ze ipillen iets. En
als dat iets dan uitdraait op rondlummelen en kattekwaad, dan...
ja, dan is dat in de eerste plaats iets,
waarvoor niet de jeugd, doch de
ouders aansprakelijk zijn.
Het Arbeidsfront wil het anders.
Het Arbeidsfront doel het anders. Het
durft de jeugd zelf eischen in den
mond te leggen. Natuurlijk niet om
er waanwijze heertjes van te maken,
maar om zichzelf — dat is het front
van alle werkers — de noodzaak van
die eischen te doen inzien.
De jeugd eischt werk, de jeugd
eischt een goede opleiding, de jeugd
eischt te worden gezien als kiem,
waaruit de toekomst straks — neen
nu moet worden opgebouwd. Allemaal groote woorden, die zoo spoedig
mogelijk moeten worden gevolgd door
daden en het begin van die daden,
den grondslag daarvoor, heeft een
klein, te klein deel van de jeugd,
ook in Deventer, gelegd door aan den

tijd wil dienen — en het Arbeidsfront
is de daartoe het eerst aangewezene
— zich wel degelijk rekenschap heeft
te geven van de positie, die hij zich
In verband met de binnen- en bultenlandsche politiek kiezen moet. Het
is immers deze politiek, die zich in
alle opzichten met de Nederlandsche
werkers en met hun gemeenschapsorganisatie, het Nederlandsche Arbeidsfront, bemoeit! Ik was als leider
van het Arbeidsfront dus wel genoodzaakt, mij op mijn beurt ook eens met
deze politiek, en met de dragers ervan, op te houden.
Het gaat bij dit alles namelijk om
niets meer of minder dan om de
vraag, of in Nederland in de toekomst
zal heersenen het socialisme of kapitalisme; de heerschappij van het bezit of de eer van den arbeid; de gemeenschapsbeleving door Germaansche menschen of hun uitbuiting, hetzij door een groep kapitalistische
particulieren, hetzij door een bolsjewistischen staat. Het gaat erom, of
de Nederlandsche, samen met de
Duitsche en andere Europeesche werkers hun vrijheid binnen het socialistische Rijk zullen verwerven, of dat zij
In een tot kolonie van Amerika of
Rusland geworden Nederland In slavernij zullen komen te verkeeren.
Ik als leider van Het Nederlandsche
Arbeidsfront heb mijn standpunt duidelijk bepaald. Het Nederlandsche
Arbeidsfront zal een socialistische
strijdorganisatie moeten zijn en zal
zich hebben te keeren tegen liberaalkapitalisme eener- en staatskapitalisme anderzijds, en tegen de handlangers daarvan binnen onze grenzen,
of het zal voor de Nederlandsche
werkers niet de geringste beteekenis
hebben. Wij willen geen koelies zijn,
maar vrije, Germaansche werkers! De
Nederlandsche bourgeoisie moge meenen, als zetbaas, als koeliedrijver van
het Amerikaansche kapitalisme altijd
nog wel een bevoorrechte positie te
zullen blijven innemen — het belang
van de Nederlandsche werkers ligt
uitsluitend in de overwinning van het
volksche socialisme.
Want het gaat ons om den voor
ons, als socialisten en als Nederlander
eenlg julsten levensvorm!

oproep van het Arbeidsfront gehoor
te geven. Kaar wie geloof heeft, weet,
dat uit een kleine kern tenslotte alles
kan groeien.
De kleine kern is het zich misschien
niet eens bewust. Die luistert naar
, den spreker, die luistert ook naar het
jolige drietal zangers, die met guitaarmuziek hun liedjes begeleiden.
Ze luisteren naar alles, wat er aan
^artistieke verpakking" voor dezen
avond op het programma staat, en
dan gaan ze naar huis, door de donkere straten van Deventer. Zal er wat
van dat alles blijven hangen?
Als de stille getuige van de jeugdbijeenkomst 's avonds in zijn hotelletje aankomt, wordt hij plotseling op
den schouder getikt. Het is de organisatieleider, die met opgelucht gezicht
komt vertellen, dat na de bijeenkomst
veertien jongens zich hebben opge,geven voor het jeugdwerk van het
Arbeidsfront.
Veertien jongens. Deventer had er
ons 1400 moeten bezorgen, maar goed,
het begin i* er. Ook deze veertien
met de anderen, die er al waren, zullen de eerste stappen zetten op den
langen weg naar de toekomst voor de
Nederlandsche jeugd. Werkers die
wat wülen, werkers die wat weten,
werkers die wat kunnen.
Het Nederlandsche Arbeidsfront en
de jeugd — geen tegenstellingen,
doch twee, die Wj elkaar hooren —
en elkaar ook zullen vinden, al duurt
het misschien nog een tijdje voor de
geheele jeugd het Arbeidsfront gevonden heeft.

Er
toch we d
Len
PAASCHFEE EN
VOOR KINDEREN WIER ADER
BUITENLAND \

ÜIKT

Evenals met Kerstmis, zijn er o t in de
georganiseerd voor kinderen, wier vl er in hè
De organisatie ervan berustte, evenals *ig jaar,
va» de Gemeenschap „Vreugde en A^e»d" van
Arbeidsfront in samenwerking met de* Nederlai
Ruim 20.000 kinderen zijn in 30 pla»Sen in K
van deze organisaties. Na gemeenschal>J5'iJken zj
van Z zakjes met Paascheitjes — wa Jat zeggi
van grondstof f enschaarsch te, behoeft 1 ' geen m
in verschillende plaatsen een Paaschs 1 opgevo
melding verdient het feit, dat de tekst oor deze
toch werd het lente, en Kobus, de F sehhaas
door de medewerkers van de gemeens aP „Vrei
Het Nederlandsche Arbeidsfront, terwi 4e opvoi
kinderen, die deelnemen aan de actie Voor hel
kind." Deze actie is eveneens georga Iseerd d<
Volksdienst en heeft ten doel, kinden Waarva
buitenland werkt, na schooltijd op pre (e en aa
te houden.
Het eerste feest werd op 3 April t 'ouden i
te Hilversum. Een groot aantal genfl "gden w
Onder meer waren aanwezig: de leidel «n Het Ne
front, H. J. Woudenberg, de heer Stam 't leider v
Volksaufklarung und Propaganda val het Rjjh
hoofd van de afdeeling Perswezen van >*t Depa
voorlichting en Kunsten, Max Blokzijl, '* burgei
siim. Fijn, en de leider van de Gemeen hap „Vre
het Arbeidsfront, v. d. Werken.
Deze feesten bewijzen eens te meer, at het A
niet alleen uitstrekt tot de Nederiai* *he werl
maar ook tot de achtergebleven bet r kingen i
Nederland zelf.

