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NOG ALTIJD-GENERAAL PARDON!
I mmer nog staat het Ne-

derlandsch Arbeidsfront
Riet uitnocxiigend gebaar
voor diegenen der Neder-
landsche werkers, wier ver-
worven rechten als oud-

- vakbondsleden nog steeds in
Bevaar zijn.

Vele tienduizenden, die in
vroeger jaren aanhangers
en vaak ijverige werkers
Waren van de voormalige
arbeidersvakbeweging, maar
die — meestal uit verkeerd
begrip • na 15 Juni 1940
Uittraden, hebben den weg
naar het N.A.F, opnieuw ge-
Vonden en zijn daardoor
Weer in hun oude rechten
hersteld. Zij loopen geen ge-
Vaar meer, bij plotselinge
Werkloosheid hun gezin zon-
der bestaansmiddelen te
zien. De vroegere jaren van
contributiebetaling tellen

. ftiede bij het bepalen van
het bedrag hunner invalidi-
teits- en ouderdomsuitkee-
ring, overlijdensuitkeering,
steun bij optredende tuber-
culose in hun gezin of in
noodgevallen. Zij hebben tij-
dig ingezien, dat zij hun be-
lang en het belang van hun
Vrouwen en kinderen niet
door een waan ten offer
öiogen brengen.

Maar nog vele andere dui-
zenden zijn nog niet tot dit
Inzicht gekomen. ' De dagen,
de weken, de maanden ver-
gaan: het tijdstip, waarop
het Generaal Pardon zal zijn

, afgeloopen en vele oude
'rechten onherroepelijk ver-
t^oren zullen zijn, nadert met
ÏL,issche schreden — en al
d' .en tijd staat het N.A.P.

•"aan de deur en wijst het
den werker den eenigen weg,
Waarlangs hij zijn eigen be-
lang, zijn gezinsbelang en —
het belang der gemeen-
schap, waartoe hij behoort,
2ai kunnen dienen.

Waarom doet het N.A.P.
«at?

Waarom betoont het zoo'n
Broot geduld?

Omdat -het N.A.F. maar niet zoo-maar-een-instelling is, geen ambtelijk
bureau, geen bureaucratisch lichaam. Omdat het N.A.F, de organisatie is der
Nederlandsche werkers zélf — omdat hun belang, zijn doel is.

Dat wil dan ook zeggen, dat het N.A.F., geduldig, de belangen der werkers
öienen moet, óók al blijven zij er zelf blind voor. Slechts een krachtige, ge-
monde, socialistische gemeenschap van arbeidskameraden vermag de volks-
Semeenschap krachtig, gezond, socialistisch te maken. Ook wie dit nog -plet
Inziet, ook wie gehecht is aan het oude, ook wie zich kant tegen de nieuwe
Vormen van het leven, ook wie zich laat maken tot een werktuig in de han-
den der sluwe partijpolitiekers van een stelsel in ontbinding, zelfs wie zich
j*i onwetendheid leent tot hand- en spandiensten voor het internationale
^apitalisme behoort desondanks tot de arbeidsgemeenschap van het Neder-

landsche volk en ook zijn
medewerking is noodig om
het volk krachtig, gezond,
socialistisch te maken.

Wij komen er rond voor
uit, dat, zoo lang nog een
groep van beteekenis buiten
de georganiseerde arbeidsge-
meenschap des volks blijft
en zich uitslooft om maar
tegen te werken, inplaats in
harmonie met alle andere
werkende volksgenooten aa/i
de vormgeving van den
nieuwen tijd hun medewer-
king te geven — dat zoo-
lang dit het geval blijft, er
van werkelijk socialisme nog
geen sprake kan zijn. Dan
kunnen we weliswaar reeds
klaar de organisatorische
vormen tot stand brengen,
welke een later geslacht pas
ten volle zal kunnen gebrui-
ken, dan kunnen we in deze
tijden het huis bouwen,
waarin het nageslacht in
vlijt en arbeidzaamheid en
in onderlinge harmonische
samenwerking wonen zal,
maar dan blijft het geslacht
van nu nog buiten de poor-
ten. En het is, omdat we dit
willen voorkomen, omdat we
ook de menschen van onzen
tijd reeds gelukkig willen
zien, dat we alle krachten
inspannen om iederen bui-
tenstaander te overtuigen,
iederen tegenstander tot
medewerker te maken.

Hierom is het ook, dat het
N.A.F. het Generaal Pardon
beeft verlengd.

SD
De stroom van aanmeldin-

gen, zoowel van vroegere als
van geheel nieuwe leden,
ebt nog lang niet af; maar
zwelt wekelijks meer en
meeri Daaruit blijkt, dat
onze prOpaganda-arbeid
groot succes heeft. Daaruit
blijkt echter tevens, dat hij
nu pas de groep buiten-
staanders in haar vollen
omvang heeft bereikt; dat
de muur van tegenstand
blijkbaar eerst thans door-
broken is. Wie later bereikt
werd, wie later kwam moge

wellicht wat vasthoudender, wat koppiger of wat bevooroordeelder zijn ge-
weest dan anderen — hij mag naar onze opvattingen daarvan geen dupe
worden. Want hem hebben wij ondanks alles evenzeer noodig, om onze
grootsche taak — het bouwen van een socialistische volksgemeenschap, óók
voor het thans levende werkersgeslacht — te kunnen volbrengen,

Daarom staat het N.A.F, nog altijd uitnoodigend aan de poort, alvorens
haar te sluiten.

Daarom is het Generaal Pardon nog verlengd.
Maakt er gebruik van en wekt uw bekenden bp er "gebruik van te maken,

vóór de poort voorgoed dichtgaat. Wan» tenslotte komt aan alles een eind.
En na een korte poos van wachten op nakomers moet het N.A.F, toch ook

weer verder. Verder — naar een socialistische samenleving!
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Wekroep van Woudenberg
Tot 1200 man personeel van de P.W. te Amsterdam

Drommen arbeiders, op Woensdagmiddag 22 Juli
den hoek van den Dam bij de Warmoesstraat bevol-
kend, doen vermoeden, dat er „iets loos" is. Dat is
er inderdaad. In de groote zaal van Krasnapolsky
zal straks de Leider van het N.A.F. 1200 man perso-
neel van de Gemeentelijke Publieke Werken toe-
spreken over doel en "wezen van het N.A.F.

Daar zijn er een heeleboel; die een gezicht trekken
alsof ze zeggen willen: „Ik vertik het 'om naar bin-
nen te gaan. Dat heele Arbeidsfront kan het me
doen!" Innerlijk zijn ze nieuwsgierig naar wat die
Woudenberg wel te vertellen zal hebben, maar dat
kan je je maat niet laten merken, nietwaar? Ver-
beeld je, dat-ie er wat van zou denken!

Toch druppelen ze groepsgewijs naar binnen en
als ir. De Graaff, de directeur van de G.P.W., de
bijeenkomst opent, is de groote zaal tjokvol werkers,
voor het overgroote deel werkers van de vuist. Zij
luisteren welwillend naar hun directeur, die zegt.
dat ze hier zijn, omdat de burgemeester den hoof-
den van dienst opgedragen heeft het werk van het
N.A.F. te steunen. Zij zijn om den drommel niet
dom, die Nederlandsche werkers en zij begrijpen
bliksems goed, dat die directeur blijkbaar geen al te
groote vriend van het Arbeidsfront is.

Wij begrijpen, dat hij er niet alleen geen vriend
van is, maar dat hij er tevens niet veel van begrijpt,
want hij spreekt van een .Arbeidersfront". Dat is
heel wat anders dan een Arbeidsfront. „Arbeiders-
front" wekt gedachten op aan het liberaal-kapita-
listische verleden, aan klassen en klassenstrijd, aan
de verfoeilijke begrippen: „massa" en „proletariaat"

Daarom is het goed. dat Woudenberg in een rede.
die klinkt als een klok, die begrippen en gedachten
uit het vermolmde verleden lijnrecht tegenover de
doelstellingen van het N.A.F, stelt.

Wanneer wij zoo eens om ons heen kijken, valt
het ons op. dat er veel aandachtiger geluisterd
wordt dan de stemming, welke bij den aanvang
heerschte, had doen vermoeden. Eigenlijk is dat
heelemaal geen wonder, want de doelstellingen van
het N.A.F., die Woudenberg hun voorschildert, dat
dienstbetoon aan de gemeenschap, is in den grond
der zaak niets nieuws voor deze menschen

Luister maar wat Woudenberg zegt: „Wanneer gij

straten aanlegt of bruggen bouwt, dan doet gij dit
niet voor uzelf, of . voor een bepaalde groep men-
schen, doch voor de geheele burgerij, voor het volk."

Behalve aandachtig luisterenden is er ook een
aantal ginnegappers, die Woudenberg's woorden be-
lachelijk probeeren te maken. Niet vooraan zitten
de^en, niet zoo, dat zij in het oog loopen. neen,
heelemaal achteraan - boven. Woudenberg laat
zich echter door dezulken niet van ziin stuk bren-
gen. Integendeel, het feit, dat zijn toehoorders
reageeren, is voor hem het bewijs, dat zij luisteren,
dat zij zich op de groote vraagstukken, welke hij
aan de orde stelt, bezinnen. En daar is het hem
immers om te doen! Beter zóó, dan een ja-en-amen-
knikkend gehoor, hetwelk de gesproken woorden
het eene oor in en het andere uit laat gaan!

