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••van het UoVoW za
voortlev&n als- de- onversaagde" plaitberf
T;e rkl o ze n«.:--Hy, wa s een v e oh t Ja s._, . In

-me aich paarAe . aah;: e-en- machtere zin voor
In üa:.:-reRerInGr£b--:rea

.*£
- » «

>.̂  -%?.
-1

. f

sring blyvan
f? de belangen der :

ieden een "-warm Idealls
lïen -ken—

.als^cLe.. inan^
me t een .f e l t empe ramen t ...voor de re bh ten die r;rarbeide r ,sj-. s tre ed? j'

en doo.r. een Srachtig gevoel' voor. de .\raardigheid..^ari.d-.ë.n-^Eiens
de • d o or-.."werklo o'shoid •: ga troffen- mens»• Men . kenden .hea '.in de
chafflngen,.. ln:' d.e 'baraldsenkampen en In .de-• werkputteri- als:.

man,,: die. voor- .elke.'-'rsd'Glyké klacht een open; oor liad^raaar -die-
een ?cher.p .en nuchter- -onderacheIdIngEverraogenvbesat, vcor::,echte en
opgesohroef do "beswaren:;, an :die, sach niet\"beG.t;:;iiet -neJEien-daar- 'be - .
roops.las.nkaraarïï ,en ."onliand'elbara 'd77arsdry?er3c,' Ey, ^-ras niet1 "bazig- oa'
syn'monlng..ronauit, ;te aeggén5 zoraln .IE..hot kabinet van, den irfnis -
ter als' inv een opgewonden arboldersvergaderlngv En daaraan':;ontleen
rio .Preek van die '.vralié- het gezag, .dia t :hy zich in .syn:; Ie ven van hard

i had v/ercvsrdc
Als,; se,crctar.i^-penningniees'ter-.'V3n het -Troel'stra-oord'rzal- hy.

In de herinnering blyven voortleven als '^e man?- die ;met.--byna -nayve
rlge lief da-'zien-vin .de t-weede helft van. zyn-loopbaan, gaf - aan-hè
cpbouvren* van -een.: zichtbaar, en .ta s tbaar .monument:.van: hè t ;;be schav iî
erk -der- -arbeidersbeweging» De,, arbeiders de '.TK c g;.Ie ren," vind e n in

besteden -van^h^^^cahti'edagon^rdat'.zag hy als :de taak
raagt,van; den groten baanbreker va.n

net aomocraftvs^Ë' E'ocIa.lIsBG^.in Bfed'erland^.En' ook.-op dit -gebied .
tcor;d.o hy. zicb idieal.ï:'s-.-t..^e-riv-irealist t egelyk-'-

:tf

h&t

ning-

sey^3.*zou: syn ' ge \7ees t ..? Er is aüe:; reden^*oi%dat: aan;"" t e'-'neme n.:
. Opvllö.̂ ^ '̂'!; ondarv/ierp het ]\T3V*V»'-beslïüur;, zich aan d:ë;!verorde--

" ; • Sey s s- Inquar t.'3!_ TJcaar.by; d;e^ IT»S:iB a -etrr^.WouAenbe rg: -benoemd •
: commissaris .van het Es,V.V, met dfctatoriale bevoegdhedent

r

mede beïnvloed door dit •"'f ei t ̂ verklaar d e van '-.de. ¥alle
zyn functie by de Stichting TfóeIstra-ooj-den verderv

hebben ge-
r- z^cr

m> - - • '-"->->

inst
f. moet er in heia "zirn--;omgegari.n tden::iLuiftsë--;.vrou'r.-en b
^.het Troela tra-qprd; en toen':ITedorland:aeyVrouv/Gn.-gl
>iitse vacn.ntiehuisen.... 'Hoe moot -hy-defileugen vvan d

