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DE SCHEIDINGSLIJN
Wie vergeet, dat er dwars door

ieder volk een scheidslijn loopt tus-
schen de socialistisch gezinden en
socialistisch denkenden en hen, die
naar geest en inborst liberaal en
kapitalistisch zijn, loopt gevaar, met
zijn gedachten op dwaalwegen te ge-
raken. Men moet bereid zijn de ge-
dachte te aanvaarden, dat de gewel-
dige worsteling, die op dit oogenblik
plaats vindt tusschen socialisme en
kapitalisme, niet alleen op de slag-
velden wordt uitgevochten, maar
ook in het civiele leven der volken.

Dus ook in ons volk!

Waarom zouden we terugschrikken
voor de erkenning, dat de conse-
quente socialistische strijders van het
Arbeidsfront in Nederland in de min-
derheid zijn, en dat zij staan tegen-
over een groote massa van tegenstan-
ders? Men behoeft daarvoor niet op
het standpunt van den klassenstrijd
te staan. Men kan daarbij evengoed
overtuigd zijn dat een socialistische
maatschappij, zooals wij deze in een
nabij liggende toekomst willen ver-
werkelijken, een maatschappij is van
harmonische samenwerking aller
volksgenooten voor één gemeenschap-
pelijk doel, en dat zulk een samen-
werking aHéén tot stand kan komen,
wanneer wij ons allen ook op samen-
wefking instellen en. haar anderen
prediken. Daarmee wordt duidelijk
en zonder gevaar voor eenig misver--
stand vastgesteld, dat wij dus geen
klassenstrijd wenschen! Wie ons dan
ook hoofdschuddend meent te moe-
ten wijzen op het gevaar, dat het
Arbeidsfront in het oude euvel van
den klassenstrijd zal vervallen, wan-
neer het opkomt voor het betrach-
ten van recht en billijkheid jegens de
Nederlandsche werkers, heeft zélf de
eerste schrede gezet op den weg, die
uit het socialistisch kamp naar dat
van onze tegenstanders voert.

De meest vastbesloten wil om door
onderlinge samenwerking van alle
volksgenooten tot een socialistische
volksgemeenschap te komen, mag
niemand de oogen doen sluiten voor
hét onweersprekelijke feit, dat er voor
samenwerking toch altijd twee noodig
zijn! Om de door ons zoo hartstoch-
telijk begeerde socialistische volks-
gemeenschap te doen tot stand komen,
te de bewuste wil hiertoe van alle,
althans van het meerëndeel, onzer
Volksgenooten noodig. Volgmanschap
aoo-wel als bedrijfsvoerders zullen
metterdaad met elkander op socialis-
tische wijze moeten gaan samenwer-
ken. En het is nu eenmaal een feit,
dat bij de meeste werkers, bedrijfs-
voerders zoowel als door hen geleide
werkers, deze wil nog niet aanwezig
Is. Slechts een betrekkelijk klein deel
van hen heeft zich in het Arbeids-
front voor het socialisme ten strijde
geschaard, de anderen zijn of onver-
schillig, Of bestrijden op grond van
hun liberaal -kapitalistische gezind-
heid actief datgene, wat wij ons als
Ideaal hebben gesteld.

Welnu — cue laatsten zijn ome
verklaarde tegenstanders, die door
ons moeten worden bestreden! En als
zij zich als vijanden van de socialis-
tische volksgemeenschap gedragen,
moeten zij door ons ook als vijanden
worden beh&ndeld! Wij zijn nu een-
Maal geen slappewas-idealisten, maar
zelfbewuste strijders!

Terwijl de kapitalistische vijand
voor Europa's poorten staat en da

krachtsinspanning aller Europeesche
socialisten noodig is om hem daar
straks weer voor vandaan te jagen, be-
vinden zich binnen deze poorten de
handlangers van dit kapitalisme. Het
Italiaansche verraad en den aanslag
op den „Führer" zijn de al zeer dui-
delijk in het oog springende bewijzen
van het feit, dat de liberaal-kapita-
listische reactie binnen een volk te
allen tijde bereid is de werkelijke,
directe belangen van het volk ter
wille van hun persoonlijke internatio-
nale kapitalistische belangen te ver-
raden. Wanneer Nederlandsche werk-
gevers in het geheim samenspannen
en een van hen naar voren schuiven,
om met behulp van Engelschgezinde
ambtenaren van Staatsdepartemen-
ten een beslissing van den Gemach-
tigde voor den Arbeid te saboteeren,
waardoor eenigen arbeidersgezinnen
langen tijd het hun toekomende loon
wordt onthouden, dan is dit een
uiting van'precies dezelfde geneigd-
heid om wegens handlangerscjiensten
aan het internationale kapitalisme
belangen van eigen volksgenooten
met voeten te treden. Wanneer bur-
gerlijke rechters dan den schreeuw om

recht van het Arbeidsfront met para-
grafen en wetsartikelen uit het
kapitalistisch tijdperk protaeeren te
verwikken, waardoor zelfs aan onzen
kan'; staande gezagsdragers in ver-
warring worden gebracht, is ook dit
W?OE een nieuw bewijs, dat de kapi-
taliKtische reactie binnen de Euro-
pee.-che veste goed is georganiseerd
en landig weet te manoeuvreeren.

alles zal. het Arbeidsfront er
echter niet alleen niet van weerhou-
den, op de felste en meest revolution-
naire wijze te strijden voor het
socialistisch recht, maar het zal ook
op de scherpste wijze hen bevechten,
die zich vijanden van het socialisme
toonen, in welke kringen zij zich ook
mogen bevinden.

De feiten bewijzen, dat de reactie
zich het sterkst concentreert in de
groepen van werkgevers, staats-
ambtenaren en dergelijke kringen, en
dat de massa der werkers zich door
deze groepen meestal onbewust
slechts als hulptroepen laat gebrui-
ken. Dit beteekent tevens, dat de
klassenstrijd niet verdwenen is alléén
door onzen verklaarden wil tot on-
derlinge samenwerking, maar dat die
klassenstrijd door deze kringen be-
wust en georganiseerd ten behoeve
van het internationale kapitalisme
nog wordt verder gevoerd. Wij zullen
niet rusten, onze mede-arbeiders de
oogen hiervoor te openen en hen op
te roepen tot den strijd tegen deze
reactionnaire machten, om samen
met ons en samen met alle socialis-
tische werkers van Europa, zoowel den
kapjtalistischen vijand buiten als
binnen onze poorten te vernietigen.

En laat het den heeren reaction-
nairen dan gezegd zijn. dat de mid-
delen, waarvan het Arbeidsfront zich
op dit oogenblik tegenover hen
bedienen kan. kinderspel zullen

.en te zijn bij wat zal ge-
schieden, zoodra de vijand buiten
de grenzen zal' zijn verslagen en de
soc;aüstische werkers van Nederland
hui: lot in eigen hand zullen nemen!

MAN VAN DE DAAD
Man van de daad zijn
heet in 't werken kordaat zijn,
aan het doel niet te laat zijn,
en van praters* gehaat zijn,
(Maar dat is niet kwaad).

Man van de daad zijn
is: tot strijden in staat zijn,
trotsch op werkers gewaad zijn
niet met gunsten gebaat zijn,
spijts het schoonste ornaat.

Man van de daad zijn
is van open gelaat zijn
in het hart zonder haat zijn
nochtans immer paraat zijn
tegen ieder verraad.

Man van de daad zijn
dat is: makkers tot maat zijn,
tot ontvlammen in staat zijn,
daar waar lauwen te laat zijn
en betwijf'len of 't baat.

Man van de daad zijn
is tot 't hoogste in staat zijn,
met zijn volk steeds paraat zijn
waar het strijdt — zijn soldaat

[zijn,
tot zijn recht komen gaat.

(Xeekening Koekkoek).