Trouwens, wanneer Woudenberg vraagt wat er nu
eigenlijk wel te lachen valt over een probleem
als het sociale vraagstuk en de toekomst' van Neder-
land, dan is het lachen gauw gedaan en wordt
er met verdubbelde aandacht geluisterd En waar er
een is. die het noodig oordeelt om door Wouden-
berg's betoog heen te praten, dan is daar een
arbeidskameraad. die zich schielijk omdraait en met
een nijdig: „Hou je smoel", zijn maat het zwijgen
oplegt. Misschien lijkt dat niet beschaafd, maar er
is geen woord Fransth bij en ons klinkt het als
muziek in de ooren.

Nog eenmaal rumoert het even en wel, wanneer
Woudenberg terloops de menschonteerende omstan-
digheden aanhaalt, waaronder de arbeiders in
Sowjet-Rusland hun leven moeten slijten en wan-
neer hij op de offers wijst, welke die 12.000 Neder-
landsche jongens aan het Oostfront uit liefde voor
het Nederlandsche volk brengen. Dan is er weer een
stel van die lachers. Maar Woudenberg wijst dezul-
ken dan scherp terecht, door te zeggen, dat het
heel wat makkelijker is om met de handen in de
zakken te staan lachen, dan om zijn leven in te zet-
ten voor de verwezenlijking van de sociale droomen.
die de naar erkenning van zijn arbeid snakkende
werker reeds zoolang koestert. Hij wijst erop, dat
ook de Nederlandsche pioniers vqn het socialisme,
wier fakkels thans door de werkers van het N.A.F.

brandend gehouden en verder gedragen worden, ééns
uitgelachen en verguisd werden.

Dat hebben die werkers niet misverstaan. Ook die
lachers, die ginnegappers, die, thuisgekomen, nog
eens over -de bedrij fsbij eenkomst nagedacht hebben
en zichzelf hebben moeten bekennen, dat zij zich
flauw, kinderachtig en negatief gedragen hebben.

En dat is voorloopig voldoende.

i

Waarhet recht
RECHT
wordt

M eestal is het in sprookjes zoo, dat onge-
lukkige mensclien bovendien arm zijn.

In de sprookjeswereld is dat niet zoo erg. Maar
wel erg is het, dat het in de menschenwereld
dikwijls al niet anders is. Wie. als gevolg van
invaliditeit ,zijn werkkracht als eenig bezit ver-
liest, ziet zich bedreigd door het spook der
armoede Een misstand in de samenleving, die
wij kwijt moeten.

Maar intusschen bevond zich ook Henk Her-
reward, nadat hij op 19 Juni 1939 door een
ongeval invalide was geworden, in een derge-
lijke „sprookjesachtige" situatie. Want van de
invaliditeitsrente, die de Raad vai» Arbeid hem
toekende — ten bedrage van /180.70 per jaar
— zou hij, met zijn vrouw en zijn twee kin-
deren, eerder een maand dan een jaar kunnen
leven. En wie heeft nog werk voor zoo'n halve
kracht?

Toch had Herreward het geluk tegen zoo
Iemand op te loopen. Iemand, die veel met hem
op had, bezorgde hem een plaatsje op zijn
fabriek. En zoo zou het „geval Herreward" hier
nooit besproken zijn, wanneer niet de Raad van
Arbeid gemeend had, ook na het toekennen
van de rente, zijn zorgen over hem te moéten
uitstrekken. De Raad van Arbeid waakte er
namelijk voor, dat Herreward het, met z'n ge-
zin, niet te weelderig zou krijgen. Gelukkig
maar, want met- ruim ƒ 180.— in een heel jaar
is de kans op rijkdom niet gering te achten.
Vooral als je een vrouw en twee kinderen
hebt......

Daarom stuurde de Raad een controleur naar
de fabriek waar Herreward werkte, om te zien,
.of hij niet te veel verdiende. Een verheffende
taak, temeer omdat wij weten hoe deze Raad
van Arbeid altijd in touw was om te voor-
komen, dat een arbeider te weinig verdiende
En wat bleek? Dat hij wel te veel verdiende.
En al verklaarde de bedrijfsleider nu, dat hier
eigenlijk geen sprake was Van „verdienen",
maar dat hij alleen wat meer „kreeg' omdat
men met zijn lot begaan was de Raad van
Arbeid was het er niet mee eens en trok op
17 Juni 1941 de invaliditeitsrente in Waarop
de. fabriek, die wel goed, maar niet gek en
zeker geen liefdadige instelling was, die invali-
den geheel voor haaf rekening wilde of zelfs
kon nemen, hem ontsloeg. Niet met de bedoe-
ling den inderdaad zwaar invaliden Henk Her-
reward nog eens extra te dupeeren, maar met
den opzet den Raad van Arbeio te dwingen,
een anderen weg in te slaan. Wat niet gehurte,
want ook in hooger beroep bleef de invalidi-
teitsrente ingetrokken. Moge de goedheid van
dezen Raad hier onbesproken blijven, gek was
deze instelling zeker niet en een voordeeltje
van ƒ 180.— per jaar liet zij zich niet ont-
glippen.

Dat zou dan het slot van het liedje zijn RC-
weest, ware het niet, dat ons Bureau voor
Arbeidsrecht, dat verzocht werd, ook in deze
netelige kwestie op te treden, er, nog een cou-
plet bij wist te maiken. Ons bureau slaagde er
namelijk in — natuurlijk pas na veel vieren
en vijven — dat met ingang van 8 December
1941 Herreward zijn invaliditeitsrente weer ging
ontvangen. En nog meer: voortaan ontvangt
hij, met den toeslag, f6.25 pet week terwijl
hem dezer dagen een bedrag van ƒ 222.10. het
geld, dat hij wegens de onrechtmatige stopzet-
ting te weinig had ontvangen, werd uitbetaald.

De Raad van Arbeid schreef ons( dat Herre-
ward wederom in het „genot eener rente was
gesteld Wij vinden dit woord „genot" hier niet
zoo erg gelukkig gekozen Maar enfin, een af-
doende regeling van de positie van den invali-
den arbeider staat ook op het program van ons
N.A.F Is het eenmaal zoover, wel. dan zal er
inderdaad van „genot" gesproken kunnen
worden! ' S S.



di

UIT DE WERELD

arbeid.

Wat is k*t
N.A.F. eigenlijk?

Is het N.A.F. een rijk beladen pruime-
bocTn. waaraan men maar heeft te schud-
den om in overvloed de rijpe vruchten
te kunnen opvangen?

Js het N.A.F een soort van Sinterklaas,
die allerwegen goede gaven uitdeelend,
door hei land reist om de deugd te be-
loo^en?

Is het N.A.F, een philanthropische in-
stelling, waarin zich een aantal rijke
dames en heerent begaan met het lot
van den „minderen stand" ztc.h hebben
aaneengesloten om den
tenvoudigen „werkman"
te bedeelen?
' Is hei N.A.F, een over

heidsorgaan, werkend
met het geld der belas-
tingbetalers, om, onder
voortdurende controle
van aan strenge regelen
lebonden ambtenaren
als Maatschappelijk Hulpbetoon hier en

- daar bij te springen?
Neen, waarde lezers, deze vergelijkingen

zijn in de verste verte niet op het N.A.F.
van toepassing, en wij vermoeden dan
ook, dat velen van u een glimlach niet
niet hebben kunnen weerhouden, toen
toen zij ze lazen.

Het "N.A.F. is een gemeenschap van wer-
kers, die zich hebben aaneengesloten om
in zelfwerkzaamheid en door eigen kracht
en eigen middelen van het volk een ar-
beidsgemeenschap te maken waarin de
enkeling van de wieg tot het graf levens-
zekerheid zal bezitten en arbeidsvreugde
genieten. Hieruit vloeit voort, dat zij
elkander helpen aan de kwade kansen
van het leven het hoofd te bieden. Hier-
uit vloeit tevens voort dat zii eveneens
alle mogelijke moeite doen om den indi-
vidueelen werker tegen onrecht te be-
schermen en om een zoodanigen toestand
te scheppen, waarin gezamenlijke arbeid
in mede en onderlinge harmonie moge-
lijk wordt.

Wat het N.A.F. echter het meest ken-
merkt is echter, dat al wat het doet, uit-'
gaat van de georganiseerde Nederliïnd-
sche werkers zélf. Het N.A.F heeft een
aantal bezoldigde krachten in ztjn dienst,
•maar dit zijn geen Sinterklazen, geen
philanthropen en geen ambtenaren, zoo-
min als het N.A.F, een pruimeboom is.'
Zij zijn niet anders dan ook werkers, die
nu eenmaal van anderen arbeid moeten
zijn vrijgesteld om dagelijks in den dienst
der arbeidsgemeenschap van het Neder-

, landsche volk hun krachten alleen aan
haar belangen te kunnen geven.

Dit alles mag wel eens duidelijk gezegd
worden.

Al te vaak namelijk komen onze propa-
gandisten bij het 'N.A.F, met de mede-
deeling, dat dié en dié werker wel lid
van het N.A.F, zou willen worden, als dit
dan eerst maar dat en dat voor hem
zou weten te bereiken! Onlangs hoorden
wij bijvoorbeeld van het personeel van

•' een groot trambednj f, dat vrijwel als één
man voor zijn vakbond bedankt heeft,
toen deze in het N.A.F, werd opgelost en
waarvan men thans zegt: „Tja ze willen
wel weer terug komen wanneer het
N.A.F, er eerst maar voor zorgt, dat er
een einS komt aan de schandelijke
diensttijden en aan de willekeur, waar-
aan het personeel tegenwoordig wordt
onderworpen!"