Vit volle borst worden de liederen gezongen.
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Op den laatsten dag van Maart Het
het Nederlandsche „gematigde" klimaat zich in de morgenuren van sijn
slechten kant zien.
Het hagelt en de korrels tikken een
venijnigen roffel tegen de voorruit
van den wagen, die Woudenberg naar
het Zuiden voert. Nadat de generator
aanvankelijk kuren had vertoond,
blijft hij gelukkig sijn plicht doen.
Die dingen blijken een afkeer te hebben van stilstaan.
In Den Bosch sluit de Provinciale
leider, kameraad Bongaerts, zich bij
ons aan. Verder gaat de tocht.
Het Brabantsche landschap begint
zich te kleuren. Fijn groene tapijten
van het opkomende winterkoren dekken vele akkers. Elders wordt geploegd; de lucht breekt en de zonnestralen geven de omgeploegde akkers
een bronsachtige kleur
De akkers worden bereid om het
zaad in ontvangst te nemen. Moeizaam trekken twee paarden een ploeg.
Ben scène uit het Paaschspel ,£n toch werd het Lente".
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Wij rijden verder Brabant in. Hoog
rijst een klooster op; schamel sijn de
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iSCHFEE BK
N WIER ADER IN HET
1NLAND :RKT
er of1 in de Paaschweek feesten
wier vajer in het buitenland werkt,
evenals f*rig jaar, wederom in handen
Ie en A^eid" van Het Nederlandsche
: met de* Nederlandschen Volksdienst.
i 30 plaasen in Nederland de gasten
eensehap'^'ijken zang en het uitreiken
s — wat Jat zeggen wil in dezen tijd
behoeft ' ' geen nader betoog — wordt
Paaschs l opgevoerd. Bijzondere verde tekst oor deze Paaschspelen — En
s
ns, de F «hhaas — werd geschreven
gemeens* &P „Vreugde en Arbeid" van
nt, terwt 4e opvoering geschiedt dooi
het kind — door het
ie actie
s georgai Wrd door Arbeidsfront en
kinder' Waarvan de vader in het
i op pre< P* en aangename wijze bezig
April & 'ouden in het Casinotheater
tal
woonde dit feest bij.
de leidef 'n Het Nederlandsche Arbeidsser Stam leider van de Hauptabteilung
nda val «t Rijkscommissariaat, het
szen van l«t Departement van Volksburgemeester van HilverBlokzijl,
Gemeert p „Vreugde en Arbeid" van
a
te meer, t het Arbeidsfront zijn zorg
ifederlani
e werkers in Duitschfand,
?en bet* 'kingen van deze werkers in

Er zijn van die dagen, «Me m«» MJ
voorkeur Sn den familiekring pleeg*
door te brengen, gezellig bij elkaar
gezeten. Dan voelt men dat die kleine
gemeenschap, het gezin, toch eigenlijk de kern van de groote gemeenschap, de volksgemeenschap is. Ea
wanneer vader dan in Duitschland
•werkt, omdat het niet anders kan,
dan zijn juist deze dagen bijzonder moeilijk voor de achtergebleven
betrekkingen in Nederland. Naast
moeder de vrouw, zijn het vooral de
kinderen, die het gemis van vader het
sterkst voelen. Mede doordat hfl
daarginds werkt, is het mogelijk dat
zijn kinderen, dat de Nederlandsche
kinderen, zullen opgroeien in een
socialistische gemeenschap, en niet
zullen verpauperen in een bolsjewistischen chaos.
De kinderen zelf weten dat alles
niet. Zie ze daar zitten, met stralende gezichten en glundere oogen,
eerst wat onwennig, maar dan toch
langzamerhand wat minder schuchter, gesprekken met elkaar aanknoopend. Ze zijn hier als klein-e gasten
op één van de Paaschfeesten, die door
geheel Nederland worden georganiseerd door het Nederlandsche Arbeidsfront, in samenwerking met den
Nederlandschen Volksdienst. Stemgekwetter rumoert in de zaal. De oogee
glijden tersluiks naar de tafels, waarop de fleurige zakjes met paascheitjes zijn neergelegd, en meer dan
één vraagt zich af wanneer ze dat
lekkers zullen krijgen.
En dan klinken de kinderstemmen
allen tesamen op, in één van die
frissche liedjes, waaraan Nederland
zoo rijk is. Uit volle borst zingen ze
allen mee, en ge kunt zien, dat ze
het prettig vinden zoo samen te zingen. De een probeert den ander te
overstemmen, en de heele zaal brengt
een formidabel geluid te voorschijn,
zonder dat het valsch of onaangenaam klinkt. Integendeel! Het is bijna ontroerend, deze frissche heldere
stemmen.
Eindelijk gaat de wensen van velen
in vervulling. Al zingend hebben ze
zich afgevraagd, wanneer het hun
vergund zou zijn te proeven van die
lekkernijen, en dat oogenblik is nu
gekomen. De Arbeidsfrontleider, die
deze eerste bijeenkomst in Nederland
bijwoont, helpt mede bij het uitreiken der zakjes. Een is er zelfs zoo
moedig, dat hij het durft bestaan tesamen met „dien gemoedelijken meneer", voor den microfoon te komen.
Wanneer dan ook dit achter den rug
is, wanneer het geritsel van papier-
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in den omtrek, waar de wers wonen. Het lijkt of de muren
hangen en nauwelijks nog in
v
-ot zijn om het dak te dragen.
Moeizaam is hier het werk voor het
'dsfront; heftig en vele zijn de
Verstanden, die moeten worden
Met een fanatieken wil
hier gewerkt om de Brabantwerkers van stad en land te
n
nen voor de nieuwe socialistische
-e, zooals die in het Arbeidsfront
belichaamd.
Het hart van menigen Brabant' hen werker werd reeds geraakt
' e*or dien bevrijdenden geest van den
" uwen tijd. Men had hem in boeien
'•klonken en nog spannen de krach' eft van het oude tezamen om hen,
' zichzelf nog niet bevrijd hebben,
kluisters gevangen te houden.
is moed voor noodig om dat lood'1 l'ore juk van zich af te schudden,
in het fiere bewustzijn van zich
' Offer te weten van de erfeigen*iap van een groot voorgeslacht, met
'geheven hoofd door het leven te
ton. Er is moed voor noodig om zich
f

De Arbeidsfrontleider in een geanimeerd gesprek met een van de jeugdige gasten.
De microfoon luistert mee.
(Foto's Af.).
tjes verstomd is, gaat het licht uit.
.Het hoogtepunt van den morgen, de
opvoering van het Paaschspel: „En
toch werd het lente", gaat beginnen.
Reeds bij de eerste tooneelen leven de
kinderen mee. Ze zitten er direct midden in, zooals alleen kinderen zich
kunnen verplaatsen in de sfeer van
een sprookje. Een booze heks wil
voorkomen, dat het lente wordt. De
Paaschhaas echter, kent een fee die
de heks onschadelijk kan maken door
een tooverspreuk. En zoo komt dan
toch de zoo lang verwachte en verbeide lente. Het gegeven, och het is
zoo simpel. Wij groote menschen, we
zouden er misschien om lachen en er
de schouders over ophalen. Maar deze
kinderen leven mee. Ze joelen wanneer de heks het spel verliest, ze
waarschuwen de Paaschhaas wanneer
de heks in aantocht is, hun oogen
glinsteren, hun gezichtjes gloeien van
spanning. En het is een teleurstelling,
wanneer het doek dichtvalt, nadat ze
met een zucht van opluchting hebben
kunnen constateeren dat alles nog
ten goede gekeerd is.
Ofschoon er reeds bijna twee uur

N A A R

te bekennen voor de Arbeidsfrontgedachte, moed tegenover sichselve en
tegenover de arbeidsmakkers om zich
heen. Druk en dwang zouden, hier een
averechts resultaat afwerpen, al wordt
er soms om bepaalden dwang gevraagd. Het gaat in de eerste plaats
om een innerlijken strijd, die de werker bij zichzelve moet uitvechten.
Man voor man en vrouw voor vrouw
moeten voor het Arbeidsfront worden
gewonnen, in de bedrijven op de
plaatsen van de arbeid en daarbuiten.
In de zekerheid, dat in eiken Nederlandschen werker het socialistische
willen, de natuurlijke drang naar
sociale rechtvaardigheid, leeft, trekt
de Arbeidsfrontleider door het land
om die groote gemeenschap van werkers op te bouwen. Hij spreekt voor
hen in grooten en ook in kleinen getale.
Ditmaal wachten in Best in een
zaal van Bata's schoenfabrieken een
aantal werkers op hem, die den weg
naar het Arbeidsfront gevonden hebten,. Zij vormen weliswaar slechts

