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Asjeblieft geen zwarte handel in brandstoffen!
T n moeilijke tijden als deze,

moeilijk vooral voor de
minst draagkrachtigen onder
ons, is een eerlijke verdeeling
van de beschikbare hoeveelheid
levensbenoodigdheden wel een
eerste vereischte. Daartoe zal
ie zwarte handel, uit vuig
winstbejag, bedreven, met kracht
moeten worden bestreden. De
erfenis van het verleden, van
liberalisme en kapitalisme, met
hun schromelijke wanorde op
ieder levensgebied, stelt de
volksgemeenschap waarlijk al
voor genoeg, schier onoplosbare,
problemen. Het grootste daar-
van is, dat het inkomen van
een aantal onzer niet eens vol-
doende is om zich de hun dooi-
de distributie toegewezen arti-
kelen ook werkelijk te kunnen
aanschaffen. Wanneer devolks-
gemeenschap voor dergelijke
problemen staat, waarmee het
wel en wee van duizenden man-
nen, vrouwen en kinderen ge-
moeid is, behoeft de zwarte
handel den toestand waarlijk
niet ingewikkelder te makeu
öan hij reeds is. Met de scherp-
ste middelen dient hij te wor-
den uitgeroeid! Wie zich tracht
vet te mesten door vari de
moeilijkheden, waarin de volks-
gemeenschap verkeert, misbruik
te maken, dient als een scha-
delijk insect te worden vertrapt.

Een schandelijk staaltje be-
leefde ik onlangs van heel
dichtbij.

Pas naar een andere plaats.
verhuisd zijnde, kreeg mijn
vrouw bezoek van een brand-
stoffénhandelaar, die haar
Vfoeg. ons kolen' te mogen leve-
ren. ,.ik lever toch ook in de
buurt", zei hij. M'n vrouw ant-
woordde, dat dit nog niet ging,
omdat zij haar kolénkaart nog
halen moest. O, maar hij lever-
de ook wel zónder bon ! Voor
/ 17.50 per mud kon hij arrthra-
ciet leveren, cokes kostte ƒ 12.50!

Helaas sloeg m'n vrouw het
aanbod verontwaardigd af en
.het gore individu verdween,
zonder naam en adres te noe-
men. Hoe gaarne had ik hem
bij de kraag gehad!

even veel. Het kan b.v. niet
meer voorkomen, dat voor wo-
ningen met centrale verwar-
ming aanzienlijk meer brand-
stof wordt toegewezen, terwijl
de bewoner ervan de centrale
verwarming rustig uitschakelt en
dan voor de kachel in een

. enkele kamer dubbel zooveel
brandstof ter beschikking heeft
als de gewone man. Aari deze
onbillijkheid is een eind ge-
maakt. Een ieder zal zicii er
dezen winter op móeten instel-
len, slechts één verwarmde ka-

. mer te hebben, en dan nog erg
zuinig met de brandstof te moe-
ten zijn. Dat is niet aangenaam
en erg lastig, toegegeven. Maar

. het kan. Dat hebben in het ver-
leden de werkloozen — en met
dezen-nog vele andereti — met-
terdaad bewezen!

Hoe ter wereld, vraag ik mij
^hter af, is iets dergelijks mo- UÉ IftJTDf HÉlFlC^^ÊJ Al
'elijk! Artikelen van geringen - f f E ff fwfci/CWU4|? (F*fVfjr /f J
ornvang in den zwarten handel
te verhandelen, is niet moeilijk. UL_.-.
Maar k o l e n ! Hoe komt de
•tere! eraan en hoe kunnen ze worden vervoerd en afgeleverd? '
.Ik dacht meteen aan .onze mijnwerkers daar in Limburg, die kortgeleden begonnen

z|jn ook des Zondags te werken, om onze steenkoolpositie zoo gunstig mogelijk te doen
ilin. Het zijn onze arbeidskameraden, die in het belang der geheele volksgemeenschap
iet offer van hun vrijen Zondag brengen, die hun arbeidstijd verlengen om de fabrie-
'en in gang te doen houden en ons in onze woningen dezen winter wat warmte te be-
;orgen. En moet thans met het resultaat van hun zwaren arbeid zwarte handel worden

gedreven? Moeten gewetenlooze individuen zich verrijken; moeten soms met de kolen, <die
kleine woning van het arbeidersgezin worden ontstolen, villa's worden verwarmd?!

Wij zijn het afen onze arbeidskameraden daar in Limburg, wij zijn het aan de belangen
•n alle werkers verplicht, te verlangen, dat daar een stokje voor gestoken zal worden!
Dat is in dit geval heel goed mogelijk.
De distributie van brandstoffen is dit jaar aanzienlijk vereenvoudigd. Ieder krijgt thans

Straks, als October in het
land komt en November en het
al wat kouder worden gaat —
laten we innig hopen dat het
niet weer al te erg worden zal!
— hebben we allemaal precies
dezelfde hoeveelheid brandstof
in ons schuurtje. Vijf eenheden.
Geen korrel méér! En daar
moeten we het de eerste maan-
den mee doen. Allemaal. Zon-
der uitzondering.

Behalve dan zij, die zijn in-
gegaan op het aanbod, dat ik
hierboven heb weergegeven. Die
voor zeventien en een halven
gulden per mud een wat grooter
voorraad hebben ingeslagen. Die
hebben méér dan de anderen.
Die hebben onze mijnwerkers
dus harder en langer laten wer-
ken voor hun privébelangetjes!

Daar liggen dan die kolen. In
hun schuur, of in hun kelder.
In ieder geval ergens in hun
huis, waar zij gemakkelijk te
ontdekken zijn. Want het :s
geen rijst of boter; die snel in
de magen der huisgenooten ver-
dwijnen kan.

Welaan — laat er dan ook
aan huis controle geoefend wor-
den!.

Nergens mag. — behoudens
enkele toegestane uitzonderin-
gen — meer dan vijf mud an-
thraciet of tien mud cokes aan-
wezig zijn. Waar méér is, is
geknoeid. En waar geknoeid
is, trede men in dit geval niet
zachtzinnig op, maar zorge men
er voor, den zwarten hande-
laar te pakken te krijgen,

terwijl de knoeier in de onverwarmde barak van een werkkamp maar eens moet
leeren, wat koulijden is!

Laat men niet betfreesd zijn, te weinig controleurs te zullen hebben!
Tenslotte behoeft niet in a l l e buurten controle plaats te vinden. In de arbeiders-.

wijken der groote steden en de arbeiderswoninkjes op • het platteland behoeft men
waarlijk niet te zoeken — daar kan men geen zeventien en een halven gulden voor een
mud anthraciet uitgeven!_Het aantal van hen, die dat wél kunnen, is beperkt, en
waar zij wonen ziet men in de meeste gevallen dadelijk.

Het N.A.F. verlangt, dat den zwarten handelaars en hun afnemers een heilzame
schrik zal worden ingeboezemd.

Het gaat om onze Limburgsche kameraden, daar diep in de mijnen, te beschermen
tegen de praktijken van parasieten.

Of —'om hen te wreken!



Tot leider van de afdeeling Propaganda der lan-
delijke leiding van het N.A.F, heb, ik benoemd
kameraad G J. Zwertbrock te Bussum. In deze
kwaliteit heb ik hem tevens belast met de hoofd-
redactie van het weekblad van het N.A.F. „Arbeid".

TER INLEIDING.

T er gelegenheid van mijn benoeming tot hoofdredac-
teur van „Arbeid", voortvloeiend uit mijn aanstelling

tot leider der afdeeling Propaganda van het Neder-
landsen Arbeidsfront. is een persoonlijk woord op zijn
plaats.

Vooraf dank ik den Leider van het N.A.P.. kameraad
Woudenberg, in de eerste plaats voor het vertrouwen, dat
hij hiermee toont in mij té stellen en dat ik hoop, niet

"te zullen beschamen. Maar meer nog zeg ik hem dank
voor de mij thans geboden gelegenheid, mij opnieuw te
stellen in den dienst der socialistische gedachte, wier
verwerkelijking in dezen grootschen tijd thans eindelijk
begonnen is!

Er is voor mij geen .schooner en dankbaarder taak
denkbaar, dan te kunnen medewerken aan de schepping
eener. ware arbeidsgemeenschap..- des volks, zooals het
Nederlandsch Arbeidsfront zich deze ten doel stelt, en
vooral, de stugge koppige Nederlandsche werkers voor
deze machtige Idee te winnen! Ik beschouw deze taak
als een waardige bekroning- van een leven, dat in zijn
op- en neergangen tenslotte heel en. al aan den strijd
voor het socialisme is gewijd geweest.

Zeker — het is ia 't geheel niet noodig daar omheen te'
draaien— zie ik de verwezenlijking van het socialistisch,
ideaal zich thans op een geheel andere- wijze voltrekken,
volgens andere methoden, dan Ik voorheen, op gezag van
de vroegere socialistische beweging In haar verschillende
verschijningsvormen, aannam. Dat wil echter niet zeg-
gen — zooals mij wel eens door mijn vroegere vrienden
is verweten — dat ik ten aanzien van mijn sociaalr
economische levensprincipes veranderd zou zijn.

Natuurlijk veranderen wij tot op zekere hoogte alle-
maal. Nooit blijft iets ter wereld altijd precies hetzelfde.
De omstandigheden wijzigen zich. en met de ornstan-
digheden wijzigen zich de meeningen en opvattingen en
veranderen de menschen, de menschengroepen en de
menschelijke instellingen. Wat goed is en juist in een
bepaald tijdsgewricht eri in bepaalde omstandigheden,
wordt verkeerd en onjuist, als deze omstandigheden voor-
bij zijn en plaats hebben gemaakt voor nieuwe. Een
dwaas is hij. die hardnekkig wil vasthouden aan ver-
ouderde denkbeelden en methoden, die in een nieuwen
tijd niet meer passen.

Uiteindelijk doet geen mensen dat dan ook! Iedereen
verandert naar mate de tijden veranderen, of hij hef zich
•wil bekennen of niet. ",,

Ik zou bijvoorbeeld op mijn beurt kunnen vragen 61
vele voorjnalige strijdmakkers uit S.D.A.P. en moderne
vakbeweging, die zich thans mijn tegenstanders wanen
en die den staf breken over wat zij mijn „verandering"
noemen (oio het niet sterkei uit te drukken!) dan zélf
totaal onveranderd gebleven zijn?

Het mocht wat!
Men denke bijvoorbeeld eens aan de vroegere revolu-

tionnaire S.D.A.P van Troelstra, die de liberale, burger-
lijke'democratie als methode slechts aanvaardde zoolang
deze den strijd voor de socialistische maatschappij kon
dienen, maar haar verwierp, zoodfa dit niet langer het
geval kon zijn. Onder den invloed van Troelstra's opvol-
gers van heel wat kleiner formaat dan de groote voor-
ganger," verwerd deze "socialistische partij van revolution-
naire arbeiders geleidelijk tot een groep kleinburgerlijke
democraten, waarin het socialistisch ideaal waf vervaagd
en waarin de door Troelstra zoo gesmade burgerlijke
democratie van middel tot doel was verheven.

