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p den stralenden eersten
Meidag van 1942 kondigde Woudenberg in het
Amsterdamsche Concertgebouw de oprichting aan van
het Nederlandsche Arbeidsfront. Een nieuwe tijd voor
de Nederlandsche arbeidsgeQïeenschap was daarmede
aangebroken. -Alle», die arbeiden met hoofd én met
hand, waren vanaf dat oogen- •
blik onwrikbaar verbonden,
vereenigd in één hechte,
Biachtige
organisatie-Vanden-Arbeid, in het belang
Van de geheele volksche geOieenschap.
Onmiddellijk meldden zich
honderden en duizenden voor
het lidmaatschap: zij vroeSen niet meer... zij aarzelden niet! Zij wankelden niet
öieer... zij vertrouwden! Zij
hadden geloof en waardeering. Na tientallen jaren van
Vergeefschen kamp om het
Socialisme wisten zij nu hun
ideaal bereikt.
En in de weken na dien
historischen dag stroomde
het verder aanmeldingen in
dat kloppend hart der werkersorganisatie aan den rand
Van het Vondelpark in Amsterdam. Niet allen waren dit
dezelfde kampbereide,, doelbewuste
strijders: ' velen
Öieldden zich... uit plichtsbesef ten opzichte der geöieenschap: om solidair te
Zijn met de arbeidskameraöen "achter draaibank of
schrijftafel, in atelier of
fabrieksbedrijf: om gebruik te
Kunnen» maken van het
Generaal Pardon, door Woudenberg in zijn rede aangekondigd! Een Generaal Par.don, wijdomvattend en royaal
Van aanbieding)» dat allen,
<tte voor den 15en Juli 1940
^aren aangesloten, in welke
°fganisatie ook: modern of
Confessioneel, In' de gelegenheid stelde zich aan te sluiten bij het N.A.F., onder verkrijging van de volle rechten,
^[elke voor lederen werker,
hierin georganiseerd, zouden
Sekten! En de rechten van
«en werker in het N.A.P.
waren vele geworden! Zeer
Me
zelfs! Méér dan men in
ft
et verleden in de toenöialige organisaties ooit had
Sekend en waarvan men ooit
«ad durven droomen!
Want wie in de venen
«oorde in die dagen van
Vóór-'t-N.A.F. ooit van een overlijdensuitkeering-variz'n-bond? Wie in de
naven dacht aan de mogelijkheid van een ondersteuning-in-geval-van-nood
Van z'n organisatie? Wie in wasscherij en atelier verwachtte bij haar huwelijk
een gift-als-bruidsschat als belooning voor de getrouw betaalde contributies?
wie durfde te denken aan een ouderdoms- of invaliditeitsondejcsteuning? Om
Hu maar enkele voorbeelden te noemen?
Rekening houdend met het aantal jaren dat men georganiseerd was. zouden
|*>k voor hen, die vóór 15 Juli 1940 hun plicht ten opzichte hunner arbeidsfcameraden kenden en dezen den strijd voor een betere, rechtvaardige maatschappij niet alléén lieten strijden, bij inschrijving vóór l Juli 1942 als lid
het N.A.F. al deze voordeelen gelden! In hun vollen omvang!

Thans echter is deze datum
van J. Juli verschoven naar den
Isten October! Is het Generaal Pardon verlengd mej
niet minder dan drie volle
maanden, want 't bleek de
afgeloopen dagen steeds meer
en meer dat de Centrale van
het N.A.F. in de P. C. Hooftstraai, trots allen daartoe genomen voorzieningen, niet "
opgewassen was tegen de
vloedgolf van informaties en
aanmeldingen, welke de post
bij zakken vol naar binnen
bracht. Ofschoon alle" afdeelingen hun medewerking verleenden, ofschoon overal onder hoogdruk werd gearbeid
en een vrije avond bij velen
tot verre herinneringen behcorde, stapelde zich het werk
OL. — duizenden in den lande wachten zoodoende reeds
dagen en dagen op antwoorJ
op gedane vragen. Duizenden
in den lande wachten op behandeling van ingezonden
formulieren. En nog steeds
komen dagelijks brieven en
aanmeldingen binnen van kajmeraden, die verruimden zich
aan te melden, uit n verderfelijke laksheid, 'n onverantwoordelijke vergeetachtigheid
en nu bemerken dat zij hun
verworven rechten dreigen ce
verliezen: ratelt de telefoon...
Zouden al deze menschen:
werkers als u en wij, goed
var» wil en goed van vertrouwen, teleurgesteld moeten
worden en buitengesloten van
dat lidmaatschap dat zij toch
zoo zeer begeeren en zoo zeer
op prijs stellen?
Neen! Met al deze feiten
voor oogen besloot de leider
van het Nederlandsche Arbeidsfront het Generaal Pardon te verlengen! Zooals gezegd: tot l October! En wan•* neer ook gij wellicht behoort
tct die velen die 't verzuimden om zich aan te melden
01 -gij wellicht behoort tot
hen, die critiek uitoefenend,
pruttelend en mopperend,
dcof voor de stemmen die roepen en blind voor de licht
laaiende werkelijkheid, aan
den kant staan, dan hebt ook
gil thans nog de gelegenheid
u te gezinnen!
Niet alleen zult gij uw
eigen belangen in de weeg• schaal stellen door u buiten
de rijen van georganiseerd
werkend-Nederland te houden, maar bovendien zult gij
Uw gezin in zorg en nood laten verkeeren wanneer een onverwacht ongeluk u wellicht ééns'zou treffen:
zult gij de uwen aan verkommering prijsgeven, wanneer een ernstige piekte u
zou treffen: zult gij uw kinderen den plicht opleggen u te moeten verzorgen
wanneer ééns de dag zich meldt, dat gij moede en gekromd, niet meer in uw
levensonderhoud .kunt voorzien! Wilt gij dat? Neen immers! Welnu! Thans
hebt gij nog de gelegenheid u in de rijen" te scharen van hen, voor wie het
woord „socialistische gemeenschap" meer is dan een woord? maar een zuivere,
klare werkelijkheid! Stelt de daad en dommelt niet langer! Bluft niet blind:
Het N.A.F. staat nog voor u open! Met alle rechten! Neemt dus uw pen en
neemt papier en meldt u aan! In uw eigen belang? Zeker... maar ook in dat van
uw vrouw, van uw kinderen! In dat van de Nederlandsche arbeids-gemeenschap.

Het lidmaatschap van het Nederlandse!) Arbeidsfront
Vrijwillig of verplicht?
og altijd ontvangen we uitingen van lezers,
die, voorziende welk een grootsch werk het
N.A.F. is aangevangen en welke niet te schatten
voordeelen de resultaten daarvan voor iederen
Tjerker zullen hebben, er op aandringen, da.
„klaplooperij" onmogelijk te maken door het
lidmaatschap verplicht te stellen.
Deze klanken zijn ons niet vreemd.
Het is steeds een grief geweest van de in hun
vakbonden" georganiseerde arbeiders, die zich
daarvoor groote offers getroostten, dat de meerderheid wel in alle opzichten profiteerde van
de door de vakorganisaties verkregen verbeteringen, maar het werk daarvoor en de lasten ervan
aan een kleine, idealistische minderheid overliet.
Het woord „klaplooper" werd dan ook grif gebruikt, en velen, bij wie eergevoel en solidariteitsbesef niet geheel ontbraken, werden erdoor tot
organisatie gebracht. De meerderheid evenwel
bleef ongevoelig voor den smaad, dien dilt woord
voor haar bevatte. Haar eergevoel was minder
groot dan haar zuinigheid en zij bleef rustig
profijt trekken van anderer a'rbeid.
Hoeveel te meer komt dit thans tot uitdrukking!
In veel sterker mate dan voorheen de arbeidersyakbeweging dat kon, oefent het Nederlandsche Arbeidsfront invloed uit op den vorm,
dien de maatschappij in de toekomst zal aannemen. Het N.A.F. belichaamt de eenheid en de
eendrachtige samenwerking aller Nederlandsche
werkers, de eer van den arbeid vindt in het N.A.F.
haar zinnebeeld en haar voorvechter. Meer dan
alle andere krachten van dezen revolutionnairen
tijd is het dan ook het N.A.F., dat naar een socialistischen samenlevingsvorm drijft. Meer ook
. dan ooit tevoren eenige> vakorganisatie is het
N.A.F. dan ook de steun en toeverlaat van iederen Nederlandschen werker, en kan het aanspraak maken op algeheele opheffing van elke
klaplooperij. Kon men den vroegeren vakorganisaties ook al tegenwerpen, dat zij stuk voor stuk
bepaalde nevenbedoelingen hadden — het N.A.F.
belichaamt zuiver en alleen het principe van den
nationalen arbeid als uitsluitend middel tot
handhaving van het leven des volks. Deze eenvoudige, maar diepe waarheid laat geen plaats
voor nevenbedoelingen. Geen enkele Nederlandsche werker zou dan ook ooit een gegrond bezwaar kunnen aanvoeren om buiten het N.A.F,
te blijven. .Wie zich daarin niet organiseert geeft
daardoor juist blijk, nevenbedoelingen te hebben.

N

Het N.A.F, in de bedrijven

geheel buiten het terrein van zijn arbeid als middel tot persoonlijk levensonderhoud en tot nandhaving van den levensgrondslag zijns volks gelegen ! En anders laadt hij de verdenking op zich,
geen werker temidden van andere werkers te
willen zijn, maar te streven naar een uitzonderingspositie. -In beide gevallen evenwel stelt hij
zich buiten de arbeidsgemeenschap des volks en,
kan hij er geen aanspraak opy maken, daarin als
gelijkberechtigde te worden opgenomen.
In dit verband wordt nog wel eens gewezen
op het voorbeeld, dat Duitschland in dit opzicht
biedt. Daar denkt blijkbaar niemand eraan, het
lidmaatschap van het D.A.F, verplicht te stellen.
In Duitschland echter denkt ook geen enkele
werker eraan, zich buiten het Arbeidsfront te
houden. Daar gelden geen overwegingen van
partypolitïeken aard! Daar doen geen dominees
en pastoors — ouder gewoonte! — moeite om
hun volgelingen tegen de arbeidsgemeenschap
des volks m te. nemen. Daar treden geen "arbeiders het volksbelang met voeten, terwille, van
plutocratische interessen. Daar vindt men dan
ook geen klaploopers op het werk en de opofferingen van anderen. De Duitsche arbeider zou
het zich eenvoudig ook niet kunnen begrijpen,
dat iemand zoo dwaas en kortzichtig zou kunnen
zijn, vrijwillig de voordeelen en de voortdurende
bescherming van het Arbeidsfront prijs te geven.