ZOO ZIJN ER OOK
Van een gewijzigde spoorwegdienstrege-

ling naar bedriji'sgemeenschap mag op
het eerste gezicht een gewaagde sprong zijn,
de practijk doet nu eenmaal gewaagde
sprongen. Ergens in het Oosten van het
land: een bedrijf als zoovele andere, met
zijn moeilijkheden en narigheden, die in
dezen tijd onontkoombaar zijn, en allerlei '
klippen, waarop werklust en arbeidsvreug-
de dreigen te stranden. Een van die klip-
pen: een man, een van de werkers in het
bedrijf moet dagelijks van buiten komen,
wat goed gaat, totdat de Spoorwegen de
dienstregeling wijzigen. Daardoor vertrekt
de trein later uit de woonplaats en keert
er 's avonds vroeger naar terug. Gevolg:
een man staat 18 uur minder in de werk-
plaats en... brengt dientengevolge zooveel
minder loon naar huis als de week om is.
Dat is te zeggen, dat brengt hij niet, en
wel om de eenvoudige reden, dat dit be-
drijf op dat oogenblik een socialen voor-
man blijkt te bezitten, die initiatief weet
te nemen, doordat er aan het hoofd een
ondernemer staat, die tevens bedrijfsvoer-
der weet te zijn, en doordat er verder ke-
rels werken, voor wie het woord „artaeids-
kameraad" iets meer beteekent dan een
fraaie benaming. In het kort: op het
oogenblik dus, dat het loon van den man,
die buiten woont, dreigt te verminderen
tengevolge van de gewijzigde spoorweg-
regeling, stapt de sociale voorman het
directiekantoor binnen en spreekt vervol-
gens ook met zijn maats. En dat niet te
vergeefs. Want als de week om is, krijgt
ieder, dus ook de man, die de dupe van
een treinverandering dreigde^ te worden,
zijn volle loon. •

De oplossing? Eenvoudig. Ieder draagt
zijn deel bij. De bedrijfsvoerder zorgt voor
de helft en de arbeidskameraden voor de
rest door lederen dag gezamenlijk nog zoo-
veel langer te werken, als noodig is, zoowel
in het belang van hun makker als in dat
van het bedrijf.

En nu de strekking van dit verhaal?
Kortweg deze: waar een wil is, is een weg.
óók naar bedrijfsgemeenschap. Hoeveel
voldoening zal het een socialen voorman
niet geven, hier initiatief te hebben geno-
men, hoeveel voldoening zal ook een werk-
gever hebben, waar hij zich meer weet te
toonen dan iemand, die enkel maar werk
geeft. Hoeveel dichter zullen in een bedrijf
mannen bij elkaar staan, die niet met een
woord, maar met een daad een makker
weten te helpen als het noodig is. Tenslotte,
hoeveel meer moeilijkheden zal een be-
drijf weten te overwinnen, wanneer hefc
eenmaal getoond heeft een onverbrekelijke
eenheid van alle werkers te zijn.

Een onbelangrijk voorval naar buiten en
niet geschikt om te -worden opgeblazen;:
naar binnen een ^mptoom, en wel van
een vernieuwenden geest in het bedrijf,
en als zoodanig van niet te onderschatten
waarde, als geheel een stap in" de richting
van bedrijf naar bearijfsgemeenschap, en
dus de aandacht waard.



War f telende
Wen/af

va*
SUETENUNPXTM GEBEUREN

NAAR DEN EJNDSTRIJD

D e wijze, waarop de Geallieerden
dezen door Engeland willens en we-

tens voorbereiden, verklaarden en ver-
lengden oorlog tegen Duitschland voeren,
•wordt meerden meer gekenmerkt door
arglist en bruut geweld, strijdmiddelen,
welke met een faire, ridderlijke kracht-
meting op het slagveld niets meer van
doen hebben. In de bijna vijf jaren, die
deze oorlog nu reeds duurt, hebben zij
hemel en aarde bewogen om — zonder
zei* noemenswaardige risico's te loopen
— hun oorlogsdoel te bereiken. Verwe-
zenlijking van dit doel, het voor zijn
eigen voortbestaan en dat van Europa
strijdende Duitschland op de knieën te •
dwingen en te vernietigen, bleef hun
echter steeds . ontzegd.

Aanvankelijk hadden de Anglo-Ameri- -.
kanen, hopende het Duitsche volk van
zijn leiding te kunnen scheiden, hun
verwachtingen gebaseerd op een mee-
doogenlooze niemand en niets ontziende
bommenterreur. Een wapen, dat echter
precies het omgekeerde uitwerkte van
wat ervan verwaoht werd: het Duitsche
volk werd erdoor samengesmeed tot een
nóg hechtere, fanatieke strijdgemeen-
echap. die zich nóg nauwer om de leiding
schaarde en de nationale krachtsinspan*
ning voor de oorlogsproductie zelfs tot •
ongekende hoogte wist op te voeren.

Thans, aan het einde van het vijfde
oorlogsjaar, hebben Duitschlands tegen-
standers, door deze ontwikkeling ken-
nelijk verontrust, andermaal hun toe-
vlucht genomen tot een laaghartig mid-
del om alsnog een voor hen gunstigen
keer in den oorlog te fouoeereii: een mis-
dadigen aanslag, die het Duitsche .volk
en zijn dapper strijdende weermacht met
één slag van hun leiding moest be-
rooven.

Deze schandelijke toeleg mislukte. Als
door een wonder bleef de Pührer voor
zijn volk en voor Europa gespaard, en
het verraad van een handjevol meinee-
dige aristocratische militaire warhoof-
den, die noch voor het Duitsche volk,
noch voor zijn weermacht representatief
waren, kon reeds in de kiem. worden ge-
smoord. Andermaal is het volle licht ge-
vallen op de wereldhistorische zending
van den grooten staatsman en veldheer
Adolf Hitler. Maar tevens heeft deze
nieuwe misdaad, die ieder weldenkend
mensch met afschuw vervult, wederom
bewezen, hoe sceptisch de Geallieerden
zelf. ook in dit stadium van den oorlog,
hun overwinningskansen blijken te be-
oordeelen en hoezeer zij de nu voor de
voltooiing staande volkomen nieuwe
Duitsche wapens duchten.

Na de fantastische, snelle overwinnin-

gen der Duitsche weermacht in de eerste
oorlogsjaren was het duidelijk, dat ook
de oorlogsmachinerie der tegenstanders
vroeg of laat op gang zou komen. In af-
wachting hiervan is Duitschland, dat tal
van waardevolle strategische vuistpan-
den had verworven — die thans hun
vruchten afwerpen! —- in het defensief
gegaan, terwijl de vijand op zijn beurt
in het offensief trad. Thans, nu de be-
slissende botsing nadert •— ook bij Japan
zien wij een soortgelijke ontwikkeling -
wordt reeds veel duidelijk, dat voorheen
soms onbegrijpelijk scheen, inzonderheid
de strategische terugtochten in het Oos-
ten en in Italië, welke voorshands het
verkrijgen van tijdwinst beoogen.

Zoo nadert het' grootsche strategische
plan van den Pührer voor den, komenden
eindstrijd, een plan dat men meer aan-
voelt dan doorgrondt, zjjn uitvoering.
Ook de jongste decreten tot- samenbun-
deling van alle nog voorradige arbeids-
kracht in Duitschland en de bezette ge-
bieden vormen in dit opzicht een aan-
wijzing.

De totale oorlog — een reeds veel ge-
bruikt woord — gaat nu eerst recht harde
werkelijkheid worden en op grond van
allerlei recente uitlatingen van aller-
hoogste Duitsche zijde kan worden aan-
genomen, dat de strijd ook in technisch

opzicht radicaal van aangezicht zal ver-
anderen. Dank zij het genie van den
Duitschen uitvindersgeest zal het — in
weerwil van de bommenterreur — mo-
gelijk blijken het roer volkomen om te
gooien. Van de nieuwe Duitsche wapens
hebben de Anglo-Amerikanen reeds een
bescheiden voorproefje gekregen in den
vorm van de V I, die hun invasie (de
eerste, die ze zelf moesten bevechten,
zonder verraad van Darlans en Badog-
lip's) danig in de war stuurt en ten aan-
zien van welks bestrijding zij nu, na
zeven volle weken, nog steeds in den on-
voltooid nieuwsgierigen tijd leven.