Men denke ook eens aan den in luttele jaren door de
Partijleiding bewust tot stand gebrachten algeheelen
ommeKeer van de jaren achtereen gepropageerde natio- -
nale ontwapeningsgedachte tot het tegenovergestelde, en
hoe de vroegere dragers van gebroken geweertjes toen

. eensklaps voor een krachtige bewapening m het krijt
traden.

Men denke tenslotte aan de tallooze Nederlandsche
socialisten van vroeger, toenrnaals felle communistenvre-
ters en haters dei in het kapitalisme wortelende .monar-
chie, die thans leven in een geestelijk monsterverbonQ
met de Sovjet-Unie. de Amerikaanscbe ïjn Engelsphe
groot-kapitalisten en het Oranjehuis!

En dezulken zouden zich1 het recht nemen, den staf te
breken over hen. die, in hart en nieren socialist geble-
ven, in den nieuwen tijd en onder gewijzigde omstandig-
heden andere methoden ter bereiking van het doel aan-
gewend willen zien?

Dat is toch eigenlijk een oeetje belachelijk, kame-
raden!

O p mijn beurt meen ik het volste recht te hebben,
tot hen verwijten te richten!

O neen. niét, omdat zij niet meer precies dezelfde op-
vattingen huldigen, als zij vroeger deden.

Wél echter, omdat zij temidden der veranderende om-
standigheden geen onderscheid hebben weten te maken
tusschen 'methode en laktiek aan den eenen. en het
socialistische 'principe aan den anderen kant.

Nieuwe tijden. ' nieuwe omstandigheden . vereischen
nieuwe vormen, nieuwe methoden, een nieuwe taktiek,;
Het is geoorloofd neen, geboden, te dien aanzien te ver-
anderen, als het principe maar hetzelfde blijft. Aan de
diepe grondwaarhedeji, welke het menschelijk leven be-
heerschen. of welke het althans, volgens het geweten
behooren te beheerschen — daaraan mag niet gedokterd
worden, wil niet elk moreel houvast verloren gaan. Eer-
lijkheid, trouw, plichtsvervulling, naastenliefde en vele
andere deugden, waarnaar te streven een innerlijke be- „
hoef te is en een uitvloeisel, van het beste wat is in de
menschelijke ziel blijven deugden, ook in geheel ver-
anderde omstandigheden en in nieuwe maatschappelijke
vormen

Zoo is het met het wezen van het socialisme eveneens.
Het verlangen naar gemeenschap, naar maatschap,

naar eendracht en samenwerking met anderen te een
deugd, die te allen tijde en onder 'alle omstandigheden
als plicht door den mensch behoort te worden nage-
streefd. Socialisme is het woord,- waarin deze begrippen,
en nog vele andere bovendien, zijn samengevat. Als
iemand in bepaalde omstandigheden het betrachten van
eerlijkheid als een idealen plicht gevoelt en daarnaar
streeft, om dit streven in andere omstandigheden op te
geven en bewust, willens en wetens en zonder gewetens-
wroeging een dief te worden, heeft zijn moraliteit een
onherstelb'aren knak gekregen. Wie niet leeft' naar al-
gemeene, altijd geldige moreele normen, maar deze onder
bepaalde omstandigheden laat varen, wordt een slecht
mensch. Wie eenmaal het socialisme als maatschappe-
lijk ideaal aanvaardde om het met de veranderde tijden'
prijs-te geven, wordt tot verrader van de Idee.

De socialisten van vroeger waren het er allen over
eens» dat het liberaal-kapitalistische stelsel als

samenlevingsvorm der menschen — om het zacht uit te
drukken — niet heeft voldaan. Het grenzenlooze, ten top
gevoerde individualisme leidde in ieder opzicht tot ont-
binding der menschelijke samenleving, het maakte deze
tot het tegendeel van al hetgeen de menschen goed
achten.

De socialisten van den "kapitalistischen tijd meenden,
dat één universeel geneesmiddel alle maatschappelijke
kwalen zou kunnen verhelpen. Dat eene geneesmiddel
heette: collectivisme, dat wil zeggen staatsbezit en staats-
exploitatie van den grond en de productiemiddelen.

Zij konden dit, op grond van overigens veelbesproken

en gecritiseerde theorieën, eerlijk meenen, zoolang nog
niet in de practijk een proef genomen was. Die proef
vond plaats ih Rusland. Het Russische experiment echter
heeft bewezen, dat dit veelgeprezen collectivisme tot een
ander uiterste leidt en evenmin brengt, wat wij hier
onder^socialisme verstaan. Het verdwijnen van ieder per-
soonlijk initiatief en de almacht van den in hoofdzaak
op economisch gebied werkzaam. zijnden Staat gaf het
aanzijn aan een verlammende bureaucratie en een gru-
welijk schrikbewind. Maakte het maacscriappelijk beginsel
van het liberale kapitalisme den enkeling vogelvrij, die
van het 'collectivistisch communisme bracht hem tot de
afhankelijkheid en gebondenheid van den slaaf. Beide
systemen brachten niet, wat zij beloofden te zullen bren-
gen en wat zij met de hun ter beschikking staande mid-
delen ook hadden kunnen bereiken: algemeene wövaart,
arbeidsvreugde en geluk. -

I n Nederland wilde de socialistische oppositie, zoogoed
als ook vele confessionëele arbeiders, het liberaal-kapi-

talistisch ""stelsel als ondeugdelijk laten varen. Het com-
munisme echter verfoeiden zij. Over een anderen vorm
konden zij het niet eens worden.

Als rechtgeaarde spruiten van liberalisme en kapita-
lisme dachten zij internationaal. De' mogelijkheden bin-
nen het eigen volk zagen zij jiiet. Zij verwierpen deze
zelfs. Concrete plannen konden, door hun ideologische
en materièele gebondenheid aan een bepaalde wereld-
economie, waarin het wereldkapitaal regeerde, niet tot
stand komen. Bovendien Raakte het democratisch
regeersysteem van het liberalisme met de daaruit voort-

lic wil weer naar zee. De bruisende baren
Roepen me weg. ik hou het niet uit...
'k Word ziek aan den wal, ik moet weer gaan

varen,
't Land aan het land, ik neem weer een schuit,
'k Heb lang reeds genoeg van 't muffige leven
In huizen en straten, zoo dicht op elkaar,'
Geef mij maar de ruimte, 'n buizende steven,
'n Stevige bries op 't schuimend gevaar

'k Zie in gedachten de kust reeds verbleeken,
De eeuwige kim doemt klaar voor me op.
'k Hoor als van verre de golven zich breken,
't Kraken van masten met zeilen ten top.

. 'k Verlang er weer naar een roer te hanteren,
'n Wachtje te loopen voor op een plecht.
Mét andere schepen te steken, laveeren
Op golven hoog kragend; hellend geslecht...

Straks kies ik weer zee, „Lekko maar de
trossen!"

Klimmend ten afscheid hoog in het want.
In vreemde havens vlug laden en lossen...
Dan weer naar zee toe, weg van het land —
'fc Voel me het best op een schip, bij de-touwen
Fluitend gespannen, 't zeil uit de plooi,
Met boven het vaantje een lucht aan liet

blauwen,
Een oorlam aan dek, 'n pijp in de kooi -

Straks zal ik monsteren op één der schuiten, •
Dan komt mijn plunje-zak weer aan boord,
Daar vaar ik af naar 't onstuimige buiten,
'k Ben in m'n sas in dat woelige oord —
De zeeman op zee! Ik groet weer mijn meisjes.
De liefste houden me niet aan de ree
Ik scheep me weer in en maak een paar

reisjes —
't Beste, ik schrijf wel. Leve de zee!

t Cor Don.
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bomende innerlijke verdeeldheid van het volk elk reso-
luut ingrijpen onmogelijk; het belastte niemand met
directe, ondubbelzinnige verantwoordelijkheid en bracht
op elk terrein des levens het compromis, waarvoor ten
slotte niemand bereid was zieh ten volle, als voor een
eigen ideaal, met hart en ziel in te zetten. In slapheid,
onbepaaldheid wanorde en regelloosheid gleed ons volk
Öeh ondergarig tegemoet.

Geen kruid scheen daartegen gewassen.

De 10e Mei 1940 bracht echter geheel nieuwe mogelijk-
heden.

Men moge over dezen datum en over de in verband
hiermee staande gebeurtenissen oordeelen zoo men wil —
één ding zal men toch als een gegeven feit kunnen aan-
vaarden, namelijk dit, dat sindsdien een krachtig, homo-
geen Staatsgezag dié volledige reorganisatie van het
economische en maatschappelijk leven doorvoert, die
'Oorheen ten eenenmale onmogelijk was. Zonder te ver-
vallen in de uitersten van collectivisme én communisme
*naakt dit een eind aan liberalisme en kapitalisme, door
öè volgende grondbeginselen toe te passen:'
Ie. Alleen binnen de omgrenzing van een volk kunnen

vaste leefregelen worden vastgesteld.
2e. Deze leefregelen moeten uitgaan van het welzijn der

volksgemeenschap en van den allesbeheerschenden
invloed daarop van den arbeid.

3e. Het particulier initiatief en de -mogelijkheid van per-
soonlijk bezit w,orden, om een verstarrende bureau-
cratie en ambtenarenregeering te voorkomen, ge-
handhaafd. echter niet dan onder het oppertóezicht
van den Staat, die ervoor zorg draagt, dat het alge-
meen belang steeds ië'der persoonlijk belang te boven
gaat.

4e. De arbeid van het volk moet gemeenschappelijk én
in de grootst mogelijke samenwerking 'en eendracht
worden verricht, om het grootst mogelijke nufctig
effect voor de volksgemeenschap te kunnen hebben.

5e. De Staat ziet toe, dat het particuliere bezit uitslui-
tend in het belang der volksgemeenschap wordt aan-
gewend, dat de arbeid der volksgenooten doelmatig
wordt georganiseerd en bescherm§ en dat het maat-
schappelijk producfrop rechtvaardige wijze onder hen
zal worden verdeeld.

fc. Alle werkende volksgenooten worden in bedrijfsge-
meenschappen, die een sociaal karakter dragen, en
in een allen overkoepelende arbeidsgemeenschap
samengevat, op den grondslag van hun sociale zelf-
werkzaamheid.

Wat zijn deze grondbeginselen nu anders dan socialis-
tische grondbeginselen?

Wat brengen zij nu anders dan verlossing uit het pro-
_

Ging het den vroegeren socialisten niet om algemeene
Diaterieele en cultureele welvaart, te bereiken en te
genieten in gemeenschap en kameraadschap?