De poorten van de bedrijven openen
zich al meer en meer voor het Nederlandsche Arbeidsfront. Uit Brabant werd deze
week wederom de verheugende mededeeling ontvangen dat de werkers van
een tweetal bedrijven zich collectief voor
het lidmaatschap meldden en wel van de
Brabantsche Tricotagefabriek en van de
Lederfabriek ,,De Molen", beide gevestigd te Tilburg.
In de week van 14 tot 21 Juni vonden
te Amsterdam een viertal bedrijfsbijeenkomsten plaats: waren het bij de Handelsvenn. v/h. S. I. de Vries hoofdzakelijk
meisjes die het N.A.F, en zijn doel nader'
leerden kennen, bij N.V. ,,Het Bolwerk",
de B.V.K.-uniformfabriek en drukkerij
Elsevier, waren het meer manlijke werkers
die ond,er het gehoor zaten van de propagandisten die daar het woord voerden.
Ook" het personeel van ,,Het Bolwerk"
trad collectief tot het N.A.F. toe. De
maatregelen welke bij de B.V.K.-uniformfabriek door den bedrijfsleider werden
aangekondigd: het gratis bijwonen van
V. & A.-voorstellingen, tramvergoedingen,
uitbetaling van het volle loon bij ziekte
voor de bij het N.A.F, aangesloten werkers, zullen niet nalaten velen de oogen
^e openen voor de nieuwe gedachten,
welke zich thans baanbreken.

De Duitsche wet legt daarnevens den bedrijfsleider en zijn personeelleden bepaalde plichten
op, welker vervulling de voorwaarde vormt voor
den socialen vooruitgang van het bedrijf en van
alle werkers" daarin. De bedrijfsleider echter is
het, die daarvoor tenslotte jegens de staatsleiZulk een, door defi werkgever geëischt, lidding verantwoordelijk is. Vandaar, dat hij ais maatschap van den vakbond bestaat in Nederregel aan Ieder het lidmaatschap van het Ar- land al sinds jaar en dag, zij het onder geheel
beidsfront tot voorwaarde stelt voor een aanstel- andere verhoudingen. De iederen voorstander van
ling in zijn bedrijf. Dat kan ook niet anders, een wettelijken vorm van bedrijfsorganisatie tot
want daarin zou een buitenstaander een vreemd, voorbeeld dienende vrij willige bedrij f s organisatie
onverteerbaar element blijven. Alleen als al zijn in de. typografie bijvoorbeeld is op het verplichte
medewerkers, van den hoogsten tot den laagsten, lidmaatschap gegrond. Ook in tal van collectieve
deel van het Arbeidsfront uitmaken, heeft hij arbeidsovereenkomsten in andere vakken is het
den waarborg, dat zij zich bewust in de bedrij f s- verplichte lidmaatschap opgenomen. De vakbongemeenschap inschakelen. Alleen dan ook kan den streefden voortdurend naar verdere uitbreihij een ieder laten deelen in hetgeen het Duit- ding van dit instituut.
sche Arbeidsfront ten gunste der werkers tn het
bedrijf weet te bereiken.
Er is geen enkele reden om te veronderstellen,
dat mef de oprichting van .het N.A.P. aan dezen
normalen ontwikkelingsgang ^en eind zou zijn
gekomen.
Er zijn bijvoorbeeld reeds geheele bedrijven,
Waf doet het
die zich als één man, met al hun personeelsleden,
in het N.A.F, hebben gevoegd. Het is een vanzelfsprekendheid, dat de bedrijfsleider er niet
aan denkt, de aldus verkregen eenheid van wil
LJ ^
^e* behartigt Uw belangen_als werker — Het verdedigt U tegen onrecht
en streven weer te breken, door straks niet-leden
van het N.A.F, in zijn bedrijf aan te stellen!
— Het steunt U financieelin noodgevallen — Het verzekert U tegen de
Het is te verwachten, dat deze groep van begevolgen van werkloosheid — Het geeft Uw nabestaanden een uitkeering
drijven
zich snel zal uitbreiden, terwijl het niet
bij Uw overlijden — Het biedt U een maandelijksche uitkeering bij
tot de onmogelijkheden behoort dat in een wetInvaliditeit of ouderdom — Het zorgt voor Uzelf en voor Uw gezinsleden
telijke bedrij f sverordening zulks nog nader wordt
in geval van optredende tuberculose — Het geeft vrouwelijken leden een
vastgelegd. Dan komt bij de vele voordeelen, die
het N.A.F.-lid boven den niet in het N.A.F. georuitkeering bij huwelijk — Het zorgt door middel van zijn afdeeling
ganiseerden werker heeft, nog dit, dat het eerste
„Vreugde en Arbeid" voor veraange/iaming van Uw arbeidsruimte, voor
een werkkring zal kunnen vinden in de bestontspanning en ontwikkeling — Het verschaft U gratis^, vaktijdschriften.
georganiseerde en met het N.A.F. in het belang
der werkers naftw samenwerkende bedrijven, terwijl de ander zich noodgedwongen tot de, sociaal
En. wat doet gij voor het
gezien, tweederangs bedrijven zal moeten bepalen.
Aldus wordt — zij het op geheel andere wijze
dan velen zich denken — tóch tot op zekere
hoogte een eind gemaakt aan klaplooperij. Dat
Helpt het ledental vergrooten! Ook dat is in
de N.A.F.-leden zich tenslotte in de beste bel
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uw belang, omdat alleen een groot en krachtig
drijven bijeen zullen vinden, is de consequentie
Gelieve mij
Arbeidsfront voldoenden invloed kan uitA. Nadere Inlichtingen te zenden betreffende tiet
van den loop der ontwikkeling.
oefenen. Leg het nevenstaande formulier ter

Neder landsch Arbeidsfront

Neder landsch Arbeidsf ront?

invulling voor aan een Uwer arbeidskameraden,
die nog geen lid. is van het N.A.F.

Nederlandsen Arbeidsfront.
B. Als lid in te schrijven van faet N.A.F.

-^^L.
vrouw
Voornamen

Woonplaats
Geboren den
Beroep
Werkzaam bij
Datum

,

te

straat No

».
te
1942.
(Doorhalen wat niet bedoeld wordt).
Als brief te zenden aan de afd. Propaganda van net
N.A.F,. P. C. Hooftstraat 180. Amsterdam-Z

Concludeerende kunnen we dus vaststellen,
dat, wie buiten het N.A.F. blijven wil, dit rustig
kan doen, maar dat hij dan ook niet verwachten
moet, deel te zullen hebben aan alle voordeelen,
die het N.A.F, zijn leden, rechtstreeks- of middellijk biedt. Wij, van het N.A.F., zijn wel
idealisten, maar geen idioten. En al te goed is
buurmans gek!

„Het gaat om het geluk van u, uw
gezin en uw kinderen."

Woudenberg leert Brabantsche arbeiders
een nieuw lied van den arbeid
aar davert een machtig lied
D
van den arbeid in Noord-Brabant. Waar eens onder nederige da-

eenstemmig uit de gezamenlijke
Europeesche arbeidsplaatsen zal
schallen.
ken vreedzame huisnijverheid uit- - Dat nieuwe lied leerde hun Wougeoef end werd, vormden zich groote denberg, de leider van het N.AF
industrie-centra, verrezen torenhooge fabrieksgebouwen, die taltij ke Brabanders tusschen hun muren opslokten. Dat is een goed slag
arbeiders, die Brabanders. Zij kunnen werken en stemden mee in dat
daverende lied van den arbeid.
Inderdaad, zij zongen mee, maai"
evenals op vele andere plaatsen in
Nederland is daar het lied van den
arbeid veelal niet wat het behoort
te zijn: een vreugdelied! Te dikwijls
laten arbeids- en levensomstandigheden te veel te wenschen over, om
den arbeid te zien als hoogste goed
op aarde, als scheppingsdrang van
den Germaanschen mensph. Deze
omstandigheden maakten dat lied
van den arbeid tot een eentonigen
deun, dien de arbeider moest zingen, om te kunnen leven. Een noodzakelijk kwaad.
Zoo vergleden de jaren voor deze
Werkers in eentonige grauwheid,
kleurloos, en de werkers werden totr"
üoode mechanismen, verle^ngstukken der machines, waaraan zij dag
in dag uit werktan.
Dezer dagen hoorden zij echter,
dat het lied van den arbeid mooier,'
Verhevener kan klinkejn. Dat het bij
wijze van spreken van een doffen
öeun tot een prachtigen lofzang
kan worden, ja niet alleen kan,
*naar zelfs moet worden, wil hij
Zuiver afgestemd zijn op dien dreuïienden samenzang, 4/elke straks
»Hij drukt de hand van den hoogten bedrijfsleider en van den eenkondigen arbeider in zijn
werkplunje."

s

„Of zij luisteren? Zie die koppen,
vol aandacht naar hem opgeheven!"
die twee dagen kris-kras door
Noord-Brabant trok en op bedrij f sbij eenkomsten vele duizenden werkers en werksters op de bittere
noodzaak van dit nieuwe lied van
den arbeid wees, hen opriep zich te
verzamelen tot één groot gemeen-