Als straks — wie weet hoe spoedig —
voor den laatsten keer verzamelen wordt
geblazen, zal Duitschlands weéVmacht,
als schild van ons Avondland, met een
aanzienlijk kwalitatieven technischen
voorsprong aantreden tegen zijn vijan-
den, vjor wie een ,op de massa berus-
tende technische superioriteit steeds als
de hoogste strategische wijsheid gold. En
daarbij zal voor Duitschland het bezetten
van de klassieke strategische binnenlinie,
n.l. de mogelijkheid om over land overal
langs den kortst mogelijken weg op ieder
willekeurig punt snel te kunnen ingrij-
pen — terwijl bij de tegenstanders alles
juist van verre moet komen — zijn voor-
deel bewijzen. AD INT.

VACANTIE IN EEN ZOMERKAMP
VAN HET ARBEIDSFRONT

Van de fabriek en het kantoor naar de .
vrije natuur, het is een enorme stap! De
monotoon ratelende machines, de dreu-
nende motoren, het geknister van papier/
en de soms korzelige chef met zijn* stem.
die klinkt als een knarsend slot, eener-
zijds. en de ruischende boomen, de
lachende zon en het gekwinkeleer van de
vogels^anderzijds. Zijn er grooter tegen-
stellingen denkbaar?

Wanneer je als werker, die reeds jaren
lang in het bedrijf is, de zon ziet schij-
nen, de boomen ziet uitloopen. wanneer
je weet dat het lente of zomer is, dan
krijg je. hoe goed de arbeidsomstandig-
heden ook zijn. heimwee naar de bos-
schen en de groene verten Dat een der-
gelijk gevoel bij de werkende jeugd in
nog veel sterkere mate aanwezig is, kan

-heel natuurlijk worden genoemd. Je zoudt
willen wandelen, willen genieten van de
vrije natuur. Reikhalzend kijk je uit naar
je vacantie. de welverdiende rustpauze na
een jaar ingespannen" werken.

Wie zou er vijftig jaar geleden aan
gedacht hebben, zich bezig te houden met
het probleem van de werkende jeugd,
een probleem, dat tallooze facetten heeft?
Maar op het oogenblik is het juist, die
werkende jeugd, waaraan aUe aandacht
zal moeten worden besteedt omdat zij
degenen zijn. die binnen niet al te langen
tijd de volle verantwoordelijkheid voor
het welzijn -an de volksgemeenschap
zullen dragen. Daarom moet het tot
groote voldoening stemmen, dat het
Arbeidsgebied Jeugd van Het Nederland-
sche Arbreidsfront het initiatief heeft
genomen om de werkende jeugd gedu-
rende haar vacantie te laten genieten
van de schoonheid der natuur Daaraan

hebben ook de goedwillende Nederland-
sche ondernemers, die den naam bedrijfs-
voerder metterdaad waardig zijn huh-
deel bijgedragen. Zij dragen namelijk de
aan de vacantie verbonden kosten. Door
samenwerking van deze beiden, kan de
werkende jeugd van Nederland haar
vacantie genieten als een periode van

• werkelijke ontspanning.
Temidden van bosch en hei, naar het

begrip van den stedeling mijlen van de
bewoonde wereld -verwijderd, ligt „De
Lieberg", het vacantiehuis van het Ar-
beidsfront, dat gedurende dezen •zomer,
telkens gedurende een week, een aantal
meisjes van 14 tot 21 jaar uit verschil-
lende bedrijven van ons land zal herber-
gen. En overeenkomstig het zeer juiste
principe, dat jeugd door jeugd moet wor-
den geleid, heeft op „De Lieberg" een
meisjesreferente van het Arbeidsgebied
Jeugd uit de provincie de leiding.

In het begin van de week staan de
jeugdige gasten — ze zijn voor het mee-
"rendeel zoo om en nabij de zestien —
nog wat onwennig tegenover het leven

.dat ze de komende week zullen leiden.
*Als een kudde angstige schaapkens drom-
men ze dicht bij elkaar Maar al gauw
is deze verlegenheid overwonnen en de
tongen komen los. En nu hooren we hier
dingen, die eens te meer bewijzen, hoe
jammerlijk de toestanden op het gebied
van zorg voor de werkende jeugd enkele
tientallen jaren geleden waren. Een klein
lief meiske. dat glundert van verrukking
over deze omgeving, waarin ze een volle
week zal vertoeven, vertelt hoe haar
grootmoeder reeds op achtjarigen leeftijd
in de fabriek werkte, hoe haar moeder, toen
die veertien jaar was, werd opgenomen

In den maalstroom van het toenmalige
leven in de fabriek, hoe diezelfde v
naar lichaam en geest versleten,
zij de verpestende sfeer van de JabrieK.
de slecht, verlichte en slecht geventiltei-
de, bedompte fabrieksruimte, acht kinde-
ren het leven schonk. Hoe zij meest
zwoegen en sloven, hoe zij haar kinderen,
ondanks dit alles, heeft kunnen cpvoe-

• den. En terwijl het meisje dit alles ver-
telt, in eenvoudige woorden, weten wij,
dat zulke dingen thans goddank niet
meer zullen voorkomen. De werkende
jeugd verricht haar arbeid in bedrijven,
waar de arbeidsomstandigheden goed
zijn. En mocht dat hier en daar not te
wenschen overlaten, dan zal Het Neder-
landsche Arbeidsfront niet rusten, voor
hierin verbetering is gebracht. De wer-
kende jeugd zal in haar vacantie kun-
nen genieten, want werkelijke vacantie,
in den waren zin van het woord, is geen
privilegie voor enkelen, het is iets. waar-
op iedere Nedej'landsche werker, en zéér
zeker iedere jeugdige werker, recht heeft.
Deze meisjes, hier op ,,De Lieberg". zul-
len geen m«eders worden, die ternauwer-
nood tijd hebben om aandacht, aan hun
kinderen te besteden, maar moeders die
zich geborgen weten in de Volkfcgtirjeen-
schap.

De gemeenschapszin op „De Lieberp"
speelt een alles overheerschende rol. Er
zijn ongeveer dertig meisjes. Enkelen
daarvan zitten op kantoor, weer anderen
werken in fabrieken. En mocht er dan
misschtien hier en daar aanvankelijk
een scheiding tusschen beide groepen
bestaan, reeds na enkele uren is die weg-
gevallen en we zijn er zeker van. dat
zij ook na afloop van deze week voor
goed tot het verleden zal behooren. Alle
factoren werken er toe mede. den ge-
meenschapszin aan te kweeken. De ste-
deling is gewend zijn kraan open te
draaien, en dan een onbeperkte hoeveel-
heid water te ontvangen. Hier op „De
Lieberg" moet dit kostbare vocht — want
dat is het onder deze omstandigheden
inderdaad — worden opgepompt. Geza-
menlijk wordt dit gedaan, gezamenlijk
ook wordt het eten panklaar gemaakt,
worden de aardappelen geschild, wordt er
gewasschen. gymnastiek gedaan, ja, wat
wordt er eigenlijk niet gemeenschappelijk
gedaan? De dagen zelf worden doorge-
bracht met wandelingen, sport, bezoek
aan de studio van den Nederlandschen
Omroep en af en toe heerlijk luieren.
Want ook dat behoort bij een werkelijke
vacantie.

Langzaam daalt de schemering cvw
„De Lieberg". Over de heide verwaaien
tie klanken van een door frissche meis-
jeskeien gezongen lied. Dan is het f til.
De avondwind ruischt door de boomen,
en op de slaapzalen getuigt de rustige
ademhaling van een welverdiende rust
na een vermoeienden dag.
. We staan buiten en kijken over de
onafzienbare heide, .die langzaam ver-
vaagt in de steeds dichter wordende
duisternis. En diep in ons hart weten
we het als een zekerheid die gelukkig
maakt: Hier wordt mede gebouwd aan
de toekomst van ons vaderland. De wer-
kende jeugd zal medestrijden voor het
socialisme. Fier opgericht, de oogen op
de toekomst gericht, met als devie*:
Courage, 't zal waarachtig wel gaan!

VUURPROEF
(7)

Z'n verhaal vlotte niet meer. Hij kon het niet la-
ten om telkens weer naar het venstertje te gluren.
Was het luikje aan den buitenkant inderdaad ge-
sloten, of had hij zich, onder den indruk van eigen
gruwelverhalen, overstuur laten maken door 'n on-
noozele lichtflits die toevallig over het vensterglas
gleed? Misschien stond het open, en had een nieuws-
gierige buurvrouw heel even naar binnen gegluurd.
Zooiets kwam wel meer voor. In elk geval, hij zou
even gaan zien of d'r wat aan de hand was, ja ofte
nee.