" *Mi&' a"
.• ~...:3p.,. ;*

lingen ,
it/naaen ^
en logeren



he"b"ben aangedaan in zyn oragang met de "beloofd^ glijalachonde over-
\~.'Gldigera„ die zich in "bevmstzyn van h-m .wicht K-rnnen vor-o'orlovcn-,
raot de strcopkv;cist te smeren, zolang de overwonnenen zich r.aar~ hun
tovGlen voegen o Hy kon' helaas het i;erk n'iot loslaten op hc;t ogen-
blik, dat de vyand er zyn schennende klauw ^riahr uitstak om het van

ziel te "beroven, -
. - ' ' ' . ' • ' • - . . '•'

en. de^--QperstrujJiLÜhrer-" Bi;3*de£B
•"als'w aren zyJfer^ try draakker s:.- en vertr-|gj

"Vrienden, in die,., swy"gende.^*tegenwocsïs4xgneid van 'ie
wie hy docr eeKuieven. va^ te leur s teil ing en hoop, va^Tr

.....CTerv/inaing verblinden' \5

no t
-J-*fV^&55J..^il- :

*''&&• \ •
(!CbèrstuTTa^fmrer" v«ras erran overtuigd,, dat '?.yn vrark sp.l

.woeden Yoor.tgezet»;. laafons het
met een uitspraak van den vyand
Het zal.- "werden 'voortgezet op de dag., dat het

•Ei tier zal -ineenstorten. en die "ü'bersturiafü'hrer "' een goed
"

^-ok eens een .keer oena ao^on syn -
Zyn ?rerk ^^JL 'fforcon voortgezet,

tyrannsnbewinrt yaii
jjtnlcomen.

al . soeken voor de \7raak van een "bedrogen en geir.arte?.^ volj
•"'ATe2?eld 'van duisternis en verschrikking opnieuw z^l

over

• der yheid *s

t

Se liegende verraders .
In ons .vorige- nummer heloloen v/y ©en lystje-geputliceerd van

de "bestuurders van U.V.V.-organisaties, die de schaamte!oosheld
hohlben getoond, om tezamen niet een 'lT.S.B0-er op openbare vergade-
ringen te spraken. In deze lyst stond een fout. Sr stond in,, dat'
de "bestuurder van de Ea'brieksa.r'beiders'bcnd de Vries tot dese ver-
raders- "behoorde. Dat is' onjuist - de volkomen gelykgeschakelde is
de ¥0V«V,'-district.£"bestuurder Chr, de Vries uit Eindhoven.

De verraders moeten zich overigens langzamerhand wel onpret
tig gaan gevoelen^ want met slechts heel enkele uitzonderingen ,
f schamen di e ar"beiders in Dordrecht'2i'ch%nie;t ? ) vrord'S^i cJb-^j^gjs^-
te " cpen"bare vergaderingen met' muziek •slech'":^s>v^^^;S)î |i^r^nkGle "̂
trei-dors -"bezocht, Verladen week sprak G. Joustra^S'^Enen mat den
H.,S,B.~er.-van .Kampen- te Zwolle. De zaal "raas-i' gevuld" met nog geen
dertig aanwezigen, waaronder 15 leden, van oBe Zv;olse ^7 .A- ,„ . . .

DeaeJous tra,-sprak ook in Delf t- voor. een schamel publiek en
dorst, daar te vxertellen? dat die vakbeweging de laatste , steun van
de arbeiders is. De ;-Duitse overheid sou het 3J6.y:0V. .-" volledige
uitoefening van haar taak" hebben toegezegd ! "V/aarom begint het
lïLVoV,. 'dan geë'h actie voor duur te toe slag, nu de levensstandaard
der-arbeiders^met veertig procent is gedaald ? Omdat het door de

.Duitsers verboden i.s ? Joustra schepte or> over verbeteringen voor
de

•—' - — l_> -- - ,—r- U , V ' f

t ö~oustra.Ts "ba^

dat "alleen de

laagstbe-s'oldigde.n - 'Jav/el,' als men dat niet gedaan had 3 \7aren
die monse.rf volledig^ aan de honger overgeleverd
zyn "ïrel »ör"beidersvyandig, 'maar niet gek ]