Gaat het den tegenwoordigen socialisten niet omjprecies
hetzelfde?

Het verschil te. dat de socialisten en de andere her-
vormingsgezinden van vroeger de politieke macht, noodig
°m hun doel te kunnen bereiken, niet bezaten en geen
enkel uitzicht hadden deze macht ooit te zullen verkrij-
Ben, als gevolg waarvan hun idealen, verschoven naar
een verre toekomst, verwaterden, terwijl' de socialisten
van tegenwoordig de volledige politieke macht bezitten

. en bezig zijn, daarmee alle vormen en instellingen van
het' politieke, economische en sociale laven des volks in
Socialistischen zin om te vormen.

Van een utopie, nagejaagd met middelen, die in de
Praktijk niet hebben voldaan, wordt het socialisme thans
tot een schoone werkelijkheid. „Hieraan mede te bouwen
is voor lederen socialist, die -zijn ideaal is trouw geble-
ven, dan ook een heerlijke "plicht.

Z óó zie ik de. dingen.
Ik weet,* dat veïeil ze nog niét zoo zien.

Het noodlot wil, dat wij in ons land het socialisme
^toeten bouwen in oorlogstijd. De moeilijkheden, die
*iarvan het gevolg zijw, wijten vele eenvoudigen van
geest aan de „nieuwe orde". De talrijke bij het kapi-
talisme belanghebbenden binnen en buiten onze grenzen
doen al het mogelijke om deze begripsverwarring te ver-
Srooten. Het is dan óók niet te verwonderen, dat duizen-
den, die in de eerste plaats aangewezen zouden zijn om
aan den socialistischeii opbouw deel te nemen, het spoor
bijster zijn geworden en met liberalen, burgerlijke demo-
craten en internationale kapitalisten één lijn trekken.

Ik vind dat niet erg.
Kaf en koren worden daardoor gescheiden.
In het bijzonder ten aanzien van 'lien, die zich tot

leiders van het volk hebben opgeworpen, leeren we zien,
*ie den schijn van het wezen kan onderscheiden en wie
«aartoe niet in staat is

En wat de massa van ons volk betreft, de werkers, zij,
~ie zich „verworpenen der aarde" achtten en die ook in
*ezen tijd weer de zwaarste lasten te dragen krijgen —
* ben . er van overtuigd, dat hun gezond, natuurlijk in-
stinct hen tenslotte tóch op den juisten weg zal brengen.

°P den weg, die leidt naar het socialisme.
Onsen weg!
Eraan te mogen medewerken, hen de oogen te openen

Voor de schoone toekomst, die voor ons ligt; hun inzicht
j* verschaffen in de gebeurtenissen van dezen tijd; weer
°un geestdrift te wekken voor het ajoude ideaal en hen
°&ru'euw te maken tot werker» en strijders voor het
^cialisme, dat thans eindelijk, werkelijkheid worden
saat — dat js een taak, die ik met dankbare voldoening
°P mij neem.
.Gedreven door dezelfde idealen als de belangelooze
Realisten van vroeger jaren, maar langs rechter wegen
•* volgens juistere, meer met het doel in overeenstem-
r^ftg zijnde methoden zal het Nederlandsch Arbeidsfront
*antrouwen en onverstand weten te overwinnen en de
J^ederlandsche werkers sanrensmeden tot een onvërbreke-
>Jke arbeidsgemeenschap, die eindelijk dat verwezen-

Hlken zal, waarnaar zij zoo lange jaren hebben gesnakt.
OP, socialisten, sluit de rijen ...... !

* Augustus 1943. G. J. ZWERTBROEK.

WOUDENBERG SPRAK
(Foto Polygoon)

voor het personeel van de Amsterdamsche Stadsreiniging

V erleden week schreven wij uitvoerig over een be-
drij fsbijeenkomst voor het personeel der Gemeente-

lijke Publieke Werken te Amsterdam, waar Woudenberg
in een gloedvolle rede over doel en taak van het N.A.P.
sprak. In het kader van deze.bedrijfsbijeenkomsten voor
het 'Amsterdamsche Gemeentepersoneel sprak de Leider
van het N.A.F. in- de afgeloopen week o.m. voor het
personeel van de Stads-Reiniging. Deze bijeenkomst was
vrijwel gelijk aan die van de P.W. in Krasnapolsky. Ook
hier bleek zonneklaar uit de reacties — pro of contra —
dat de werkers— ook hier voor het meerendeel werkers
van de vuist — zich op de aan de orde gestelde proble-
men bezonnen.

Anders was het karakter van een bedrijfsbijeenkomst
voor ambtenaren der Gemeente-Secretarie' in de Raad-
zaal van het Stadhuis, waar Woudenberg eveneens het
woord voerde. Het meerendeel dezer ambtenaren had
zich kennelijk neergezet om de gesproken woorden rustig
langs zich heen te .laten -glijden. Zij waren blijkbaar
van het. slag, dat zich buiten de gebeurtenissen van
dezen tijd tracht te plaatsen; dat zich veilig waant
achter „een-vaste-betrekking-met-pensioen". Neen,- déze
ambtenaren waren wel gekomen — de burgemeester
stond daar nu eenmaal op, zooals de Gemeente-Secretaris
Franken het bij de opening van de bijeenkomst ongeveer
uitdrukte — maar zij.kwamen niet van ganscher harte.

Gelukkig was er een aantal aanwezigen, dat blijk gaf

begrip te hebben voor Woudenberg's woorden. Dat inzag,
dat er voor het ambtenarenkorps geen reden van be-
staan is als het Nederlandsche volk ondergaat, doordat
het verzuimt tijdig en eendrachtig Neerland's plaats in
het nieuwe Europa te verzekeren.

Een deel der aanwezigen zag dit echter helaas niet in.
Het waren lieden, die den strijd schijnen te schuwen en
terug verlangen^ naar een onbewogen wegebbend ver-
zekerd bestaan, waarvoor zij echter niets willen doen.
Zij begrijpen blijkbaar niet, dat er behalve ambtenaren
nog andere volksgenooten zijn, die zij moeten dienen,
in plaats van dat zij eraan verdienen'.

Dat begrepen die werkers van de P.W. en de S.R.
gelukkig wel. Zij bezonnen zich op de woorden van Wou-
denberg. Zij waren pro of contra. Zij waren iets.

Het negatieve deel der ambtenaren van de Gemeente-
Secretarie liet de gesproken woorden het eene oor in,
het andere oor uitgaan.- Zij waren „geen vleesch en geen
visch". Zij waren nie*6.

Vijftig Amsterddmmertjes, jonge arbeiders, brengen,
daartoe in staat- gesteld door het N.A.F. en hun patroon
een volle week extra-vacantie door op de plassen tusschen
Vinkeveen en Loenersloot. Dat zal de belooning zijn voor
200 jonge werkers, die toonden van hun werk te houden.
In een gemoedelijke redevoering wees Woudenberg erop,
dat sij" de dragers van de toekomst van Nederland zijn.
Daarna is hij met de jongens gaan zeilen. Dit bezoek van
den leider van het N.A.F, was een der hoogtepunten van
het kamp. Foto Stapf—Borrius



MENSCHEN ONDER DE LOUPE

REIZEN EN VACANTIE

Reizen naar Valkenburg
' Van 24—29 Augustus, a.s. wordt van-

uit Enschede een reis naar Valkenburg
georganiseerd. Deelnemersprijs ƒ 35.—
per persoon (alles inbegr.) Programma:
Bezoek aan Gemeentegrot; Openlucht-
theater; Geulwandeling enz. Belangstel-
lenden dienen zich ten spoedigste" op te
geven bij Molenstraat 46 te Enschede.

Bovenstaande reis tevens van 10—15
Aug". en van 31 Aug. t/m 5 Sept. vanuit
Rotterdam en Den Haag.

De deelnemersprijs vanaf Den Haag
ƒ 37.50; vanaf Rotterdam ƒ 36.50.

Aanmeldingen Den Haag: Vreugde en
Arbeid-Inlichtingenbureau a. d. Horweg
en Huygensstraat 10; te Rotterdam:
Heemraadsingel 163.

Troelstra-oorden
Egmond a/Zee gesloten.
Beekbergen: volgeboekt tot 15 Aug. en

22—29 Aug. Van 16—22 Aug. nog enkele
éénpersoonskamers be3Chikba*ar. Na 28
Aug. voldoende 'ruimte vrij. Aanmeldin-
gen: Troelstra-Oord.^ Beekbergen.

^„De Hondsrug" tot 15 Aug., „Krikken-
. haar" van 8—22 Aug.

VOLKSONTWIKKELING

Excursies Arnhem
16 Aug.: Streekmuseum Velp_. Vertrek

9.45 uur v.m. 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 Amsterdam
9 Aug.: Bezoek N.V. De Arbeiderspers

te Amsterdam. Prijs 10 et per persoon.
16 Aug.: 11 uur v.m. Tentoonstelling

„Stad en Land" in Sted. Museum. Prijs
N.A.F.-leden 15 et per pers. Plaats van
samenk.: Potterstr. om 10.45 uur. Aan-
meldingen en inlichtingen V. en-A. Leid-
scheplein en Pr. Hendrikkade 49.

Bedrijfsbibliotheek N.A.F.,

Amstel 224
De lezers van de A.N.D.B.-bibliotheek-

in-liquidatie, met wie dit is afgespro-
ken, kunnen zich voor niéuwe boeken
vervoegen aan bovenstaand adres, iede-
ren Maandag van 2—5 uur.

Avondscholen voor Volwassenen
In Sept. wordt een aanvang gemaakt'

met het organiseecen van Avondscholen
voor Volwassenen. Deze scholen beoogen
het ophalen van de verloren kennis van
de L. S. en het uitbreiden 'Öaarvan.

Verplicht zijn; Ned. Taal en Kennis
van Land en Volk, terwijl ev. ook .les
gegeven wordt in rekenen en hand-
schriftverbetering.

Het lesgeld is laag gesteld..
Tevens worden cursussen in Duitsch,

Engelsch, Vestigingswet, enz. georgani-
seerd. Men dient zich ten spoedigste
aan te melden bij het Centr. Bur., Am-
stel 224, A'dam, waar alle verdere in-
lichtingen zijn te verkrijgen."

De aandacht wordt er op gevestigd,
dat deze A.V.V.'s en cursussen in alle

> plaatsen zullen worden georganiseerd,
waar de belangstelling voldoende is.

HUISVLIJTACTIE

Amsterdam:
Tot 9 Aug.: Tentoonstelling in de 4e

Gem. H.B.S. met 5-j. c., Jozef Israëls-
kade 45, Amsterdam (Z).

Voorde jeugd t/m 15 J. Is een opstel-
wedstrijd aan de Tentoonstelling ver-
bonden, waarvoor mooie prijzen.