In het donkere portaaltje tastten z'n voeten naar
'n paar passende klompen. Z'n toevende handen zoch-
ten naar de deurklink... dan tuim.elde hij terug tegen
de binnendeur. De buitendeur was met geweld open-
gesmeten, de wateremmer onder de kraan schuif-

rinkelde over de tegels, klompen schoten op een
hoop, een zwaar lichaam, warm en harig, stortte,
zich met geweld in de kleine ruimte. Janusoom voel-
de 2ich vastgesnoerd in wurgende omklemming;
hoorde nog even. vlakbij en toch zoo ver weg, een
snerpenden gil. Dan gleed hijvgeluidloos neer, dwars
over het andere lichaam dat. als gevolg der niet ge-
ringe emoties, reeds door de knieën gegaan was...

Het wonder der techniek.

Het was een heele toer geweest voor Piet, eer het
spook aan de meest elementaire eischen voldeed. Hij
was bezig geweest om den Gaper uit te hollen tot
er voldoende ruimte was voor inwendige verlichting.
Een brandend kaarsje achter de vér-uitgestoken tong
had niet het verwachte effect gesorteerd, 't Leek
nergens op. De' flakkerende vlam gaf veel te veel
licht en veel te veel dansende schaduwen. De gaatjes
in de oogen wierpen niets-zeggende lichtstraal t j es
schuin naar boven, en het bleek niet mogelijk met
deze combinatie iets behoorlijks te bereiken. Een an-
der ontwerp, zooiets als een soort voetlicht, voor den
grijnzenden muil geplaatst, was wel iets beter, doch
van dichtbij kon ieder direct zien dat het een geverf-
de gaper. was. En. dat was de bedoeling niet.

Ook Jaapje had zich suf gezocht naar de oplos-
sing van het probleem. Jaapje wist wel wat van
„elektriek" althans, hij had er wel eens iets over
gelezen. Samen verprutsten ze 'n heelen Zondag, be-
nevens diverse batterijen, lampjes en bossen draad.
Twee lampjes in de oogholten, èèn in de keel, en alle
drie gevoed door een batterij, 't Leek wel wat.

De verwachtingen waren hoog gespannen, telkens
als Jaapje. na een grondige reorganisatie van net
geheel, opnieuw inschakelde. Soms gloeiden dan de

lampjes heel even donkerrood, maar meestal deden
ze heelemaal niets, en was toch de zooveelste batterij
ter ziele.

De nieuwbakken electricien kwam zwaar onder den
Indruk van deze, steeds weer nieuwe, mislukkingen.
„Alweer 'n schelling naer de mieter!" Hij «piekerde
niet alleen over het technische, doch ook, en vooral,
over het financieele probleem. Angstig keek hij naar
Piet, die zich nog steeds bijzonder met het geval
amuseerde, ,,'k Zol de schaê wel vergoeie, mor meer
as drie stuivers in de week kan 'k niet vromgeve...!"

Piet's lach daverde over'den zolder. „Wat 'n tiep!
Kaerel, man, hou je gezicht over die poar rotcente,
aanders schop ik ie ok kwijt, net as die wezelooze
hier!"

Hij zwaaide z'n lange been, en de lachende gaper
bonkerdebonkte over den zolder. Eén lampje danste
weg door het zolderluik, met het andere staarde
„de Wezenlooze" van uit den donkeren hoek, sans
rancune, de ruimte in.-

„Indien uw oog u ergert, zoo ruk het uit!" citeerde
Piet. „Indien uw maag u ergert, neem. rattekruid!"

Jaapje keek verbijsterd naar de aangerichte ra-
vage. „Rattekruid!" prevelde hij. „Oooooh... rotte-
kruid!" Bevend van emotie klauterde hij de zolder-
trap af. „Rottekruid...!"

„Wat scheelt 'r aan, Joabob?" Informeerde Piet's
moeder. „Het Pieter je gesloge?"

„Rottekruid!" antwoordde Jaapje. Hij wurmde aan
z'n weerbarstige klompen, stampte nog even tot ze
goed zaten, en rende dan weg over de vetlaten 'steeg.
„Rottekruid i"

Piet had heel wat moeite, zijn moeder duidelijk
te maken, dat hij Jaapje géén rattekruid te slikken
gegeven had.

(Wordt vervolgd)



WOUDENBERG TE SCHIEDAM
Hef Arbeidsfront is het sociale geweten

van het werkende volk
Pel zijn de kleuren, waarme.e de zaal

in Schiedam is versierd. Pel ook zijn de
woorden, die de leider van het Nederland-
sche Arbeidsfront, Woudenberg, tot de
aanwezige werkers zegt.

Honderden en nog eens honderden
•werkers zijn gekomen, om te luisteren
naar datgene, wat Woudenberg hen te
2,eggen heeft. Zoovelen waren er gekomen,
dat de zaal zelf niet groot genoeg bleek
t* zijn, zoodat een groot aantal werkers
buiten moest blijven staan. Maar de
nttn den gevel -van het gebouw aange-
brachte luidsprekers hebben er voor ge-
zorgd. dat ook zij de rede van Wouden-
berg konden beluisteren.

De man. die hier spreekt, houdt geen
betoog, dat van groote -woorden en droge
opsommingen aan elkaar hangt. Hier
staat iemand, wien de woorden, fel en
hartstochtelijk, recht uit het hart komen.
En voor aoover er nog Nederlandsche
werkers zijn. die meenen, dat het Neder-
landsche Arbeidsfront niet strijdbaar is,
hebben zij van Woudenberg wel zeer dui-
delijke taal gehoord, die hen uit dien
droom gewekt heeft.

Doodstil is het in de zaal, wanneer
Woudenberg zijn rede begint. In deze
stilte vallen de eerste woorden.

Het Arbeidst'ront veroordeeld.
..Het Nederlandsche Arbeidsfront is ver-

oordeeld! Deze veroordeeling is wel uniek
in de geschiedenis van het Arbeidsfront,
die reeds geschreven is, en die nog ge-
schreven zal worden. Ik moet vanavond
lot u .spreken, maar in mijn hoofd zit dat
vonnis, en dat maakt, dat ik zeer voor-
zichtig in mijn uitlatingen moet zijn,
want iederen keer dat ik uitglijd, kan mij
duizend pop kosten!

Al wekte dit vonnis oorspronkelijk mijn
verontwaardiging op, achteraf bezien
het mij niet ontevreden, want er blijkt
uit, dat de Nederlandsche werkers en het
Nederlandsche Arbeidst'ront dezelfde
tegenstanders hebben. En de Nederland-
sche werkers voelen dat ook, zij worden
door deze " zaak naar het Arbeidsfront
toegetrokken, en daarvan getuigen dan
ook de vele inschrijvingen van nieuwe
leden, die er plaats vinden.

En nu hebben we dan de kwestie van
de Meelfabriek „Schiedam". Op zichzelf
is deze zaak niet belangrijk, omdat het
hier de meelfabriek Schiedam betreft.
Belangrijk is echter, dat de werkers krij-
gen waar ze recht op hebben. Wij zoeken
geen herrie, maar die herrie wordt ons
opgedrongen. Wij zoeken iets anders,
namelijk sociale rechtvaardigheid.

De Nederlandsche werkers moeten be-
grijpen, dat zij zich niet los kunnen
maken van het lot van Europa. En voor
een deel van die werkers schijnt dat; heel
moeilijk te zijn. Wij vinden namelijk in
Nederland, bij de Nederlandsche werkers,
een bijzondere mentaliteit. Dat wil .zeg-
gen, dat deze menschen door en door
verburgerlijkt zijn. Het geheele volk be-
staat eigenlijk uit een sterk verburger-
lijkte klasse, want we zien hoe de Neder-
landsche arbeider een zucht heeft naar
alles, wat des burgers is en daardoor zijn
eigen stijl, die toch zoo mooi is, verliest.
Het is de groote misdaad van het libe-
rale kapitalisme en het marxisme, dat
het hen van dezen eigen stijl heeft los-
gemaakt, en hen h^t burgerlijke als een
hooger ideaal heeft voorgehouden. Daar-
door is de strijdbare wil, het revolution-
naire sentiment, verloren gegaan. De wer-
ker moet er zich weer van bewust wor-
den, dat hij inderdaad meer durf heeft
dan, en krachtig tegenover het leven

Wij kijken de zaal eens rond, en het
is verheugend te kunnen constateeren,
dat de werkers, die hier zitten, zeker
niet bezeten zijn door deze zucht naar
burgerlijkheid. De vereelte vuisten on-
der het hoofd, luisteren zij naar Wou-
denberg, en stuk voor stuk staat op hun
gezichten den -wil om te strijden te'
lezen. Neen, burgerlijk zijn zij zeker
niet, die hier zitten. De burgerlijke
elementen- zijn dezen avond thuis g>
bleven. en sluiten angstvallig oogen en
ooren voor den nieuwen tijd, die des-
ondanks toch komt!