Hiermee wordt de zaak echter -precies
op den kop gesteld!

• Wat beteekent zulk een eisch eigenlijk?
Dat de, door een bepaalde groep wer-

kers betaalde, arbeidskrachten van het
N.A.F, hun moeite en tijd, moeten geven
om een.andere groep, die zich geen enkel
offer getroosten wil. aan betere arbeids-
tijden en andere begeerenswaardige zaken
te helpen! In dit geval betreft het dan
nop een .aantal personen die door hun
uittreden blijk hebben gegeven, het v
N A.F. niet te vertrouwen.'

Neen, vrienden, zóó zijn we niet ge-
trouwd.'

We hebben al eens meer gezegd, dat
wij van het N A.F. wel idealisten zijn,
maar waarachtig geen idioten! Wij zul-
len dan ook éérst onze aandacht wijden

Niets is ellendiger dan de
voldane mensch zonder

GOETHE

ij verlies van vervoerbewijzen
door tewerkgestelden in de

werkverruiming en ook de niet
onverwijlde inlevering daarvan,
na beëindiging der tewerkstelling
zullen in het vervolg boeten gehe-
ven worden, welke bij verlies ƒ 1. — ,
bij niet tijdige inlevering maxi-
mum / 1. — zullen bedragen.

D e groei van het N.A.P. in Bra-
bant komt opnieuw tot .uit-

drukking in het gezamenlijk toe-
treden van het personeel van de
Hollandsche Industrie te Breda en
de N.V. Lonnengaren TwerneriJ
Piltwern te Tilburg.

ion de directe belangen
'xii? de bij het N.A.F
a,r>.nqeslr>ten werkers.
Wi'len nnderen, dat ook
•;en eind wordt gemaakt
aan misstanden, die hun
in"Mngenaam zijn, dan
zullen zij zélf de handen
uit dé mouwen dienen te
steken!

Het N.A.F, is namelijk, meer dan dit
met de vroegere vakbeweging het geval
was, gebouwd, op de zelfwerkzaamheid
van de bedrij f sgemeenschap Van ieder
bedrijf vormt de sociale voorman de
kern. De sociale voorman behartigt de
belangen der werkers van dat bedrijf.
Hij kan ze echter alléén behartigen, wan-

althans het meerendeel van de werkers
in dat bedrijf achter hem staat. Willen
zij niet met den socialen voorman en met

het N.A.F, meewerken, dan laten zij het.
Zij moeten daar dan moedig de conse-
quenties van trekken. Zeer zeker moeten
zij niet verwachten, dat het N.A.F, 'van
buitenaf zal ingrijpen.' Zij hebben immers
getoond, het niet noodig te hebben, het
niet te vertrouwen?! Welnu, laten zij dan
rustig ook maar hun eigen boontjes dop-
pen!

Wij willen dit artikel niet besluiten
zonder er op te wijzen, dat dit alleen den
persoonlijken kant van de zaak in 't oog
vat Zij heeft echter tevens een m.aat-
schappelijken kant. Op den duur name-
lijk kan de zich steeds verder in socialis-
tische richting ontwikkelende maatschap-
pii niet dulden, dat in allerlei bedrijven
nog onsociale toestanden blijven heer-
schen. Op den langen duur zal zij dus
toch moeten ingrijpen. Dan echter zal ztj
de betrokken werkers vóór 11 hebben ge-
dwongen, dezelfde offers te brengen als
de meer sociaal aangelegde* in het Ar-
beidsfront > reeds vrijwillig brachten. De
tegenwoordige maatschappH namelijk be-
taalt de klaplooperii niet als een deugd,
zooals de kapitalistische!

.Wij zijn thans duidelijk genoeg ge-
weest en zij. wie het aangaat, moeten
den hun passenden schoen dan ook maar
aantrekken! Zij moeten nu zelf maar
weten wat zij doen. Met hun socialen
voorman samen zélf verbetering trachten
te beioerkstelligen, dan wel rustig wach-
ten tot vanzelf betere tijden zullen aan-
breken.

Zoolang de maatschappij deze daden-
loosheid echter gedoogen zal!

WERKERS
van onzen tua

Het is wel uitgekomen zooals we dachten. M'n vriend Wim de sociale
voorman in het bedrijf heeft al aardig wat te beredderen gekregen.

'n Bejaarde sjouwer, grijs geworden in dienst van de fabriek, kwam
z'n nood klagen. Zijn zoon, die al geruimen tijd in de draaierij werkte,
was ontslagen, ,,'n Goeie jongen, Wim. 'n Beste jongen... maar 'n beetje

. speelsch. . 'k Weet niet wat ie uitgevoerd heeft... zeker staan spelen...
Maar 't is toch geen werk om zoo'n jongen maar zoo de zak te geven...
We zijn toch allemaal jong geweest... Als ie nou nog wat ergs gedaan
had.-., maar dat g'loof ik niet van 'm!"

Wim kneep één oog dicht. Hier stond de vader die z'n jongen in be-
scherming wilde nemen en, zonder kennis van zaken, alvast een plei-
dooi begon.

„Aan weJke bank staat je zoon?"
„Aan bank vier en zeventig, zoo schuin in den hoek...!"
Wim ging de, bankwerkerij door. Hier en daar werden fluisterende

koppen bij elkaar gestoken. De schuifdeuren van de draaierij stonden
wijd-open. Daar binnen klepperden de drijfriemen. Hier wentelde 'n
mansdikke schroef as traag om en om, langzaam gladgevreten door de
vier, zwaar aangezette draaibeitels.

Bank 74 stond stil. 'n Bejaarde bankwerker draaide tapbouten los. Dat
kon de ontslagen jongen niet zijn.

..Zeg, meester, weet je waar d'n draaier van die bank uithangt?"
De man wees met z'n steeksleutel in de richting van 'n boormachine

die slierten staalkrullen vrat uit een onderliggend werkstuk. De jongeman
aan de boormachine draaide langzaam het vierspakige aanzetwiel rond,
dan heesch hij met 'n snelle beweging, de dikke spiraalboor uit het gat...

Wim boog zich naar den jongen over: „Heb jij bank 74 in de soep
laten loopen?

De aangesprokene sloeg de oogen neer, z'n mondhoeken trilden in
nauw bedwongen zenuwspanning. Dan volgde 'n benepen knik je...

„Goed, kom dan vanmiddag tusschcn schafttijd even bij me in het
bok! .Ie weet den weg?"

Weer zoo'n knik je...
De bedrijfschef was weinig te spreken over de bemiddelingspogingen

van den socialen voorman.
„Ja, hoor es... als we alles over z'n kant laten gaan, ligt dalik de

" heele draaierij in de soep..."
„Pardon" zei Wim, „zóó dikwijls kom't dat toch niet voor?"
„Neen, niet dikwijls" vond de baas. „Maar laten we afspreken dat één

keer al te veel is, en dat er 'n voorbeeld gesteld moet worden! Wat moet
er anders van terecht komen?",

De baas had gelijk. Het ging toch niet aan om de kostbare machines,
— die zoo goed als niet te vervangen zijn —, door slordigheid, achteloos-
heid en speclzucht in puin te laten draaien.

„Of weet je 'n betere oplossing?"
Wim wist 'n betere, hoewel zeer gewaagde oplossing.
„Ik ben overtuigd" begon hij, „dat elke jongen die aan bank 74 ge-

zet wordt, dezelfde brokken kan maken!"
„Behalve één!" vervolgde Wim. „De jongen, die al de ellende en narig-

heid ondervindt van z'n slordigheid; die niet onder de oogen van z'n
vader durft te komen; die jongen is de e e n i g e bij wie bank 74, — of
welke bank dan ook —, nooit, nooit, nooit meer in elkaar zal loopen!"
Zet hem aan de boormachine tot z'n draaibank hersteld, is, en probeer
het dun nog eens met hem!"

De chef stak z'n hand uit: „Je hebt de zaak fijn bekeken, voorman!
. Het gaat gebeuren! Laat hem in het onzekere tot z'n bank gemaakt is...

dan is ie zwaar genoeg gestraft, en den volgenden keer zal ie wel beter •
opletten...!"

„Dank u wel, chef!"
„Van 't zelfde...}" J. v. d. B.

Het N.A.F, in de
bedrijven

Het NAP groeit. lederen dag brengt de
post aanmeldingen zoowel van werkers
die nog nimmer bij eenige organisatie
aangesloten waren als van kameraden
die menig jaartje meeliepen in dit, wat
we de , oude vakbeweging noemen. Het
inzicht wint dan ook alom terrein dat.
het NAP de eenige weg is »aar een
betere toekomst: een toekomst waarin
werkgever en werliiemer niet meer als
onverzoenlijke vijanden tegenover elkan-
der staan maar integendeel: naast el-
kander om zóó door gezamenlijke kracht
het Nederlandsche volk een waardige
plaats te geven in het nieuwe Europa.