HE T

een betrekkelijk klein deel van die
groote schare van arbeiders en arbeidsters van Bata; zij zijn de pioniers. De sociale voorman heeft hen
uitgenoodigd. En allen zijn ze gekomen zonder eenige uitzondering, met
nog eenige belangstellenden, die wel
eens wilden hooren, wat Woudenberg
te zeggen heeft. De bedrijfsvoerder
van Bata, de heer Heinz, heeft' hiermede zijn volle instemming betuigd.
Hij begeleidt ons naar het zaaltje,
waar de Arbeidsfront -led en bijeen
Vrijwillig zijn ze gekomen en tezamen vormen zij de Arbeids frontcel
bij Bata.
Woudenberg spreekt. Zijn woorden
vallen als zaad in een akker, die reeds
is bereid.
Hij roept hen op om schouder aan
schouder te staan, en daaruit de
kracht te putten, om hun arbeidsmakkers, die thans nog afzijdig zijn,
te overtuigen en hen te winnen voor
het Arbeidsfront.
In dezen oorlogstijd zou het misleidend zijn om te zeggen, dat het

verstreken zijn, duurde dit feest nog
te kort naar hun zin.
Straks, wanneer de kinderen weer
thuis zijn, zullen hun opgewonden
kinderstemmen opgewonden vertellen van dit feest. Ze -zullen. moeder
een uitgebreid verslag doen van alles
wat ze gezien en gehad hebben.
En moeder? Zij zal blij zijn dat
haar kleuters zoo genoten hebben. Ze
zal denken aan vader, die ver van
huis is. En in haar hart zal ze misschien de woorden herhalen: En toen
werd het lente.
Ja! Ook voor deze Nederlandsche
vrouwen zal het lente worden.
De mannen, de vaders zullen .terugkeeren in den schoot van de gemeenschap en het gezin. Dan zal het daar
weer lente worden, een lente zöoals zi]
nog niet bestaan heeft. Een socialistische gemeenschap waaraan alle
Nederlandsche werkers, en in het bijzonder wel degenen, die in het buitenland gingen werken, zullen hebben meegebouwd,- zal hen als eerste
burgers van den Staat moeten ontvangen.

Z U I D E N
Arbeidsfront in materieelen sin veel
kan bieden. Alvorens ook hier in
Nederland het socialistische gebouw
kan worden opgetrokken, moet het
bouwterrein beveiligd zijn en de dreiging uit het Oosten en Westen zijn
weggenomen Thans gaat het er in
de eerste plaats om de werkers de
plaats te wijzen, die zij moeten innemen, om hunnentwille, terwille van
het bedrijf, waar ze werken en daarboven uit terwille van het volk. waarvan zij deel uitmaken.
„Gij vormt hier bij Bata de levende
cel van het Arbeidsfront. Spreek met
uw arbeidsmakkers. Overtuig hen ervan, dat zij het zelf in handen hebben om ook in dit bedrijf tezamen
met den bedrijfsvoerder den socialistischen geest te doen zegevieren",
zegt de Arbeidsfrontleider.
Het persoonlijke contact wordt na
afloop van de rede verstevigd, wanneer Woudenberg na afloop van de
rede alle aanwezigen de hand drukt.
Deze cel zal verder-uitgroeien
Zoo zal het in dit bedrijf geschieden en elders.

:

nlet-leden. indien zij individueel nieeloopen; m groepsverband bedraagt de
prijs slechts 40 et. p. p.

\ OPVOEDING
Zwemmen
OperettevoorsteHïng te
Amsterdam

Voorstellingen met het orkest
van John Kristel
Zang van Etty Oratly
Toegangsprijs 80 et. voor N.A.P.-leden
en /1.10 voor met-leden.
Aanvang der voorstellingen Half acht
dea avonds.
Lelden: Vrijdag 14 April Schouwburg.
Den Haag: Zaterdag 15 April Gebouw
voor K. en W
Deirt: Zondag 10 April Stads Doelen.
Rotterdam: Maandag 17 April Gebouw
Odeon.
Dordrecht: Dinsdag 18 April Kunstmin
Breda: Woensdag 19 en Donderdag 2O
April Concordla.
Tllbnrg: Vrijdag 21 April Stadsschouwburg.
Eindhoven: Zondag 23 April Philips'
Ontspannlngsgébouw
Maastricht: Maandag 24 April Stadsschouwburg
Heerlen: Dinsdag 25 April Stadsschouwburg.
Venlo: Woensdag 26 April De Prins.
Arnhem: Donderdag 27 en Zaterdag
29 April Stadsschouwburg.
Nijmegen: Vrijdag 28 April Cone. Geb.
De Vereenlglng.

Revue „De Gouden Klomp"
met Kees Mamlers en vele andere bekenden.
Toegangsprijs 80 et. voor N.A.F.-leden
en ƒ 1.10 voor nlet-leden.
Aanvang der voorstellingen nalf acht
dea avonds.
Roermond: Vrijdag 14 April RoyalTheater.
Bergen op Zoom: Zaterdag 15 April
Korenbeurs.
Roosendaal: Zondag 16 April Katholieke Kring. .
Helmond: Maapdag 17 April Zaal
Sobrlëtas.
Middelburg: Dinsdag 18 April Schuttersnot.
Goes: Woensdag 19 April Scnuttersnof
(de toegangsprijs te Middelburg en Goes
bedraagt respectievelijk / 1.— en / 1.50).
Oss: Donderdag 20 April Luxor.
Theater.
Vlaardingen: Vrijdag 21 April Handelsgebouw.
Schiedam: Zaterdag 22 April Musls
Sacrum (deze voorstelling is uitsluitend
toegankelijk voor leden: zij betalen
80 cent p. p.).
Amersfoort: Dinsdag 26 April Grand
Theater.
Baarn: Woensdag 26 April Musls
Sacrum.
Alkmaar: Donderdag 27 April Harmonie.

Bonte Radio-avond
te Eindhoven
op Dinsdag 18 April 1944, des avonds
om 7 uur. In het Philips' Ontspanningsgebouw.
De toegangsprijs bedraagt / l.— voor
N.A.P.-leden en ƒ 1.40 voor nlet-leden.
Deze avond wordt georganiseerd in
samenwerking met den Nederlandschen
Omroep en nieraan werken mede: De
Melodisten oJ.v. Rare) Stoete, met zang
van Henk Fortnln, Geesje Vrieze, Fred
Menger, voordracht, De Spotvogels. De
Matco's. accordeonvirtuozen.

op Vrijdag 2] April 1944. des avonds
om 7.15 uur in Theater Carré.
Opgevoerd wordt de operette Gri-Gri.
Van 14 April al, om 10 uur des morgens, zijn kaarten a 80 et. en /1.25
verkrijgbaar bij: het V. en A.-hulsJe op
het Leldschepiein en net Stedelijk
N.A.F.-Kantoor. Plantage Franschelaan
9 te Amsterdam.
Deze voorstelling is uitsluitend toegankelijk voor personen boven 14 Jaar
en lid van net Nederlandsche Arbeidsfront. Per Ud worden twee kaarten verstrekt op vertoon van het N.A.P.-boekje.