schapskoor van den arbeid.
Hij trok van bedrijf tot bedrijf.
Van de Haardenfabriek Etna te
Breda naar de schoenfabrieken
Timtur en Blok en Stibbe te Waalwijk, van Carp's Garenfabriek"
te Helmond naar Zwanenberg's
vleeschfabriek en Van den Berg's
Tapijtfabrieken te Oss en overal
droeg hij die stem, welke hij
warm in ""zich voelt zingen, temidden der arbeiders uit. Zoomin
hij zich tot bepaalde vaklieden
richtte, zoomin richtte hij zich tot
bepaalde groepen, hij kent geen
onderscheid tusschen werkgevers
en werknemers, tusschen werkers
van hoofd en hand, tusschen man
en vrouw, jong of oud, politiek of
confessie. Zij zijn^voor hem allen
arbeiders, die elkaar noodig hebben
in het belang der volksgemeenscftap, waarvan zij stuk voor stuk
deel uitmaken. Hij drukt de hand
van den hoogsten bedrijfsleider en
van den eenvoudfgen arbeider in
zijn werkplunje, den socialen voorman van een bedrijf. Zij zijn beiden
zooals'hij zegt ...van hetzelfde goede soort".
Of zij luisteren naar zijn boodschap? Zie die koppen der slagers
van Zwanenberg vol aandacht naar
hem opgeheven. 'Zie de Helmondsche spinsters. Meesmuilt daar een
arbeider, gichelt daar een meisje?
Woudenberg sleept hen er onmiddellijk weer bij, „want", zoo zegt hij,
„geen uwer kan zich van de problemen van dezen tijd afzijdig houden.
Het gaat om het geluk van u, uw
gezin en uw kinderen. Gij hebt geen
keus meer, want kiest gij voor den
ondergang van Europa, dan zij£ gij
bereid zelfmoord te plegen!"
Zoo trekt Woudenberg door het
Brabantsche land, opwekkend, aanmoedigend, manend, de werkers
wakker schuddend, door den strijd
van het N.A.F, temidden van de bedrijven te slingeren.
Zal zijn wekroep gehoord worden
in Brabant, waar sommige 'lieden
feller dan elders het werk van het
N.A.P. trachten tegen te werken en
te ondermijnen? Hij vond reeds gehoor! Ook de Brabanteche werker
verlangt vurig naar de erkenning
van zijn arbeid en naar levensgeluk.
Steeds talrijker worden de stemmen, die dit nieuwe lied van den
arbeid trachten aan te heffen. Zij
zijn als het werkkoor der Etna
haardenfabriek te Breda, dat tijdens de bedrij f sbij eenkomst den
arbeid bezong, met aarzelende
stemmen nog, maar allengs aanzwellend, totdat zij vast en helder
zullen klinken in het volkskoor van
den arbeid, zijnde het Nederlandsche Arbeidsfront.
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Wie zaait/ zal oogsten!

REISLEIDERS GEVRAAGD
Leden van het N.A.F. worden
opgewekt sich als reisleider ter
beschikking te stellen. Men gelieve zich hiervoor op te geven
bij de af deeling Rejfen
en
Vacantie van „Vreugde en Arbeid". Amstel 226 te Amsterdam.

één det mooiste landgoederen van de
Stichting „Het Geldersche Landschap".
Brood meenemen; vertrek 10 uur.
terug 5 uur; kosten ƒ0.60 per persoon.
Zondag 19 Juli: Bezoek aan Kasteel
Doorwerth en Natuurbaü „De Brading'1
te Doorwerth. Met de tram tot eindpunt
Óost«rbeek en wandelen door de bosschen naar het Kasteel Doorwerth, dat
bezichtigd wordt. Daarna naar het natuurbad „De Branding", waar de middag aangenaam wordt doorgebracht. Per
tram huiswaarts. Brood meenemen:
vertrek 10 'uur, terug 6 uur; kosten
ƒ 1.5O per persoon.
Nadere inlichtingen en aanmeldingen
bij Jansbuitensingel 17 te Arnhem.

7'roelstia-Oorden
Egmond a/Zee: voor onbepaalden tijd
gesloten.
Beekbergen: volgeboekt tot 8 Augustus.

De volgende excursies worden gehouden op 2 Augustus: Wandeling naar de
Poebank en op 16 Augustus: Bezoek
aan het Streekmuseum te Velp, terwijl
op 3O Augustus een wandeling naar
het Gemeentemuseum op het programma staat.

Gebouw „Morgenrood" te
Oisterwijk

Volgeboekt tot 8 Augustus (logiesaanvragen aan: Vacantiehuis „Morgenrood"
te Oisterwijk — Nrd. Brabaftt; tel. 377).

ONTWIKKELING

Natuurvriendenhuizen

Natuurbaden

Vanaf l Juli 'JJ. zijn de bekende Na- ,
tuurvriendenhuizen wederom geopend.
Zooals bekend, zijn deze weliswaar
minder comfortabel dan de TroelstraOorden (men moet b.v. zelf voor de
maaltijden zorgen), doch zij zijn iu
prachtige omgevingen gelegen. Er zijn
gemeenlchappelijke slaapzalen voor
vrouwen en mgnnen apart. Men moet
zelf voor zijn inkoopen zorgen en kan
gebruik maken van het gemeenschappelijke fornuis, de keukeninventaris en
het servies. Handdoeken dienen zelf te
worden meegebracht.
Gezamenlijk kan men de te verrichten huishoudelijke bezigheden in korten tijd afdoen, zoodat er voldoende
gelegenheid overblijft om van de natuur
te genieten.
Alle nadere inlichtingen worden verstrekt door de afdeeling Vacantiegebouwen, Amsrtel 226 te Amsterdam.
Voor logiesaanvragen wende men zich
tot de volgende adressen:
W. Vrieze, Heerestraat 30a, Groningen (Huis „Hondsrug" te Zuidlaren);
A. Konstapel. Bankastraat 16, Meppel
(„Het Hunehuis" te Havelte);
G. de Jong, Hendr. Smitstraat 44,
Hilversum („Ons • Honk" te Lage
Vuursche);
Natuurvriendenhuis „Den Braam" te
Buurse bij Haaksbergen;
Natuurvriendenhuis
„Krikkenhaar"
te Bornerbroek bij Almelo;
Natuurvriendenhui3 „De Brummel" te
Bennekom.

De leden van het N.A.P. genieten
reductie op de toegangsbewijzen voor
de Natuurbaden te Bilhoven en Kunnen
en voor „Park Doorwerth".
Nadere inlichtingen bij de provinciale N.A.P.-^antoren.
Bovendien is een regeling getroffen
met het Borgelerbad en het Schipbeekbad te Deventer; ook wat de zwemlessen betreft. Nadere inlichtingen omtrent deze twee baden bij het plaatselijk N.A.P.-kantoor, Singel 18 te Deventer.
Met de N.V. Zweminrichting Middelburg is een regeling getroffen voor de
zwemlessen, terwijl de^ N.A.P.-leden
reductie gemeten op de toegangsprijzen.
voor het zwembad te Breskens.
Tenslotte wordt medegedeeld, dat ook
met Bad Boekelo' een regeling Is getroffen.

Boottochten vanuit Rotterdam

Op Zondag 5 en 19 Juli en 2 Augustus naar Gorinchëto met bezoek aan
het Slot Loevestein. Prijs per volwassene ƒ1.25; kinderen t/m 13 jaar ƒ0.75.
Voorts -op 12 Juli en eventueel op 19
Juli Kersentocht naar Culemborg. Prijs
per volwassene ƒ 1.30; prijs per kind
ƒ0.80.
Nadere Inlichtingen en kaarten bij
Heemraadssingel 163 en de overige bekende adressen.'

Excursies te Arnhem
Zondag 5 Juli: Wandeling door het
Warnsbom en Mariëndal. Warnsborn Is

N.V.

Huisvlijtactie „Neerlands
jeugd aan het werk"
Tot en met 5 Juli a.s. wordt te Assen
in het Concerthuis een tentoonstelling
gehouden van de ingeleverde 'werkstukken. Dagelijks geopend van 2—4.30 uur
en van 7—9 uur.
Toegangsprijs: 10 öfent per persoon;
kinderdh t/m 13 jaar 2 cent.
De tentoonstelling te Utrecht wordt
van 14 tot en met 26 Juli a.s. in de
Gemeentelijke H.B.S., Catharijnesingel .
62 (hoek Nic. Beetsstraat) gehouden.
Dagelijks geopend van. 2—5 uur en van
7—9 uur. Toegangsprijs: 10 cent per
persoon; kinderen t/m 13 jaar 2 cent.

Openluchtvoorstelling te
Amsterdam
Op Zondag 19 Juli wordt in het
Openluchttheater „Frankendael" in de
Watergraafsmeer een drietal voorstellingen georganiseerd, n.l. om 10.30 uur,
14.30 uur en 19 uur.
Opgevoerd wordt door De Schouwspelers o.l.v" Johan Boezer: „Don Quichot op de bruiloft van Kamacho"
(Pieter Langendijk).
Toegangskaarten & 40 cent voor leden
van het N.A.F. en hun huisgenooten.
en 60 cent voor üiet-leden, binnenkort
verkrijgbaar bij: Prins Hendrikkade 49,
V. & A., Leidscheplein en voor zoover
voorradig voor den aanvang bij den
ingang.

JAN SPIERDIJK
-GROOTE MARKT 20
TELEFOON 116520

(hoek Lnth. Burgwal)
OEN HAAG

SALON., HUIS- EN SLAAPKAMERS
Uu vQQiiu.ua direct leverbaai -

woiaen.

Wat zich thans bezig is te ontwikkelen, is een omwenteling zooals de geschiedenis er nog nooit een heeft
gekend. Hoe men de zaken individueel en volsrens eigen
geestelijke instelling ook beziet, er is o.i. maar één conclusie mogelijk, en wel, dat wij historisch in de belangrijkste aller tijden leven en dat wij, de groote geschiedenis niet makend, maar haar wel meebelevend, goed
doen de werkelijkheid te zien en ons daarnaar te richten.
Evenals voorheen bij dergelijke belangrijke gebeurtenissen, zijn er ook nu tegenstanders, die liever aan het
oude willen vasthouden en daarom het nieuwe menen
niet te kunnen aanvaarden. Eigenaardig hierbij is, dat
men onder hen, die deze opvatting hebben, vele bestuurders van vakbonden aantreft. Omdat vast staat, dat nu
een instituut geschapen is, dat de tot heden door de
vakbonden vervulde taak met grooter succes zal kunnen
vervullen, terwijl deze taak ook in het belang der werkers
is verruimd, zou men toch eigenlijk mogen aannemen,
dat daarmede precies in de lijn van hen, die voorheen
de belangenbehartiging dienden, was gewerkt.
Overwegingen, die met de belangenbehartiging niets te
maken hebben, moeten hierbij dus maatgevend zijn geweest voor hen, die niet langer wilden medewerken.
Het Nederlandsche Arbeidsfront is er en zal er als
levensnoodzaak blijven. Het zal groeien ondanks het
kunstmatige remmen) omdat zijn doelstellingen bewijzen,
dat het voor allen zonder onderscheid het beste nauwelijks goed genoeg acht.
Medewerken aan het verwezenlijken van die doelstellingen beteekent medebouwen aan eigen welzijn en dat
van het gezin.
Een gevleugeld woord zegt „wie zaait zal oogsten", met
een variatie hierop zeggen wij „wie arbeidsfronter wordt
zal oogsten", want hij heeft de teekenen des tijds verstaan en door zijn lidmaatschap aan het leven gegeven,
dat wat het zoo zeer behoeft, n.l. gemeenschapszin.
Kameraden, het heil voor allen kan slechts door den
inzet van allen worden verworven, draagt daartoe ook uw
steentje bij en laat u daarbij niet hinderen door de opvattingen van hen,
die u in den steek gelaten hebben,
noch door die van hen, die om redenen
van eigen welzijn het oude liever gehandhaafd hadden gezien.
Zoo ooit, dan krijgt nu de arbeider
ook zijn kans!
C. C.(ramer) in het „Weekblad", orgaan
van de Ned, Ver. voor Spoor- 'en Xramwegpersoneel.