,,Jcustra verklaarde^ dat het niet juist is,
"Top" van het H.V.V.Jde diienst uitmaakt. Joustra vertelde daarby
een pertinente leugen. In het l". V, V. is het leiderstee g in se l door-
gevoe,r4-,-èn,*;ïat \YouderilDerg: v/il r moet geschieden. Afgezien v/an het
feit, dat Woudenberg'; moe t uitvoeren, -sa t Mussert \7il en die'-v/eer

* /--.-ii - • , *—* : * "j^.

rpen is aan hè t'aDui tse „be v e l.
.*



SS
-Hy

te keuren, Bat bon
vakbonden nia-t meer,

goed
<r> ''•

aansta

°-a-r dat trouwens toe, als men goed luistc-rcte naar v.r.
verklaarde., dat de commissaris van het ï ï„V.V. sceeds zo re
rro toont voor da--wensen dl er vakbonden, Hetgeen
vakbonden "wensen" kunnen uiten. Dan is Woudenberg vel
daar naar ' te^liil.s-teran en ervan

eigen .beslisffU'igsrecht,,:hS-b:ber- d
liegt. 'L. . _^ ,

is"veranderd
:zy' opzegg

"droppels v;a1
tverkeren over...de

.s "een T oor
e voor ingeef iykeap-o

'in- het onzö
dienst ui
-er Ylekke

zen
teTj"van

te Deventer gehouden-

\ .

-

l '

zei j, dat hy • syn pet afnara vco
agen.

.urcier van de-, -schildersbond^ niet uit
orden ondat

i e n s had iaën
gelopen" ) ,
aiitv/cordde : "
geiae en te raad

"S:
aaf-:., T.~LC in
RRhroering

van ITcderlandse
praak, waarin hy
diie zich zo goed

tegen zyn kop gekregen

erv-ysers,
o, a
had gedragen., al had dian"aen jooa è
en een jongeman, die.v;at al. te demonstratief deed ,-eea
kregen" was a-r gelegenheid tot het stellen van vragen.Ben

vrager informeerde of een socialistisch gemeenteraadslid,
gemeen: te raad-" gezet ncc

hy op do. Brink tegende H.S.B, geageerd had. ( overi-
dezen man. volgens de vragensteller, " onder de voet

Jo S„B»-bestuurder van deze 'moderne organisatie
men de betrokkene nog wel een paar naanden in
laten zitten.Ernstiger T^nd hy het bestuurslid

li
;

schop ge-
schrifte-

oe-
gezet -'

TVn

zyn"
-van een organisatie van het F.V.T. Zyn dagen als zodanig zyn gesteld;'
beloofde Ylekke. : .

.

Do s cha nd e l v 3 1 . • • . , ^ 4..
"r^bëTtuürder s van vroegere rioderne organisaties, die

N, S ;B. -knechten verlaagden en tezanen net iT.S.B.-ers op veröaa;
gen spreken/ zyn G. Klein (bou^arbeidersbond) , Eakker
^ersoneel) &. Joustra ( Spoorwegpersoneel) Chr de Vries (
bestuurder IT0V,vO Sormani ( Transportarbeiders) Duis .erhof
personeel)

r-n: ~-' ''
van^óTe-n. s la v e nh oud e r .

redevoeringen verkondigen den- aller ie i h o g d
en
de .
bei

hun papegaaien de
.s o f n pap e gaa i , da t
.skracht niet mee:

"bïvkbaar'

vende
lof van de- arbeid. . Enige tyd geleden verk±
de nieuvre orde van zaken neebrengt, aat <
als koopwaar zal worden beschouwd. De naz-

knecht was blYküaar' -an oordeel, dat de, arbeiders dit als- een ge-
dige vooruitgang mo&ten beschouwen, zo iets, .ars- het gloren van ec-
nieuwe 'dageraad,.