MEDEDEELING
Voor de tooneelvoorstelling Witte, van
Haamstede op 4 Met 1944 m Bellevue
en voor de operavoorstelliug In den
Stadsschouwburg op 8 Mei 1944 te
Amsterdam zijn vanaf 24 April a.s. gecombineerde plaatsbewijzen verkrijgbaar bij Vreugde en Arbeid, Plantage
Franscheiaan 9 te Amsterdam en wel
des avonds van 7—9 uur.
De prijzen der kaarten — die alleen
voor leden van Het Nederlandsche Arbeidsfront ter beschikking worden gesteld — zijn f2.25 en ƒ2.75 (N.A.F.boekje medenemen).
Kinderen, beneden den leeftijd
van 14 Jaar, hebben — ook onder
geleide — volgens de nieuwe bepalingen tot bovenstaande voorstellingen geen toegang.

Filmvoorstellingen Frau Luna
met Lfzzi Waldmuller en Theo Llngen
in de hoofdrol Aanvang 7.30 uur n.m.
Toegang 14 jaar. De toegangsprijs bedraagt 30 et. voor N.A.F.-leden en 45 et.
voor nlet-leden.
(Provincie Utrecht):
Eist: Vrijdag 14 April Zaal van Café
Sportlust.
Breukelen: Zaterdag 15 April State
Wapen.
Lopik: Maandag 11 April Zaal De
Wlth.
Mijdrecht: Dinsdag 18 April Hutsgebouw.
Abcoude: Woensdag 19 April De Oendracht.
Msselsteln: Donderdag 20 April Zaal
D zal.
(Provincie Noord-Hoüand):
Huizen: Zaterdag 22 April Excelsior.
Xuindorp-Oostzaan: Zondag 23 April
Zonnehuis. Zonnepleln.
N c der hors t den Berg: Maandag 24
April Bondshotel G. Voorn.
Laren: Dinsdag 25 April Hamdorft.
Landsmeer: Woensdag 26 April Zaal
Legult.
Den lip: Donderdag 27 April Zaal
Beets.

Rectificatie, betreffende het «wemmen
te Groningen. Ulet Kan gezwommen
woraen: Vrijdagsavonds In net Helperbad van 8—9 uur; Dinsdagavond^ van
6—9 uur en Woensdagavonds van 7—8
uur In net Noorderbad.
Afzwemfeest te Uroningen op Umsdag
25 April 1944 in net Noorderöad. Oosterhamrikkade. Aanvang 1 uur n.m. Deelname voor ledereen!
Toegangsprijs voor tinderen tot en
met 13 Jaar 15 et.; personen boven 13
Jaar 35 et. p. p.
Nadere lul. alsmede aanm. bij net
Prov. N.A.P.-Bureau. Westerkade 10;
N.A-F.-Kringkantoor. Turtsingei 75; de
medewerkers in de zwembaden op oefenavonden;
Sociale
Voormannen
en
N.A.F.-boden_
Leeuwarden. Met Ingang van 5 April
la net zwemuur van „Vreugde en Arbeid" in de Overdekte Zweinlnrichting
te Leeuwarden weer gesteld op Woensdagavond van 7—9 uur.
Apeldoorn. Het Sportfondsentjad Is
weer opengesteld en net zwemuur van
„Vreugde en Arbeid" is vastgesteld op
Maandagavond van 7—8 uur.

Zomersportcursussen
Onderstaand doen wij een opgave volgen van de In net Komende seizoen op
te richten Zomersportcursussen
Amsterdam: Tennis. Athletiek en
Kleln-Terrelnspel. Inl. en aanm. bij net
Sted. N.A.P.-Kautoor, Plantage Prauscnelaan 9 en net V. en A.-nulsJe o a.
Leidschepleln
Appingedam: Kleln-Terrelnspel. Aanm.
en inL Broerstraat 15
Assen: Tennis en Athletiek. Aanm en
lol Prov. N.A,F.-Bureau, Javastr. 2—4.
Coevorden: Tennis. Aanm. en '"1,
Rljnschestraat 2.
's-Gravenhage: Tennis. Athietlek en
Klein-TerrelnspeL Aanm. en Inl. Prov.
N.A_F.-Bureau Zuld-Hollana. Van Vollenhovestr. 25 te Rotterdam en Sted..
N.A.P.-Kantoor, Dr. Kuvperatraat 10 te
Den Haag.
Uroningen: Tennis, AtnletleK. KlelnTerrelnspel en Zeilen. Aanm. en inL
Prov. N.A.F.-Bureau, Westerkade 10 en
Sted. N.A.P.-Kantoor. Turtsingei 75
Heer: Tennis. Aanm. en uil. Dij N.A F.Kriiigkantoor. Kesselkade 40. Maastricht.
Ueereuveen: Tennis Aanm. en inL
Dracht 23.
Leeuwarden: Tennis en Athletiek.
Aanm. en nadere InL Prov. N.A.P.Bureau. J. W. Prisostraat 3—5.
Maastricht: Tennis. Aanm. en ml.
Kesselkade 40.
Muntendam: At&letlek. Aanm, en mi
Beneden Verlaat 71 te Veendam.
Steenwijk: Zeilen. Aanm. en inL PL
N.A.F.-Kantoor. Stationsstraat 8.

Wandefmarschen

Zondag 16 April 1944:
Rotterdam: Arena-Theater. Film GESCHEIDEN OP SXAP (Scheldungsreise).
met Viktor de Kowa en Helene Ftnken.zeller. (Toegang 18 Jaar.)
Amsterdam:
Hallen-Theater.
Film
ANNKLIIÜ, met Loulse Uhlrlcn en Werner
Krauss. (Toegang 14 Jaar.)
Zondag 23 April 1944:
Rotterdam:
Arena-Theater.
Film
KADEXXEN. met M. Wiemann en C.
Löck. (Toegang 14 Jaar.)
Den Haag: Asta-Theater. Film DE
GASMAN (Der Gasmann), met Heinz
Rühmann en Anny Ondra. (Toegang 18
Jaar.)
Toegangsprijs 40 et. p. p. Aanvang der
voorstellingen 10.16 uur v.m.

Op Hemelvaartsdag (18 Mei a.9.) zullen er marsenen worden georganiseerd
te:
Groningen: Afstand pl.m. 20 Kun.. De
start vindt plaats des morgens om 11
uur van "Cate-Best. Nlnteman op de
Groote Markt 14. Nadere inL en aanm.
bij net Pro». N.A.F.-Bureau, Westerkade 10.
Xeurneuzen: Afstand pl.m. 20 km.
Hier vindt de start plaats des morgens
om 10.30 uur van Café Centraal. Nieuwstraat. Nadere <ni. en aanm, bij net
Prov. N.A.F.-Bureau Zeeland, Stationsstraat 34 te Middelburg en net PL
N.A.P.-Kantoor, Noordstraat 99 te Terneuzen.
Tevens Kan men zien aanmelden bij
de Sociale Voormannen en N.A.F.-boden.
De prijzen van deelname bedragen:
45 Ct. voor N.A.P.-leden en 65 et. voor

Arbeïdsontspanning
De Arbeittsontspannlngsoorden worden
15 April heropend Zij. die behoefte nebben aan herstel van krachten, weer
iicnameli.ik en geestelijk £it willen worden, raden wij aan van deze geiegenneid gebruik te maken. Zij wenden zich
voor nadere inlichtingen tot aun Socialen Voorman ol PL kantoren van net
Ned. Arbeidsfront, Dienst „Vreugde en
Arbeid".