In de afgeloopen week meldden weder-
om enkele bedrijven zich in hun geheel
aan voor het lidmaatschap, waarbij wij
in de eerste plaats de N.V. Mogendorff's
Meubelind. en Handelmij. te Doetinchem
willen noemen, een personeel dat voor
een groot gedeelte katholiek georiënteerd
is. Met de firma Boeyink te Zutphen
sloten zich deze week dus een tweetal
firma's in de prov. Gelderland aan, doch
ook Drente liet zich ditmaal niet onbe-
tuigd: de N.V. de Agrarische Pers en
de N.V. Wolhandet en VellènblooteriJ
van Essco, beide te Meppel, vonden in
hun geheel den weg naar 't NAF.

Bedrijfsvergaderingen vonden o.m.
plaats bij de drukkerij De Spin, N.V.
Farbianca, Gem. Luchtbeschermings-
dienst. Drukkerij De Tijd en den Ge-
meentedistributiedienst, alle te A'dam,
waar het woord door verschillende NAF-
sprekers gevoerd werd, waaronder in de
eerste plaats door den leider van het
NAP, den heer Woudenberg.

STUDENTEN AAN DE WERKBANK
Reeds voor den oorlog werden door

het Duitsche Arbeitsfront zeer vele stu-
denten in hun va-
cantie ingezet in de
bedrijven voor in-
dustrie en landbouw.
Dit jaar zullen niet
minder dan 20.000
mannelijke en vrou-
welijke studenten
ingezet worden.
Hoofdzakelijk zullen
zij arbeiden in de

bewapeningsindustrie. Maar ook in de
landbouwbedrijven zullen zij ingezet wor-
den bijvoorbeeld in het Oosten. Door
deze deelname van de studeerende Duit-
sche jeugd aan den gemeenschappelijken
arbeid, kunnen de arbeiders hun vacantie
krijgen, zonder dat de op het hoogste
aantal toeren draaiende bedrijven daar-
door geschaad worden.

KERMISVACANTIE VOOR FABRIEKEN
IN TILBURG

Naar wij vernemen, wordt de gemeen-
schappelijke traditioneele vacantie in de

textielindustrie te
Tilbuig van 2—8
Augustus gegeven,
voor welken termijn
den arbeiders 48 uur
loon wordt door-
betaald.

Verwacht wordt»
dat ook andere fa-
brieken tijdens deze
periode, waarin de

Tilburgsche kennis valt, eenzelfde vacan-
tieregeling- zullen treffen.

2 Augustus a.s. spreekt de leider van
het N.A.P., H. J. Woudenberg, om tien
uur over Hilversum u.

Het Kwartier van den Arbeid van
Zaterdag l Augustus a.s., hetwelk uit-
gezonden wordt van 18.15—18.30 over den
zender- Hilversum n (301 m.), heeft als
onderwerp „Iets over Bedrijfssport; de
afdeeling Lichamelijke Opvoeding van
„Vreugde en Arbeid" belicht doel en
werkwijze van het beoefenen van sport
in bedrijfsverband".
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Sociale Voormannen
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De sociale voorman moet een kerel zijn, aldus
Dr. Ley. Hij moet zijn vak verstaan en zijn
arbeidskameraden moeten eerbied voor hem
hebben. Hij moet altijd volijverig zijn wat zijn
beroep betreft en nooit het contact met het
werk verliezen. De sociale voorman moet zijn
mond weten open te doen, als hij gebreken in
het bedrijf opmerkt. Niet alleen tegenover den
bedrijfsleider moet hij zoo optreden, want het is
ook zijn plicht om tegenover zijn arbeidskame-
raden te gaan staan om, wan-
neer dat noodig is en het belang
van de volksgemeenschap dat
eischt, minder prettige dingen
te zeggen en offers te eischen.
De sociale voorman moet altijd
en voor iedereen van het bedrijf
klaar staan, klachten en zorgen
aanhooren en alles doen om die
uit den weg te ruimen. Niets
mag hem te veel zijn, geen zorg
te klein en ook geen te groot.
Voor de minderen moet hij een
steun zijn, terwijl de meerderen
hem niet mogen imponeeren. In
karakter en houding moet de
sociale voorman voor allen een
voorbeeld zijn. Rechtschapen
vlijtig, bezadigd, kameraad-
schappelijk, standvastig, zeker
van wereldbeschouwing, ver-
standig, duidelijk, dat alles
moet de sociale voorman zijn!

En als we een uurtje bij Max van Straturn, den
socialen voorman van de N.V. Hollandsche Luci-
fersfabrieken te Eindhoven hebben zitten pra-
ten, dan weten wij ook, dat deze stoere werker
aan die zware eischen voldoet. Dat zijn arbeids-
kameraden, ondanks verschil in politieke over-
tuiging, tegen hem opzien en dat zij weten, dat
ze bij hem met hun zorgen en klachten kunnen
aankomen. Dat hij alles zal doen om die uit
den weg te ruimen. Ze vertrouwen hem, omdat
zij weten, dat hij een onkreukbaar man is. Drie-
en-dertig jaar staat Va.n Stratum achter zijn
houtmachine, en in die drie-en-dertig jareri van
noesten arbeid heeft hij respect weten af te
dwingen. Respect voor zijn werker-zijn. Een
werker die met hart en ziel bij zijn werk is, voor
wien dat werk alles is en die het recht heeft om
van anderen een soortgelijken eerbied voor, den

Van Stratum, sociaal voorman
van de NV. Hollandsche Luci-
fersfabrieken.

arbeid te eischen.
Hij is een eenvoudig man deze Van Stratum,

die graag over alles praat, behalve over zichzelf.
Zoo is het tenslotte zijn vrouw die hem op weg
helpt door ons verschillende dingen te gaan ver-
tellen die minder mooi waren: de zorgen van
ieder arbeidersgezin, te lage loonen en toch
hard werken.

„Ach", ontwijkt hij, „dat was toch overal zoo;
waar werd een arbeider nu wel naar behooren

gewaardeerd?"
„Ja maar ...... " begint zijn

vrouw.
En dan komt hij los, als er dan

tóch gepraat moet worden, wel,
dan kan hij dat warempel zelf
wel, dan hoeft zijn vrouw dat
niet voor hem te doen.

Of er al wat bereikt is? Nou
en of! De arbeiders van de
fabriek" zouden vacantie kunnen
krijgen. Dat is prachtig, maar
als je de vacantie hebt, dan wil
je wel eens wat meer doen dan
gewoonlijk, anders heb je er nog
niet veel aan. De werkers staken
hun .koppen eens bij elkaar. Het
zou toch wel fijn zijn, als ze nu
eens een extraatje kregen. Goed
en wel, als arbeiders dat onder
mekaar bekokstoven, dan schiet
je daar niet bijster veel mee op.
Zij hebben daarover niet te be-

slissen. Maar hoe komen zij, die daar wel over
te beslissen hebben, te weten wat er leeft onder
de werkers? Hoe komen zij te weten wat voor
zorgen hun arbeiders hebben? Moeten zij dan
zelf maar met hun pet in de hand bij de directie
komen? Ach, daar komt men niet zoo-gauw toe.
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Maar daar is nu de sociale voorman. Een van
hen. Daar valt dus gemakkelijk mee te praten.
Ook dat is niet eenvoudig, om bij een van je
arbeidskameraden met je nooden aan te komen
zetten, maar als die voorman nu een voorbeeldig
werker is, een man van karakter, één die door
zoet gevlei noch door dreigementen uit zijn
koers te slaan .is, een die zich nooit uitgesloofd
heeft om ten koste van anderen een wit voetje
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De sociale voorman kan zijn:
bankwerker, stoker, kantoorbe-
'diende; hij kan achter een groot
bureau zitten of in een mijn
werken; in een bedrijf staan
van 5 of 5000 werkers; de
sociale voorman'heeft steeds en
overal dezelfde taak: als ver-
tegenwoordiger van het N.A.F.
den socialen vrede in de bedrij-
ven te verzekeren. Hij is geen
ambtenaar, geen vrijgestelde,
niet bezoldigd door het N.A.F.,
maar een lid van de bedrijfs-
gcmecnschap, waarin hij ~ zijn
brood verdient.

WOUDENBERG.
Onder: Ook in den schafttijd wordt menige
„brandende kwestie" aangesneden. Van Stratum
krijgt heel wat vragen te beantwoorden!

Rechts: De sociale voorman moet een steun voor
de minderen zijn, terwijl zijn meerderen hem niet
mogen imponeeren.
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De sociale voorman moet altijd en voor iedereen van het
bedrijf klaar staan, klachten en zorgen aanhooren en alles
doen om die uit den weg te ruimen. Niets mag hem teveel
zijn, geen zorg te klein en ook geen te groot. Voor de min-
deren moet hij een steun zijn, terwijl de meerderen hem
niet mogen imponeeren. In karakter en houding moet de
sociale voorman voor allen een voorbeeld zijn. Dr. LEY.

750.000 doosjes lucifers worden dagelijks klaarge-
maakt. Over de loopende band komen de doosjes
m een eindeloozen stroom aanzetten maar de
vlugge handen der meisjes weten er wel weg mee.
De doosjes overrompelen hen niet!

Rechts: Van Stratum is een werker waarvoor
allen respect hebben. Drie-en-dertig jaren staat hij
nu al aan zijn machine. Geen wonder dat men
graag naar zijn aanwijzingen luistert! Hij kan het
immers weten! (Foto's Griek.)

bij de bazen te krijgen, kijk, dan wordt het al
een stuk gemakkelijker.