Ga maar rustig slapen.
Woudenberg gaat verder.
„We hebben een praehtig volk, en

iedere ' werker van dit volk draagt de
maarschalksstaf bij zich. maar hij laa^t
zich meesiepen door de burgerlijke
elementen, en somt daardoor niet tot
ontplooiing, ik Herinner mij nog. hoe kort
voor den oorlog, een minister-president
gesloten voor Duitsche waren" versclie-

voor de radio sprak, en tot slot van zijn
rede zei: „Ga nu maar lekker slapen, en
wel te rusten." En met deze woorden trof
hij helaas de juiste snaar. Die minister-
president hamerde niet, en riep de men-
schen niet op ten strijde; hij ging niet
rond met een luidsprekerwagen, maar
alles wat hij zei was: „Ga maar lekker
slapen." Iedereen kon dus lekker gaan
slapen, en werd niet in zijn rust gestoord.
Hij had hiermede bereikt wat hij wilde.
In de wereld gistte en bruiste het echter,
in de wereld kwam iets tot stand. In de
wereld waren volkeren, die gewurgd wer-
den, dTe streden voor hun bestaan, daar
ontstonden wereldmachten, maar de
Nederlanders hadden geen oog voor dat
alles. Zij gingen liever rustig slapen. Tot-
dat ook wij midden in de branding
terecht kwamen. Want wat gebeurde er?
In een land, dat volkomen overwonnen
was, stond een eenvoudige arbeider op,
een eenvoudige arbeider, die het waar-
achtige socialisme predikte. Hij deed af-
stand van het goud, en stelde arbeid op
den voorgrond. De arbeid van den leven-
den, werkenden mensen, was de eenige
waarachtige waardemeter.

En dan wil ik den Nederlanders yragen,
wat zij in dien tijd deden. In ons land
was het al in 1934 tot een boycot ge-
komen. Aan vele deuren waren emaille
bordjes met .het opschrift: Deze deur is

groot deel van ons volk. Het is' zoo moei-
lijk, deze menschen tot beroering te bren-
gen in een tijd. waarin ze werkelijk fana-
tiek zouden moeten zijn. En nu moet
men niet zegen, wat gaan deze dingen
mij eigenlijk aan. want wij zitten er mid-
den in. Dit is juist het groote van dezen
tijd. dat het de menschen tot daden moet
brengen. Wanneer we zien, dat aan de
grenzen van Europa de kapitalistische
vijand staat, dan vragen we ons af, hoe
het er dan binnen die grenzen, dus ook
in Schiedam, uitziet.

Dan zien we, dat ook wij geen^goud
meer hebben, dat ook wij moeten leven
van datgene, wat we met onzen arbeid
voortbrengen. Dan zien we, dat we in
een totalen oorlog zitten, en dat alle pro-
ductie op één doel gericht is. namelijk het
produceeren van voor den oorlog belang-
rijke producten, die den kapitalistischen
vijand buiten Europa moet houden.
Slechts een gedeelte van die productie
kan gericht zijn op het Voortbrengen van
die goederen* die noodzakelijk zijn voor
het levensonderhoud van de menschen.
De minimumopbrengst van den arbeid is
dus bestemd voor het 'levensonderhoud.
Er kan dus geen sprake zijn van een
loonvraagstuk, want wanneer we alle
arbeiders nu ƒ 100.— in de week zouden
geven, is er niet één pond boter, één paar
schoenen of één stuk kleeding méér Iets
anders is. dat het weinige wat er is,
rechtvaardig moet worden verdeeld, en
dat de loonen zoo hoog zijn, dat iedere
Nederlanders kan koopen, waar hij krach-
tens de distributie recht op heeft. Dit
is een eerste eisth van sociale rechtvaar-

(Foto:
A.P.-Archief)

nen. Dat wil dus zeggen, dat er in 1934
een oorlog begonnen was, di« zeer scherpe
vormen had aangenomen. Want deze
boycot, was niet, zooals men het wilde
doen voorkomen, een oorlog tegen het
Duitsche regime, neen, in feite was het
een worggreep naar de ̂ ceel van den
Duitschen arbeider.

We stonden tegenover het socialisme,
waar we van nature achter hadden moe-
ten staan. Dit socialisme zeide namelijk:
niet het doode kapitaal is het machtigste,
niet daaraan zijn wij ondergeschikt, maar
de levende, werkende mensen staat voor-
op, en daaraan is het kapitaal onder-
geschikt.

De huidige wereldstrijd.
.Zoo ontstond de eerste wrijving, en deze

wrijving is thans uitgegroeid tot een ge-
weldigen strijd tegen deze nieuwe sociale
orde. In het Oosten, Westen! Noorden en
Zuiden staat het kapitalisme.xJat probeert
het socialisme te vermoorden. En daar
tusschenin zit de Nederlandsche mensch.
Het wordt nu toch tijd, dat .die Neder-
landsche mensch zich bezint.

Toevallig sprak ik deze week iemand
in den trein, die mi.i zei, dat hij niets van
de Anglo-Amerikanen moest hebben, en
niets van het bolsjewisme. Maar ook van
ons wilde hij niets weten. Ik vraag mezelf
af: ais je niet wilt dat zon schijnt, als je
niet wilt dat het regent, dat het vriest,
dat het dooit, dat het warm is, Jat het
koud is. wat wil je dan eigenlijk wel? En
cleze geesteshouding heerscht bij een

dieheid, én wanneer hiertegen gezondigd
wordt, zal het Arbeidsfront, dat immers
het sociale geweten van het werkende
vplk is, zijn stem verheffen, en er tegen
protesteeren. Dit nu, is in Schiedam ge-
beurd. Hier zijn loonen geconstateerd, die
beneden dat sociale minimum lagen. Nu
de loonen en arbeidsvoorwaarden door
een sector van den staat worden vastge-
steld, is het de taak van het Nederland-
sche Arbeidsfront, om te protesteeren,
wanneer er loonen zijn, die beneden het

«sociale minimum liggen, zoodat de wer-
kers niet dat deel van de beschikbare
goederen kunnen krijgen, waar zij recht
op hebben. Dit was het geval bij de Meel-
fabriek „Schiedam". De Gemachtigde
voor den Arbeid heeft toen een onder-
zoek ingesteld, en vervolgens een be-
schikking uitgevaardigd, waarbij de loo-
nen in dat bedrijf moesten worden ver-,
hoogd.

Ik zou zoo zeggen, dat deze' beschikking
aan duidelijkheid niets te wenschen over-
laat. Op 19 Juni moesten déze loonen
worden uitbetaald, maar wij hebben ge-
constateerd, dat zij nog steeds niet be-
taald zijn. Het is dus volkomen begrijpe-
lijk, wanneer het Arbeidsfront naar de
directie van dit bedrijf toegaat, en haar
er op attent ma^kt dat zij zich aan deze
wet moet houden. Wanneer zij dat dan
niet doet, wanneer zij de poorten van
haar bedrijf voor het Arbeidsfront sluit,
dan gaat dit Arbeidsfront als sociaal
geweten toch zeggen, wat het te zeggen

heeft. En wanneer dit dan niet met d«
gewone stemmiddelen gaat, omdat het
Arbeidsfront door ramen en muren heen
moet. dan gebruiken we daar technische
middelen voor. -

Wat hier nu het gevolg van geweest
is, is kenmerkend voor die burgerlijke
mentaliteit. Daar komt nu een burger-

"lijke rechter, die in die rust is gestoord,
en die beweert dat het niet netjes is,
dat we het zoo luid gezegd hebben.
Bovendien hadden we den brief, dien we
van een advocaat hadden ontvangen,
niet mogen voorlezen. Ik weet het niet,
maar ik kan niet den besten wal van
de wereld niet inzien, waarom dat on-
netjes was. Misschien ligt dat wel aan
mijn opvoeding De directie riep de hulp
in van een advocaat, wij hebben den
brief voorgelezen, die deze advocaat aan
ons schreef, en dan komt er een rechter,
die» ook burgerlijk is, en die zegt: „Maar
dat is toch niet netjes, dat mag toch
niet." En al de menschen, die behept zi.in
door kleffe, kleffe, kleverige burgerlijk-
heid, slaan de handen in elkaar, en zeg-
gen: „Sjonge, wat is dat erg. Ze hebben
het door een luidspreker gezegd."