Er op uit met
Vreugde en Arbeid
Nu de wintermaanden achter ons liggen en net eerste groen de boomen
weer tooit, gaan onze gedacnten uit
naar de genoegens, die Lente en Zomer
ons brengen
Wij gaan dan weer denken aan de
vrije dagen, breken met de alledaagsere sleur en gaan genieten In de lokkende natuur Wij willen ons weer eens
losmaken van onze omgeving, kortom
in ons leett net verlangen om er op uit
te gaan De Nederlandsche werkers
echter zitten momenteel voor veel moeilijkheden en de tijd ontbreekt hun om
een reisplan In elkaar te zetten. Daar
zijn de noodzakelijke lange werkdagen,
de distributie en nog duizend en één
andere moeilijkheden.
En Juist omdat er zooveel zwarlgneden
op zijn weg liggen, neef t deze Nederlandsche werker thans zooveel te meer
recht op ontspanning.
De Gemeenschap „Vreugde en Arbeid' die de leidsman van onze arbeiders wil zijn in nun vrijen tijd en geneugten, heeft door de oprichting van
de afdeeling Reizen en Vacantie deze
bezwaren ondervangen
Deze afdeeling zorgt voor organisatie
en uitvoering van allerlei uitstapjes en
opent op de daarvoor geschikte tijden
bovendien nog vacantleoorden
Zou niet iedereen het prettig vinden
om eens met zijn arbeidskameraden op
stap te gaan? Alleen al net feit den
grootsten zuurprulm van de fabriek of
werkplaats fluitend en neuriënd naast
D te zien loopen is de moeite van het
meegaan op zichzeli ai waard.
De bedrij tsvoerder komt aan tot de
ontdekking dat zijn loopjongen een
buitengewoon kenner van paddestoelen
Is. En zoo leert men elkaar Kennen en
waardeereu, vaak beter dan in een paar
maanden gezamenlijk werken
Nu komt de nuchterling en zegt:
„Alles mooi en wel. maai wie zal dat
betalen?'
Dit kan op verschillende
manieren geschieden
Bestaat de groep uit indivldueeien.
dan geschiedt de betaling door ieder
afzonderlijk Bij bedrij tsuitstapjes is
het regel, dat dit gaat op kosten van
het oedrijt. is net oedrijl niet kapitaalkrachtig genoeg, dan kan de sociale
voorman altijd nog een regeling trelten
met den bedrijfsvoerder. Moeilijkheid
nummer één de financiën. Is dus opgelost
Vervolgens komt de vraag, „waar zullen wij haar toegaan"
Hiertoe kan door net bedrijf, dat O1J
„Vreugde en Arbeid" een reis aanvraagt,
zeil een voorstel worden gedaan, waarna
net een volledig schema ontvangt met
opgave van den tijd en de kosten, die
aan zoo'n reisje verbonden zijn. Er kan
ook een keuze worden gedaan uit een
keur van reizen, welke de Provinciale
diensten „Vreugde en Arbeid" op verzoek verstrekken.
Is de keuze gedaan, dan wordt verder
alle zorg van organisatie, uitvoering,
aanwezigheid van reisleiders enz enz.
door „V. en A." op zich genomen. Noch
vóór, noch tijdens, noch na de reis
hoeft één van de deelnemers zich ergens
zorg over te maken. Het wordt dus een
absolute zorgeiooze ontspannlngsdag.
zonder eenlge beslommering
Komt de Plnkstervacantie en ook de
zomervacantle, ook dan Is „Vreugde e»
Arbeid" weer paraat. Verschillende
vacantie-oorden. gelegen in de mooiste
streken van Nederland (Velu we en ZuidLimburg) worden tijdens de zomermaanden opengesteld, o.a. het vacantie-oord
„Bosch en Helde" te üddel. Dit vacantieoord is gelegen in een van de mooiste
deelen van Gelderland. Tallooze mogelijkheden voor uitstapjes m de omgeving zijn hier aanwezig. Een vacantle
In Uddel doorgebracht Is een welbestede Vacantle. De prijzen mag men
zeer billijk noemen — zij zijn zoo laag
gehouden, dat leder zijn vacantleweek(en) rn dit oord door kan brengen.
Alle inlichtingen over dit vacantleoord en ook over te houden uitstapjes
zijn verkrijgbaar WJ de provinciale en
plaatselijke kantoren van net Nederlandsche Arbeidsfront, Dienst „Vreugde
en Arbeid".

3 MAANDEN ONDER DE SCHOP
In de verte aan den horizon vaagt
een zacht rood langs den hemel.
Langzaam maakt het nachtelijk duister plaats voor een nieuwen dag. De
nacht heeft met teere vingers van
boom tot boom, van hoeve tot hoeve.
een wazigen nevelsluier opgehangen.
Dit is de natuur in al haar grootschheid en schoonheid. Geen enkel geluid, behalve het gefluit van de vogels klinkt hel en frisch op in den
morgen.
Dan schettert een hoornsignaal
door de stilte. Verschrikt zwijgen de
vogels. Dit hoornsignaal is voor de
mannen die in dit kamp van den
Nederlandschen Arbeidsdienst hun
diensttijd doorbrengen het teeken,
dat ook voor hen een nieuwe dag is
aangebroken.
Hier hebben zij allang verleerd om
tot laat in den morgen op bed te
blijven liggen, zooals dat thuis misschien het geval was. Om 6 uur
's morgens wordt er reveille geblazen,
en dan begint de ochtendsport.
We kijken onze oogen uit. Zijn dat
dezelfde jongens, die nu ongeveer
drie maanden geleden in het kamp
aankwamen, sommigen gebogen als
oude mannen, anderen luid kankerend? Drie maanden diensttijd hebben van hen allen fiere, frissche
kerels gemaakt, en het is een lust
voor het oog hen hier de ochtendsport
te zien doen.
Na de ochtendsport volgt het ontbijt en het bedopmaken, waarna de
lederen morgen terugkeerende ceremonie van het vlaghijschen plaats
vindt. Hier, in deze stille omgeving
buiten ver van het stadsrumoer,
is dit een indrukwekkende plechtigheid, een oogenblik van bezinning en inkeer. Stram in de houding staan de arbeidsmannen, wanneer de leuze van den dag wordt gegeven. Vandaag, het is 21 Maart, luidt
die: „Lente! Zooals de lente stralend
en lichtend doorbreekt na etn langen
somberen winter, zoo zal ook de jeugd
van Nederland fier en krachtig te
voorschijn komen uit deze kentering
der tijden." En terwijl de hoornblazer,
die nu zijn hoorn voor een trompet
heeft verwisseld, een lentelied blaast,
waarvan de tonen helder opstijgen
in den Irisschen morgen, wordt de
vlag geheschen.
Dan roept het werk! In een lange
colonne marcheert de afdeeling af
naar het werkobject en opnieuw valt
het op hoe de houding van hen veranderd is. Wie hen zoo ziet marcheeren zal moeten toegeven, dat de Nederlandsche jeugd in wezen niet is,
zooals ze ons zoo dikwijls wordt afgeschilderd, sigaretjes paffend en slungelend. Wanneer men aan de mannelijke Instincten van den jongeman
appelleert, aan zijn eergevoel, en de
onbewust in hem sluimerende Germaansche deugden, zooals dat in de
N.A.D. gebeurt, dan kweekt men
kerels uit één stuk. Zie ze werken op
het object, taai en volhardend. Deze
mannen zullen straks, wenneer ze
hun arbeidsdienstplicht hebben vervuld, werkelijke gemeenschapsmen•chen zijn geworden!
De middag wordt besteed aan sport,
vorming en M en O. de vakterm voor
exercitie. Deze avond is het uitgaansavond, en wie ziet hoe de
arbeidsmannen zich opknappen voor
ze het dorp ingaan, weet dat zij de
uniform als een eerekleed beschouwen Wanneer om 11 uur de taptoe
klinkt, slapen de arbeidsmannen In
met het prettige gevoel te weten, dat
hen morgen een feestdag wacht, het
bergfeest.
Dit bergfeest heeft een symbolische
beteekenis. Zooals de bergbeklimmer
op den top van den berg een oogenblik
zal rusten, voordat hij afdaalt, zoo