Inlichtingen: Amstel 224, Leidschepl.
en Pr. Hendrikkade 49.

Toegangsprijs: 10 et; kinderen tot 13
jaar 5 et. Geopend 13̂ 17 en 1,8—21 u.

LICHAMELIJKE OPVOEDING

Zwemmen

In tal van plaatsen worden goedkoope
zwemavonden gehouden, voor leden van
het N.A.F en hxüsgenooten.

Nadere inlichtingen bij de plaatselijke
kantqren.

Nieuwe* zwemkaarten

Door het N.A:F. zullen, nieuwe zwem-
kaarten worden uitgereikt. Ruil uw oude
zwemkaart in voor een nieuwe bij de
Prov. en PI. Bur. van het N.A.P. en aan
de kassa's der zwembaden. Binnenkort
alleen toegang tot de zwemuren op ver-
toon van nieuwe zwemkaart.

Reddend zwemmen
Z i j , die zich hiervoor interesseeren,

kunnen zich daarvoor opgeven bij het
m. of Prov. Bur.' van het N.A.F. Deze
pursussen zullen uitsluitend gegeven
worden waar door V. en A. wordt ge-
zwommen.

Rotterdam.
Zwemavonden voor leden van het N.

A.F. niet''hun huisgenooten en aangeslo-,
tenen' bij bedrijfssportorganisaties:

Sportfondsenbud: kinderen tot 13 j.:
7.45—8.45 uur. Volwassenen van 8.15—
9.15 uur en van 8.45—9.45 uur.
..• Oostelijk Zwembad: kinderen tot 13 J.:
7—8' uur. Volwassenen: 8.30—9.30 uur
en 9—10 uur. /

Schiedam Sportfondseittoad: kinderen
tot 13 j.: 6.25—7.25 uur. Volwassenen:
7.55—8.55 uur. Prijs: kinderen tot 13 j:
10 et.; alle anderen 15 et., lesgeld inbe-
grepen. Eind September zal een afzwem-
feest plaats hebben. Zwemkaarten vef-
krijgtaaar Heemraadssingel 163 8.30—
12.30 uur en 1.30—6 uur.

Begin October vangen cursussen aan
in gymnastiek voor kinderen vanaf 10
jaar en voor dames en heeren. Rythmi-
sche gymnastiek' voor dames. Jiu-Jitsu
voor dames en heeren. Belangstellenden
kunnen zich vanaf heden aanmelden:
Heemraadssingel 163.

Sportcursüssen in de komende

maanden
De Afd. Lichamelijke Opvoeding orga<-

niseert in het seizoen 1942—1943 cur-
sussen in jiu-jitsu, gymnastiek (heeren-
en '• damesgymnastiek, (heeren-* en dames-
clubs) boksen en rhythmische gymnas-
tiek (alleen dames), waar hiervoor be-
langstelling bestaat.'
' De deelnemersprijzen zijn uiterst laag.

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

SCHOONHEID VAN

DEN ARBEID

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

Deze kart gebruik maken van de voor-
lichting van onze vertrouwensadviseurs
en hun advies in overleg met de direc-
tie trachten te verwezenlijken. Nadere
inl.: Centr. Bur. Vr. en Arbeid, Amstel
224—226, Afd. „Schoonheid van den
Arbeid", A'dam,

DE JUISTE WEG

Haalt
Uw werkende familieleden,
vrienden en kennissen in' het

Nederlandsche Arbeidsfront
Ge versterkt hierdoor de votksche arbeidsgemeen-
schap, en ge bewijst hun persoonlijk een dienst!

Er werd een juffrouw aangekondigd bi]
een der bureaux van het N.A.P. De juf-
frouw kwam. Juffrouw was te hoog ge-
grepe^n voor haar, ze was een meisje nog.
Een jong ding. Ze werkte op een poeder-
doozen-fabriek. En het ging niet langer,
want de ventilator vertikte het en mét
die ventilator de directie, want die liet de
zaak blauw-blauw.

Het ging niet 'langer, daar waren haar
mede-arbeidsters het
mee eens. Maar wat
dan te doen? De zaak
moest snel- aangepakt
worden, want het was
zoo benauwd-stoffig in
het vertrek, dat je
onafgebroken zat te
hoesten of in je oogen
te wrijven.

Wat doe je in zoo'n
geval? Je 'wijst den
baas op het euvel.
Maar wat als die baas
tusschen zijn beide
geh.oortrech.ters een
lucntledig blijkt te
hebben, zoodat ze —
waarschijnlijk alleen
verzoeken, als deze. —-
het eene oor in en het
andere oor weer uit-
gaan?

Dan sta je machteloos! Want je zou
natuurlijk wel kunnen zeggen: „De groe-
ten baas, ik verziek m'n longen hier niet
langer!" Maar dan ben je zónder. Dan
sta je op de keien! Dus...

„Maar toch gaat dat niet zoo", zei
Jopie. „Ik ga naar het Arbeidsfront!"

Nou, nou, was dat niet wat erg dras-
tisch? Dat moest je toch pas in het laatste
geval doen, vonden ze. Bovendien, ze zou-
den je zien aankomen! Was Jopie lid van
de N.S.B.? Nee? Nou, dan. Wa;t dacht ze
dan wel? En was ze soms lid van dat Ar-
beidsfront? Ook al niet? Ja, die menschen

zouden zich gaan uitsloven voor niet-aan-
gesloten werkers!

Jopie ging toch, en viel met de deur in
huis,' wat ie noemt:

„Of mijnheer eens naar de ventilator
wou komen kijken?"

Mijnheer vroeg niet of ze aangesloten
was bij het N.A.P., mijnheer greep een
bloc-note en noteerde, waar b,et bedrijf
was, wie de directeur was en hoe zij

heette... • Aarzeling.
Ma'ar direct begrepen
dopr „mijnheer".

„Je baas Komt daar
niets van te weten,
maar dan kunnen wij
ons met jou in ver-
binding stellen, zonder
dat je baas dat
merkt."
, O. ja! Begrepen!

Die ventilator zal in
orde komen en nóg
meer. Want Jopie
heeft begrip getoond
voor de taak van het
N.A.P. Nu zal zij spoe-
dig begrijpen wat
haar taak is. Dat zij
mee zal moeten bou-
wen om dat N.A.P.
grooter te maken Dat

zij niet mag parasiteeren op anderen, die
eerder begrip toonden Dat zij mee moefc
dcen, omda-t ze nu gezien heeft dat dat
N.A.F, er is voor iederen Nederlandschen
werker, ongeacht zijn politieke opvatting.
Het ^s. de plicht van iederen Nederland-
schen werker om zi^i plaats^ in dat mach-
tige fronf in te nemen, en mee te strij-
den, opdat de barricaden die de arbeids-
vreugde, die het geluk van den arbeider
in den weg stonden, verdwijnen!

Met het Nederlandsen Arbeidsfiront voor
een betere toekomst!

PETER VAN SANDEVOERDE.

imfiitmiitmmiimiitut

Bezinksel
Bezinksel? Ja, bezinksel! De naam dateert uit den „goeden ouden tijd",

uit den tijd, toen 53 politieke partijen elkaar het licht in de oogen niet
gunden. Hij ontstond in Den Haag, waar een regeering zetelde, die kennis
noch belangstelling bezat. In — om het woord van den meubelmaker dan
eens te gebruiken— „werkkamers" deftig en koel, alwaar het licht achter
groenpluche gordijnen werd buitengesloten. Het bezinksel, dat achterblijft,
wanneer men Gods water over Gods akker laat loopen. Het bezinksel,
de werkloozen, waarvan men aannam, dat zij blijvend werkloos zouden
blijven. Steun? Geen bezwaar. Maar verder dan ook geen drukte. Men
wenschte rust Steun en werkverschaffing, voor honderdduizenden de
tredmolen waaruit geen ontkomen meer mogelijk scheen

En toch kon het! Toen een nieuwe tijd zich baan brak! Toen gebroken
werd met een sleur van jaren. ToCn „oude vormen en gedachten
stierven" Doch er bleven er, waarvoor ook deze tijd geen uitkomst
scheen te brengen. Geen groote groep weliswaar. Maar toch menschen.
Menschen, zooals u en ik. Menschen zooals wij allen. Jonge mannen,
die nog een leven vol idealen voor zich zagen liggen. Oudere mannen,
huisvaders, waarin het verlangen naar iets beters, naar iets gelukkigere,
nog niet gedoofd was. Maar waarvoor nog geen plaatsje te vinden was
en die, om welke reden dan ook, niet voor uitzending naar Duitschland
in aanmerking konden komen. Als werkzoekenden bleven zij gerubriceerd
bij de gewestelijke arbeidsbureaus. Moest d't zoo blijven? Was er dan
geen uitweg te vinden......?

Het N.A.F. heeft er geen vrede mee. Het s&at deze gewestelijke arbeids-
bureaux langs. Informeert: wie zijn deze menschen. Wat kunnen zij,
wat willen zij? Wie zij zijn? Het zijn nmamloozen in het groote leger
van arbeidskameradcn. Wat zij kunnen, wat zij willen? Na vele jaren
van werkloosheid is er dikwijls niet veel kennis, niet veel wil meer over-
gebleven. Maar meestal sluimert er nog wel iets. Is er nog een vonk
aanwezig. Een vonk, die tot een vlam, een vlam, die tot een vuur moet
worden! Ziedaar: weer een taak, die ons N.A.F, op zijn sterke schouders
heeft genomen.

Een en dertig werkloozc arbeiders bleken, toen het kaartsysteem van
een gewestelijk arbeidsbureau, waar een van orize menschen eens kwant
praten, werd nagezien, nog aanwezig. Geval voor geval werd bestudeerd,
onderzocht. Waarbij werd gesproken met de leiders van bedrijven en het
tenslotte gelukte om niet minder dan dertien van deze werkloozen, die
toch feitelijk al voor altijd waren afgeschreven, weer aan den gang te
krijgen. Tegen behoorlijke loonen, soms meer dan het dubbele dan zij iu
de werk verruiming konden verdienen, werden, zij aangenomen en werd
hun de kans geboden om na verloop van tijd, waarbij er rekening mee
werd gehouden, dat hun handen in den beginne nog wel eens verkeerd
zouden staan, als volwaardige werkers, ook etn volwaardige plaats in onze
werkgemeenschap in te nemen.

Hel betrof hier herscholing van arbeiders, die, al was het soms al
heel lang geleden, een vak geleerd hadden en die zich thans aan nieuwe
inzichten en nieuwe arbeidsmethoden zouden moeten aanpassen. Maar

•ook de „omschqling", waarbij arbeiders "geheel en al worden opgeleid
voor een beroep, dat goede kansen biedt, verdient de aandacht. Opdat,
zooals in dit geval, ook de nog overgeblevenen weer aan den slag zullen
komen — en blijven. Weliswaar zijn hier de moeilijkheden grooter. Ook
al omdat, overblijfsel uit een voorbije periode, bij vele werkgevers, de
werknemers nog in de eerste plaats als een winstobject, worden gezien.
Maar ook daar, alle teekenen wijzen erop, dringt het licht van den
nieuwen tijd hoofden en harten binnen.