-Dè,.werkelykheid is, dat sinds de arbeidskracht niet me
koopwaar>nag.'^worden beschouwd,- de arbeiders o'ver hun
niets, 'meer- te vertellen hebben.'Het practischigevo •• er

''O
daarvan is.

niet
-:.

onder de vrolyke toninde nazimeesters en hun zetbazen, al of
vaa.;.'uVreugde en Arbeid" uitmaken. .
le^hoe hoog het loon der-arbeidsslaven.,zal zyn
2o;., hoe lang zy noeten \verken.
5e,"'waar zy moeten v/erken.

> ~ïïT"het door die verheerlykers der ."nieuwe orde»
achiadacde verleden konden de arbeiders overal deze/punten ,
onderhandeling met hun werkgevers vaststellen. DaarBy was la.

in e,e,n steeds groeiend aantal bedryf stakken. eenf-geest van
^̂ gr±ggïïŝ ^̂ MShetgi.̂ gelyke en hét TTensel̂ ^̂ ^̂ esps

dat hun tvr/e organisafTe en de ryke veelvormigheid van hufl
. ir-^i-*

ma?



a•

en culturele instellingen afdwong. Het w-a r d ooi: bepaald door het
feit, diat deze organisaties niet machteloos stonden tegenover botte
onwil, machtswaan of willekeur van die tegenparty.

Haans staan de arbeiders onder een vernederende~voogdy„ In
Berlyn zetelt een of. andere potentaat, die zyn orders uLtdeelt aa:
Seyss Inquart en zyn kliek. Era in den Haag worden de bevelen weer
doorgegeven aan het ..hartekyntje ¥oudenberg., •

Inderdaad; de arbeidskracht is ge en;-koopwaar meere Daarom is
verboden "te* stakea. •Vandaaï̂ d̂ŝ 'het v/erboden is

do.or.ite voeren cf :. er
de kasten van het
Vandaar, dlat tlenduizendj

van

Wi

, door
gering
.averny

onaa.nks.-'ee^-S-tiygin* van
eer veert i g- p r o]se n t, ••-',>.., *,

n worden te-.werken voor
door hè t~%ederrechtaïyk onthou-

' dè#'contribu-
t inhouden

om voor den vyand
keren weex-c Ook toen immer'^^^d da^ar-

prys van zyn arbeidskracht, aver

t ie ..betaalaen
bonnen, .in gev

De dagen var,
beider generléf^&^fgSsii'schap over de
loon, arbeidstyd en arbeidsplaats.

• '^elko- geest diaarmee wordt gekweekt, "blykt z.c o ver tuigend^; ui t
circulaire'die een Nederlandse nazizetbaas in Duitsland

mee

ijS":

een
ï'.'die .een Nederlandse nazlzetbaas in Duitsland aafT^'V^zyn" "

arbeiders:;'richtte, dat wy :di t. schriftstuk in extsnso tsffi^kennis van;--
;0nze -lezers brengen,, in de veronderstelling, dat vardeS^comnentaar _\
: overbodigvls.,. De-^rbarnielyk'e s.tyl, behoort geheel fcy

. peil van.,de' nieuwe leidersgarnituur. De inhoud van liet s

landgenoten,
Laatleden Vrydag- had: ik een onderhoud metv-de ^oedryf sleidin^/eu

.,spyt..het..^iy. te moe.ten. zeggen,maar ik had nooit gedacht een schryken
ala dit .,.tot. u- te 'moeten richten. Gedurende dit onderhoud werd my
gedeeld,-;.''d!at\ vanaf Maandag 25 November 1940 zeer streng, diornoods

, . met politiestraS'fen, zou worden opgetreden tegen oon -ieder^.ie zich
'schuldig maken aan vergrypen tegen de arbeidsdiscipline, 01 zich ^-p

of buiten het werk, in de Heimen of daarbuiten onbehooriyk zou ge-,;\"
dragen ,.