Per slot van rekening is die sociale voorman
een van dé werkers, niets meer en niets minder,
hij krijgt voor zijn moeilijk werk geen cent, hij
is geen ambtenaar, geen vrijgestelde, maar een
lid van de bedrij f sgemeenschap waarin hij zijn
brood verdient. Hij heeft dus precies dezelfde
zorgen als ieder ander van zijn arbeidskame-
raden, en daarom is het voor die kameraden
ook niet zoo'n groote stap om eens met hem te
komen praten over alle mogelijke dingen die
lien bezwaren.

«•"D

Om nu eerlijk te zijn, moet gezegd worden,
dat ze het wél met, Max van Stratum konden
vinden, met den arbeidskameraad Van Stratum,
maar tegenover den socialen voorman Max van
Stratum stonden ze toch wel wat vreemd. Want
was dat „sociale voorman" weer geen uitvinding
van den nieuwen tijd? Nou ja, onder ons, het is
een prachtige instelling, zoo'n sociale voorman!
Dat moeten ze zichzelf eerlijk bekennen. Werd
het niet hoog tijd dat ze zoo'n vraagbaak kregen
en dan niet een die boven hen stond en waar.
ze vanwege dat „hooger zijn" al niet veel van
terug hadden, omdat ieder die boven je stond,
je .onaangenaamheden kon bezorgen die wel
eens op ontslag konden uitdraaien. En nu ver-
diende je wel niet zoo heel veel, maar niets is
toch maar niets, daar krijg je geen brood mee
op de plank. Erg geestdriftig moest je je toch
echter ook niet toonen. Ze zouden eens kunnen
gaan denken dat je -ook voor de nieuwe orde
was...

Maar toch moest er vacantie-toeslag komen!
Dat stond vast als een huis.

En wie konden ze beter afvaardigen om hun

verlangens kenbaar te maken, dan Max van
Stratum, die altijd het woord voor hen gedaan
had, ook, toen hij nog niet de sociale voorman
was? Dus gingen ze naar Max en lieten daarmee
zien, dat ze de positie van den socialen voorman
begrepen, dat ze begrepen dat hij er is voor hen.

En Max van Stratum, die warm in zich voelt
den drang, o"hi in het belang eener waarachtig
socialistische volksgemeenschap meer daaraan
te geven, dan ervan terug te vragen, die begrip
en gevoel heeft voor de geborgenheid der wer-
kers in eigen volk, is gegaan en heeft bereikt,
dat die vacantie-toelage gegeven werd.

Kijk, zo begint ook het respect voor den
socialen voorman Max van Stratum te groeien.
Zijn arbeidskameraden zien, dat die voorman
precies dezelfde is als de arbeidskameraad Van
Stratum. Hij is sociaal voorman, maar: een van
hen! Zijn kantoor is nog geen mooi vertrekje,
maar de heele fabrieksruimte. Zijn bureau is
geen gepolitoerde schrijftafel, maar een snor-
rende machine. Aan dat bureau werkt hij net
zoo lang als de anderen.

De positie van den socialen voorman is zeker
geen gemakkelijke. Hij staat zelfs vrijwel alleen
in dit groote bedrijf. Bereid om zijn vrijen tijd
voor zijn arbeidskameraden, voor hun moeilijk-
heden te geven, ondervindt nij zelfs wel tegen-
werking. Niet omdat men hem niet mag, want
niets is minder waar, maar omdat men nog
vreemd staat tegenover zijn functie.

Maar Van Stratum zal het wel klaren, daar
in Eindhoven! Omdat hij het vértrouwen geniet
van alle bedrij f sgenoten. Omdat men hem kent
en heeft leeren waardeeren. Er zijn er velen, die
mee zouden willen doen, die Max van Stratum
bij zijn prachtig werk behulpzaam zouden willen
zijn, maar die niet durven. Neg niet... Maar
heimelijk steunen zij Max, omdat hij een eerlijk,
eenvoudig, sociaal voelend man is, met een hart
in zijn lijf voor wie in nood verkeert, een vast-
houder en een vechter wanneer er een onbillijk-
heid recht gezet moet worden, een redelijk man,
wanneer overleg noodzakelijk is. Daarom zal
Max het wel klaren, omdat men hem acht,
omdat men weet dat hij een van hen js.

Omdat hij is wat hij zijn moet: een voor-
beeldig-socialist. D.
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Reizen naar Valkenburg

Van 24—29 Augustus a.s. wordt
vanuit Enschede een reis naar
Valkenburg georganiseerd Deel-
nemersprijs f 35.— per persoon
(allss inbegr. i Programma': .Be-
zoek aan Gemeentegrot; Open-
luchttheater; Geulwandeling enz
Belangstellenden dienen zich teii
spoedigste op te geven bij Molen-
straat 46 te Enschede.

Bovenstaande reis tevens van 10—15
Aug. en van 31 Aug. t. et? m. 5 Sep£.
vanuit Rotterdam en Den Haag.

De deelnemerjprijs vanaf Den Haag
ƒ 37.5O: vanaf Rotterdam ƒ 36.50.

Aanmeldingen Den Haag: Vreugde en
Arbeid-Inlichtingenbureau a. d. Hofweg
en Huygensstraat 1O; te Rotterdam:
Heemraadsingel 153.

Boottocht Rotterdam
'2 Aug.: naar Gorinchem met bez. Slot

Loevestein. Prijs f 1.25: kinderen t. en
m 13 jaar ƒ 0.75. Inl. en kaarten Heem-
raadssingel 165 en de bekende adressen.

Troelstra-Oorden
Egmond aan Zee. gesloten.
Beekbergen: volgeboekt tot 15 Aug.

Van 16—22 Aug. enkele éénpersoons-
kamers beschikbaar Na 22 -Aug. vol-
doende ruimte vrij. Aanmeldingen:
Troelstra-Oord. Beekbergen.

..Morgenrood". Oisterwljk
Volgeboekt tot 8 Aug. (Logiesaanvra-

gen: Vacautiehuis ..Morgenrood". Oister-
wijk (N.-Br.l tel. 377.

Nat'mrvriendenliiilzen
Natuurvriendenhuls De Hondsrug:

Van 18/7 t. en m 15/8 volgeboekt.
Aanvragen voor logies rechtstreeks

aan , de huizen. Postzegel voor ant-
woord insluiten. Correspondentie-adres:
Nattiurvriendeuhuis De Hondsrug, te
Noordlaren: W, Vrieze. Heerestraat 33a,
Groningen.

Correspondentie-adres „Ons Honk":
G de Jong, Hendrik Smitstraat 44. Hil-
versum.

Correspondentie-adres: „Het Hune-
huis": Natuurvriendenhuls „Het Hune-
huis" Havelte.

Volgeboekte Perioden
• ..Óns Honk" van l—8 Aug.: „De

Hondsrug" van 18 Juli—15 Aug.; „Het
Hunehuis" van 26 Juli—2 Aug.; „Krik-
icenhaar" van 8—22 Aug.; „Den Brum-
mel" van 1-̂ 8 Aug.

Uitstapje Arnhem
2 Aug.: wandeling naar de Posbank.

Om 7.15 uur per trein naar De Steeg.
Vandaar over de Rhedensche heide naar
de Posbank. Langs Beekhuizen en Hotel
Beekhuizen naar Roosendaal. Terug ca.
5 uur n.m. Aanm. en lul.: Jansbuiten-
smgel 17. Arn-hem.

Excursies Arnhem
16 Aug.: Streekmuseum Velp. Vertrek

9.45 uur v.in van Velperplein per tram
naar Velp. Bezoek aan Streekmuseum,
daarna terug wandelen naar Arnhem.
Terug ca. 12.30 uur. Aanm.vooraf bij
Jansbuitensingel 17.

30 Aug.: Gemeentemuseum.

Excursies te Amsterdam
2 Aug.: l uur v.m. Tentoonst. „Stad

en Land" in het Stedelijk Museum.
Deelnemersprijs N.AJT.-leden: 15 cent.

Aanmeldingen t. en m. 29 Juli bij V. en
A., Leidschepl en Pr. Hendrikkade 49.

2 Aug.: Excursie Stadskweekerij Fran-
kendael Watergraafsm, Prijs p.p.. 15 et.

9 Aug.: Bezoek N.V. De Arbeiderspers
te -Amsterdam. Prijs 1O cent. p. pers.
Aanm en inlichtingen: Leidscheplein
en Pr. Hendrikkade 49.

In Sept. wjrdt een aanvang
gemaakt met het organiseeren
van Avondscholen voor Volwasse-
nen

Deze scholen beoogen het op-
üalen van de verloren " kennis'
van de L. S en het uitbreiden
daarvan.

Verplicht zijn de vakken Ned.
Taal en Kennis van Land en
Volk, terwijl e», ook les gegeven
wordt in rekenen en handschrift-
verbetering

Het lesgeld Is uiterst laag ge-
steld

Tevens worden cursussen In
Duitsch, Engelsch. Vestigingswet,
enz georganiseerd Men dient
sich ten spoedigste aan te mei-
den bij het Centr Bur., Amstel
224. A'dam. waar alle verdere in-
lichtingen zijn te verkrijgen

De aandacht wordt er op ge-
vestigd, dat deze A.V.V."s en rur-
sussen in alle plaatsen zullen
worden georganiseerd, waar "He
belangstelling voldoende ia. ""

H'ü'svlijtactie
AMSTERDAM:

Van l t. en m. 9 Aug. tentoonstelling
in de 4e H.B.S. met- 5-j. c., Joz. Israëls-
kade 45, Amsterdam-Z.