MENSCHEN ONDER DE LOUPE
overal geldig doorlaatbewijs. Alle groote
vragen van het leven, alle problemen van
staat en maatschappij worden door het
kereltje en zijn Pa opgelost met een stijlGisteren heb ik voor 't eerst een heelen
dag achter mekaar op de redactie van ons vollen term „Lamazoo". Corruptie, rechtsverkrachting, politieke tinnegieterij
weekblad gewerkt. Toen het tegen eenen
„Lamazoo".
liep, werd er een lepel op m'n bureau geAlleen als het mannetje merkt, dat zijn
deponeerd en een bonnetje. Of ik maar
mee wou gaan. Boven zaten ze te eten, bevoorrecht plaatsje, in de zoete zon van.
aan lange tafels in een gezellig vertrek. het bezit, _ wel eens gevaar zou kunnen
De chef-redacteur zat er naast het zetters- loopen, ko'mt er iets van verzet op. Dan
constateert hij dat al dat nieuwe van
joch. Twee juffrouwen schepten heerlijke
snert op m'n bord. Ik kon het niet laten, den duivel zelf is, dat het niet mag bemaar ik moest tegen m'n buurman zeg- • staan, dat de arbeiders in de gelegenheid
gen, dat dit toch Wel daadwerkelijk socia- worden gesteld om naar den schouwburg
te gaan, dat het ouwe toch lang niet zoo
lisme was!
's Avonds zei ik dat tegen George en kwaad was...
Vijfhonderd duizend werkloezen... Ladie trok z'n neus op. Zei, dat ik in een
verkeerde omgeving terecht gekomen was, mazoo.
Levensmiddelen in de sloot en op den
blijkbaar. Dat ik daar .vandaan moest,
brandstapel
Lamazoo.
dat ik tóch al zoo zwak in
De stoffelijke ellende waarm'n schoenen stond Wat ik
aan de gezinnen van die werkmet zetters te maken had,
looze huisvaders teiK prooi
waarom ik me zoo uitsloofde
vielen
Lamazoo.
voor 'arbeiders. Ben je gek,
De moreele nood van duiieder voor zich en God voor
zenden jonge menschen die
ons allen.
moesten inzien, dat ze overGeorge heeft altijd een
bodig waren, dat ze maar in.
plooi in z'n broek, vet in z'n
den weg liepen
Lamazoo!
haar, een air de dédain,
Een wanhopige toestand van
losjes een hand in den zak
boeren en middenstanders,
van z'n jasje, superieure minkleine ondernemers en amachting voor gewone men- bachtslieden, intellectueelen en
schen, klein geld in z'n vestkunstenaars
Lamazoo!
jeszak en een sigarettenroker
Koopkrachtgebrek der groote
voor het grijpen Zooals z'n
massa, dus achteruitgang van
met den zwarten handel rijk
onze industrie, aanpassen, vergeworden Pa. Het beruchte
soberen, armoede, ondervoetype „Lamazoo". .
ding".
Lamazoo!
Den rnensch, die een be..Waar maak jij je toch
paalde economische periode
zoo druk
over?"
vraagt
als het ware allegorisch voorstelde noemde Sombart „der Bourgeois". George. „Was het dan zoo slecht?
George is dan het zinnebeeld van ae En wat heb jij met arbeiders te maken.
kapitalistische periode Als het in een café Gaat jou dat wat aan? Ieder voor zich,
God voor
ons allen!"
een Vermouth met een tik (net als Pa)
Maak v je niet drwk, laat anderen het
heeft gesavoureerd (wie praat er nu van
„gedronken", drinken doe je immers maar opknappen. Lamazoo. Gaat 't vandaag niet, dan gaat 't morgen. Alles komt
water en m e l k . . . ) dan ontbiedt het den
vanzelf weer op z'n pootjes terecht.
ober (die zijn grootvader had kunnen
Dat Lamazo^ras moet- uitgeroeid worzijn). Prachtig beeldend is dan het gebaar
den. Dergelijke'suiker-kereltjes en salonvan ongewone hoogheid, waarmede nu het
patriotten kannen we missen al£. kiespijngeld tusschen duim en wijsvinger wordt
Lamazoo. gr«Bot of klein, volwassen of
opgediept en met een afwezig „Lamazoo"
niet, moe.t opdoeken of een tnensch van
aan den ober wordt overhandigd ..
vleesch en bloed van zichzelven maken.
„Lamazoo", zong de oud'e, „Lamazoo"
Zoowel het eerste als het laatste zal
piept het vroeg-bedorven jong. Dat woord
wel eenige moeite kosten ..
is een karakteristiek en een lev-nsbePETER VAN SANDEVOERDË.
schouwing tegelijkertijd, sterker nog, een

Suikerkereltjes

BELANGRIJKE MEDEDEELING
. VOOR ONZE LEZERS!
Op verzoek van vele leden, welke hef
orgaan, dat meer dan welk ander blad
ook,» voor hun levensbelangen waakt,
ongaarne een week missen, hebben we
besloten, ons blad n i e t eens per veertien dagen te doen verschijnen, zooals
werd medegedeeld, maar'iedere week in
halven omvang.
Dit brengt echter met zich, dat het karakter
van ons blad zich nog meer dan den laatsten
tijd het geval was, zal wijzigen. Het zal jiiet
meer in de eerste plaats een familieblad kunnen
zijn, maar meer tot een strijd- en propagandaörgaan worden voor de ideologie van een nieuwe
arbeidsorde en voor' de schepping van een op de
eer van den arbeid berustende volksgemeenschap. Eenige rubrieken zullen dan ook, tot weer
betere tijden voor de papiervoorziening aanbreken, moeten verdwijnen.
De als bijlage bij „Arbeid" verschijnende vakbladen zullen iedere twee weken in verkleinden
vorm uitkomen, eveneens tot het mogelijk zal
zijn, verdere, voorzieningen te treffen.

organisaties schroefden de onderlinge verdeeldheid
en afscheiding, tot het bespottelijke 'toe. op, en
zetten zoodoende dé arbeidersbeweging jaren achteruit.
Nu het K.A.P. is opgericht en het doel uiteen gezet, hopen wü, dat alle arbeiders, die toch in wezen
allen bijeen hooren naar voren zullen treden om
met alle kameraden van den arbeid, dat machtige
vredesfront van den arbeid te vormen.
Doch men, zal alle wantrouwen moeten laten
varen en vertrouwen hebben in de toekomst. De
leider van het Arbeidsfront heeft het immers verzekerd, hij zal gaan van fabriek tot fabriek, van
werkplaats tot werkplaats, en vanzelfsprekend ook
van mijn tot mijn, om de zorgen, nooden en be-.hoelten der arbeiders te leeren kennen en aan
grieven, klachten en bezwaren tegemoet te komen.
Geen angst en vrees dus meer om de werkgevers
tegen zich in te nemen, geen gebogen hoofden, maar
rechtop en fier-als mensch in den arbeider zijn
reehten opeischen. Dan zal er weer glans komen in
de oogen en vreugde in de harten.

Truus van Andel geeft in „Het Huispersoneel" als
volgt haar oordeel over Het Nederlandsen Arbeidsfront:

Het is niet te verwonderen, dat vele leden hier
voor een moeilijke beslissing staan. Lid blijven en
medewerken in de nieuwe richting of bedanken en
aan den kant blijven staan.
Wij, Nederlanders, beroemen ons nogal eens op
onzen zin voor nuchterheid en deze komt ons bij
de veranderingen in de vakbewegingsgedachte en
de reorganisatie van haar apparaat van pas, voor
zoover wij bereid zajn deze belangrijke aangelegenheid nuchter te beoordeelen.
De moderne vakbeweging, dus de leden van het
oude NiV.V., hebben immer de verdeeldheid der
arbeiders op vakvereenigingsgebied in de' verschillende richtingen veroordeeld. Volgens onze zienswijze bood de moderne vakbeweging plaats aan
ieder, ongeacht zijn religieuze of .politieke overtuiB. Bulsing-v. Besouw-schrijft in „De Mijnwerker": ging, die mede wilde werken aan de verheffing van
Niet met gebogen- hoofd moet de mijnwerker zijn den arbeidersstand. Fel veroordeelden wij diegenen,
rechten als arbeider en als mensch vragen, alsof het die de scheiding der arbeiders op het sociaalgunsten en aalmoezen waren, die den ontvanger economisch terrein kunstmatig in stand hielden.
altijd vernederen, maar rechtop en fier moet hij De opheffing van de verschillende richtingen in de
eischen wat hem uit hoofde van zijn prestaties en vakbeweging en de samenbundeling in het N.V.V.
zijn kostbaren arbeid, waarmede hij de geheele was voor ons dan ook de verwezenlijking van een
lang gekoesterden wensen, al valt het te betreuren,
menschheid dient, toekomt.
In de geschiedenis — vooral in die der kath. dat de leiders der Nederlandsche werkers niet uit
arbeidersbeweging — zijn vele zwarte bladzijden aan zichzelf tot deze eenheid konden komen, doch door
te wijzen, waar vertwijfelde arbeiders, deemoedig middel van verordeningen in deze richting gestuwd
vroegen hun recht te doen i.z. loonen, werktijden en moesten worden.
sociale voorzieningen, en bruut werden teruggeweHetzelfde geldt nu ook voor de oprichting van het
zen, om daarna met gebogen hoofd, hoewel met op- Nederlandsen Arbeidsfront. De nieuwe, m socialis* tische richting gaande maatstand in het hart, weer aan •'
schappelijke
verhoudingen
het werk te gaan, dat werk
eischen een verder gaan. De in
waaruit alle arbeidstost en arhet N.V.V. verkregen éénheid is
beidsvreugde verdwenen waren,
ALMM voor lederen
niet
voldoende. Socialisme
omdat de toekomst geen enkel
eischt ordening van het maathoopvol perspectief voor hen
Nederlandschen
werker:
schappelijk bestel en dus. van
opende en de tredmolen van de
zijn organen. Socialisme begrauwe, sombere arbeidsdagen
Met l Juli alle
teekent: den grond en de pro'hen weer in beslag nam.
bouwvergunningen ongeldig
ductiemiddelen in dienst te
, Dit alles heeft wel tot gevolg
In leder blad heeft men het
stellen van de volksgemeengehad, dat vele arbeiders zich
aangetroffen — dit bericht.
schap. Socialisme erkent de
aansloten bij de moderne vakDat beteekent, dat alle bouwwaarde van den arbeid, daar
bonden; dat dit echter niet in
•Kerken,
die
niet
voor
de
Weerdeze het fundament van de
massa gebeurde, daar zorgde de
macht van belang zijn, stopgevolkswelvaart vormt. Socialisme
stok achter de deur voor, die
zet moeten worden.
veronderstelt de gemeenschap
de arbeiders uit de kerk dreef.
„Het behoeft geen betoog, dat
van allen.
Het verheugde ons. dat de heer
deze maatregelen verstrekkende
gevolgen zullen hebben voor de
De arbeidsgemeenschap vindt
Woudenberg in zijn rede
positie van onze bouwarbeiders",
haar vormgeving ia^het Nedermemoreerde, wat- ook wij dikschnift~„De Bouwer".
landsen Arbeidsfront, dat werwijls, zoo menigmaal, bij evenInderdaad!
kend Nederland in zijn geheel
tueele conflicten tusschen arEn niemand kon ze voorzien!
wil samenbrengen en omvatten.
beiders en patroons hebben
Een geluk, dat het Generaal
Juist omdat het N.A.F, de
vastgesteld, n.L: „Het zijn
Pardon nog geldig is en dat de
samenbundeling wordt van
trouwens niet de arbeiders gebouwarbeiders, die dat tot nu
toe niet deden, zich alsnog hun
allen, die arbeid verrichten, kan
weest, die den klassenstrijd
volle rechten als lid van het
het in het belang der volksgehebben doen ontstaan, dat was
N.A.F, kunnen verzekeren.
meenschap werkzaam zijn. De
de bourgeoisie met haar iibeDan hebben zi[ het N.A.F, tenraal^kapitalistisch systeem" en
taak van het N.A.F, ligt op
minste achter zich.
vervolgens sprak de leider van
sociaal-economisch gebied. Het
het N.V.V. de waardeering uit
is een moeilijke, doch grootsche
voor „die eerste pioniers in de
taak om op dit terrein ordening
En de andere arbeiders?
arbeidersbeweging, die na een
te brengen. Uit de opvatting,
Velen van hen gaven gehoor
arbeidsdag van 12 en 14 uur
„ieder voor zich" moet groeien
aan, 'het zoet gefluit van baatnog de kracht en de vitaliteit
zuchtige volksmisleiders
en
de wil tot „één voor allen, allen
bleven buiten het N.A.F.
vonden, er op uit te trekken om
voor één". In het N.A.F, zullen
lOofc in hun bedrijf kan het
hun kameraden tot organisatie,
de sterken de zwakken steunen
tot
geheel
onvoorziene,
plotsetot gemeenschappelijk verzet
en wordt de solidariteit tot
linge
maatregelen
komen.
aan te sporen."
werkelijkheid. Voor alles is de
En dan?!
Wat zou er met- een eensgeopgave van het N.A.F, het verZorgen die mïsleiders dan
zinde samenwerking der arbeivoor hen en hun gezinnen?
wezenlijken van sociale rechtOf sullen zij hun handen in
ders, tot welke richting zij ook
vaardigheid, waarop de nieuwe
onschuld wasschen en maar liebehoorden, veel te bereiken zijn
samenleving gebouwd moet
ver een straatje omloopen?
geweest, maar de splijtzwam
worden.
\
Dat de arbeiders toch voorbleef groeien en bloeien en het
Kan
een
lid
van
het
oude
N.V.V.
zichtig zijn. waar het de levenswas niet de schuld van de artegen deze opgave en doelstelbelanaen van him gezinnen bebeiders zelf. de geestelijke en
tref t!
ling principieele bezwaren hebWereldlijke leiders der kath.
ben? Ik meen van niet.

VAKPERS

Waar het retht

RECHT
wordt
Op l December- 1940 stierf Pieter Waak.
Hij stierf „in 't harnas" In dienst van de
Luchtbescherming viel hij, misleid door de
donkerte van der nacht, tijdens zijn wachtstonde naar beneden. Aan den voet van den
veertig meter hoogen watertoren kon slechts
zijn verpletterd lijk geborgen worden. Zijn
weduwe, een alleenstaande, ziekelijke vrouw,
bleef onverzorgd achter. Onverzorgd? Ja.
want de gemeente, alwaar dit drama zich afspeelde, meende, met een uitkeerinp van
f 9.80 per week den dank der gemeenschap
ten opzichte van de nagedachtenis aan den
man, die viel als waker over ons volk, wei
voldoende tot uiting te brengen.
Tien lange maanden vocht de arme vrouw
een schier hopeloozen strijd voor een hoogere uitkeering. Vergeefs, want de ambtenaren van den Rijksverzekeringsbank konden
noch wilden den menschelijken kant van
haar droevig lot begrijpen. Zij verscholen zich
achter de dorre paragrafen der dikke wetboeken. De doode letter ging boven het leven
uit
Toen belandde, op 19 Augustus 1941, een
schrijven waarin het lot van de weduwe
Waak en haar uitzichtloozen strijd werd afgeschilderd, op den lessenaar van onzen commissaris.. Hoewel deze brief gericht was aan
„professor doctor" Woudenberg _ en er dus
blijkbaar aan den dirigent Mengelberg ge
dacht Was, kwam zij toch aan het goede
adres en werd prompt ter afdoening aan ons
Bureau voor Rechtsbescherming doorgegeven.
De strijd van de weduwe Waak geraakte daarmede niet alleen in een nieuw stadium, hij
kon met betere wapens verder gevoerd worden. Deuren, die haar gesloten bleven, openden zich voor ons bureau
Een brief ging ujt naar het Hoofd van den
Luchtbeschermingsdienst, die er het departement van Binnenlandsche Zaken mee in kennis stelde.'Maar dat het van een leien dakie
ging, dat kan niet gezegd worden! De „stukken" kwamen in behandeling, zij bleven ook
in behandeling. Zoowel bij Binnenlandsche
als bij Sociale Zaken, dat ook een stem in
het kapitel wilde hebben. Er kwam geen schor
in.
De weken verstreken, de maanden verstreken. Gedurende welken tijd de weduwe Waak
maar moest zien hoe zij rondkwam. (Zij hield
precies ƒ 1.25 J voor den aankoop van levensmiddelen over.) Zoodat de man, die deze zaak
bij ons aanhangig had gemaakt, zich in een
op 24 Maart 1942 aan ons bureau gerichlen
brief, afvroeg- wat er wel gebeurd zou zijn.
indien één der „hooge heeren" eens van zijn
voetstuk af te pletter zou zijn gevallen. Waarop wij het antwoord schuldig bleven; dergelijke voetstukken hebben slechts een figuurlijke hoogte en gewoonlijk vallen de heeren
nogal zacht
De weduwe Waak, die te veel kreeg om" te
sterven, te weinig om te leven, koos — oh bittere ironie der waarheid — den middenweg.
Zij werd ziek en moest in het ziekenhuis der
naburige stad — Rotterdam — worden opgenomen.
Niet zoodra had ons bureau dit vernomen
of het wendde zich tot den Rotterdamschen
burgemeester, een man van den nieuwen tijd.
die niet alleen een -meester, doch vooral een
vader over de hem toevertrouwde volksgenooten wil zijn. Thans was het leed, voor zoover
er tenminste met geld iets viel te bereiken,
spoedig geleden. Niet slechts werd op korten
termijn bereikt, dat de wekelijksche uitfceering op f 11.65 werd gebracht, daarenboven
werd een vergoeding van ƒ 4.94 per week voor
extra levensmiddelen toegekend en behoefde
zij zich gedurende den tijd, dat zij verpleegd
werd, geen financieele zorgen meer te maken:
de verpleegkosten, alsmede al haar doorgaan'• de verplichtingen, werden voor haar betaald.
En toen zij, aardig opgeknapt, na ruim negen
weken, thuis kwam, werd haar nog eens een
bedrag van ruim £HO.—, de verhoogde steun
met terugwerkendekracht vanaf 15 December 1940, uitbetaald.
Hoe dankbaar de weduwe Waak ons bureau
is — wij meenen dit niet te hoeven zeggen
Tenslotte merken wij echter nog wel op en dit ter geruststelling aan alle overige
„luchtbeschermers": sedert l Januari 1941
een maand nadat Pieter Waak verongelukte
werden zij opgenomen in de Ongevallenwet.
Waardoor hun rechtspositie geregeld werd en
in de toekomst dergelijke lijdenswegen niet
meer bewandeld behoeven te worden. S. S.
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VOOR DE VROUW

Voor onze jonge lezers en lezeressen

STEUN DE OVERHEID!
Van tijd tot tijd verschijnen er in de dagbladen
korte mededeelingen van de Inspectie voor de Prijsbeheersching. waarin wordt verteld, dat „er bepaalde,
artikelen, die tegen te hooge prijzen werden verhandeld, in beslag werden genomen en daarna —
tegen de daartoe vastgestelde prijzen — opnieuw
aan het publiek werden verkocht.
Deze in beslag genomen goederen bestaan meermalen uit groote partijen levensmiddelen e.d.
Uit het bovengenoemde optreden blijkt overduidelijk welk een nuttige instantie het Instituut voor de
Prijsbeheersching is en bovendien blijkt eruit, dat
het de Overheid ernst is met de maatregelen, die
zij he'eft getroffen om de door haar vastgestelde
prijzen te handhaven.
Het zijn slechts korte, maar toch veelzeggende
berichten, die ons zoo nu en dan over den strijd
tegen den zoogenaamden zwarten handel inlichten.
De strijd tegen den zwarten handel...
Het is in dezen strijd, dat de huisvrouwen in de
eerste gelederen behooren te staan om de Overheid
bij haar streven, de prijzen der eerste levensbehoeften vooral op peil te houden, te steunen, waardoor deze artikelen ook door de gewone arbeiders
"kunnen worden verkregen.
Elke huisvrouw kan de Overheid bij dit urgente
'streven, de beschikbare hoeveelheden zoo eerlijk
en billijk mogelijk over allen te verdeelen, helpen en
terzijde staan, in de eerste plaats, door er zichzelf
nimmer toe te laten brengen, méér te betalen dan
de wettig voorgeschreven prijzen.
Men denke niet. dat enkele pond j e vleesch of dat
enkele pond j e suiker, door mij duur betaald, doet
de gemeenschap geen schade. Wij weten wel, dat
het verleidelijk is, op een aanbieding voor een iets
hooger bedrag dan het wettelijk vastgestelde in te
.gaan, omdat het gezin dan «tenminste weer „iets