ïfietèegenstaande er reeds wele straffen waren uitgedeeld, s chy-
nen. .er nog velen "te;-; zyn,"-die ..^enjsen, dat zy maar kunnen doen wat hen

..belieft, en bleef,"! ondanks herËaaT-d^epWaarschuvangen^iogL veler gedrag
'beneden peil. '

: Ik heb daarppv.den heer Körner. vers , ___,J,,,_y^t. Tïi#r-
te willen gevertï om; Ü" langs deze weg en ook door middel van een
dering dingen*?duidelyk te-maken die velen Uwer niet snappen of niét

.. willen snappen»TMaakt u zich geen illusie, dat deze vergadering voor
-enige.,elementen'4 èèri gelegenheid zal -kunnen worden vooreen protest-
, uiting, want e r ;,zal alleen'gesproken worden dioor .enige arbeidsmakkerjr
.over onze .v^érpllfehtingen en als aan ons alleiï^onze verplichtingen

• :Guidelyk Z3|i,':dan. is het alleen aan een om.'my^heen verzamelde groep
van .weldenkende ?iaenaen mogelyk voor onze rechten"vop te komen,

- Ik ben in qe laats.te weken steeds by elk* verzoek,hetwelk ik aan
i3 bedryf*sleiding richtte gehandicapt geweest, omdat men my altyd
freer he^-pt verwegen naar het totaal gebrek aan Arbeidsdiscipline der

- Kollaïïaers. . ;"̂ * ' ' . .
J-Het schynti^velen niet duidelyk te a'yn. 'ds.t er ;in. he,t t egenwoor-

,.dig^T5uitsland geen grotere vergrypen zyn,'dlan die„;t,égen d.a Arbeid's-i
,( discipline en dal^ook deze vergrypen zwaarder gorden gestraft d^n. r
.vcll{|:andQr feit, larmnt Duitsland is voor alles ée'ngrote'^arbeidsgenieeri»-

schap waar vraro kameraadschap de allereerste plaats fï

... f
'. _
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oribci.~i.oor3 yV-^. t>\> \, <•:-.<''. r. n Vio4- .H-TO^T pnr-
aai"i~ c-e ">>j!rVganic en^de^exiï^,

T-èe1" kamera':! &ri on naï-cer ^ tóaTfe- f

ra , dat-
f t gehad» IT hè af t lotje. Hol-

P a r t i G u l i 3 aag*^?S r̂e*o a s

C' ïiï

•<'': ';'>^

oor.j'-ü.- als dood-
n .Hollandse.^patrocn

permitteren.
Eaatregelen': in-

)
-

'ïii "ö'ok n i
een'-'/leüèr met my e a
t i o./ hè e f t ge had f "aPan t
de Directie zo ijijag "ge

en ,sej£G
. engejaag

i is.;, alle: • "b o ven s taande ding
ï" v;6"rd'en 'beschouv/d^,.: maar \Taarvoo.ï

:ir.i i d de l.lyk . op. s traa t". sou z.yn ge srac ten
Er-, zyn in de laatste tyd syeeds siaër

and : net verlof." en terugkeer-' na s r hu i's gekomen.,-' aZïoak'rhi v;e"er
.etr^ maat regel,;- da, t niemand; zonder doe t er s v er klaring- necr.'vdo^poert •

ornaat daar veer. pioya.eX xnigüruik vaü vrerd geinsa-kt, en' iaën
ste."tyd . dag'elyks:-ï/ëer vyf en -tv/in tl g" tot vyf tig Hollanders' •

* stad .kan - aan treffen j die .zonder enige vorv>ntE;j"-L^ldig:"n:g van.
erk v;aren gegaanw... ;Yoor.velQ klets^oodschappen :'\?rb.agf. .̂ .sn 'd-3 i
an naar rayn kantoor te 'Kicgcn gaan an tlyit iuGir.-dan: Urenlang

onderweg hangen en koiat vaak niet eens daar- TJaarvc.or-''.ïno:rf' verLr.f
heeft gevraagd. . Is -het; dus een v,;ondér7 fl5.;t-..rk* voor (Se.-goèüen., dia
aaaronder s teeds te lydeiT.he"a"bGii?

 :nicts kan ''b'eraikon -l ", ,.'r; - • • -
Zeker ^ er is v-eel da-t "r.iog v/c rand erd -zoiv kunnen-rvorden;:^en:-Jvioe.r.