Voor de jeugd t. en m. 15 Jaar :»
een opstelwedstrijd aan de tentoonstel-
ling verbonden, waarvoor mooie prijzen
beschikbaar. Inlichtingen: Amstel 224,
Leidscheplein en Prins Hendrikkade 49.

\ ONWIKKELING
Zwemmen

In tal van plaatsen worden goedkoope
zwercavonden gehouden "voor leden van
het N.A.F. en huisgenooten.

Nadere Inlichtingen bij de plaatse-
lij ke kantoren.

AKNHEM.
Sportfoudsenbad: Zaterdagavond van

6—7 uur. Prijs: 12i c. voor kinderen t.
en 13 Jaar en 17è c. voor pers. daar-
boven.

Zwemkaartën verkrijgbaar: Jansbui-
tens. 17 van 9—12 en • 14—5j uur.

APELDOORN.
Sportfondsenbad, Middenweg: Don-

derdagavonds van 7.3O—8.30 uur. Toe-
gangsprijs: 10 c. voor kinderen t. en m.
13 J. en 15 c. voor personen daarboven.

Toegangsbewijzen uitsluitend vooraf
verkrijgbaar: Hoofdstraat 178, n i e t bij
de kassa van het zwembad.

Sportcursussen in de komende
maanden

De Afd. • Lichamelijke Opvoe-
ding organiseert in het seizoen
1942—1943 cursussen In Jiu-Jltsu,
gymnastiek (ïieeren- en dames-
clutos) boksen en rhythmische
gymnastiek (alleen dames), waar
hiervoor belangstelling Toestaat.

De deelnemerspr zijn uiterst
laag. Behalve uitblinkers zijn
ook diegenen, die tot nog toe
weinig aan sport hebben gedaan,
welkom. In het afgeloopen sei-
zoen hebben de sportcursussen
goede resultaten afgeworpen-

Aanmeldingen ten spoedigste
bij de plaatselijke N.A.F.-kanto-
ren, Dienst „Vreugde en Arbeid".

SCHOONHEID VAN
DEN ARBEID

Ten aanzien van ev. aan te brengen
bedrijfsverbeteringen kan contact wor-
den opgenomen met den socialen voor-
man.

Deze kan gebruik maken van de voor-
lichting van onze vertrouwensadviseur»
en liun advies in overleg met de direc-
tie trachten te verwezenlijken. Nadere
ml.: Centr. Bur. Vr. en Arb., Amstel
224—226, Afd. „Schoonheid van den
Arbeid", A'dam.

Contrast
Zóó stond zij bij de tramhalte: een rul-

schende vlag, temidden van het drukke
stadsverkeer. Vóór haar gingen de trams
voorbij en achter haar langs de fietsers,
de bedachtzamen zonder haast, de slagers-
jongens als jachtvliegers en toch nog
overal te Iaat komend, enkele auto's en
het landelijk getrappel van paarden-
hoeven.

Op het vluchtheuveltje juist tusschen
dit rusteloos voortgaan, stond het meisje
in het groen, het meisje van de Arbeids-
dienst De menschen,
die rona haar ston-
den bekeken haar om
te zien, „wat dat nou
weer voor een uniform
was", en staken de
koppen dan bijeen om
het geval te bepraten.
Want hoe bestond het! .
Zoo'n meid toch! Mos je
een maad van dezelluf-
de leef tijd thuis hebbe...
Nou, je zou d'r poote
toch breke as ze in
soa'n pakkie over de
drempel kwam! Ja,
seg nou selluf! Mot je
d'r zien staon met d'r
zelfverzekerde tronie!

Wam daar zat 'm de
kneep. Dit meisje, dit
blonde, ranke ding dat
hier op het vlucht-
heuveltje stond als een
korenhalrn opgescho-
ten temidden van de
distels, deze soldate
van den Arbeid, daar
ging wat van uit. Die
had niet dat sloverige van de andere vrou-
wen op de vluchtheuvel.

Ze steekt haar neus in de wind, maar
dat is zeker niet nuffig, eerder is zij er
een die de wind, die met lange storm-
achtige vlagen door de straat ravot, mint.
Een, die er in weer en wind opuit zal
trekken en genieten van de ongeëvenaarde
Hollandsche luchten. Een, die niet thuis
behoeft te blijven als storm en regen nun
wild spel spelen, uit angst voor haar uiter-
lijk. Nee, haar gezicht is bruin en het
haar ligt daar langs als rijp hooi, en haar
vingers dragen de sporen van aardappel-
schillen en boenen met zeepsop.

Trotsch is haar houding zoo, fier en De-
wust. ,̂ a, bekijk me maar van top tot
teen. Ik ben trotsch op dit groene kleed."

En hoe anders is het meisje dat eens-
klaps uit een zijstraat komt geloopen. Het
is alsof.een gouden bal, op de reusachtige
kegelbaan, die de straat • is, geslingerd
wordt. Maar geen kegel tolt onderste-
boven, zoo vertrouwd is de gouden bal
in deze straat. Het meisje in het groene

uniform raakt meer kegels.' Die zijn d'r
nog ondersteboven van. En die staan nu
roddelend bijeen en laten hun tram voor-
bij rijden. Het vergulde meisje zien zij met
eens want van top tot teen is dit jonge
ding verguld, van haar schoentjes tot haar
petje.

Boven haar hoofd torst ze een .bord:
Hoogste waarde voor oud qoiuL

,Zoo ontmoeten Twee jonge vrouwen nier
elkaar, de een fier en zeker, haar neus
ir. de wind er haar oogen gericht op de
Toekomst. De ander in een maskeraae-
pakje, met een gezicht van wat-kan-het-

ne-nou-bommen en
als-'t maar-goed-be-

caalt. Zoo is zij letter-
lijk zoowel figuurlijk
jen slavin van net
joud. Een jong Kind
iat van geen „Arbeids-
vreugde" of „Schoon-
heid van den arbeid"
sveet. Zou je haar daar-
over spreken, dan zou
ze minachtend fluiten:
pfuiiiii. want voor haar
bestaan zulke dineen
niet, hoe kan het an-
ders, als je zoa'n heelen
dag als een kijkplaatje
langs de straat loopt
en je aan je toekomst
maar liever niet denkt,
omdat die lang nier zoo
schitterend is als het
vergulde pakje dat je
aanhebt...

Maar ook zij heeft
geen smeerseltjes op
haar gezicht en ook
haar handen weten
wat arbeid is, en dat

is het wat zij gemeen hebben, deze beide ge-
uniformeerde meisjes. De een in dienst
van het goud, van het verleden, verguld
maar onbetrouwbaar, ellende brengend
over een ieder die er mee te maken had,
de gewieksten uitgezonderd. De ander in
dienst van den Arbeid, van de Toekomst,
eenvoudig maar eerlijk, vreugde brengend
aan alle werkers.

Op een goeden dag zullen deze meisjes
naast elkaar staan, met een glimlach om
hun jonge, reine monden, hun blik stevig
gericht op de eene" Toekomst, waarin al-
leen de Arbeid 's menschen adel zal be-
palen. Geen beklemmend standsverschil
zal dan langer in staat zijn om den weg
tot de ware volksgemeenschap en daar-
mede den weg tot elkander te-versperren.
Laat die vrouwen op het vluchtheuveitje
daarom nog even lekker roddelen, want
straks, als wij samen zullen voortgaan,
dan blijft er niets te roddelen over...

PETER VAN SANDEVOERDE.

kan lezed. wat er op de nieuwe schut-
ting had gestaan? Inzendingen zo spoe-
dig mogelijk — in elk geval vóór 13
Augustus —-aan

. OOM NIEK.
Postbus 100, Amsterdam-C.

M'n beste neven ,en nichten.

Ik heb jullie al verteld, dat ik aan de
Kareltje Kraan-prijsvraag een heel werk
had. In één opzicht was het gemakkelijk:
er waren vijf plaatjes en voor elk plaatje,
dat goed was geraden, gaf ik één punt.
Ook gaf ik wel eens een half puntje erbij,
bijvoorbeeld voor die neven en nichten,
die bij het tweede plaatje boegsprietlopen
hadden geraden. Er waren maar heel wei-
nig neven en nichten, die een vijf kre-
gen. Jammer genoeg waren er bij die
„vijf-kinderen" een paar, die ...... naam
en adres op hun brief hadden vergeten.
Ik kan niet raaen, waar ik dan de prijs
naar toe moet sturen ...... dat zijn fouten,
die zichzelf straffen......

De Hoofdprijs
kreeg Greetje Blok, m., 11 j., Valkenbos-
kade 44, Den Haag, mede omdat zij haar
inzending keurig verzorgde.

Troos tp r i j zen verwierven: Jan
Koning, J., 14 J., Molukkenstraat 58 II,
Amsterdam O., Wim Driessen, j., Van
Swindenstréat 76, Utrecht; G. de Weers,
j., Schjmmelweg 20, Spoorwijk Den Haag;
Johanna Wesseling, m., 12 j., Nieuwstraat
5, Assen; J. Aardema, j., 14 j., Oldegali-
leeën 201, Leeuwarden.

Het nieuwe Prijsraadsel
is niet bijzonder lastig. Op een schutting,
samengesteld uit oude planken, zag ik
deze week het volgende:

IV:
Men zou zeg-

gen, dat de va-
cantiegangeracantiej

. toch heusch wel
ermaak l weet- ,*at nu

l „,„,„.: met z'n vrijen
tijd moet doen.