Bezinksel? Ja, bezinksel. Maar bezinksel waar hét zaad van een nieuwe
toekomst werd uitgestrooid en tot ontkicming kwam! En ons N.A.F, zal
niet rusten, voordat het woord werkloosheid nog slechts, als een af-
schrikwekkende herinnering, alleen in de geschiedenisboeken voorkomt!

S. S*



UIT DE WERELD
van den Arbeid

Distributie van kellnersjassen
en damesserveerjasseri

In aansluiting op het vakpersbericht
No; 119 te dezer zake wordt aan belang-
hebbenden bericht, dat niet Ingang van
13 Juli 1942, vergunning tot het verkrijgen
van kellnersjassen en diensterjaponnen
kan worden aangevraagd.

Daartoe moet de werknemer zich on-
der vermelding der volgende gegevens
per briefkaart tot het Rijksbureau vobr
het Hotel-, Café-. Restaurant- en Pen-
sdonbedrijf wenden:
a. Naam en adres van den werknemer.
b. Naam van het bedrijf, met volledig
adres, waarin de werknemer werkzaam is.
c. rubriek en nummer, waaronder dit

bedrijf bij Rijkshoreca is ingeschreven.
Den betrokkene wordt dan een vragen-

formulier toegezonden, hetwelk ingevuld
en onderteekend dient te worden gere-
tourneerd.

Bij eventueele gunstige beslissing ont-
vangt de werknemer t.z.t. een vergunning
tot aankoop, waarop vermeld staat van
welken" leverancier en in welke plaats
het kleedingstuk' — hetwelk, zooals be-
kend, puntenvrij kan worden aangekocht
— betrokken kan worden.

• Zouden wij elke week in „Arbeid" moe-
ten vertellen wat het N.A.F, in de Ce-
drijven deed, dan zou daardoor minstens
een heele pagina in beslag-genomen wor-
den. De huidige papierschaarschte dwingt
echter tot beperking en zoo volstaan wij
dan ook telkens met een greep uit het
vele werk dat in de afgeloopen week
werd gedaan. Hebben wij bijv. tot nu toe
weinig uit het Noorden des lands ver-
meld; thans zullen wij eens extra onze
aandacht aan Groningen wijden. Ook
hier melden zich de bedrijven met hun
geheele personeel aan voor" het lidmaat-
schap van het N.A.F. en als allereerste
willen wij daarbij de Groninger Haarden-
fabriek te Hoogkerk noemen, terwijl tege- •
lijkertijd de Darmenfabriek van Gebrs.
Geuns en de garage „Century" beide te
Groningen, als eerste schapen over de
dam aan vele andere bedrijven het voor-
beeld gaven! Wie zullen de volgende zijn?

Ook bedrijfssport is thans iets meer dan
alleen maar een begrip in de stad van
den Martinitoren en de molleboonen: de
N.v. Puddingfabriek v.h. A. J. Folak
zorgde-voor een keurig ingerichte gymna-
stiekzaal én het kon niet anders of er
heerschte een opgewekte stemming onder
de kameraden toen deze prachtgelegen-
heid in gebruik werd genomen.

Van het hooge Noorden willen wij ver-
volgens een sprong maken naar het verre
zuiden, waar in een groot werkobject de
Weer dan 1200 werkers het werk van
-Vreugde en Arbeid" leerden kennen
door middel van een serie uniek geslaag-
de bijeenkomsten en waar het begrip
„kameraadschap" door den Brabantschen
vormingsleider Brunklaus werd toege-
licht. Zooals wij schreven: een serie uniek
geslaagde bijeenkomsten, waar een dave-
rend orkest o.l.v. Schnitzler speelde, waar
Harry Astor confereerde, waar Tilly van
Vliet declameerde, waar de 3 Grafaesenos
de aanwezigen lieten rillen door hun hals-
brekend acrobatenwerk, waar Hawaian-
muziek den menschen den adem liet in-
houden, waar gegoocheld werd eh gela-
chen, waar een stemming was zooals wij
die alleen onder kameraden kunnen vin-
den: een stemming die zoo juist werd ge-
typeerd door één van de arnwezigen met
die paar woorden: ,,'n Moordfeest me-
neer!" Ja... dat was het... eri 't zijn
zulke bijeenkomsten, die ontspannend
en ontwikkelend werken! Bijeenkomsten,
die nog veel te weinig gehouden worden
maar waarmede Brabant weer 's een
Prachtig voorbeeld heeft gegeven hoe het
moet! •

En moeten we nu nog spreken over de
bedrijfsbijeenkomsten in Utrecht? In
Amsterdam? In Rotterdam? In...? Kom,
laat het ditmaal met bovenstaand ge-
noeg zijn! Bedrijfsbijeenkomsten werden
overal in 't land gehouden, en goed ge-
houden. En, 't aantal leden van 't N.A.P.
stijgt met den dag!"

KOSTWINNERS
Het begrip „kostwinner" heeft in

Ouitschland een anderen inhoud dan in

ons land. Naar Duitschen maatstaf kan
een vrijgezel nooit als kostwinner worden
beschouwd. Dit zijn slechts gehuwden,
geseheidenen en weduwnaars met een eigen
huishouding. D e z e a l l e e n hebben dus
bij tewerkstelling in Duitschland recht
op het zg. „Trennungsgeld". De verwan-
ten van de in' Nederland als kostwinner
beschouwde vrijgezellen hebben in dat
geval recht op steun!

Het N.A.F, geeft in dezen steeds
adviezen.

Adressen én spreekuren:
'Spreekuren: „Voor werkende Vrouwen

en meisjes", Provinciale Bureau, Arnhem,
Jansbuitensingel 17, Woensdagavond 5.30
—6.30 uur.

Provinciale Bureau Amsterdam, Prins
Hendrikkade 49—51, Maandag- en Don-
derdagavond 7—8 uur.

Terugroeping uit Duitschland bij
ernstige ziekte van familieleden

Indien de naaste familieleden
van werkers in Duitschland ernstig
ziek worden, zoodanig, dat levens-
gevaar aanwezig is, kunnen zij
met spoed worden teruggeroepen.
Bij voorkomende gevallen moet
men zich onder overlegging van
doktersattest. , wenden tot het Ge-
westelijk Arbeidsbureau, dat het
Rijksarbeidsbureau telefonisch op
de hoogte brengt. Dit brengt de
mededcciing tevens naar- Düitsch-
land over, zoodat de betrokkene
op de snelste wijze wordt ingelicht.
Men kan zich eveneens tot het
N.A.F, in zijn plaats wenden, dat
in dezen eveneens zijn bemiddeling
verleent. Het Rijksarbeidsbureau
is hierna ook op Zaterdagmiddag
en /-omlag te bereiken. Misbruiken
worden zeer ernstig gestraft.

WERKERS
van onzen tua

Rienus, de voorman uit de draaierij, moet Weinig hebben van den
nieuwen tijd. 't Gaat hem te hard. En eigenlijk ook weer . niet hard
genoeg. Hij weet het zelf niet. Z'n gedachten zitten nog vastgehaakt in
de toestanden en verhoudingen van vroeger. Toen was je lid van den
vakbond, zegt Rienus en je betaalde contributie. Op de vergadering kon
ieder z'n meening zeggen, en alles ging goed. Hoewel... Nee... Als ie
eerlijk moet zijn... hij verlangt toch niet terug ook naar de toestanden
van het verleden, 't Was eigenlijk maar gepruts in de ruimte. Maar in
elk geval, je had medezeggenschap. En tegenwoordig...

Zoo worstelt Rienus met de problemen van onzen-tijd. Hij staat als
iemand wien het werk uit de handen genomen is, en nu met die handen
geen weg weet. Er ligt 'n nieuwe taak voor hem gereed, maar z'n handen
staan er nog verkeerd voor. Rienus kan met het. nieuwe nog niet
overweg...

Hij krijgt bezoek van Wim den smid, die z'n halve-meter-dikken mop
staal onder 'n dikke kolenlaag bedolven heeft, en wachten moet tot vuur
en wind den zwaren staalmop tot gloeihitte geblazen hebben...

„Je moest mijn es 'n handje helpen, Rienus!" begint Wim, als ze
samen voor het hokje van den voorman staan. „Je ben' altijd 'n voor-
vechter geweest in den bond en zulke moeten we juist hebben. Als jij
nou vertrouwensman wordt in je af deeling..."

„Niks voor mijn!" valt Rienus in de rede. „Je weet dat ik niks mot
hebbe van die Naf-beweging van jullie. Allemaal dictatuur. Commando's
van boven af. Zóó mot et gebeure, en de leden hebbe niks in te brenge.
'k Hou niet van dat georganiseer van boven af . . ."

„Gelijk heb ie!" lacht Wim. „Dus die film gaat niet door? Jammer.
Nou ja. . . laten we dan maar over wat andefs prate... Hóe gaal et in
de draaierij? Goed?"

„Best!" zegt Rienus, ,,'k Heb er ,'n nieuwe kotterbank bijgekrege. 'n
Fijn ding joh! Mot je es mee gaan kijke!"

Ze gaan samen langs 'n rij draaibanken waar lichtglanzen schitteren
op het blankgeschuurde metaal. De draaiers kijken scherp toe op hun
beitels, die lange draaikrulien snijden van dé snel wentelende werk-
stukken.

,,'k Heb hier de zaak al 'n beetje handiger ingepikt dan voorheen"
verklaart Rienus, „serie-werk van gemaakt. Vroeger maakte 'elke draaier
'n complete as klaar, 'n Flens.op 't eene eind, en 'n conisch stuk met
schroefdraad aan den anderen kant. Moeste ze om den haverklap d'r
bank om-slelle. Nu gaat het werkstuk van de eene bank naar de andere;
de draaiers kunne 't op d'r sloffies hebbe, en d'r wordt twee keer zooveel
werk. afgeleverd...!"

„En hoe vinden de draaiers dat...?"
„Best! Ze verdiene meer, en werke makkelijker...!"
„Je mot er maar öpkomme!" zegt Wim.
Dan gaan ze naar de nieuwe kotterbank, 'n wonder van vernuft en

.geraffineerde techniek, 'n Blinkend gepolijst stel handle's en band-
wielen waarmee het geheele wondere samenstel van tandwielen en spin-
del-assen, feilloos kan worden ingesteld; £n tot alle mogelijke snelheden
opgevoerd kart worden.

„Werkt tot op één-duizendste milimeter nauwkeurig!" zegt Rienus, en
het is hem aan te zien hoe hij geniet in het bezit van z'n nieuwe aan-
winst. „Ook geen boerejonge geweest die zoo'n prachtmachine uitgedacht
heeft!"