T/aarscliynlyk. ree.ds .v,G-randerd 'zou zyn,--"'indien nen:vcror «Se :go6de
interesse- haci g e tooncu. en"'oG-k;i.ier

kan 'niet van een kant koiaen, l£aa s'telt-; 21 ,"p>i-:ï?5er;:-'zE;;l<'o.
ho.t-:.j3 tandpunt-. dat vry eerst moeten tonen onsG.--plicatGn-:-te:::kcnhen
voor aleer v;y gerechtigd z.yn rechten -te- vragen,,

; Op • de "aan. 3 taande vergadering sa l u dit meer.-uitv'g-er'rg^dcór ver-
sahilleridé. v/oldenkenae kameraden v/ordon .iiiteengezc't:. - -•' '•• «..*'- - "

En laten -Ry elkander nu «gèedi DGgrypen, dat .-.alles ; laeöf't --nét '

Saf : vandaag v:.al, daii. ook a-lléen: vp-ar-'ie- ^-oed.--

van saicen^moi

/iB^ör voorr nen..2ui±en roeren*

• •^ 'én' z'al ,ik van-dub"bel-.'en dry/arg
af vandaag*., togen,';de r ge !yke'; helden strenge ^^^-S^IGQ/nroötcn laten
nomen, ws.rit:;..a;lQ:e "kletspraatje5 en óphitseryfn...rnoe^an nu.imaarveens
vuorgoed^soïgÏGind'e-neaen. •, -£S.:i •• :;%_ •-:• " • - • - -

van--, onv/are of can <crop

- v
. go.len.:"gê.n't'. ^uorac-n.'"T:an't dan' -syn v/y geen' ya^alléri^. g'è'lü'lc^g,.

.-.ii^ï't d'aarosi die .goed.t/illenden zich. to %:''taaïf^ t'êllënÉ^nde
%hLun fottten te v/ysen:;-en. hoeft u liier"by E^hmUrp'vflbdig: ;d,fn :ku

.-te.-if-: . :.. >--,::.' • ; • - ' . ~' - .i»»»: -.•'-..--.

ere ox>
-loint '""a t f

i£';

, ?•
-- .„„fc~»t I-rJtUj. '-. 6
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in de kranten raceten t ,-.---.
v t; n a Ook ó'e directies krygen voor hun aav&rtentielcollo^imer: a e:.-go- t
lyke 'jovëlen. Uit een \an de bevel-lystjes ^vermelden wy l
het

terlyk •

„ Advertentie E;. die egoifitisoh de d'lstrilDutieiaaatregelett^^i hun • •' ' ~jrsclaïae •"bQtfoV.kQn -("bv,
fëë:t lichaaii doze "u e stap.4del.3-ja
lb-ehoron in deze

sirioutieffiaatregelcn^in nun •- ' 'J
eb t e r"/: minder vet, tux;ï?^o^jp~Xj~
od/Lg^;o.ï- die krygt i^.d oer" Ilalz.a-n'i

"i&n te 'vvcrdeix- upgencn.cn,;
i si on tactisch en d u. s e n go-,..

• • • .
CEOxit vajÊ. VcM<:s""Jlaj£'rliehting en Kunsten vestigt er de

-_, d.at Sorichten, verslagen., artikeie-n of r\?.dod^liï_-
3ri v,._n Q^over oJSganisaties van Kunstenaars

r-- *"' "r-* "• "• •"! *".i.~^ vi •p-*'-"s-vi «iMT ;£.]&£"-» '̂ o. """f" y-) ,̂  TJ -T* "*"*• ••-» "^o T*1"!" o voo -/" "h i "f 1^-r•.-•"•> «-• •*" "ï o* •̂LJ*t3pH!̂  -o '^ "\ /^ •""* "hU - ' p - ^ - - - ,Ui:ItiiI ( t '̂ -"^•''•g^vJK. f^ '̂ ':~'v' v'-^j-i JL^-J ^' J-/OJJC3.X UcJIliüiiL' *3.J, JLvyilifc •-'•^-'o *-^j*$f •> ^-*J- --w ij

