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HOUDT DE FAKKEL BRANDEND!
n de duisternis van een
Idesomber
verleden werd bij
in harde loonslavernij
z

uchtende arbeiders eenmaal
öe hartstochtelijke begeerte
Wakker naar een gelukkiger
toekomst, waarin geen meesters eii slaven meer zouden
^Jn, waarin een gemeenschap
Van werkende^ menschen in
r
echtsgelijkneid aan», ieder,
die
zijn plicht deed, levensz
ekerheid en welvaart ZQU
Waarborgen.
Het was het ideaal van het
o c i a l i s m e , dat gebo?n werd in de harten der
Werkers en dat daar een vuur
^tstak, -dat brandend is geWeven tot op dezen dag.x
Want al vlamt het bij velen
ft
iet meer hoogop gelijk vroeger,
al schijnt het onder de
as
ch en sintels van misverstand en wantrouwen schier
Uitgedoofd — geheel sterven
*an
het niet! Wie ééns in
v
°He klaarte de schoone gedachte van een leven in harttionische gemeenschap met
anderen levend voor zich
heeft gezien, is niet in staat,
de herinnering daaraan geheel bij zich uit te roeien.'
Öet verlangen blijft. Als een
onbepaald heimwee naar iets,
dat beter zal zijn dan het
heden, blijft het gloeien in
het verborgene van de menSchelijke ziel, om weer uit te
Slaan tot een laaienden
brand zoodra het door het
bewuste streven van anderen
Weer nieuw voedsel krijgt.
s
r

Talrijk zijn zij, die zich e
Vroeger socialisten noemden,
die thans hun ideaal verloren
Wanen. Zij staren zich blind
°P bepaalde vormen van het
Verleden en begrijpen niet,
dat in nieuwe vormen datSelide ideaal zich thans verWezehlijken gaat. Zij hechtzich teveel aan een orgae, een partij. Zij begreniet, dat deze organisale
' - deze partij te klein was en te eng om de idee ten volle te kunnen bevatten.
Zi
J was goed en deugdelijk als strijdmiddel, als een werktuig, waarmee de oude
Wereld kon worden afgebroken. Maar om een nieuwe wereld, om het s o c ï a * s m e te kunnen bouwen, was zij onvoldoende. Socialisme is g e m e e n 1c
h a p. Socialisme is gemeenschap des v o l k s . Socialisme kan alleen door
!t
volk als g e h e e l worden omvat. Niet door een d e e l van het volk, door
*n P a r t i j . Socialisme ontstaat evenmin door een overeenkomst tusschen
volksdeelen,-door het eeuwige compromis van verschillende partijen.

Socialisme kan pas ten volle
tot leven gebracht worden ia
en door de arbeidsgemeenschap vau- alle volksgenooten,
ongeseheiden door de muren,
welke door de partijen tussen
hen werden opgericht. De
rolksche arbeidsgemeenschap
kent geen partijen. Zij kent
slechts werkende volksgenoo- '
ten, saamverbonden door het
ééne, groote doel: het volk en
daardoor ieder afzonderlijk
volksgenoot tevens, zijn voortbestaan mogelijk te maken,
Eén groote familie, werkend
en levend voor en door elkan^
der — zóó is het volk, dat de
socialistische gedachte heeft
weten te verwezenlijken. \
Daarom diende de splitsing
van ons volk in' groepen en
partijen te worden opgeheven. Daarom moest eerst eenheid worden geschapen, waar
verdeeldheid voor de komst
van het socialisme een ono v e r k o m e l i j k e hindernis
vormde.
Het Nederlandsen Arbeidsfront is van de socialistische
arbeidsgemeenschap van het
Nederlandsche volk de belichaming. Het bracht op dit
gebied van het maatschappelijk leven eenheid, waar tot
dusver de meest schromelijke
verdeeldheid heerschte.

Het is daa ook het Nederlandsch Arbeidsfront, dat de
fakkel van het socialisme
van een vorige generatie
overneemt en haar door de
schemering van het rieden
naar de lichtende verten der
toekomst dragen zal. Het ia
het Nederlandsch Arbeidsfront, waarin het vurig verlangen der werkers naar
sociale gerechtigheid én welvaart opnieuw is gaan branden, dat ons volk voorgaat
naar betere tijden en dat erin slagen zal, in de harten
van 'vele duizenden en tienduizenden het vuur van het
socialistisch begeeren weer te doen opvlammen met vernieuwde kracht. Misverstand en wantrouwen zullen door zijn gloed worden verteerd, het stilte
heimwee van den vroegeren socialist naar de beleving van zijn ideaal zal
door het N e d e r l a n d s c h A r b e i d s f r o n t worden omgezet in feilen strijdlust voor de verwerkelijking ervan!
Houdt de fakkel van het socialisme brandend, kameraden!
Wat het geslacht, dat ons is voorgegaan, begon, zullen wij voleindenl
Want óns is de toekomst!