zal de arbeidsman op de helft van
zijn arbeidsdienstplicht zich een
oogenblik bezinnen op den tijd die
achter hem ligt. Het einde van zijn
diensttijd komt nu naderbij, en op
dezen dag wordt er niet gewelkt,
maar er wordt spel en sport gedaan,
er is een feestelijke maaltijd en het
hoogtepunt van dezen dag wordt gevormd door een gemeenschapsavond,
waaraan wordt deelgenomen door de
inwoners van het dorp en eventueel
de ouders der arbeidsmannen.
Het keurig geïmproviseerde tooneel,
de zaalversiering, alles is even stijlvoL En dat is ook het programma.

waarin luim en ernst voorkomen.
Wanneer dan het doek opgaat, en er
drie jonge kerels, arbeidsmannen met'
ontbloote bovenlichamen bezig zijn
met oogsten, dan declameert een heldere stem achter de coulissen het
prachtige gedicht van Kettman. ,De
jeugd is opgestaan"
Nog lang, heel lang blijven ons de
woorden van dezen avond bij:
Wij zijn het zaad — wij worden graan,
Wij komen uit den bodem voort —
het vaderland dat ons behoort!
Wij rijpen tot een weerbaar volk —
door zon en wind en regenwolk —
Nog zijn wij zaad — wij worden graan:
Welaan —
DE JEUGD IS OPGESTAAN.

Hoe het niet moet

A R B E I D S V E R H E F F I N C (III)
De zorg voor de arbeidsomgevlng.

Wanneer wij in verband met de
arbeidsverheffing denken aan de
omgeving, waar het dagelijksche werk
verricht wordt, dan staat ons zoowel
voor het kleine als voor het groote
bedrijf een menschwaardige arbeidsomgeving voor oogen.
In het vorige artikel is reeds gewezen op den socialen grondslag van de
arbeidsverheffing, waardoor zij principieel verschilde van het streven, dat
verschillende bedrijven reeds jarenlang volgden.
Men maakte hierbij fouten van
sociaal principieelen aard. waardoor
een beoogde samenbundeling van het
personeel uitbleef. In zulk een omgeving, waar nog wanbegrip ten aanzien van den arbeid en den arbeider
schering en inslag is, valt het moeilijk, uit sociaal besef de ideëele waardeering van den werker in het bedrijf
tot uitdrukking te brengen. In die
bedrijven, waar hier niettemin sprake
van was. yond men de aanleiding
vaak in personeelsbinding, prestatieverhooging of reclame.
De arbeidsverheffing beoogt iets
anders en wel in het algemeen een
herwaardeering van den arbeid, d.w.z.
in de eerste plaats bij den werker het
besef wakker te roepen, dat hij, ongeacht zijn beroep en zijn plaats in de
maatschappij, van hooge waarde is
voor de volksgemeenschap. In de
tweede plaats bij den niet-werker een
erkenning van den arbeider als
mensch binnen het kader van onze
totale volksgemeenschap. Deze idee
heeft dus twee zijden, want het gaat
om de plaats, die de werker zichzelf
toekent en om de ideëele positie, die

Vragenavond in Oen Haag
ANAVOND zijn we in Den Haag,
in Amicttia. Dit is nu eens geen
Vgewone
vergadering, doch een vragenavond. Kam. Zwertbroek beantwoordt schriftelijke vragen, die ingekomen zijn naar aanleiding van de
groote bijeenkomst in den Dierentuin,
nu een maand geleden
De zaal is tot de laatste plaats bezet met werkers, die in zekeren zin
als een kerngroep te beschouwen zijn,
en uit de legio vragen blijkt wel oj>
zeer overtuigende wijze, dat hetgeen
er in den Dierentuin over de toekomst
van den Nederlandschen werker gezegd is, velen rijkelijk stof tot nadenken heeft gegeven en ook hoezeer de
hartstochtelijke drang naar sociale
rechtvaardigheid in de harten leeft.
Want vrijwel alle gestelde vragen
houden daar rechtstreeks of zijdelings
verband mede. Maar toch blijken er
nog misvattingen te bestaan omtrent
het doel en het streven van het Ar-

men den werker waardig keurt.
Met een variatie op een bekend gezegde, zouden wij kunnen zeggen:
Toon mij het bedrijf, waar u werkt.
en ik zal u zeggen, of u de zelfbewust*
positief willende arbeider bent of dat
u gebukt gaat onder den jarenlangen
neerdrukkenden invloed van den
klassenstrijd, maar ook kan ik zeggen: Toon mij uw bedrijf, en ik weet,
of u bedrijfsvoerder bent in den
waren zin des woords ofwel dat gij
die typisch liberaal-kapitalistische
geestesgesteldheid bezit, die u doet
neerzien op den arbeid en wat des
arbeids is.
De levenshouding, de karakterverhoudingen komen immers tot uitdrukking in de wijze, waarop men de
arbeidsomgeving verzorgd heeft. Het
gaat er hierbij niet eenzijdig om, of
de bedrijfsvoerder wel voldoende zorg
aan den dag legt, het gaat er ook om,
of de werker op deze zorg aanspraak
maakt en een eventueele zorg in
stand houdt door eigen positief willen.

... en wet.
(Foto's, Arbeid-archief t

werker in het oedrijl zeil. maar ook
de bedrijfsvoerder zorg voor de
arbeidsomgeving aan den dag heeft
te leggen Dit kan echter alleen, wanneer ook de architect, de ingenieur,
bouw- en woningtoezicht, de arbeidsinspectie, de timmerman, de schilder,
de aannemer ertoe bijdragen, den
arbeider een waardige plaats toe te
kennen

Zijn deze woorden wellicht abstract,
zij zouden geconcretiseerd kunnen
worden door de situatie in verschillende bedrijven voor oogen te stellen,
eventueel aan de hand van de hierbij
gepubliceerde foto's.
Een van de foto's plaatst ons voor
de vraag, of het in overeenstemming
is met den aard van den Nederlandschen arbeider, wanneer men er genoegen in vindt een stuk hout door
de ruit te slaan. Neen, dan voelt men
meer voor de andere opname. De
bloemversiering doet frisch aan.
Er is op gewezen, dat niet alleen de

Als voorwaarde voor het begrip
arbeidsverheffing geldt een hechte en
nauwe samenwerking tusschen bedrijfsvoerder en werker. Daarnaast
staat de architect, de ingenieur, de
veiligheidsman, de looncalculator. de
man, die den tijd berekent, de werkbaas en nog vele anderen, die allen
zullen moeten medewerken. Doen zij
dit niet. dan komt de zorg voor de
'arbeidsomgeving niet uit boven hetgeen zij nu vaak is, d.w.z. schijn,
waar de werkelijkheid zich achter
verschuilt
Tallooze technische en theoretische
voorwaarden zijn er voorts nog. doch
daarover een volgenden keer.