„Dus jij denkt-dat die machine door iemand uitgedacht is?" spot Wim.
„Wees toch wijzer man! Die tandwielen en stangen en hendels zijn uit
d'r eige zoo link geweest om bij mekaar te kruipt-.. .! Organisatie van
onder-op!"

„Loop naar de weerlicht!" stuift Rienus, „sta je mijn 'n beetje in de
veiling te neme?" Hij begint door te krijgen waar Wim de smid heen
wil. Maar die vindt dat er aan z'n vergelijking nog wel '11 steekje los is.

,,'n Prachtig ding, zoo'n organisatie van onderdeelen" zegt ie, „maar
tenslotte zijn et dooie/dinge die ronddraaie waar ze vastgeschroefd zitte.
Dan vind ik jouw werk hier nog véél mooier, zooals met die vier draai-
banke van zoo-even. Je heb' eerst met die draaiers gesproken, — dat zijn
géén dooie tandwielen —, ze gingen graag aceoord met je nieuwe wërk-
verdeeling; ze vonden 't stom dat ze zelf niet op 't idee gekomen waren,
en vinden je 'n fijnen vent omdat je 't voor hen uitgeknobbeld en ge-
organiseerd hebt. Of niet soms?"

„Is wel. wat van aan", vindt Rienus.
„En als ik je nou vraag om vertrouwensman te worden, om alle vraag-

stukken, — ook van de menschen, hun klachten, hun sociale positie —,
kortom alles wat hen zelf betreft, door overleg te verbeteren... .dan sta
je met je kop te schudden, en zegt, dat je niks van organisatie-van-boven-
af, moet hebben...! Rienus, je bent 'n kwiebus...!"

„En jij 'n zusje van Brugman!" meent Rienus. „Jij praat 'n mensch
Van de sokke, waar dje zelf bijstaat. En 't .gekste is: je heb' nog gelijk
ook! Duvel maar op... 'k zal d'r wel es "goed over denke...!"

(J. v. d. B.)

GESLOTEN PERSONEELGROEPEN
NAAR JEUGDHERBERGEN

De werkgever bevordert den goeden
geest in zijn bedrijf, indien hij zijn jonge
medewerkers als gesloten groep in hun
vacantie laat genieten. Dat reeds ver-
scheidene werkgevers hiervan overtuigd

zijn, bewijst wel het
feit, dat de Neder-
lanasche Jeugdher-
bergcentrale in deze
en de volgende
maand een aantal
jeugdgroepen onder-
dak zal'brengen.

Van de „Holland.
Nautic" te Haarlem
gaan 30 jongens Van

24 Juli—2 Augustijs langs de volgende
jeugdherbergen: Amsterdam, Apeldoorn,
Nijverdal, Barchem, Beek. Nijmegen, Arn-
hem, Bunnik.

Een tweede groep van 34 jongens gaat
langs dezelfde route van 7—16 Augustus.
Waarschijnlijk gaat er nog een derde
groep op stap. Dit bedrij! zond ook reeds
verleden jaar twee groepen jongelui op
trektocht.

Het confectiebedrijf „Gazah" te Den
Haag laat voor zijn rekening 15 meisjes
een week in de prachtig gelegen jeugd-
herberg te Lunteren vertoeven.

De fabrikant L. van Dam, te.. Bode-
graven, laat voor zijn rekening 16 jonge
arbeiders naar Oldebroek vertrekken,
waar zij een week in de jeugdherberg
„De Wakel" zullen logeeren.

De vacantie in de sigaren-
industrie

De volgende besluiten werden genomen
door de Besturen der beide Vacantie-
fondsen tfi de Sigarenindustrie, waarvan
wij het belangrijkste vermelden.
1. De vacantieregeling voqr de arbeider»

gaat gewoon door.
2. De vacantie zal gegeven worden in de

maanden Juli of Augustus 1942. De
juiste vacantieweek zal worden vast-
gesteld doof de directie der betrokken
onderneming in overleg met het per-
soneel. In deze bestaat dus de noodige
vrijheid.

3. Over de vacantie 1942 wordt een ,uit-
keering verstrekt van 100% van het
gemiddelde weekloon.

4. Wanneer een werknemer tengevolge
van de omstandigheid, dat op de fa-
briek met toestemming van den Direc-
teur-Generaal van den Arbeid, in zoo-

• danige mate minder wordt gewerkt,
dat hij dientengevolge niet kan vol-
doen aan de desbetreffende uitvoe-
ringsvoorschriften van het Vacantie-
fonds, dan zal een zoodanige werk-
nemer geacht worden toch het voorge-
schreven aantal uren te hebben ge-
arbeid, zoodat hij zijn recht op va-
cantlevergoeding behoudt.

5. De berekening zal door de fabrikanten
zelf ge'schieden.

BEREKENING DER
VACANTIEVERGOEDÏNG.

Als basis der v'acantievergoeding geldt
het loon. verdiend in de maand April
1942.

Onder loon wordt, verstaan het werke-
lijk uitgekeerd loon plus wachtgeld.

De vergoeding voor den 2den Paaschdag
geldt als loon en wordt dus als zoodanig
in de berekening betrokken.

Men neemt derhalve de loonerï (loon
plus wachtgeld plus feestdagenvergoeding)
uitgekeerd in-de kalenderweken, eindigen-
de op ., 11, 18 en 25 April 1942. Het totale
loon .van die vier weken wordt getotali-
seerd, de som wordt gedeeld door 4, en de
uitkomst is gelijk aan de vacantievergoe-
ding. waarop de arbeider recht heeft.
NIET-BEGUNSTIGDEN.

Tot de niet-begunstigden • behooren dB
Directie, het kantoorpersoneel, - reiziger*
chefs, meesterknechts, bazen, onderhalen*
voerlieden, blikbewerkers. stokers, timmer-
lieden, machinisten, monteurs, schoonma-
kers, chauffeurs, conciërges, nachtwakers
en verder allen, die niet direct in de siga-
renfabricage werkzaam zijn.

Op Zaterdag1 8. Augustus komt om 6.15
in het „Kwartier van den Arbeid" een
reportage uit Ratelbands' Bakkersbedfijf
te Arnhem, in de serie „Waarom ik lid
ben van het,. N.A.F." over den zender Hil-
versum II. "*



Ondragelijke
zenuwpijnen,

weer een gezonde op-

gewekte vrouw.

Mevrouw P. H. te B. schrijft,
dd. l-5-'4O:

„Ik ben'blij, dat ik Uw ad-
vertentie heb gelezen, want

ik leed aan ontzettende zenuwpijnen. Ik kon
geen enkele nacht slapen! Tot mijn groote vreugde
hebben* mij de Ovaaltjes buitengewoon goed
geholpen. Ik ben nu weer een gezonde, opgerf^
wekte vrouw."

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.

{Roelof Qitroen JUWELIER
AMSTERDAM
Kalverstraat l - Telefoon 37658
DEN HAAQ
Hoogstraat 23 • telefoon 111767

Opgericht 1850 Eigen Atelier

Zorg dat U L\C\\ nooit

pehoeft te verwijten:

Wat i&Tna&i,
VOORZICHTIGER geuteest/

Laat TIw strijkijzer vooral
nooit onder stroom staan,
ook al moet TI maar even
naar de bel of naar het eten
kijken. Dat kost onnoodig
stroom. Bovendien hebt II
de kans, dat Uw strijklap
of erger nog een kostbaar
stuk van Hvlinnenkast be-
dorven wordt wanneer U
wordt opgehouden. Strijk
zooveel mogelijk achter
elkaar af, dat is de zuinigste
manier. Als het ijzer goed
warm is, kunt U gerust
den stroom uitschakelen.
H strijkt tot de bout koud
geworden is nog een heelen
tijd door, zonder stroom

te gebruiken.

Publicatie van het
v. Handel, Nijverheid «n Scheepvaart,

Petrus N. v. Bruggen
& Zoon

Makelaars - Taxateurs • Experts
REGULIERSGRACHT 33
AMSTERDAM-CENTRUM

Telefoon 34703
(36941 alleen voor huurzaken)

Wie

r
IS

er
morgen
johg

Wij zijn blo. dat
ons kind van lezen
houdt. Spelender-
wijze leert het er
van. En hel brengt
zo'n prettige stem-
ming in huis.f De
verjaardag is een
prachtige gelegen-
heid om weer eeru
een nieuw boek te
geven. Natuurlijk
kopen we dat in
onze eigen boekwin-
kel, want die heeft
'altijd een 'm o o l e
•keuze in

KINDERBOEKEN
voor elke leeftijd.

Boekenbedrijf

N.V. De Arbeiderspers
Hekelveld 15,

AMSTERDAM-C.

Solide

Sla
de hand

aan de ploeg.
Uitstel kan onoverkomelijke schade
beteekenen. Den nijveren landman
is de tijdige zorg voor hetgeen
aan zijn verantwoording werd toe-
vertrouwd als het ware aangebo-
ren. Hij weet dat wie oogsten wil
op tijd moet zaaien. - Wacht niet
langer, werkend Nederland! Sluit
een levensverzekering af bij „De
Centrale". De premie die Ge be-
taalt is het zaad, dat de oogst
van een onbekommerden levens-
avond of van de dankbaarheid
Uwer nabestaanden in zich draagt.

EHTRALE'
Coulant

VERZEKERT WERKEND NEDERLAND
DE CENTRALE ARBEIDERS-LEVENSVERZEKERING RUNSTRAAT 28 DEN HAAG

Werk mee om het verkeer VLOT en
SOEPEL te doen verhopen.

Het reizen is nu een-
maal niet wat het vroe-
ger is geweest, maar
met een beetje hulp-
vaardigheid en inschik-
kelijkheid komen wij er
toch.

Daarom: ga niet
breed uit zitten, wan-
neer U toevallig het

eerst een plaats hebt
veroverd. Neem zoo min
mogelijk ruimte in be-
slag, dan heeft een
ander óók wat.

, De goede stelregel:
Maak elkander het le-
ven zoo aangenaam
mogelijk, geldt ook op
reis.

TRAM TREIN BUS

Publicatie t.b.T. de Bedrijfsgr. Spoorwegen ca »an de Vakgr.
PerwnenTirvotr TM de Bedrqlifroepen Tramwegen ca Wcgverntr



De kapitalistische maatschappij van voorheen kende
den arbeid' alleen maar als een middel om te voor-
zien in het dagelijksch leven en onderhoud. Het was
de broodvraag, die de keuze van een beroep be-

heerschte. Het jochie, dat van school kwam, moest-geld
verdienen omdat er in het gezin, waaruit het kwam, een
tekort was aan inkomsten: omdat er gebrek geleden werd
en het gevolg was dat het bijvoorbeeld timmerman werd,
omdat er bij den timmerman op den hoek toevallig een i
Jongmaatje noodig was of het werd kapper, omdat zijn
Vader daardoor een zeepjongen uitspaarde.