Zuinig met groente
De groenten vragen op het oogenblik het meest
de aandacht van de huisvrouwen. In de groote
steden moeten zij lederen dag opnieuw weer probeeren iets voor haar gezin te krijgen en het gebeurt daar meermalen, dat het gezin het een paai1
dagen per week zonder groente moet stellen, als
men tenminste niet de beschikking over een volkstuin heeft. Doch óók voor hen, die dank zij den
volkstuin op het oogenblik over voldoende groente
kunnen beschikken, geldt dat men van de groente
iooveel mogelijk profijt moet trekken.
Hieronder laten wij voor het zuinige groentegebruik-eenige wenken volgen:
Rauwe stamppot.
We hebben de helft van de gewone hoeveelheid*
spinazie noodig wanneer die niet word,t gekookt,
doch rauw wordt gegeten. Voor stamppot kan men
de spinazie geheel rauw hakken of malen. De kleur
van onzen stamppot is dan veel ïrisscher — de
smaak is bovendien veel beter, terwijl we, wat van
het allergrootste belang is, alle voedingsstoffen behouden.
Heeft u al eens stamppot van rauwe sla gegeten?
Niet? Probeer het dan eens.
Het is, vooral als het warm is, een frisch ^en
smakelijk gerecht. Ook" hier geldt, dat we met veel
minder sla kunnen volstaan, dan als ze 'gekookt
wordt.
Radijs* als groente.
Een andere smakelijke en weinig bekende groente
is radijs. Voorheen aten we radijs uitsluitend rauw:
op de boterham gesneden met een weinigje zout.
Een enkel bosje was dan zelfs voor een groot gezin
voldoende. Slechts de knolletjes werden gegeten en
het loof was voor den schilleman. Ook dit is anders
geworden. Nu we moeten zoeken om lederen dag
groente op tafel te brengen, rade» wij u aan deze
mooie sappige bolletjes mét het loof gekookt te
geven.
We hebben nu zes bos radijs noodig Het loof
wordt, net als andijvie, aan fijne reepjes gesneden
en gewasschen. Het loof is zeer zanderig en het
wasschen moet dus zorgvuldig geschieden en eeriige

extra's" heeft, doch uiteindelijk (en dit moet elke
huisvrouw goed beseffen en zich dagelijks voor
oogen houden!) bevordert zij, aldus handelend, den
zwarten handel en benadeelt zij de volkshuishouding.
Want niet voor niets heeft de Overheid de regeling der-prijzen in eigen hand gehouden! Zij deed
en doet zulks om te verhinderen, dat de . mindergesitueerde niet in staat zou zijn, datgene te
koopen, wat hij voor zich en de zijnen noodig heeft.
Werd die verfoeilijke zwarte handel niet kra'chtig
bestreden, dan zou binnen afzienbaren tijd de gewone werker niet meer in staat zijn,„het noodige
voor zijn gezin te verdienen — dan zouden wij,
huisvrouwen,-niet weten, wat wij met het ons toegekende huishoudgeld zouden moeten beginnen en
dan zouden alleen de rijken en de meer-dan-goedgesitueerden in staat blijken te zijn, de schandelijk
hooge prijzen, die de zwarte handelaren vaak durven vragen, te betalen.
De strijd tegen dien zwarten handel!
De huisvrouw dient ervan doordrongen te zijn,
dat ook en juist voor haar die strijd is aangebonden. Daarom dient zij méé te strijden — in de
voorste gelederen.
/
Elke huisvrouw is aan zichzelf en aan haar gezin
verplicht, hierin de Overheid krachtig te steunen
en te helpen. De Overheid streeft ernaar, de beschikbare artikelen zoo eerlijk en zoo billijk mogelijk over ons volk te verdeelen, gelijk de huisvrouw
er naar streeft, in het gezin een ieder het zijne te
geven. Laten de huisvrouwen ook daarom het kleine,
benepen standpunt: als IK en fnrjn gezinnetje het
maar hebben, algemeen laten varen. Ook hier dient
men de dingen in groot verband te zien: door zélf
ook een enkel keertje maar iets van een zwarten handelaar te koopen, door méér te betalen
dan is voorgeschreven, benadeelt men de volksgemeerischap en tenslotte... zichzelf én zijn-gezin!
malen worden herhaald.
De kleine stukjes worden nu met het aanhangende water opgezet. De bolletjes worden van de
steeltjes ontdaan en na ongeveer 10 minuten bij
het loof gevoegd. Deze groente vraagt maar weinig
zout.
Is de radijs gaar, dan roeren we er op de schaal
een stukje boter door.
We hebben nu een smakelijke, pittige groente, die,
wat smaak betreft, het midden houdt tusschen
raa'pstelen en bloemkool. En... we eten weer eens
iets anders.

l Babbeltje van Oom Niek
s

°

l

Geachte familie.

I
l
|

Als het nu maar zomer is! Terwijl oom Niek dit
schrijft, gaan z'n gedachten in de eerste plaats uit
naar al z'n neven en nichten, die het voordeel hebj ben buiten te wonen — buiten, in een dorpje of
l aan den rand van een stad, waar ook- veel luchten
l veel licht en veel groen is. Het is altijd een voorf deel, buiten te wonen en te werken, maar vooral in
i den zomer kunnen we dat waardeeren.
|
Buiten werKen! En nu denkt oom Niek aan z'n
| oudsten zoon, die in den Arbeidsdienst is en die
i ons schreef, dat hij een doosje crème noodig had
i omdat hij anders leelijk zou verbranden Z'n heele
. | rug was al rood.
§
Sja, die Arbeidsdienst! Jongens nog aan toe: er
l waren vrienden van Oom Niek die het heel be| denkelijk - vonden, dat een jongen, die altijd op
\ school had gezeten, nu naar den Arbeidsdienst zou
l moeten. „Dat zou hem niet meevallen", zeiden die
§ menschen. Maar oom Niek zelf vond het heelemaal
j niet erg, dat die jongen nu ook eens zou leeren,
I z'n handen te gebruiken. Ik weet wel, dat werken
| met het hoofd ook heel . inspannend kan zijn — ik
l weet zelfs, dat je daar leelijk moe van kan worden,
g al zit je dan pok een ganschen dag stil op een gel makkelijken bureaustoel of al moet je zooals m'n
l neven en nichten een uur lang in de schoolbank
l naar een onderwijzer of leer-aar luisteren en opletten. Werken met de handen is ander werken, maar
i het is daarom lang niet minder belangrijk. Integenl deel! Het is prachtig, dat er nu een instelling is,
i die de toekomstige werkers met het hoofd óók eens
g leert, wat het beteekent, met je knuisten te werken.
l
Laat ik je vertellen, dat de vader van oom Niek
i dit al meer dan vijf en twintig jaar geleden wist.
l We hadden toen — net als tegenwoordig — zeker
I wel acht weken vacantie van de H.B.S. Er was toen
| ijiog geen sprake van Arbeidsdienst, maar de vader
| van oom Niek zei: zoo'n lange vacantie bhuis hanI gen is voor stevige jongens, die recht van lijf en
l leden zijn, niets gedaan. En m'n vader kreeg het
I voor elkaar, dat mijn broers en ik in die lange
l zomervacanties naar de boeren gingen om daar, op
jj , het land te helpen. Wat ik al niet gedaan heb!
Kool planten en schoffelen — mestrijden en tarwe
I oogsten — werken bij een dorschmachine. schoven
| opgeven die in den berg werden opgestapeld: hel-<
= pen binden rond de maaimachine. Zelfs heb ik bij
| het rooien van bloembollen geholpen - - op de
knieën, waarvoor een lap was gebonden. Ik heb geI egd, van vroeg tot des avonds laat. tof de zon een
I vuurroode.bal gelijk, onder ging,
Toen m'n zoon in den Arbeidsdienst me schreef:
l „Het bevalt me hier goed vader, alleen heb ik wat
l spierpijn, maar dat zal wel wennen" - toen heeft
j oom Niek even gelachen. Dat herinnerde hem aan
j z'n eigen jongenstijd bij de boeren. Want moe, dat
I , je des avonds was — je kon haast geen pap meer
| zeggen.
M'n zoon is niet bij de boeren — hij schreef,
j dat-ie. tot stratenmaker van het kamp was bevor1 derd. Dat is ook mooi werk, want dat wou ik m'n
§ neven en nichten nu eens zeggen: alles wat je met
| eere doef is geen schande: integendeel: we moeten
l er blij om zijn, dat we mogen en kunnen werken.
iHiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Wij maken: een sporthemd voor vader
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Op verzoek van eenige lezeressen plaatsen wij
nogmaals het patroon van een heerensporthemd, dat open zoowel als gesloten kan worden
gedragen.
.
Vooral in de vacantie loopen de heeren niet
graag met een stijven jboord om hun hals. Zij
vinden het dan veel prettiger een sporthemd
ie dragen., vooral als het warm is. En... wie
hoopt er in de vacantie nu niet op mooi weer?
We kunnen dit sporthemd bovendien nog met
een korte mouw maken.
Wij hebben er al eerder op gewezen dat het
maken van een heerenoverhemd net zoo een-

voudig is als het vervaardigen van een overhemdblouse voor onszelf. Het is best eens te
probeeren en u zult zien dat het erg meevalt.
De verschillende \>nderdeelen van het uitgewerkte patroon zijn: Fig. l voorpand met het
breede belegstuk; Fig. 2 het rugpand; Fig. 3
mouw; gig. 4 rugstuk; Fig. 5 manchet; Fig. 6
kraag; Fig. 7 zak.
Patronen kunnen bij de redactie van Arbeid,
Postbus 100, Amsterdam (C.) worden besteld
tegen f 0.40 aan postzegels, die op de adreszijde
van een briefkaart kunnen worden geplakt. Gelieve erbij te vermelden patroori 71.