Zonnebaden, zwemmen, wandelen, fietsen
en wat al niet meer. Maar als de weers-
omstandigheden dat niet toelaten — en
dat is geen zeldzaamheid, helaas — dan
zit men wel eens even met de handen in
't haar. Daarom brengt „Arbeid" u een
serie oefeningen, waar ieder aan mee
kan doen.

\A/
S. v

c. i-.
uu i ui i .

u \J 'f r f n \j
v/ r

Mijn vraag is thans: hoe hadden die
planken naast elkaar gezeten,- zodat je

Hier een aardige evenwichtsoefening,
waarbij het niet zoozeer op kracht, dan
wel op behendigheid aankomt. Men mag
zijn been natuurlijk niet loslaten en men
moet probeeren elkaar met de schou-
der om te duwea.



WEEKSPREUK:
De mensen lijdt dikwijls bei meest,

het lijden dat hij vreest!

Vrees en luiheid zijn de smart der goden

KIES UW BLOEMEN '
ZORGVULDIG UIT

De waarde die de bloemen en planten
- hebben voor den mensen en zijn omgeving,
hebben we de vorige week besproken. We
zullen het nu hebben over de keus van de
bloemen en planten, want evenmin als u
in een modern interieur een groote ouder-
wetsche crapaud kunt zetten, zoomin zal
een bladbegonia aan genoemd interieur
een zweem van gezelligheid geven.

Het moderne, wij bedoelen hier het lich-
te interieur behoeft iets bloeiends, wel
warm of ael van kleur, maar tevens iets
ijls. Zware bladplanten staan hier niet,
wel hooge enkelbladige planten, zooals de
flamingoplant b.v. Denken wij er tevens

. om, géén bontgekleurde potten te nemen
of potten die op een andere manier druk
bewerkt zijn.

Dit doet afbreuk aan de plant\ een ge-
wone roodsteenen bloempot, met een een-
voudig bakje er onder, is mooier dan het
duurste drukbewerkte pronkstuk. "

Hetzelfde geldt voor onze snijbloemen.
Een bloem behoeft een vaas, zeker, maar
niet alleen om in leven te kunnen blijven,
omdat er water in een vaas kan.

Als we een bos roode rozen in een terra-
cotta bont-beschilderde vaas zetten, is dit
minstens het beeld, dat een vlag op een
modderschip zou bieden.

Zetten we echter diezelfde rozen m een
wijde kristallen vaas, of in een ruime gla-
zen pul, dan zal het effect zijn als een
frissche dronk op een snikheeten dag.

Bloemen en planten vragen aandacht,
ze kunnen ons veel vreugde bereiden, laten
wij probeeren de schoonheid die iedere
bloem en plant heeft, extra naar voren te
doen komen*.

Vaste regels zijn hiervoor niet aan te
geven, de verscheidenheid van bloemen,
planten, vazen en potten is daarvoor ie
groot. Er zijn echter van die ongeschreven
wetten die ons zeggen: dit staat en dat
staat niet!

Het is een kwestie van oplettendheid en
eerbied.

Mevr. v. D. te G. — Patronen
voor kleeding plaatsen we in het
vervolg niet meer wegens plaats-
gebrek. Wij zijn van meening:, dat
er zooveel op dit gebied wordt ver-
strekt, dat ons blad daar nu wel
buiten kan. Wel zullen we zoo nu
en dan een praatje houden over
onze kleeding en enkele practische
tips geven.

Mej. S. te W. — We zijn het
met u eens, dat nicotinevingers
erg leelijk staan, probeert u het
eens met een watje gedrenkt in
waterstofperoxide.

Een betere oplossing is echter:
niet meer rooken.

Mevr. P. te M. — De naaizijtle
-fc^niet zoo sterk meer, inderdaad,
maar als n zooveel mogelijk met
dubbelen draad werkt, valt het nog-
al mee. Ook zouden wij a raden,
den draad niet al te strak aan te
trekken.

...En niet alleen die der goden, zelfs de
menschen bun grootste strijd ia bet, al
zijn we er ons. vaak niet van bewust. Wat
doen we al niet irit vrees, wat la ten
we al niet uit luiheid. De opsomming
hiervan zoo dit hoekje «eer zeker be-
slaan en n zoudt, na dit alles gelezen te
hebben, zich afvragen, of er nu eigenlijk
nog wel iets goeds aan den mensen over-
bleef en in wanhoop uw laatste beetje
energie doen vergaan. Dan zouden we
precies het tegenovergestelde resultaat
hebben, als wij met deze bijdrage voor
hadden.

We willen juist bewijzen, dat de
mensen n i e t z'n hoofd moet laten han-
gen, niet een grooten omweg moet gaan
maken, omdat hij bang zou zijn, dat dit
of dat zou gebeuren. Dit is dwaasheid.

De moeilijkheden, die zich op onzen
.weg voordoen, moeten we niet uit den
weg treden, maar juist er recht op af-
gaan, ze aanpakken en verwerken, dat is
de eeiiig juiste oplossing. Doen wij dat
niet, schuiven wij ze zoo ver mogelijk
van ons af, om toch vooral maar niet dit
of dat te moeten doen, omdat we bang
zijn, dat er dan groote ongelukken zullen
gebeuren (die ondertusschen alleen nog
maar in ons eigen brein bestaan, zonder
dat iemand ons de zekerheid kan geven,
dat dat werkelijk gebeuren zal), dan
maken we de moeilijkheden in werkelijk-
heid niet kleiner maar grooter, want
ondertusschen blijven deze bestaan, ze
worden namelijk alleen maar opgelost
door ze te ondergaan en te beleven.
; Deze neiging komt bij ons vrouwen al
heel sterk naar voren, wij zijn zoo gauw
geneigd te zeggen: „Nee hoor dat doe ik
niet, ik ben veel te bang dat..." Het is
zooals een onzer lezeressen ons eens
schreef: „Ik ging nooit naar een tand-
arts, omdat ik er als de dood voor was:
ik lag liever urenlang wakker van de
pijn, met allerlei middeltjes, te kampen,
dan ook maar eenmaal den moed te neb-
ben naar een tandarts te gaan. Het ge-
volg was natuurlijk, dat ik een erg

• slecht gebit kreeg, wat ten eerste erg
leelijk stond en ten tweede mijn gezond-
heid schaadde. Mijn dokter heeft me
toen zoo bang gemaakt voor een andere
kwaal, dat de eene vrees de andere heeft

overwonnen, en ik met looden schoenen
naar een tandarts ben gegaan, die mij
na eenige behandelingen, die weliswaar
niet prettig waren, maar die me toch erg
meevielen, van mijn kwaal, mijn pijn en
ellende, en... van mijn vrees heeft afge-
holpen."

En zoo is het immers met alles, moei-
lijkheden komen rijkelijk voor in een
menschenleven, maar waarom alles-
zwaarder en onszelf ongelukkiger te ma-
ken door allerlei boozigheden en onge-
lukken te vreezen, die zich in werkelijk-
heid waarschijnlijk nooit zullen voordoen,
als we alles maar op de juiste manier
aanpakken. Dus niet voor alles uit den
weg gaan, omdat we bang zijn voor even-
tüeele gevolgen; Neen: doormaken en
beleden, en we zullen zien, dat we later
zelf niet meer begrijpen, waarom we zoo
tegen alles opzagen.

Het doorleven van de moeilijkheden
maakt ons s t erk en vrij; vrees ech-
ter verzwakt, ja verlamt de geestkracht.

En hoe zouden wij ooit van onze kin-
deren kunnen verwachten, dat ze geen
vrees zullen kennen, als we zelf zoo ge-
ketend en slaafs aan de tirannie van
onze eigen vrees gekoppeld zijn?

De luiheid en gemakzucht voeren ons
eveneens op wegen waar we niet thuis
hooren. Dit te beseffen zal ons onzen trots
doen sterken en ons aansporen de din-
gen, die we moeten doen, te doen,
anders bereiken we een negatief resul-
taat, waarvan We de verantwoording
nooit kunnen dragen. En .juist wij vrou-
wen, die zoo'n groote verantwoording
dragen, moeten inzien, omdat men van
ons reeds als vanzelfsprekend aanneemt,
dat wij veel angst zouden kennen, dat dit
een eerste vereischte is, willen we eenigs-
zins voldoen aan het beeld wat de eeuwen
door het beeld had moeten zijn dat niet
is, de tegen-
stelling van
den man,
maar het
e i g e n we-
zen, de vrou-

welijke
mensen, vrij
en fier.

L,.

\

Bese f fen

wij wel hoezeer

boeken ons dekrachtgeven

om vele dingen

te dragen?

Is het leelijk weer
dan kan men de groen-
te in een lauwen oven
laten drogen. Heeft
men dien niet, dan zal
uw bakker dit tegen
een kleine vergoeding
wel voor u willen doen.
(Zie correspondentie.)

Hef drogen van groenten

Hoewel het drogen van groenten
weinig kosten met zich. brengt (we
hebben geen inmaakvaten en geen
weckflesschen noodig — de kosten
van brandstof zijn eveneens gering)
wordt deze manier van voorraad-
vorming niet veel toegepast

Het voordeel van gedroogde
groenten is, dal de smaak goed
blijft en ook, al wordt de groente
door het droogproces niet mooier,
het drogen heeft ggen ingrijpenden
nadéeligen invloed op de voedings-
waarde.