In een wereld, waarin het alleen maar op geld verdic-
ten aankwam, was het vanzelfsprekend, dat een roeping
tot den arbeid niet bestond. En zij, die deze dan wel
mochten voelen, en daardoor hun werk beschouwden
vanuit een ander gezichtspunt dan het materieele, waren
willens'en wetens gedwongen en genoodzaakt de gevolgen
biervan te dragen. Het waren niet alleen de kunstenaars,
öie dit aan den lijve ondervonden: ook in andere beroe-
pen was dit zelfde euvel aan te wijzen en wij moesten
hier onwillekeurig aan denken toen wij onlangs een
rondwandeling maakten door het zusterhuis van één der
grootste ziekenhuizen in ons land: een groot zakelijk
gebouw waar de lange duistere gangen met aan weers-
zijden deuren en nog eens deuren, meer aan een gevan-

genis herinnerden dan aan een huis voor vroolijke jonge
vrouwen in de lente van hun leven. In deze in Regenten-
stijl gebouwde en geschilderde omgeving moeten deze
hun vrije uren, na den dag van opofferenden liefde-ar-
beid, slijten. Nuchter staat op iedere deur een nummer:
daaronder, blik-omHjst, een naam op een kaartje: op een
plankje erboven de sleutel van het verblijf, bij afwezig-
heid van de bewoonster daar gedeponeerd... Hard en
wreed doen de kleine ronde raampjes aan om te contro-
leeren of aet licht in de kamers al dan niet gedoofd is...

Vrouwengevangenis... Meer dan 250 vrouwen wonen
tezamen in dit labyrinth van kamers en kamertjes, van
gangen én van trappen: labyrinth, waarin hetgeen man
is toegestaan ooit binnen te komen: waar jonge vrou-
wen, die gehoor gaven aan de roepstem van een ideaal,
bun jeugd en jonge jaren voorbij zien gaan...

Spiegélglad gewreven zijn de vloeren...
In de eetzaal, 'in hetzelfde gebouw aanwezig, is plaats

voor meer dan 150 personen: keurig gedekt wachten de
tafels op hen, die hier in ploegen den inwendigen mensen
komen versterken. Een tijdingbord aan den wand vermeldt
bekendmakingen van de directie, een aankondiging van
'n verloving, een bedankje van een ex-verpleegde of van
'n collega, die bij een speciale gebeurtenis een verras-
sing mocht ontvangen, 'n ruiker bloemen of iets van dien
aard;..

En over dit alles hangt een sfeer van rustv van stilte
en waart de geur van chloroform en ontsmettingsmidde-,
len... Dat is het zusterhuis... Vlak bij het groote gebouw,
waar pijn en smart geleden worden... waar pijn en smart
gelenigd worden en vergeten... Het zusterhuis... een kou-
öe harde omgeving... zónder liefde zonder zonneschijn...
Een woongelegenheid... en anders niet...

Maar zoodra de deuren van de kamers zich openen:
Öe zusterkamers: waar de meisjes huizen en waar zij
zich zelve zijn, waar zij de uren doorbrengen buiten ,
dienst, komt de andere vrouw tot uiting: niet de
vrouw die alleen maar haar roeping kent en aan deze
gehoor heeft gegeven, maar de vrouw, die ondanks alles,
toch verlangt naar dat, wat wij noemen: een eigen thuis.
Pan stroomt ons plots een andere sfeer tegemoet en dan
is al het zakelijk-lïarde, het berekenènd-nuchtere van het
bier zoo wreed tot uiting komende kapitalistische stelsel,
voorbij: dan zijn het knusse hokjes met gezellige meubels,
ttet intieme hoekjes, met kleurige kussens, met radio-toe-
stellen en schilderijen, met bloemen in vazen op tafel
'Qet bloemen in potten voor raam en op vensterbank...

Het leven van de liefdezuster is niet gemakkelijk: lang
en moeilijk is haar dagtaak, mede door de groot* ver-
antwoordelijkheid van de haar opgedragen werkzaam-
heden.

Het is van den vroegen morgen tot den laten avond
(of in den nachtdienst: van den laten avond tot den
vroegen morgen): een voortdurend op zijn quivive zijn:
het onmiddellijk reageeren op dé geringste uiting van een
zieke. Een direct gehoor geven aan soms klanklooze, met
bevende lippen gedane verzoeken van door hun • lijden
lastige, moeilijk te behandelen, toch alleszins vergeef-
lijke patiënten. Lang zijn de dagdiensten en lang zijn
«te nachtdiensten. Van een vaste indeeling kan in vele
Bevallen geen sprake zijn: Na den arbeid mankeert veel-

al de lust om zich aan dejpodige ontspanning te wijden,
hoe zeer deze ook voor dB meesten noodzakelijk is. Het
is dan ook een prachtig initiatief geweest van den direc-
teur-geneesheer van het Stads-' en Academisch Zieken-
huis te Utrecht, den heer Dr. K, Keijer, om aan het
ziekenhuis, waaraan deze leidende figuur op medisch ge-
bied verbonden is. een vasten gymnastiek-„dienst" in te
voeren, waarvoor een vrouwelijke kracht in vasten dienst
zal worden aangesteld. Een dusdanig werkrooster zal
voor de zusters worden samengesteld, dat ieder minstens
een half'uur in de week aan" deze physieke. cultuur zal
kunnen deelnemen. Men zal misschien opmerken, dat een
half uur zeer weinig is. Inderdaad moge deze opmerking
juist zijn. Laten wij dan echter niet vergeten, dat de hier
gedane stap de eerste is van een reeks welke de Ijeer
Keijer zich heeft voorgenomen te zullen zetten: niet alleen
op het terrein der ontspanning. van hen die zich met
opoffering van heel hun persoonlijk
leven, in dienst hebben gesteld van
de menschheid, doch ook op sociaal
gebied: het is eveneens de eerste in
de richting zooals het Nederlandsch
Arbeidsfront zich deze voor het ver-
plegend personeel in de ziekenhuizen
voorstelt.

Dat in genoemd ziekenhuis meer-
dere klanken van den Nieuwen Tijd
gehoord worden, moge ook wel blij-
ken uit het feit, dat hier een sociale
voorvrouw is aangesteld, die de be-
langen van haar collega's behartigt
en als tolk van het personeel dit bij ,
de ziekenhuisleiding verdedigt en

graag alle opmerkingen doodverfde: „Verpleging is nu
opofferend hefdewerk, anders had je maar geen verpleeg-
ster moeten worden," zal voorgoed de wereld uit gehol-
pen moeten worden. Een .eind zal en kan gemaakt
worden aan al die verschijnselen, welke nog van de
kapitalistische uitbuiting aan dit schoone beroep kleven.
Wij noemen daarvan in de eerste plaats de instellingen
zooals die 'der „tijdelijk aangestelden", „tijdelijke nacht-
hoofden" „maandzusters" enz.: instellingen, die tegen alle
geda,chten en ideeën van recht en billijkheid indruiscnen
en die uitsluitend met het doel „winst" voor oogen in
stand werden gehouden. Ook de rechtspositie van de ver-
plegenden zal geregeld moeten worden en wel zoodanig,
dat de Staat voor ouderdoms- en invaliditeitsverzekering
borgstaat. Strenge keuringsvoorschriften worden in acht
genomen: zij zijn noodzakelijk! Natuurlijk, doch zij mo-
gèö nimmer worden opgevat als een formaliteit „voor

. voor zijn rechten opkomt. Doordat
de werkkring van een verpleegster
geestelijk en lichamelijk inspannend
is mag de arbeidsdag niet tot ver
voorbij de redelijke achturige werk-
periode gerekt worden: het zou de
gezondheid en de levenslust der werk-
sters kosten. Dit werd in het verleden
vergeten, het verleden, dat~in de lief-
dezuster evenzeer een winstobject zag

~als in ieder die met handen of geest
in 't dagelijksch -onderhoud moest
voorzien. Het NAP zal hier baanbre-
kend, regelend werk verrichten,. waar-
toe met de oprichting van een afzon-
derlijke bedrijfsgroep „Verpleging"
een begin gemaakt zal worden. Het
verfoeilijke systeem, waarmee men
vroeger in de ziekenhuisverpleging zoo

'S&^ÜK • - al
(Foto's Griek)

V.l.n.r.'Na den arbeid is het goed rusten en gezellig
babbelen in een recreatiezaal als deze.

Ook 'n zuster heeft recht op 'n eigen leven- een zuster-
kamer in één der grootste ziekenhuizen in ons land.

In een eetzaal als deze zijn de zorgen van den arbeid
spoedig vergeten en smaakt de maaltijd ééns zon goed.

eens en voor altijd" Wanneer een zuster als offer zou
komen te vallen van haar plicht: laat ons zeggen door
infectie via een patiënt, dan moet logischerwijze de ge-
meenschap ingrijpen om alles te doen wat mogelijk is.
Het offer werd gebracht in dienst der gemeenschap: dat
de gemeenschap zich hier dan haar taak bewust zij, en

. zich niet beroepe op 'n ééns, in andere, betere, omstan-
digheden aangegane verplichting...

Én tenslotte is er dat belangrijke vraagstuk, dat in de
omgeving van het zusterhuis meer tot ons doordrong dan
in welke andere omgeving ook: het vraagstuk van de
werkende vrouw Als het noodig is moet de vrouw op
eigen beenen kunnen staan. Dat weten wij en de nood-
zaak hiervan willen wij niet ontkennen doch nimmer
mag over het hoof d ,worden gezien dat de uiteindelijke
vrouwelijke levensbestemming toch ligt in het huwelijk.
Zoo mag geen vrouw werk doen dat baar voor deze roe-
ping, ongeschikt maakt In de geïsoleerde om-
geving .van het ziekenhuis wordt de zuster echter zpo
goed als geheel buiten dé gewone burgermaatschappij
geplaatst. Ook hiermede zal de toekomst rekening moe-
ten houden. Slechts een klein gedeelte van de ge-
wone zusters kan hoofdzuster worden. Zeer vele gaan
echter tóch ééns .de'Maatschappij weer in... en de vraag
doet zich dan aan hen op: Wat nu...?

Ook hier wacht .het Nederlandsch Arbeids Front een
grootsche taak. Met een medewerking, zooals deze in het
Stads- en Academisch, ziekenhuis te Utrecht reeds thans
wordt ondervonden, zal echter weldra de Nieuwe Tijd,
waarin de arbeio niet alleen naar zijn materieele waarde
wordt beoordeeld zijn zee-nyik licht doen uitstralen
ook voor hen, die gehoor ga'ven aan een hoogera
Roeping M^



I edere Nederlandsche man of
vrouw dient thans goed te besef-

fen, dat het om onze toekomst gaat;
zij kan slechts dan zijn gewaar-
borgd, wanneer wij ons bewust wor-
den van onze arbeidskracht, het
meest kostbare volksvermogen dat
wij bezitten. Om ons aller ideaal,
Nederland groot, sterk en welva-
rend te maken, te kunnen verwe-
zenlijken, moeten werkgevers en
werknemers elkander de hand r^fc
ken. Alleen door gemeenschappelij-
ken arbeid, door eensgezindheid en
hechte arbeidskamèraadschap kan
ons volk zijn prestaties opvoeren en
daardoor getuigen van zijn levens-
wil en volkskracht.