beidsfront en vooral ook omtrent datgene wat het, menschelijkerwijs gesproken, onder de huidige abnormale
tijdsomstandigheden kan bereiken.
We moeten de dingen zien zooals ze
werkelijk zijn. De werkelijkheid is, dat
Het Nederlandsche Arbeidsfrpnt geen
almachtige staatsinstelling is, zooals
sommigen wel meenen. en — de spreker zet dit met nadruk uiteen — oofc
geen ijzer met handen kan breken.
Voorshands is het een jong levend
organisme, dat met een relatief klein
gedeelte van de werkende bevolking
achter zich het geheele Nederlandsche arbeidsleven moet bestrijken.
Dwars tegen alle tegenwerking van de
handlangers der westersche bourgeoisie in tracht het zijn groote ideëele
taak te verwezenlijken: reeds thans
in deze zoo moeilijke jaren de grondslagen te leggen voor het gebouw van
het nieuwe socialisme.
Daartoe appelleert het aan de
betere eigenschappen van ons volk,
dat thans ten prooi is aan verdeeld-

heid en een door en door verkeerde
mentaliteit. Men tracht den eerlijken
werker kopschuw te maken voor onzen rechtvaardigen strijd, juist nu het
meer dan ooit noodzakelijk is, dat de
stem van den Nederlandschen werker
overal wordt gehoord!
Wij willen samenwerking en eenheid van alle werkers. Deze samenbundeling is groeiende en ondanks
alle tegenwerking kan reeds gezegd
worden? dat er van het Arbeidsfront
een grootere invloed uitgaat dan het
ledental oogenschijnlijk uitdrukt. Ook
hier is het echter de eendracht, die
de macht moet maken
Dit ter overdenking voor hen. die
zich nog steeds afzijdig houden, hoewel ze hetzelfde willen als wij!
Dit alles kan nooit genoeg worden
herhaald en het vormt dan ook —
in velerlei variatie — de kern van
het betoog van den spreker bij de beantwoording van de tallooze vragen
van hedenavond: en deze antwoorden
leiden weer tot een ongedwongen gedachtenwisseling tusschen den spreker, die de brandende vraagstukken
van dezen tijd van alle kanten belicht en de vragers, die op hun beurt
hetzelfde doen
Een goed begin, deze verhelderende
vragenavond in Den Haag, die de
eerste is van een gansche reeks bijeenkomsten van dien aard. En tevens
een navolgenswaardig voorbeeld voor
andere plaatsenl

VROU EN
GEDACHTEN OVER
HET HUWELIJK
De „Eeuw van het Kind" ligt nog
maar pas achter ons. Het is gelukkig
geen eeuw geworden, dat wil zeggen,
geen honderd jaar. De bedoelde
periode omvatte slechts enkele tientallen jaren, waarin het kind psychologisch werd uitgerafeld en waarin
een ieder zich geroepen voelde .een
groot woord mee te spreken in de
•pvoeding van kinderen. Als ooit op
een onheiliger, en ongezonder wijze
de reine kinderziel is ontleed, dan
was dat wel tijdens het tijdvak, dat
wij gemeenlijk plegen aan te duiden
met de „Eeuw van het Kind".
Zooals gezegd, die tijd ligt gelukkig
achter ons. In de plaats van het vage
begrip „kind" is thans het gezondere
en sterkere begrip „jeugd" getreden.
Maar — de eeuw van het kind heeft
nog een ander euvel opgeleverd, namelijk dat der echtscheidingen. Wij
stellen dan ook vast, dat wij evenzeer
van de eeuw der echtscheidingen
kunnen spreken, want deze zijn nog
steeds aan de orde van den dag —
helaas.
Het huwelijk is een ernstige aangelegenheid, dat wil zeggen: het eischt
van beide partijen een ernstig streven er „iets" van te maken, want het
huwelijk is slechts dat wat er van
g«maakt wordt — en dat kan veel,
weinig of... niets zijn. Het is nog iets
anders dan rijden in een koets, een
hooge hoed, een mooie japon, een
vreugderoes en een, kerkdienst. De
gelukwenschen, die bij het sluiten
van een huwelijk zoo gul en goedgenieend gegeven worden, zijn dan ook
in feite weinig zinrijk. Eigenlijk zou
men bruid en bruidegom pas na één
of twee jas»; moeten gelukwenschen,
wanneer bjlu, dat beiden hun huwelijk veilig hebben kunnen stellen.
Immers, menige echtelijke verbintenis vindt gewoonlijk haar oorsprong
in een gewone verliefdheid, die nu
niet bepaald een stevig fundament
vormt om twee levens op te bouwen.
O. zeker, het is zoo aantrekkelijk,
twee verliefde menschen; zij zijn zoo
gelukkig en optimistisch en het lijkt
wel alsof de wereld alleen geschapen
is om hun vreugde en genoegen te
verschaffen. Een Europeesch dichter
Tan wereldfaam zegt hierover:

tocht hebben plaats gemaakt voor d«
blijvende liefde van sterke harten.
Het huwelijk is een opgave voor idealistische, willende menschen; —
hoe beter huwelijk, hoe moeilijker.
Maar ook: hoe waardevoller voor gemeenschap en nageslacht. Willen wij
dan ook ons eigen huwelijk maken,
dan kunnen wij dat alleen doen door
het te idealiseeren. Dit klinkt misschien paradoxaal voor die vrouwen,
aan wie het huwelijksleed niet is
voorbijgegaan, — en toch is het niet
paradoxaal.
Idealiseeren van het huwelijk wil
zeggen: de idee ervan, zijn ware wezen, steeds te blijven zien en beleven.
De verliefdheid dient liefde te worden, het natuurlijke moet overgaan
in het geestelijke — of juister gezegd: het zinnelijk-natuurlijke in het
geestelijk-natuurlijke. Dit valt niet
mee, dat kan zelfs wanhopig moeilijk zijn. Daarom zeiden wij reeds:
het huwelijk is een opgave, die succesvol zal kunnen worden opgelost
door idealistische, willende menschen
met sterke harten en vaste karakters.
Dit houdt in, dat wij in het huwelijk
altijd en onvermoeibaar aan ons
eigen karakter moeten bouwen en
verbeteren. Niet alleen de opvoeding
van kinderen eischt zelfopvoeding —
evenzeer is dit van toepassing op een
ernstig gemeend samengaan van
twee menschen van verschillende
sexe.
Idealiseeren van het huwelijk beteekent tevens: elkaar willen zien op
z'n mooist, op z'n best. Heb den moed
eikaars goede dingen te idealiseeren
en wil den ander zien, zooals hij is
tijdens zijn beste oogenblikken. En
vooral: vertrouw en laat vrij. Zonder
vertrouwen en zonder een zekere dosis vrijheid kan geen enkele liefde
standhouden.
Leer ook vergeven. Dit wil niet zeggen, dat men alle misslagen van den
ander zonder meer moet goedkeuren!
Neen — het beteekent, dat men leert
de gebreken van den ander zélf te
dragen. Een Duitsch wijsgeer formu-