Groenten drogen is heei eenvoudig.
Hebben we het weer mee, dan kan
dit heel eenvoudig en goedkoop in
de buitenlucht gebeuren Het moet
echter droog, winderig weer zijn.
Tuinkruiden moeten echter liefst
binnenshuis in de zon te drogen
worden gelegd.

Op het oogenblik komen tuinboo-
nen, doperwten en tuinkruiden voor
drogen in aanmerking
De doperwten of tuinboonen wor-
den gedopt en gewasschen. Daarna
worden ze in zout water (ong. 2
lepels per liter) even opgekookt
(ong. 3 minuten). Nu wordt de
groente op een hor, of als men die
niet heeft op een doek, te drogen
gelegd. De groente mag des nachts
niet in de buitenlucht blijven.
Overdag moet zij ai en toe worden
gekeerd. Werkt het weer mee, dan
is de groente na 2 a 3 dagen klaar
om te worden opgeborgen. Men kan
ze het best in een blikken trommel
of katoenen zak bewaren.

> J Tuinkruiden, zooals peterselie,
selderij. boonenkruid, dragon enz.
kunnen ook heel goed worden ge-
droogd en bewaard.

„„ Wasch de groenten,
pluk de blaadjes van
de stelen, leg ze op een
hor of doek binnens-
huis in de zon te dro-

I gen tot de blaadjes
ritselend droog zijn.
Stamp de groente- fijn
en bewaar ze in een
blikken bus.

Waarom we juist nu moeten lezen
Ditmaal: de vrouw én de. literatuur.

Want deze wekelijksche rubriek wil een
gids zijn door den doolhof der boeken-
productie Door het plaatsen van een
boek-fragment willen wil uw belangstel-
ling opwekken voor het boek. Wij hopen
dat u dit streven waardeert en deze
rubriek geregeld zult lezen, om aldus met
ons deel te hebben aan den volledigen op-
bouw eener vernieuwde cultuur.

Maar waarom , zouden wij nog leken?
Mijn hoofd staat er niet naar... Er zijn
nog zooveel belangrijker dingen dan boe-
ken... er moet nog zooveel gedaan wor-
den! Heb ie zelf niet Ondervonden, dat
in uren van hoogspanning boeken waar-
deloos zijn? Dacht je werkelijk, dat de
wereld van vandaag op boeken wacht en
met boeken gebaat zal zijn?

Deze en vele andere opmerkingen en
vragen van dezen aard zijn gedurende
de achter ons liggende maanden honder-
den malen gesteld. Soms met ongeduld,
soms met verontwaardiging twijfel of
minachting. Heeft het boek afgedaan?
Ja! zeggen velen, want het boek heeft
den oorlog niet kunnen verhinderen. Alsof
het de taak van de boeken is om oor-
logen te voorkomen en alsof de oorlog
geen cultuurverschijnsel is als vele an-
dere. Neen,,geef niet het boek de schuld
van de dingen, waaraan het niet de min-
ste schuld heeft en laat het daarom ook
niet de dupe ervan worden., Wie heeft
niet tusschen alle andere dingen door

soms plotse-
ling aan een
boek gedacht, aan een kostelijk uur van
blijde stilte en vruchtbaren inkeer, aan een
woord of de gestalte van een moedige
vrouwenfiguur, ons door boeken onver-
getelijk eigen geworden. Beseffen wij wel
hoezeer ons boeken de kracht hebben
gegeven om vele dingen te dragen?

Door het plaatsen van fragmenten uit
boeken willen wij den eerbied voor het
boek versterken, een eerbied, dien wij
noodig hebben in allen die tot het boek
in eenige verbinding staan, van den
schrijver tot den druk-
ker en binder den '
uitgever en lezer. In
onze tijden van zoo
sterke en 'groote boe-
kenproductie is de
eerbied voor het boek
er ' niet op versterkt.
Het is een koopwaar,
een . ding, dat men
vlug produceert, zon-
der altijd evenveel
zorg en achtzaamheid.
De aankondiging van boeken, 't gaat
alles even vlug, men leent ze. huurt se,
maar bezit ze niet, bewaart ze niet, zorgt
er niet voor. Dat komt, omdat veelal
nieuwe boeken voor de meerderheid der
menschen t-e duur zijn, doch ook, omdat,

'wie wel den prijs kunnen betalen, dit
niet willen doen, omdat ze de waarde er
nog niet van begrepen hebben; vooral

Virgilius meende: Een vrouw
is en blijft een wispelturig

" en veranderlijk wezen.
J. P. F. Richter meende: Vrou-

wen mijden niets zoozeer
als het woordje ja, in teder
geval zeggen ze eerst aee.

Wij meenen: Dat dit alles vel
een beetje meevalt.

omdat ze nog niet geleerd' hebben hoe-
veel een goed boek, in eigen bezit rustig
thuis gelezen en doorproefd hun te zeg-
gen heeft, in welk een dampkring van
cultuur dat rustig lezen en genieten
brengt. „Nergens ter wereld vond ik
rust", zegt Thomas van Kempen „tot ik
haar vond in een hoekske met een
boekske." En dat is waar, want de we-
reld met al haar beslommeringen, haar
onrust, haar jacht verdwijnt; al het
kleine in ons en buiten ons ontglijdt
ons, als we stil gedoken zitten in een

stoel, het licht achter
ons, en heel onze aai*
dacht saamgetrokken
op een boek, dat zelf
de uitdrukking t& ge-
weest van het diepst-

zich-samentrekken
van een schrijver, in
wien. onder deze zelf-
concentratie, iets van
het hoogste, dat in
ons wonen kan, op-
leven kwam. Zulk een

boek bezitten, zoodat ge er telkens weer
eens tot terug kunt keeren, is een rijk-
dom; dit vermogen om u in zulk werle
te verdiepen; een bron van gestadige
zelf verrijking.

Middels deze boekfragmenten willen
.wit i. helpen met het Kiezen van die
boeken.



Een half jaar hinderlijke
hoofdpijn.

Na kerten tijd geheel ver-
dwenen.

De Heer J. R. te R. schrijft,
dd. 4-10-'40:

„Gedurende ln half jaar leed

ik aan voortdurende hinder-

lijke hoofdpijn. Juni 1940 begon ik een kuur

metOvaaltjes. Reeds na korten tijd waren de pijnen

geheel verdwenen. Ook thans heb ik geen pijn
meer."

Bij rheumatiek, ischias, spit, verkoudheid,

griep, zenuw- en hoofdpijn helpen de Ovaaltjes

van het Trineral Agentuur. Deze hebben geen

schadelijken invloed op hart, maag en darmen.

Neem direct de proef! Origineele verpakking

van 20 tabletten slechts 60 ets. In alle apotheken

en drogisterijen verkrijgbaar.

Trineral Agentuur, Nassaukade 373, Amsterdam.

N.V. JAN SPIERDIJK
GROOTE MARKT 20 (hoek Luth. Burgwal)
TELEFOON 116520 DEN HAAG

SALON-, HUIS- EN S L A A P K A M E R S
Uit voorraad direct leverbaar — Reiskosten worden vergoed

^Roelof Citroen JUWELIER
AMSTERDAM
Kal verstraat l
DEN HAAG
Hoogstraat 23

Teleloon 37658

Teleloon 111757

Opgericht 1850 Eigen Atelier

ENSAID helpt U tijd. geld
en punten besparen!

Dames en meisjes

maakt nu thuis zelf uw kleding
Zendt onderstaande bon en 30 cent postz.
(4 x 7-J cent of 18 x 3 cents postzegels)
aan Ensaid-instituut, Tolsteegsingel 54,
Utrecht, en wij zenden U een mooi boek met
100 maten en modellen en 'n gïatis apparaat
om U te laten zien hoe gemakkelijk U

speciale machtiging THUIS ZELF alle kleding kunt maken-en
Deze zegels worden aan ons 5.~r"iaKen.
uitbetaald. Totaal dus 35 cent Doe* de zeeels in een envelop met deze bon
En geen bon inzenden, doch of plakt ze OP een briefkaart zoals hiernaast
cerfceldt ..265" Voorbeeld.

BON 265
Naam: ,
Straatnaam:
te
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Bescherm
de zwakken

Dat is een manlijke plicht die niet alleen
de dienaren van ons politie-korps be-
trachten, maar die ieder werkend Neder-
lander als vanzelfsprekend aanvaardt.
Bescherm de zwakken - sluit NU een
levensverzekering bij „De Centrale", de
maatschappij voor Werkend Nederland
- dan hebben vrouw en kinderen het
gevoel veilig .beschermd te zijn tégen de
onverwachte wendingen die het lot ons
soms bereidt. Vraag eens om een onder-
houd met een onzer agenten. Een pas»
send advies verplicht U tot niets.

.DECENTRALE"
™ * f^ t » » ^~Y r tSolide Coulant
VERZEKERT WERKEND NEDERLAND

'DE CENTRALE ARBEIDERS-LEVENSVERZEKERING RIJNSTRAAT 28 DEN HAAG

'Beeld: Jan Lutz Regie en tekst: N. J. P. Smith

Twee tevreden eters.Keel voorzichtig... hij mag Hi-hi... Kareltje met een Daar komt een Kluif voorbij! Dat is een buitenkansje!
er niets van merken.' staart.'
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