Ik kan u verzekeren dat we, wanneer
men doorgaat met het ter zijde stellen van
de rechten van de arbeiders, nog met heel
andere middelen zullen spreken dan met
luidsprekers. Dat moest deze burgerlijke
president ook eens begrijpen. Hij kan het
in zijn ooren knoopen: In Rut (c ulam
worden kameraden van ons geknecht en
vermoord! Dat is erg!"

•
Ook heeft de president gezegd, dat wij

een monopoliepositie hebben Maar dat is
niet waar. _Wij moeten voor ieder lid
moeizaam werken, we moeten de werkers
stuk voor stuk gaan halen. Onze 7000
sociale voormannen moeten iederen dag
opnieuw aan de menschen plukken en
trekken. Het is niet zoo gemakkelijk om
het Arbeidsfront groot en sterk te maken.
Eigenlijk ben ik blij met dit vonnis van
de rechtbank, want het brengt leven in
onze leden en 'functionarissen. Ondanks
dit vonnis zullen we blijven eischen dat
deze menschen het geld krijgen, waarop
ze recht hebben. Deze bedrijfsvoerder mag
voor mijn part honderd jaar worden,
doch hij moet voldoen aan de eischen. die
«Je sociale rechtvaardigheid stelt.

Twee jaar geleden zou men niet ge-
durfd hebben te doen. wat men nu doet.
Maar nu, nu de kapitalistische vriend zoo
dicht, bij is. dat men denkt en meent dat
het kapitalisme weer in eere zal worden
hersteld, zoodra hij er in geslaagd is, door
te dringen, nu heeft men weer moed ge-
kregen. Het arrondissement Rotterdam is
een bruggehoofd van duffe presidenten tot
onwillige bedrijfsvoerders toe Wij ^even
echter onze steunpunten in dit brugge-
-hoofd niet prijs. Het Nederlandsche Ar-
beidsfront zal vanuit de gebieden rondom
het arrondissement hard blijven schieten."

Hartstochtelijk hebben de woorden van
den Arbeidsfrontleider geklonken. Ze zijn
een aanklacht tegen de burgerlijke
elementen, die een knieval meenen te
moeten doen voor het kapitalisme De
Nederlandsche werker heeft duidelijk kun-
nen zien, hoe hij zou worden behandeld,
wanneer deze elementen het weer voor
het zeggen zouden hebben. En de leider
van het Nederlandsche Arbeidsfront heeft
een hartstochtelijk beroep op hen gedaan.
Hij heeft hun duidelijk den weg gewezen
die ze dan wel hebben te gaan. In Schie-
dam heeft hij hun, zooals hij al zoo dik-
wijls gezegd heeft, nog eens duidelijk laten
weten, dat zij tot de beste werkers van
de wereld behooren. Zij moeten echter het
minderwaardigheidscomplex van zich af-
werpen. Indien de Nederlahdsche werkers
elkaar vinden, kunnen zij een socialis-
tische orde bouwen. De Nederlandsche
werker strijdt niet alleen voor zichzelf,
maar achter hem staat een nageslacht,
wat eens zal vragen: Wat deed ge
voor mij.

Tot slot „besloot de leider van het Ar-
beidsfront met de volgende woorden:

„Zoo zijn wij dan veroordeeld. Doch we
gaan in hooger beroep. Ik wil zien hoe
deze zaak afloopt, en of het zoo burger-
lijk blijft als het tot nog' toe was. Maar
één ding staat vast, mijn medewerkers zijn
zoo fatsoenlijk, dat zij weten hoe zij hun
strijd moeten strijden.

Ik ben geen rechter, doch Arbeidsfront-
leider. Het moge foutief zijn, doch waar
wij zien dat de belangen van de arbeiders
verwaarloosd worden, daar zullen wij op
de bres springen. Het kan dan wel eens
zijn. dat we wat ruw en hard, en niet
elegant zijn, maar deze propaganda komt
ons recht uit het hart. Laten we niet
bang zijn, want die eenvoudige arbeider
staat daar aan de spits van de legers, en
geeft ons de verzekering, dat Europa niet
geknecht zal worden, noch door Anglo-
Amerika. noch door Bolsjewisten. Dit
wordt ons mede verzekerd door onze jon-
gens, die aan de fronten staan. Aan tlie

(Vervolg volgende pag. onderaan)



WAAR HET RECHT RECHT WORDT
Onverrichterzake keert juffrouw. Dal-

man, die op het spreekuur van het Ar-
beidsfront geweest is, naar huis terug.
Hoe graag ze haar ook uit de narigheid

' hadden geholpen: ze kunnen niets voor
haar doen Wat er dan wel aan de hand
is? 'n Paar weken geleden belde een deur-
waarder bij haar aan. die haar met 'n
kort prevelement een dagvaarding over-
handigde. Geen flauw idee had ze er van,
waar dat voor kon zijn. Zeker wel drie
maal heeft ze het vrijwel onbegrijpelijke
stuk doorgeworsteld, voor ze begreep, uit
welken hoek de wind waaide... Toen ze
er achter was, is ze stomverbaasd op een
stoel neergezonken. Kwamen ze daar nu
nog mee? Zestien jaar is het al. geleden
dat ae trouwde en bij de firma Van Haa-
ien op de Hoogstraat een ameublementje
op afbetaling kocht. Veel is er niet meer
van over en de voorspellingen van den
handigen verkooper. dat ze er, om zoo
te zeggen, hun leven lang -plezier van zou-
den hebben, kwamen heel anders uit. Na
een paar jaar stond wel vast, dat het
„afbraak" was, wat er. voor een boel
geld, geleverd was. Maar ze zaten er aan
vast en jarenlang hebben ze trouw iedere
week aan hun' verplichtingen voldaan.
Zelden of nooit kwam de incasseerder te-
vergeefs. Toen kwam, op 'n kwaden dag.
Dalman met 'n.bedrukt gezicht 's avonds
van de fabriek thuis. ..Za'terdag voor het
laatst", was alles wat-ie zei, terwijl hij z'n
loonzakje op tafel legde. En z'n vrouw
begreep maar al te goed, wat hij bedoel-
de. Werkloos! Zoo had dan ten leste ook
hem het lot van vele gezonde, krachtige
werkers getroffen.

Twee lange, moeilijke jaren duurde het,
voordat Dalman weer aan den slag kon
en a'n wat onwennige handen het ver-
trouwde gereedschap weer opnamen, 't
Werd tijd ook, want hij begon al aardig
den moed te verliezen. Was het wonder,
dat er niet het eerste aan de firma Van
Haaien gedacht werd, • toen er voor 't
eerst weer eens een weekgeldje binnen-
kwam?

Nu veertien jaar later, blijkt er in de
boeken van de firma met de groote ven-
sterruiten nog een postje van ƒ 12.— op
naam van Dalman open te staan. Een of
ander incassobureau heeft zich welwil--
lend aangeboden, het luttele bedrag bin-
nen te halen en op welke manier! Ze zijn
er zelfs niet voor teruggedeinsd, er een
rechtzaak van te maken. Zonder eenige
voorafgaande waarschuwing nog wel.