leerde dit eens heel treffend met de
volgende woorden:
„Vergeven is: in den ander gelooveri, en door al zijn fouten heenzien
op de waarheid in hem. Vergeven is:
de fouten voortdurend tot het verleden te rekenen en de deugden als
bestaande te behandelen".
Dit is diepste levenswijsheid, —
maar zoo is hét in werkelijkheid.
Slechts sterke geesten kunnen in
waarheid vergeven, — en degene, die
er zich in oefent wordt daarin sterk.
Welnu, getrouwde menschen hebben
dagelijks de gelegenheid zich te oefenen e n . . . sterk te worden. Dit pantsert ons het beste tegen de bittere
ervaringen, die de eene mensch méér
en de andere minder in het huwelijk
opdoet. En laten wij daarbij toch
vooral niet vergeten, dat het steeds
het lager-ik is, dat de fouten begaat,
n i e t het hoog er-ik. Tracht daarom
het hooger-ik in den ander te zoeken en, eenmaal gevonden, laat het
niet meer los. Dit zal ons karakter
in niet geringe mate verstevigen. Het
hooger-ik in den ander stelt ons in
staat onze liefde rustig te kunnen
blijven geven; —• nooit zal dit aan
een onwaardige geschonken zijn.
In den aanvang van dit artikel
moesten wij even een mineur-toon
laten hooren om ons te hoeden voor
een ongewenscht optimisme, dat den
ernst van het huwelijksleven maar al
te graag en vlot over het hoofd
ziet en dat dikwijls de oorzaak is geweest van zooveel mislukte huwelijken. Langzamerhand hebben wij
echter de gelegenheid aangegrepen
om de richting te zoeken en te vinden tot mooie en zinvolle mogelijkheden. Want, ondanks het waagstuk
— dat het sluiten van een huwelijk
is — geeft het ons toch. zoo'n groote,
diepe vreugde. Wie liefheeft kan veel
wagen, daarom durft men het huwelijk immers aan? Het is slechts aan
ons, feilbare menschenkinderen, die
liefde sterk te maken en erin te gelooven en haar te koesteren als een
dierbaar bezit. Dan pas wordt het
leven waarlijk Leven voor ons en zullen onze kinderen opgroeien in een
sfeer, die den juisten invloed uitoefent op de richting, waarin zij zich
zullen ontwikkelen.
Het gezin is de kleinste vorm van
gemeenschap in het volk, in de natie, — dit is een waarheid die iedereen onderstreept. Laten wij, vrouwen,
ons bezinnen op deze waarheid en
onze liefde doen zegevieren over alle
moeilijkheden en zorgen die het
huwelijksleven ons oplegt. Want een
harmonisch huwelijks- en gezinsleven vormt den goeden grondslag
om een krachtig, gelukkig volk op te
fundeeren.
HiBo

Leden, die van adres veranderen,
gelieven dit steeds t i j d i g aan den
bode op te geven. Ls de bode om da
een of andere reden niet te bereiken,
geeft n dan schriftelijk kennis van
uw aanstaande verhuizing aan hè*
Arbeidsr'ront-kantoor ter plaatse.
De bode of het plaatselijk kantoor
zorgen dan voor onmiddellijke doorzending naar de afdeeling Ledenbeheer van de Landelijke Leiding.
Handelt u als hierboven aangegeven, dan komen én bode en „Arbeid" reeds direct na uw verhuizing
aan uw nieuwe adres.

NIEUWS UIT DE PROVINCIES
ZWOLSCH BEDRIJF KENT ZIJN
PLICHT
In een Zwolsch bedrijf, waar jongelieden
zekeringen maken —
een bezigheid die, hoewel op zichzelf belangrij k, hun niet voldoende vakbekwaamheid
brengt — is in overlas
met den dienst Jeugd van het Nederlandsche Arbeidsfront door den bedrijfsvoerder de mogelijkheid geopend, dat deze jeugdige werkers ook
tot vakbekwame werkers kunnen
worden.
Sedert 31 Januari jongstledea
vindt een opleiding electro-techniek
plaats en wel theoretisch onderricht
gedurende een middag per week in
bedrijfstijd. Een eeresaluut aan dit
bedrijf Is op zijn plaats en zeker niet
minder aan den ambachtsehoolleeraar
die geheel belangeloos zijn tijd eu
werkkracht voor dit werk ter beschikking heeft gesteld.

BOEKBESPREKING
Bij de Uitgeverij ..Westland" te Amsterdam zijn wederom twee belangwekkende boekjes in de bekende Oostlandreeks verschenen. In de eerste plaats „De
Agrarische Politiek der Sowjet-Unie", eea
werkje, waarin aan de hand van uitvoerig statistisch materiaal de gevolgen vaa
de bolsjewiseering van den Russisctven
landbouw en dien in de door de Sowjefc»
bezette Baltische eu Oekrainische gebieden (1939—1941) worden behandeld.
En voorts: ,.De Komintern", een uit
gegevens uit Sowjet-bronnen opgebouwde
beschrijving van de werkwijze en tactiek
van dit over de gefaeele wereld verbreid»
ondergrondsche propaganda-apparaat vaa.
het Kretnl. Twee nieuwe leerzame bijdragen tot de kennis van het ware karakter van het bolsjewistische experiment
Vertaler is drs. J. Lammertse Lzn.
W. A. ZEYLSTRA,

Wetenswaardigheden

„Heel het menschdom is verliefd op
[de verliefden.
Het ziet zichzelf in hen verjongd en
[vernieuwd".
Maar... het is zoo vergankelijk. Het
romantisch-mysterieuze zal op een
dag plaats maken voor de nuchtere
werkelijkheid van het dagelijksche
leven, waarin de man den moeilijken
strijd om het bestaan heeft te voeren
en ook nog andere dingen aan zijn
hoofd heeft dan de vraag: hoe het
zijn vrouw naar den zin te maken.
Dan blijkt, dat het huwelijk een
samenleven is van twee onderlingongrelijke menschen, die — verschillend van aard, aanleg, geslacht en
behoeften — elkaar lederen dag op de
vingers zien en elkaar leeren kennen zooals zij ' werkelijk zijn. Dan
komen, vooral wanneer beiden persoonlijkheden zijn, de eerste botsingen, de harde woorden en de tranen ... Dan wordt het beiden menschen opeens heel duidelijk, dat het
huwelijk — ontdaan van alle vergankelijke poëzie — een moeilijke levensopgave is geworden. En — dan zal
moeten blijken of de verliefdheid en
het stroovuurvan den eersten harts-

LID leest DIT

In verschillende plaatsen van Nederland wordt door het Arbeidsfront
tentoonstelling georganiseerd, die op overzichtelijke wijze laat zien wat
Arbeidsfront is, wat het doet, en wat het bereikte.
De laatste hand wordt gelegd aan één van de draaibare maquettes, die
indruk geven van het werk van de Gemeenschap „Vreugde en Arbeid"
Het Nederiandsche Arbeidsfront.

een
het
een
van

EEN REKENSOMMETJE MET 121.
Op een dag vermeldde het weermachtbbericht de vernietiging van op
z'n minst 121 Amerikaansche bommenwerpers en wel op één enkele das
en bij één enkele terrein-aanval. Wat
het verlies van dit aantal „vliegende
forten" in werkelijkheid beteekent —
over dat rekensommetje met 121 vertelt het groote Europeesche tijdschrift
Signaal in de aflevering no. 23 het
e.e.a. aan de hand van duidelijke teekeningen
Dat 1918 geen 1943 is, wordt ons ook
zonneklaar uiteengezet door den bekenden publicist Giselher Wirsing in
zijn opstel: „Dwalingen der Globale
Strategie"
In Signaal treffen we ook nog een
aardige bijzonderheid aan, een idylle
rondom het klokkenspel van aalbbommel, waarbij Franz Liszt een rol
speelde. Een fotoreportage van de trek
naar het Westen door de Russische
bevolking, op de vlucht voor haar
eigen soldaten; een boeiend artikel
over Robert Koch, den. strijder tegen
cholera en tuberculose; bijdragen op
het gebied van kunst en opvoeding e.<L
eompleteeren het geheel.
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