"

Ho t Is vanai heden niet noer veroorloofd, in K.ode"bladoru" 'iïg^s.^ ^
tydschriften enz» afbeeldingen ts geven, die propa.gan.aa T-^ake-h^-^
voor de ï'ngolso raode» Hieronder vallen Schotse inulja^., Scli-otso-;'/

•rok."]ürj . llingelse Icae.penkled.ing enz» Ook als de tcken^gen of -.--4*
t-ai"teeldingen in Nederland ontxvor'Den en genaakt syn, .̂.' '̂' :'rt

• •••/•'^ • - • %^x^-~ -^
is het systeeni vaua;Sü. eerste -maatregel "behoef t geen commentaar - he„ „„ ,„ „ .^ _ ,^^_ .__.,

de., dadels van Ra,ssan, ¥at de kunstenaar aorganisaties ha treft, dient
r/en" to ^ eten, dat het Departement van VolkBvoorlichti^g on JDnst-^f-
aleclats 'ogenwckynlyk een ITederlands Departement is,. I-^e.T. stac.T e^li^cr
onder "bevel van den ï[»B0"B.~er C-oedevragen en de/ie n',"i-knecht^po^^
de kunstanaars in een nasi- "gildo"; "byeen. te "brengen. De irir
organisaties verzetten, si-ch daartegen echter niet hand en 1
nogen zy niets publiceren. Van " voorl ichting" gesproken \^^
3r;. om de laatste verordening., die oü.trent ede schotse rók.je'V, \vel,
daar kunnen "y ïfoderlandors toch stellig nedelydend ora glirniachen,^
Als de lieren denken, dat zy cns daarmee kunnen vangen«.„. «.^
Over*igcns "blykt eruit, ït-et welke OGnse^ueiitie de nasi 's hun nac-i-"
ficering doordryven, Énne., v/at .«y^r^gx^ouden willen^ra^snj,
raoader-de-vrouv; niet nog argens ëen^^fio^ta^ruitje IfffegeS '
er so-'n aardig rck.le. of zo ' n a?:rö'ig müt-t-ijj:£^vri.^Ukr;i^.VnTT ! T !

He t v e e Y/C r d t,, '-"ge ï:e u r d ,
l!iïot Parool'"' het Vaiten d e Duitse censuur verschynende iToder- •

land.j_:e_ lolad ."taeschryft in a-en artikel, hoe . in Amsterdam de ar"öcToeTs
. vo'br liet v-^fken in Duitsland gekeurd; v;orden„ Zy krygen eon. oproeping

3iD. in een Ipkaal. van de Arbeidsbeurs te verschy/nen- en mooten sich d?..
-in oen kamar met-; tvraalf ma.n tegelyk h3,lf 'uitkleden, Als zy zcvcr syrt
koiat een Duitser!^ die er door z:yn vitte .jas als 'een dokter -.ïitsiet,
en d;e arbeiders rao c ten een voor een hy hem koEien- Hy vraagt:

.- GcEjoCiidv'? Als de arhcider 'j.ics11 aegt, dï.aiT is hy goedgekeurd en
als hy^"'";nce :' aegt, d.an is hy óók goedgekeurd > Afgekeurd vcrden

. allc-a^ 'blinden 'J. lamrcon en geoochol'ien, Elke vyf minuten vrcrdon op
dezG.Jï/yse tv/aaif^JIederlandse arheiders- " grondig11 onderzocht en goed
gekeurd voor slavenarbeid in Duitsland „ •

Su 'nu een vraag: v:aarom deet liet E"SW7<,, dat immers z.c onafnn.n-
kei*|;k-''tb, v:aar iiïöhers zo heleiuaa,! niets veranderd is? niet? tegen

r̂*̂ ^̂ ^«^«*P^̂ !̂?£S^0a»l^5: *CÜè -̂̂ S3»l**»HfiD6«fa5*̂
^ -• - i-̂ *K=«ï t̂oJSi**1̂ S»«̂ i»BMHBÉ^̂