Als juffrouw Dalman aan den bij dag-
vaarding gedanen oproep 'gevolg geeft en
op de zitting, van het Kantongerecht ver-
schijnt, zitten, 'de zenuwen haar in de
keel. Er wordt haar iets gevraagd, maar
ze kan nauwelijks antwoord geven. Als
uit een dikken mist hoort ze. een stem
van achter de groene tafel. „Twee weken
uitstel, volgende zaak!" Maar het dringt
niet tot haar door en op den bewusten
dag is ze dan ook niet op de zitting aan-
wezig. Dat heeft tot gevolg, dat er vonnis
gewezen wordt en ze een papier thuisge-
stuurd krijgt, waarin haar wordt mee-
gedeeld, dat ze een bedrag van ƒ 38.50 zal
hebben te betalen, bij gebreke waarvan
beslag op haar inboedel zal worden ge-
legd. De gemaakte kosten zijn dus nog
hooger dan de vordering zelf! Maar ja,
ook een deurwaarder kan niet van den
wind leven en per saldo is een incasso-
bureau ook geen instelling van weldadig-
heid.... Was juffrouw Dalman eerder bij
het Arbeidsfront gekomen, dan had
het zeker niet zoo'n vaart geloopen. Ze
hebben daar wel meer met dat bijltje ge-
hakt en doen dat vandaag den dag nóg!
Maar met die boodschap is ze niet gehol-
pen. Waar haalt ze in 's hemelsnaam zoo
gauw het geld vandaan?

Den anderen dag zijn er op het spreek-
uur van het Arbeidsfront weer verschil-
lende bezoeker^. Als Doius Dapper, één van

de' wachtenden, aan de beurt is en zich
met z'n kunstbeen voorzichtig neerzet op
den hem aangeboden stoel, komt er een
vrij omstandig verhaal. De man achter
het bureau luistert geduldig toe. Toeval-
lig blijkt ook Dorus strubbeling met een
afbetalingsmagazijn te hebben gehad.
Maar dat geval ligt weer heel andere!
Jarenlang is hij bij zoo'n instelling in be-
trekking geweest als magazijnknecht. Tot-
dat, nu 'n goed jaar geleden, de zaak op
last van de Prijsbeheersching werd geslo-
ten. De baas, die op zijn manier altijd
graag, met z'n tijd mee ging, had de
meest fantastische prijzen voor de hope-
loos in elkaar gesmeten „ameublementen"
gevraagd en was tenslotte, zooals zooveel
anderen, tegen de lamp geloopen. Heel de
inventaris was in beslag genomen en de
boel zou pas weer worden vrijgegeven, als
Se opgelegde boete maar eventjes hon-
derdduizend gulden, betaald werd. Dorus,
die boven den winkel woonde, werd van
hoogerhand als „bewaarder" aangesteld.
Z'n eigenlijke baantje was-ie natuurlijk
kwijt. *E,erst had hij z'n spaarcentjes op-
geteerd en toen hij daar doorheen was,
vond hij een familielid bereid, hem wat
geld te leenen. Maar dat geld was nu ook
op en zoo was-ie tenslotte bij „Maat-
schappelijk-Hulpbetoon" terecht gekomen.
Daar zou nu worden uitgezocht, of hij
voor steun in aanmerking kwam. Dat
stuitte hem erg tegen de borst, want al
was-ie al een aardig eind in de zestig en
viel het loopen hem niet mee, hij werkte
veel liever dan dat-ie z'n hand ophield.
En nu kwam hij dan vragen of het Ar-
beidsfront geen baantje voor hem wist...

De man achter het bureau neemt Dorus
eens aandachtig op. Een onbetrouwbaren
indruk maakt hij niet. Maar toch moet ei
hier iets niet kloppen. Want als iemand
volgens de wet als bewaarder wordt aan-
gestelö, heeft hij toch immers recht op
een daarvoor vast te stellen loon? Dorus
moet toch minstens een gulden of drie
per dag inkomen hebben gehad, zoolang
het beslag geduurd heeft? Een ontken-
nende hoofdknik is het antwoord. Dan
belooft de medewerker hem, dat het Ar-
beidsfront hier z'n neus eens in zal
steken.

Het komt terecht. Geen twee weken
later is de zaak piekfijn voor elkaar en
kan Dorus een dikke twaalfhonderd gul-
den opstrijken. Of-ie in z'n sas is? Nog
denaelfden dag stapt hij naar het Ar-
beidsfront. om daar aan z'n gevoelens
van dankbaarheid lucht te geven. En hij
wil het niet bij woorden laten. Twee
briefjes van vijf en twintig schuift hij
den medewerker met een royaal gebaar
toe. „Voor wat hoort wat" is zijn mee-
ning. Daar komt echter niets ran in. Als
lid heeft Dorus zijn rechten en i» hij geen
enkele betaling verschuldigd. Hij "roldoet
toch immers trouw z'n contributie? En
de medewerker reikt hem het geld weer
toe. Dan, als bij ingeving, herinnert dezfi
zich plotseling het wanhopige gezicht van
juffrouw Dalman, toen die den vorigen
dag de deur achter zich dicht deed. Hij
krijgt een aardigen inval. Als Dorus dan
tóch zoo graag z'n tevredenheid in gelds-
waarde wil uiten, welnu... En hij vertelt
deze het heele geval. Ook 'n slachtoffer
van een afbetalingsmagazijn!

Het resultaat is, dat juffrouw Dalman,
die alle hoop al had laten varen, denzelf- •
den dag nog een oproep krijgt, om nog
eens even bij het Arbeidsfront langs te
komen. Ze heeft er natuurlijk geen flauw
idee van, waar het voor is. 'n Uur later
is ze present; En als haar dan wordt
meegedeeld, hoe haar moeilijkheden toch
nog zullen worden opgelost, staat ze
sprakeloos. Het geld wordt haar voorge-
teld en van blijdschap kan ze haast de
pen niet vasthouden, om de kwitantie te
teekenen, die later aan Dorus aal worden
afgegeven. M. G. P.

fronten worden ook de zwaarden gemaakt,
die na de overwinning zullen worden ge-
bruikt om aan het thuisfront alle muffe,
duffe burgerlijkheid weg te vagen. Ook
hier zullen deze zwaarden spreken, en
andere zwaardenmakers zullen dan geen
recht van spreken meer hebben.

Het sociale geweten beeft zijn
functie vervuld.

Inmiddels is gebleken, dat de strijd
van Het Nederlandsche Arbeidsfront niet
'voor niets is'geweest. Nieuwe besprekin-
gen tusschen de directie van de Meel-
fabriek „Schiedam", de Gemachtigde voor
den Arbeid en den socialen voorman van
de meelfabriek hebben ten gevolge gehad
dat de -Gemachtigde een nieuwe beschik-
king heeft uitgevaardigd.. Het onrecht,
dat de werkers werd aangedaan, is hier-
door, hersteld. •

De zaak Schiedam is tot een oplossing
gekomen, het sociale geweten heeft zijn
functie vervuld. Dat de werkers van de
meelfabriek hebben gekregen wat hun
toekwam, is "uiteindelijk aan het Arbeids-
front te danken. Want daarover zullen
alle partijen het toch wel eens zijn: In-
dien het Arbeidsfront hier niet zou zijn
opgetreden, indien het zich het zwijgen
zou hebben laten opleggen door reaction-
naire elementen <—. overigens is het dui-
delijk dat het zich, als volksgeweten, door
niemand het zwijgen zal laten opleggen
— dan zouden de werkers van de meel-
fabriek Schiedam nu nog het hun toe-
komende loon niet ontvangen hebben.

Dit conflict is - tot een oplossing geko-
men. Hetgeen gebeurd is, moge een waar-
schuwing zijn voor diegenen, die meenen
de rechten van den Neflerlandschen wer-
ker met de voeten te kunnen treden.

Voorstellingen in theaters en bios-
copen te Amsterdam. Voor „Vreugde
en Arbeid" is in Amsterdam met de
grootste theaters overeengekomen, dat
in den vervolge bedrijven, die met
meer dan 10 personen naar een voor-
stelling "willen gaan, hun kaarten door
tusschenkomst van „Vreugde en Ar-
beid" kunnen betrekken. De Sociale
Voorman moet hiervan tenminste ö
dagen voor den gewenschten datum,
aan „Vreugde en Arbeid", PI. Fransche-
laan 9, mededeeling doen, waarna

'nadere berichten volgen.
Zondagochtend-filmvoorstelling.