schap, — zij is thans 26 jaar en het is weer vredestijd geworden — gaat zij trouwen. Het N.A.F geeft
na vijf jaar lidmaatschap aan vrouwelijke leden een
huwelijksgift. Had het Generaal Pardon niet gels Jan Staal dus vanaf l Januari 1914 tot 31 Dec. golden, dan had Marietje niets gekregen. Nu krijgt
1940 lid van den Alg. Ned. Metaalbewerkersbond zij (haar gemiddeld loon was f 115.— per maand)
was, per l Januari 1941 bedankte, en thans weer lid in klasse 9 voor 8 jaar lidmaatschap een bedrag
wordt van het N.A.F., tellen de 26 jaren van vroeger van ƒ 42.—. (Dat zou ƒ 50.— geweest zijn. als zij
mede bij de bepaling van zijn verschillende rechten, die twee jaar georganiseerd was gebleven!
waarbij deze tijd van invloed kan zijn, b.v» het
n tenslotte het voorbeeld van Klaas de Zetter.
recht op ouderdoms- en invaliditeits-ondersteuning,
tuberculose-ondersteuningen, overlijdensuitkeering
Die was in 1942 maar eventjes twee en dertig
e.d.
jaar achtereen, en mede als gevolg van .het verLaat ons b.v. eens aannemen, dan Jan Staal op plichte • lidmaatschap wist hij niet beter of het
l Juni 1942 weer lid van het N.A.F. is geworden hoorde zoo, lid van den Typografenbond. maar
en dat hij op l Juli 1951 door ouderdom niet meer toen het N^\.F. werd opgericht, liep hij eruit. Koppig
werken kan. Het N.A.F. geeft hem thans een oudfer- als wat, maakte hij geen gebruik van het Generaal
doms-uitkeering, berekend naar 26 plus 9 is 35; jaar Pardon. Daar dacht hij eenvoudig niet aan. '
contributie-betaling, in, laat ons zeggen klasse 11
Klaas de Zetter was een uitstekend vakman en
(ƒ 33.— tot ƒ 36.— loon per week) dus van ƒ 24.— bracht het tot chef. Zijn loon steeg tot boven de
per maand. Zonder Generaal Pardon zouden slechts ƒ 50.— per week. Maar aan een lidmaatschap van
9 jaar geteld hebben, en daar het minimum aantal het N.A.F. dacht hij niet —j totdat in 1943 een
lidmaatschapsjaren voor het recht op ouderdoms- wettelijke bedrij f sverordening Jiet vroegere verplichte lidmaatschap weer in eere herstelde. Want
uitkeering 20 is, zou hij dus niets ontvangen!
zooals het in de wereld der typografen altijd al geweest was, werd het nu weer: zijn patroon nam
en ander voorbeeld.
Piet Dienaar is op l Januari 1940 lid geworden alleen leden van het N.A.F, in dienst. En daar hij
van den Bond van Hotelpersoneel en werd zoo opge- zijn baan niet kon en niet wilde kwijtraken, trad
hitst, toen Woudenberg tot Commissaris van het hij nolens volens tot het N.A.F. toe.
In 1945 werd Klaas de Zetter door ouderdom
N.V.V. werd aangesteld, dat hij op l Augustus van
dat jaar haastiglrjk weer bedankte. Hij werd echter invalide en kreeg hij zijn-vastgesteld pensioen. Was
op l Mei 1942 lid van het N.A.F. Op l November hij steeds lid gebleven, of had hij althans vóór
1942 treft hem het ongeluk, dat ziin vrouw wegens l October gebruik gemaakt van het Generaal Partuberculose moet worden verpleegd. Door het don, dan had hij van het N.A.F, nog ƒ40.— per
Generaal Pardon is hij dus langer dan een jaar lid maand daarenboven ontvangen. Zooals de zaken,
geweest, want de zeven maanden lidmaatschap van er nu voor stonden, ontving hij niets.
1940 tellen mee. Het N.A.F. betaalt dus voor zijn
In 1947 overleed Klaas de Zetter. Zijn weduwe
vrouw sanatoriumverpleging, reiskosten voor hem kreeg van het N.A.F, niets. Had hij zijn door zijn
en" de kinderen om moeder af en toe te bezoeken, langdurig lidmaatschap verkregen rechten niet uit
of hulp in de huishouding bij thuisverpleging met koppigheid weggeworpen, dan had het N.A.F. haar
extra voeding. Was er geen Generaal Pardon ge- met ƒ100.— overlijdens- en begrafenisuitkeering
weest, dan was het wachtjaar niet iol geweest en ondersteund. •
ontving hij niets.
Zoo leed dit gezin in vele opzichten schade.
En waarom?
Doordat Klaas d« Zetter een koppige kerel was,
een derde geval
Marletj e Tiktak kwam op haar zestiende jaar op die zich van ongegronde vooroordeelen niet los kou
kantoor en, werd toen meteen lid van haar vak- maken
bond. Dat was in 1935. In 1940, net vijf jaar later,
e groote beteekenis van het Generaal Pardon
liep. zij er met een boos hoofd weer uit. Maar in1942 heeft zij zelfstandig leeren denken. Zij geeft
voor de oud-leden der vakbonden is hiermee
niet meer om allerlei lasterlijke kletspraatjes; maakt voldoende in 't licht gesteld.
* Een ieder kan nu wel voor zichzelf nagaan, wat
gebruik van het Generaal Pardon en wordt lid van
het N.A.F.
het voor hem en zijn" gezin zeggen wil, lichtvaardig
In 1945, na precies 3 jaar hernieuwd lidmaat- zijn verworven rechten prijs te geven

HET GENERAAL PARDON
Waf het precies behelst

H

et blijkt ons, dat er hier en daar nog altijd
misverstand bestaat ten aanzien van het zooEenaamde Generaal Pardon, door den leider van
het N.A.F. uitgevaardigd voor .oud-vakvereenigingsleden.
Uit de omstandigheid, dat in een persbericht de
vakbondsleden • werden aangemaand, eventueele
achterstallige, reglementair toelaatbare contributieschuld vóór 27 Juni aan te zuiveren, trokken eenigeh
fle volkomen onjuiste conclusie, dat zij, die na
15 Juli 1940 als lid van hun vakorganisatie hebben
bedankt, hun contributie vanaf dien datum tot aan
Oen 27en Juni 1942 alsnog geheel dienden te betalen.
Als dit de bedoeling was, zou er echter g"een Generaal Pardon noodig zijn!
Bovendien — dat is een arbeider onmogelijk.
De aansporing, hun eventueel achterstallige contributie vóó 27 Juni te voldoen, Is uitsluitend gericht
tot de leden van het N.A.F., dus tot hen, die als leden
Van het N.V.V. op l Mei automatisch naar het N.A.F.
Zijn overgegaan. Hier en daar heeft de reorganisatie
b.v. moeilijkheden veroorzaakt, waardoor bij sommige
leden de contributie niet meer regelmatig werd opgehaald, zooals voor l Mei geschiedde. Buiten toedoen
van de betrokken leden is daardoor een achterstand
ontstaan. Deze nu moet vóór 27 Juni worden aangezuiverd, wil o.a. het recht op onmiddellijke werkloosheidsondersteuning niet verloren gaan en eerst opnieuw weer een wachttijd intreden.
Hierop slaat het afgekondigde Generaal Pardon dus
niet. Dit heeft alleen betrekking op diegenen, die
voor 15 Juli 1940 lid waren van een bij het N.V.V., het
R.K.W.V. of het C.N.V. aangesloten vakorganisatie
en daarbij dus bepaalde rechten hadden verworven,
Blaar die na dien datum bedankten, waardoor deze
rechten verloren zijn gegaan.. '
Zij worden thans in staat gesteld, als een bijzondere gunst, deze aldus verloren gegane rechten-weer
te herwinnen.
Zij kunnen dit, door zich thans als lid van het
N.A.F, op te geven.
Zij behoeven de contributie van den tijd, gedurende welken zij geen lid waren, niet aan te zuiveren
t>eze tijd telt natuurlijk óók niet mee bij de bepaling
van hun rechten. Het tijdsverloop echter, gedurende
hetwelk zij vóór hun uittreden vakbondslid waren,
telt daarbij wél mee.
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„WERKEND VOLK"
HET
geïllustreerde
ti/dsc/iri/f

De bedrijfsresultaten van „De Centrale" Arbeiders Levensverzekering Mij. over het jaar 1941 -weerspiegelen het
vertrouwen van Werkend Nederland in de toekomst.
Slechts enkele gegevens kunnen hier een plaats vinden.

• WERKEND VOLK Actueele foto's
• WERKEND VOLK Soc£a/e voorlichting
• WERKEND VOLK Boeiende reportages
• WERKEND VOLK Ontwikkeling
• WERKEND VOLK Ontspanning
• WERKEND VOLK Voortréffetiike medewerkers
• WERKEND VOLK Arbeidsproblemen
• WERKEND VOLK Spannende verhalen

Het door „De Centrale" totaal-verzekerd bedrag beliep
per 31 December 1941:
nonderc/één mi///oen vijfhonderdvijfennegentig duizend
tweehonderdzesenveertig gulden en negentig cent}
dat beteekende in één j a a r een vooruitgang met
achf miHioen driehonderdnegenendertig duizend tweehonderdzevenenzestig gulden en veertig cent.
Het afgeloopen jaar bracht het aantal verzekerden op
vijfhonderdvierenvijftig
duizend éénhonderd en zes,
hetgeen beteekent, dat op iedere zestien Nederlanders
er één een deel zijner toekomstige belangen aan „Da
Centrale" heeft toevertrouwd,
De premie-reserve werd gebracht op:
drieënfv/infig millioen vierhonderdveertig duizend *•«•
nonderdzesenzesfig gulden en vijf cent, de extra-reserve
op twee millioen zesentwintig duizend gulden.
„De Centrale" huldigt bok in de practijk het principei
Waf door den arbeid wordt vergaard,
blijft voor den arbeid ook -bewaard,

»DEf«£NTRALE«
j\/l/CviA/^^^^B^^^P LL t t t C t / t ' v
VERZEKERT WERKEND NEDERLAND
DECENTRALE ARBEIDERS-LEVENSVERZEKERING, RUNSTRAAT 28, DEN HAAO

DAT WAT U INTERESSEERT!
WERKEND VOLK verschijnt eenmaal per U dagen

BESTELFORMULIER
Losse nummers
a f5 cent
aan alle
kiosken
verkrijgbaar

Aan de Administratie van Werkend Volk
Vondelstraat 7 b Amsterdam-W
Oncergeteekende urenscht zich «e abonneeren op ..WERKEND VOIJi" nwt Ingang van l Juli 1942. * S 1.95 per ball
taai.
heert 11 9S op frironr
4O5I12 overgemaakt
Ondergeteefcende
wenscnt
aanbieding
van postfewitantle verhoogt mer 16 et. Incassokosten.
Naam: ...........
Adres:

Kort kort verfiaal

leder in zijn stiel
Een schoenmaker beweert, dat
de menschen graag in zijn
schoenen staan.
Een rechtskundig adviseur, flat
de toet voor hem gemaakt is.
De drukker, dat hij zwart op
wit geeft
De iuffrouw in de vestiaire,
dat ze met omhangen haar kost
verdient
De reeder, dat hij zooveel mogelijk alles laat varen.
De typiste, dat ze regelmatig
alles wat haar opgedragen
wordt, vertikt.
De kinderjuffrouw, dat ze op
de kleintjes let.
En de begrafenis-ondernemer,
dat hij nog nooit een klacht van
een zijner cliënten kreeg.
imimiiiiiiiimimiiWHHi
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Dam-rubriek
Oplossers in April.
Behalve de prijswinnaars, wier namen
reeds zijn gepubliceerd, hebben in den
April-wedstrijd de volgende inzenders ons
goede oplossingen doen toekomen.
KLASSE A.
.
P. de Jong, te H u i z u m; H. M. Roos,
te E i n d h o v e n ; P. L. Terpstra, te
H ij u m; F. Kunst. • te S t. P a n c r a s ;
R. Bergsma, te W a r t e n a; A. Corstanje,
te G o e s ; D. S. Habing, te K a n t e n s;
A. J. Moors, te 's-H er t o g e n b o s_ch;
A. v. Beek, te O p h e u s d e n ; P. C. J.
v. Zonneveld ' Jr., té 's-G r a v e n h a g e ;
A. v. d. Voort, te U t r e c h t ; Joh. Slippens, te L e e u w a r d e n ; J. v. d. Berge,
te A p e l d o o r n ; J. v. d. Doe, te Rott e r d a m ; E. Miske, te Mi d d e I s turn;
H. J. Schmidt, te / u t p h e n.
KLASSE B.
L. Franssen, te A m e r s f o o r t ; G.
Cluwen, te Z a a n d a m ; J. L. Strooband,
te
's-G r a ven h a g e;
J.
Piek,
te
Heemstede;
Edg.
Plasschaert, te
C l i n g e ; M. de Groot, te A l p h e n a/d
R i j n ; Chr. v. d. Wal, te M i d d eist u m; L. Sap, te H i l v e r s u m ; J. de
Smet, te IJ z e n d ij k e; J. C. v. Voorst
te A m s t e r d a m ; A. A. Fransen, te
's-H er t o g e n b o s c h; Theo Brack, te
D e v e n t e r ; E. Smit, te G r o n i n g e n ;
P. J. v. d. Bulck, te T e r n e u z e n ; C.
Sprong, te M i d d e l h a r n i s; J. P. la
Rivière, A. Jansen, A. M. Vet en J. C.
v. d. Starre, te R o t t e r d a m ; L. J. Dieleman, te H o e k; G. Dam, te A k k r u m;
J. v. d. Meer, te B e n n e k o m ; D. v.
Schalk, te D o o d e w a a r d ; H Joukema,
te B r u n s s u m.

HET KAPOTTE HORLOGE
Mijn horloge stond stil. 't Scheen
„Hebt u het soms van den schoorgenoeg van het leven te hebben en steen laten vallen, of van een •nachtmidden in den nacht zweeg het eens- kastje?"
„Maar..."
klaps.
„Toen is de veer kapot gegaan."
D'r was geen geweld gebruikt, geen
„Dat is..."
ongeluk gebeurd. Dat wist ik zeker.
„De régulateur is ook geroest. Heeft
Eerst liep het vtlf minuten achter,
toen tien, toen twintig, toen dertig en het in de regen gelegen?"
„O, vast niet."
toen liep het heelemactl niet meer.
„'t Moet noodig heelemaal eens
En ik had er toch niets buitengeschoongemaakt worden. U maakt de
woons mee gedaan.
<•
Ik wond het op, zonder succes; tikte kast zeker dikwijls open?"
,Jfog nooit gedaan."
er aan, zonder succes; blies er in, zon,-der succes. En ging toen, ten einde
raad, naar den horlogemaker.
„Maar gevallen is het zeker, vermoeHij maakte het open, duwde nu eens delijk van de trap."
hieraan, dan weer daaraan, met een
„Maar man, ik heb je toch, gezegd ..."
soort nagelknïppetje.
„'t Is gevallen."
„Het wieltje dat alles in beweging
„Neen", zei ik vriendelijk, „'t is niet houdt is kapot."
„Als jouw wieltje maar niet kapot
gevallen."
„'t Is leelijk gevallen", zei hij zonder is", riep ik buiten mezelf.
veinzen.
Ik greep het horloge en rende weg.
„U vergist u."
De horlogemaker bleef doodkalm.
„Het is op een kwaaie plaats gevalMaar wil je nou wel gelooven, dat ik
len."
op het oogenblik er zelf aan twijfel of
,Maar als ik nu toch zeg..."
het gevallen is.
DE PROBLEMEN VAN DEZE WEEK.
De problemen van deze week besluiten
den in Juni aangevangen wedstrijd. Voor
de nieuwe oplossers zij nog vermeld, dat
men kan mededingen in de klasse A, B
of C. naar keuze van den inzender, doch
niet in meer dan één klasse tegelijk. De
oplossingen van de vraagstukken no. l
tot en met no. 8 kunnen tegelijk worden
ingezonden. Inzenders in klasse C houden
er nog wel rekening mee, dat in probleem
no. l een wit stuk op ruit 35 moet staan
in plaats van op 40.
WEDSTRIJDVRAAGSTUKKEN.
. KLASSE A.
\
No., 7. (J B e r g i e r ) .
Zwart: 15 sch. op 2, 3, 6, 8, 11 12, 13,
14, 19, 23, 24, 30, 34, 36 en 40.
Wit: 13 sch. op 17, 21, 32, 35. 37, 38,
39, 43, 44, 46,. 47, 48 en 49.
No. 8. (P S c o u p p e ) .
Zwart: 14 sch op -6,' 9, 10, 12. 13. 14,
17, 18, 20, 22, 23, 25, 28 en 36.
Wit: 13 sch. op 21, 27, 29, 31, 34, 35,
37, 39, 40, 44, 45, 47 en 49.

Voor alle vraagstukken geldt: „Wit
b e g i n t én wint."
Oplossingen voor den wedstrijd worden
Ingewacht tot uiterlijk 14 Juli. Adresseeren: Redactie Weekblad „Arbeid".
Postbus 100, Amsterdam. Op omslag
duidelijk D a m r u b r i e k 'vermeldea

—Aardig om te weten—
WAT IS ASBEST?
Asbest is een fijnvezelige steensoort, die vooral in Canada en
Transvaal gevonden word t. "Asbest is
niet brandbaar; het wordt tot garens gesponnen, waarvan men onbrandbare weefsels maakt, welke
dienen voor het vervaardigen van
kleedingstukken voor brandweerlieien, vuurschermen, theatercoulissen,
filterdoeken, enz. Ook wordt asbest
gemaakt voor het isoleeren en dichten van stoomleidingen.

^Roelof Gitroen JUWELIER
AMSTERDAM

Opgericht 1850

Kalverstraat l - Telefoon 37658
DEN HAAG
Hoogstraat 23 - Telefoon 111757

Klasse B

Eigen Atelier

Klasse C

No. 7.
A. v. B e e k . O p h e u s d e n .
•Zwart.

Na. 8.
3. v. d. Aa. N i e u w - W e c r d i n g &

Zwart: 11 sch. op 4. 7. 8. 13, 17. 18.
(O. 22. 27. 28 en 35.
Wit: 11 sch. op 16, 19. 10. 24. 25. 37.
M. 42. 43. 44 en 47.

Zwart: 7 sch. op 6. 12. 13. 14, 27. 3»
en 45.
Wit: 7 sch. «p 21. 23. 32. 34. 38. 49
en 50.

Zwart.

Na. l

Na. a.

Zwart.

Wit.

Wit.

-i

Zwart! 5 sch. op 9. 20. 24. 27 en 30.
Wit:'5 sch. op 22. 29. 31. 33 en 47*

Een vergissing.
— Deze knaap, orakelde de onfeilbare
waarzegster, zal eens een groot filosoof
worden.
— Prachtig, antwoordde de moeder,
jammer dat tiet een meisje is!

Het lijkt vreemd
en tóch is het waar dat
1x9+ 2 11
12x9+ 3 111
123x9+ 4= 1111
1234x9+ 5= 11111
12345x9+ 6 111111
123456x9+ 7= 1111111
1234567x9+ ? 11111111
12345678x9+ 9 111111111
123456789x9+10 1111111111

ftv

Pst*
k^ yy^-i*:f-o:v::.::::l WfW

Zorg dat U zich nooit
behoeft te verwijten:

Itött ikwaciï,
VOORZICHTIGERgerfeett/
Iedere huisvrouw weet»
dat een zwartgebrande
pan extra lang geschuurd
moet worden en daardoor veel te lijden heeft»
Het is nu meer dan ooit
geraden Uwkeukengerei
met de grootst mogelijke
zorg te behandelen. Niet
stooten of krassen, niet
la ten droogkoken of o verkoken. En is het eten
toch een keer aangezet»
laat de pan dan liever een
nacht vol water staan}
wanneer het aanzetsel
geweekt is, kan het zonder veel schuren verwijderd worden.

Wit.

Zwart: 5 sch. op 10, 13. 17. 18 en ïl
Wit: S sch. op 24. 32. 33. 40 en 4»

Publicatie vin hot
^.„
Dep. v. H.nd.l. Nij»«rh«ld «n Sche«pv>art.

DE AVONTUREN VAN KARELTJE KRAAN

„Gaat u mee zwemmen,
oom?

„Wedden dat ik'n minuut
onder kan blijven?"

We zullen eens zien

,Js de minuut al om,
oom?"

,&elp! help!"....

„Drommelsche kwajongen! Ik zal je!"

A v 15^5/1- Verantwoordelijk yoor het redactioneele gedeelte van den inhoud: Drs. W. Goedhuys te Aerdenhout. Verantwoordelijk voor de advertenties:
A. a. Lammers te A'dam. Uitgever: Nederlandsch Arbeidsfront, P. C. Hoof t straat 180 te Amsterdam. Drukker; N.V. De Arbeiderspers, Hekelveld-lS te
Amsterdam. Kengetal: K 113.