Door den arbeid kan ons volk
daadwerkelijk aantoonen, dat het
recht heeft op een waardige plaats,
opdat het door zijn scheppings-
kracht aan de vredeswerken van
het nieuwe Europa het zijne kan
bijdragen.

Het Nederlandsche Arbeidsfront
nu, houdt in dit opzicht een belofte
in voor de toekomst. Niet langer
zullen klassenstrijd en klassenhaat
ons volk verscheuren, maar -thfins
kan aan de samenbiiiding van alle
Nederlandsche arbeiders worden
gewerkt.. De arbeidsgemeenschap-
pen zullen zich in vrijheid kunnen
ontplooien en zich volledig in dienst
van oni volk stellen, terwijl het
Arbeidsfront — de groote gemeen-
schapsorganisatie — zal waken over
de rechten van den werker. Voor
socialistisch Nederland is het licht
doorgebroken!

Kort kort verhaal

VAN 'T EIGENWIJZE MANNETJE

Voor de kinderen

Babbeltje van Oom
M'n beste neven en nichten.
Nu is onze hond onder een vrachtauto

gekomen en gedood.
Och, och, wat klein en groot onder de

indruk was. Geen wonder: BSms was
een best beest en. hoewel hij helemaal
geen rashond was — ' hoewel hij krom-
me voor- én kromme achterpoten had,
waren we allemaal erg aan hem ge-
hecht. Reg vertelde me des avonds van
het ongeluk met grote, verschrikte
ogen — Ronnie had tranen, met tuiten

-gebuild en hij voegde aan het verhaal
van Reg nog toe, dat Bérus eerst onder
de auto was gekomen. „Toen was-ie
opgestaan 'om in het gras te gaan sla-
pen. En toen was-ie dood en nou is
Bérus weg, hè pap?" zo besloot Ronnie
zijn verhaal.

Ja, nu is Bérus weg Laat ik lie-
ver een vrolijker onderwerp behande-
fen:

De hoofdprijzen
verwierven: IL van Raath, ]., 14 j.,
Grote Kattenburgerstivaat 96', Amster-
dam e. en Helena Veenstra, m., 12 j.,
Peizerweg 86, Groningen.

Troostprijzen kregen: B. van Klava»
ren, m., 10 j., Koninginnestraat .86, Den
Haag; Dick van Deventer, j., IJ* j.,
Leeuwenhoekstraat 7, Amersfoort; M.
Waterman, j.,- 9 j., Tuinbouwstraat 82,
Amsterdam Oost; Inge van Kampen, m.,
12 J., Eindenhoutstraat 28, Haarlem;

We stonden voor''n toonbank; het Man-
netje en He ... zoo maar... ergens...
en we dronken iets.

„Nee" zei toen opeens het Mannetje:
„Je kan me nog veel meer vertellen...
nog véél meer... maar IK lust 'm
niet..."

„Wat?" vtoeg ik: Ben je opeens geheel-
onthouder geworden? Gebruik je verstand.
Drink 'm nu gauw op, want straks is ie
koud." _.

„Dat bedoel ik nieV' p|
klonk het antwoord en
het Mannetje hapte
zijn glaasje leeg, • ging
dan verder: „Maar jij
altijd, met je N AF...
en dan die Wouden-
berg .. dat is 't erg-
ste ..."

„O, bedoel je dat?"
begreep ik. „Maar wat
heeft die je nou ge-
daan? 't 'Is net zo'n

' kerel als jij ..."
„Nee" mokte het

Mannetje, „Zoo bedoel
ik het niet: Hij hééft
me niks gedaan maar
zijn manieren woet - j e . . . zijn manie-
ren ..." en er loerd een gebaar in de lucht
gemaakt van ik weet niet waarheen.

„O" en ik dacht na, probeerde toen
grappig te worden: „Eet hij soms niet
met vork en mes of heeft hij soms op
je likdoorns gestaan *en toen geen „Par-
don" gezegd...?" Maar 't Mannetje
waardeerde 't grappige niet: „Nee joh...
hij is me veel te... te..."

r~~ ~ ~ ~ ~ ~
Bertus Bijl, j., 12 ]., Boompjesstraat 29,
Strijen.

De oplossing van het tweede raadsel
was: Papierschaarste.

De prijs van Karel Mallegrom, Dorps-'
straat A 32, Zuid Beierland is onbe-
stelbaar teruggekomen. Karel, waar-
woon je?

Voor allen geldt, dat je op de oplos-
singen duidelijk moet vermelden: naam,
adres, leeftijd en jongen of meisje.
Dan gaan we nu aan de nieuwe opgave:

EEN AARDRIJKSKUNDIG
KAMRAADSEL

Je moet onderstaande kam zo invul-
3en, dat horizontaal een land in Europa
komt. Op de tanden van de kam krij-
gen we:
1. Plaats in Noordholland. - '

„Nou, zeg het maar" porde ik maar 't
antwoord kwam niet. Nu is 't moeilijk
als je iets tegen iemand hebt en je moet
't zeggen en je kunt het niet.

„Kom dan" supporterde ik maar . 't
Mannetje hapte lucht. Had 't zichtbaar
'benauwd. Bestelde uit wanhoop twee volle
glaasjes, stotterde: „Zie je... hij is me
veel te..."

JVK, wat nu te...?"
„Ja ... nee... eigen-

•lijk zie je... eigenlijk
niet... maar... eigen-
lijk. .."

„En daarom lust je
hem dus niet?" viel ik
maar in de rede want
anders stond hij op dit
moment nóg te eigen-
iïjlc-welle en te eigen-
lijk-nieten.

„Ja! Daarom!"
stemde het Mannetje
toe en het klonk als 'n
opluchting. '

„Zóó" zei ik-... en
ik zei 't langzaam(...

> en met nadruk... want
er ging veel in me om:

je hóórt 2Q0 veel hé... dus dan denk. je
wel 's na! '„Zoo... en omdat je nu niet
ééns kan zeggen waarom je Woudenberg
eigenlijk niet lust, wil je niks weten van
al die prachtmaatregelen die het N.A.F

2.
3.
4.
5.
6.

Zeeland.
Noordholland.
Friesland.
Noordholland.
Gelderland.

Plotseling golfden er wijde krin-
gen in het overigens stille gracht-
water. Cirkels die zich steeds maar
vermenigvuldigden; In het middel-
punt spartelde een man: Zooeven
op den kant nog een heer, oninïs-

' kenbaar een heer, u weet wel.„...
Nu alleen nog maar een man, een
om-hulp-roepende-man. -Geen Man
dus, maar een man. Gelukkig voor
hem kwam de letterzetter Cicero
yoorbij. Wel een Man, want hij
sprong, ondanks zijn haast om

'thuis .te komen, ook in het mid-
delpunt der steeds maar voort-
golvende cirkels. -,En redde hem.
De niet-manlijke heer, nu ook op
de kant, maar een man, drukte
Cicero met een groot gebaar de
somma van één zilverbon — aan
toonder een gulden betalende T- in
handen. .En beschouwde de zaak
als afgedaan. Zoo niet het publiek,
dat opdrong en genoemden Heer
droog wilde schudden. Ten tweeden
male redde Cicero den drenkeling,
die letterlijk en figuurlijk afdroop.
„Laten jullie hem maar. gaan, jon-,
gens", zei Cicero, „hij zal toch
zeker zelf wel het beste weten, wat
hij waard is!"

'heeft gemaakt...
zijn...?"

Maar toen keek 't Mannetje me aan:
met oogen als boterhambordjes: spetterde
hij op ééns los als vuurwerk: „Hé? Hoe
kom-ie daar bij? Ja, maar dat wel! 'k
Heb me toch direct in Mei al laten in-
schrijven? Denk je soms dat ik gele
ben...?"

Proost," zei ik toen... en we hebben
een boom opgezet over de kwaliteit van de
radijs...

'k Denk met weemoed aan die dagen,
Toen we nog niet mochten klagen,
En we, dag voor dag, weer zagen
Hoe de hand van hoogerhand.
In de stad en op het land,
Bezig was. om zorg te dragen
Dat de honger niet ging knagen
En de oogst dus, van het land
Naar den mesthoop werd gedragen.

'k Denk met weemoed aan de tijden
Toen de stempelbazen zeiden:
Hier zal niemand honger lijden!
Ieder krijgt zoo, op z'ii tijd,
Van de steun 'n kleinigheid.
En wanneer het' eens kan lijden
Zullen w' onze aandacht wijden
Aan de vraag: „Heeft d' Overheid
Ook een laak in deze tijden?"

'k Denk niet weemoed aan de heeren
Die, toen het getij ging .keeren,
Overhaast, hem gingen snieren
En — vanaf den overkant •—
Ons — in 't kleine Nederland —
Op wat leuterpraat tracteeren,
En om 't hardst staan te beweren^
Dat — met hen — 't Beloofde Land
Eenmaal weer. terug zal keeren

'k Denk met vreugde aan de dagen,
Als de heeren 't zouden wagen,
Hier weer op te komen dagen,
'k Leg m'n stempelkaart al klaar,
En een stokje (niet te zwaar)
Om de vlag aan mee te dragen,
'k Zal aan alle stemp'laars' vragen,
Mee te snikken, ais we daar
't Stel terug in zee zien jagen!

B. B.

UBRIK
J. L. v. d. R. te S. M. D. (adres ont-

breekt). Tegen ringworm helpt penseelen
met iodium uitstekend, als u het maar
op een goede wijze doet. Niet alleen de
aangedane plek, maar ook de naaste om-
geving ervan moet 3 avonden achtereen —
met de jodiumoplossing worden bruin ge-
schilderd. Nadat men één keer heeft ge-
penseeld, wacht men rustig tot de plek
droog is en penseelt dan een tweeden keer
en kort daarna nog een derde maal. Dit
dus eerst op 3 achtereenvolgende avon-
den en daarna herhaalt men deze be-
handeling nog eens 3 x om den anderen
dag.

Beeld: Jan Lutz KARELTJE KRAAN EN DE SCHUIFTROMPET Regie en tekst: N. J. P. Srr.iW

Daar heeft die meneer moei-
te mee.

'k Zal hem een handje hel- Hier met dat ding!
pen.

Dat zal je bezy,ren, kwajon-
gen.

^Klap-solo met orkestbegelei'
"'ding.
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