Den Haag. 13 Aug. in het Asta-
theater. aanvang 10.15 uur. Vertoond
wordt de film Heimkehr, met Paula
Wessely en Attilla Hörbiger. Toegangs-
prijs voor leden en niet-leden 50 et.
p. p. Toegang alle leeftijden.

en consumptie. Aanm. en inl. V. en A.-
huisje, Coolsingel B. 7.

Uitstapje vanuit Den Haag naar
Schoonhoven op Zondag 20 Aug. a.s.
De kosten voor dit uitstapje bedragen
ƒ 3.25 p. p., maaltijd en consumptie
inbegrepen. Inl. en aanm. bij de V.
en A.-kiosk aan den Hofweg.

Leesbibliotheek geopend voor leden
te Amsterdam. Deze bibliotheek is ge-
vestigd Hemonylaan 24 en is geopend:
dag. van 9—12 en 14—17 uur (uitgezon-
derd Dinsdagsmiddags en Vrijdagsmor-
gens) ; Dinsdags en Vrijdags eveneens
van .19—21 uur. Inschr. op vertoon
van lidmaatschapsboekje en tegen
betaling van 50 et. inleggeld. Leesgeld
3 et. per deel per week.

EXCURSIES in de Provincie Fries-
land. Woensdag 16 Aug. naar Frane-
ker. Met Franeker koffiedrinken en
bezoek aan het Planetarium.

Kosten, incl. maaltijd enz., ƒ 2.50 per
persoon vanuit Leeuwarden, ƒ2.10 per
persoon vanuit Harlingen.

Op Zaterdag 19 Aug. excursie naar
het Friesch Museum, aanvang des
middags 2 uur. Kosten 10 et. p. p.

Zeilreizen vanuit Amsterdam. Er be-
staat gelegenheid tot het maken van
een zeilreis van een week of 14 dagen
per tjalk op de Friesche Meren. De
prijs bedraagt bij voldoende deelname
ca. ƒ40.— p. p. week, alles inbegrepen.
Per tocht kunnen ten hoogste 15 per-
sonen deelnemen. Opg. aan „Vreugde
en Arbeid", Plant. Franschelaan 9 en
V. en A.-huisje Leidscheplein.

Uitstapje vanuit Rotterdam op Zon-
dag 13 Aug. Naar Volendam en Mar-
ken. Kosten: ƒ 7.50 p. p. incl. maaltijd

\ OPVOEDING
Wandelmarsch te Arnhem. Op Zon-

dag 6 Aug.; afstand 25 km. voor senio-
ren en 15 km. voor junioren. Nadere
inl. alsmede aanm. PI. Kant. Jans-
buitensingel 17 te Arnhem.>

Wandelmarsch te Rhenen. Op Zon-
dag Ï3 Aug.; afstand 20 krn. Nadere
inL alsmede aanm. PI. kantoor te
Amersfoort, Snouckaertlaan 11; Pro v.
Bur. te Utrecht, Maliebaan 14 en PI.
kantoor te Rhenen, Cunefalaan 14.

Wandelmarsch te Deventer. Deze
zou oorspronkelijk gehouden worden
op 16 Juli, doch is uitgesteld tot
20 Aug. a.s.
ZWEMMEN.

Reductie voor leden op natuurbaden
in de provincie Overijsel:

Bad-Boekelo per dag ƒ 1.— (leden
20 pet. reductie):

Strandbad „De Waarbeek", Hengelo:
Vader ƒ4.10, Moeder ƒ3.10, Kind ƒ2.10
(Reductie voor leden ƒ0.50).

Strandbad „De Zwaaikom", Hengelo.
Abonnement Ie lid v. h. gezin ƒ6.—,
2e lid v. h. gezin ƒ5.—, 3e lid ƒ4.50.
Reductie voor leden f l.—. Kinderen
beneden de 13 jaar: Ie kind ƒ3.50,
2e kind ƒ 3.—, 3e kind ƒ 2.50. (Reductie
voor leden ƒ0.50.).

Nadere inl. bij de PI. kantoren en
het Prov. Bur. Overijsel, Nieuwe Haven
12. te Zwolle.

In verband met den vervroegden
spertijd is het zwemmen te Breda en
Nijmegen voorloopig stopgezet.

Den Haag. Zwemmen in het Regerr-
tessebad van 18.30—19.45 uur. Reden
zie Leeuwarden.

" AFZWEMFEESTEN.
Eindhoven. Op Zondag 13 Aug. in

het Sportfondsenbad (Stratumsche-
dijk). Aanvang 14 uur. Nadere inl. bij
het Plaatselijk kantoor, Willemstr. 28.

Breda. Het afzwemfeest, dat eerst
was vastgesteld op 10 Aug. a.s., moet
door omstandigheden verzet worden
naar 20 Aug. a.s. De aanvangstijd is
bepaald op des middags 2 uur.

Nadere inlichtingen omtrent beide
afzwemfeesten eveneens bij de mede-
werkers in de zwembaden; de sociale
voormannen en boden.

Leeuwarden. In verband met het
vervroegde sluitingsuur is het zwem-
uur te Leeuwarden thans vastgesteld
op des Woensdagsavonds van 20 tot
21 uur.

LID lees DITh
Geregeld ontvangen wij verzoeken om

toezending van reeds eerder verschenen
vakbladen. Zooveel mogelijk komen wij
leden-aanvragers door toezending van de
verlangde nummers tegemoet.

Van onderstaande nummers is onze
voorraad echter niet groot genoeg- meer
om daarvan nog nummers af te geven,
tenzij er leden zijn, die ons nog aan
deze uitgaven kunnen helpen. Wilt u dit
eens nagaan? Bij voorbaat onzen dank.
Inzendingen eventueel aan de afdeeling
Ledenbeheer van het N.A.F., P. C. Hooftr
straat 180, Amsterdam.

Hout nrs. l t.m. 11; Cult. Techn. Wer-
ken nrs. 6; Bouw en Bagger l t.m. 10;
Mijnbouw l, 2; Metaal l t.m. 11; Druk
en Papier nrs. l t.m. 11; Hotel-, Café-)
Theater l, 2, 3, 7 en 9; Landbouw Vee-
teelt 2, 3, 4 en 5; Vervoer te Land l t.m.
6; Textiel en Kleeding l t.m. 11; Voeding
3 en 6.

Van ARBEID 2e jaargang nrs. 26, 27,
28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40.

Met verwijzing naar het „Lid lees dit"
In het nummer van „ARBEID" dd. 17
Maart j.l. wordt u medegedeeld, dat in-
middels alle- aanvragen om regelmatige
toezending van een vakblad zijn ver-
werkt.

Leden, die nu nog g-een vakblad ont-

vangen en op toezending wel prijs stellen,
kunnen bij de afdeeling Ledenbeheer van
de Landelijke Leiding hum wenschen ia
dit opzicht kenbaar maken. Denkt n
hierbij aan het volgende:
1. Elk lid kan naast „Arbeid" slechta

één vakblad gratis ontvangen.
!. Leden, die „De Ambtenaar" ontvan-

gen, mogen geen vakblad aanvragen.
3. Vakbladen worden niet afzonderlijk

toegezonden, maar worden van tijd tot
tijd, zoo mogelijk eens per maand, als
bijlage (inlegvel) van „Arbeid" ver-
strekt.

4. Aan de hand der nummering van de
vakbladen kunt u steeds vaststellen,
of u alle nummers hebt ontvangen.

5. Het N.A.F. geeft de volgende vakbla-
den uit: Glas, Steen, Cement en'
Keramiek, Druk en Papier, Bouw- en
Baggerwerken, Chemie en Wasscherij,
Hout, Textiel en Kleeding, Leer en
Rubber, De Mijnbouw, Metaal, D«
Voeding, Vervoer te Land, Vervoer t«
Water, Het Hotel- en Theaterbedrijf,
Landbouw, Veeteelt en VisscheriA
Huishoudelijke Diensten en Verple-
ging, Cultuur-Technische Werken, Bank
en Verzekering, Het Ambacht.

6. Bij aanvraag om toezending van een
vakblad moet u de volgende gegevens
vermelden: Naam, voorletters, Hdmaat-
schapsnummer, woonplaats, straat,
huisnummer en den naam van het ge-
vraagde vakblad.
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