VERRADERS DER ARBEIDERS!
door H. J. Woudenberg, leider van het Nederlandsch Arbeidsfront
In „Arbeid" van 26 Jfuni j.l. schreef ik een artikel,
getiteld „In den storm der tijden" waarin ik er de
aandacht op vestigde, dat de reactionnairen alles
hebben gedaan om te verhinderen dat de kapitalistische maatschappij voor een socialistische zou
plaats maken Overbodige vormen echter - - zoo
zeide ik — kunnen op den duur door geen menseh
In stand gehouden worden Ik vergeleek deze vormen met dor hout, dat nog wel aan de bomen vastzit, maar dat toch niet meer met het levende geheel, waaruit het zijn levenssappen moet verkrijgen, is verbonden. Als er een storm opsteekt wordt
het echter gemakkelijk losgerukt.
In dit verband sprak ik tevens over de vroegere
vakbondsbestuurders. Deze moesten eigenlijk de
voornaamste medewerkers in het nieuwe Nederlandsche'Arbeidsfront zijn. Meerderen van hen blijven ' echter zweren bij de oude, thans overbodige,
vormen en weigeren hun medewerking aan het
nieuwe. Zooals het dorre hout door den storm van
de boomen gebroken wordt, zoo zijn deze vakbondsbestuurders in .den storm der tijden eveneens verwijderd.
Geheel verdwenen zijn zij echter niet!
Er zijn er onder hen, die zich niet slechts- ver
houden van de nieuwe vormen, die een nieuwe tijd
nu eenmaal gebiedend eischt, maar die al hun best
doen. deze tegen te werken. IE heb aan het adres
dezer heeren eenige niet mis te verstane woorden
gebezigd^
Ik ontvang nu van enkele vakbondsbestuurders
brieven en mondelinge uitingen, waarin zij hiertegen bezwaar maken.
Een hunner schrijft bijvoorbeeld, dat hij niet aan
het N.A.F, kan meewerken, omdat het naar zijn meening in het tegendeel van zijn opzet zal verkeeren.
Dat beteekent echter niet. zegt deze briefschrijver,
dat hij blind blijft voor de maatschappelijke ontwikkeling, of dat de andere, door mij gebruikte,
kwalificaties op hem van toepassing zouden zijn.
Deze bestuurders ,,verdienen een andere vergelijking
dan „dor hout" hetwelk de maatschappelijke ontwikkeling zou vertragen" zegt hij.
Aan de openhartige woorden, die ik den vorigen keer
gebruikte, wil ik naar aanleiding hiervan nog eenige
toevoegen. Het is goed, de dingen duidelijk te stellen, opdat geen misverstand mogelijk zij.
Laat men zich niet vergissen!
Ik weet drommels goed. wat er zoo in den lande
geschiedt. Het is mij zeer wel bekend, hoe bijvoorbeeld sommige^bodes van vakorganisaties~het hunne
hebben gedaan, om hun leden tot bedanken te bewegen. Hoe afdeelingsbestuurders moedwillig contributieschuld van hun leden lieten oploopen om
maar een reden te hebben, hen af te voeren. Hoe
ook hoofdbestuurders door een zeker lijdelijk verzet hebben getracht,'het N.A.F, schade te berokkenen, in het bijzonder door te probeeren, het ledental van hun organisatie zoo snel mogelijk te doSh
dalen Hoe zij zelfs niet geschroomd hebben met
werkgevers samen te spannen voor hetzelfde doel.
Ik erken gaarne dat er ook anderen zijn geweest.
Er zijn er, die loyaal hebben meegewerkt. Er zijn
er ook, die ruiterlijk hebben verklaard niét aan het
N.A.F, tei kunnen medewerken.^ maar die zich even
loyaal althans van iedere -tegenwerking hebben onthouden. Deze personen respecteer- ik. De schrijver
van den genoemden brief behoort tot hen. Het is
duidelijk, dat mijn vorig artikel dan ook niet op
hem of de anderen, die handelen als hij. van toepassing is. HeJ sloeg op-degenen, van wie ik hierboven sprak. En al zijn wij niet dadelijkHegeri hen
opgetreden, dan wil dat toch niet zeggen, dat wij
hen iiiet voortdurend in het oog houden en dat
wordt ingegrepen op het ogenblik, waarop zij het
al te bont maken
Want dit is zeker; uit overwegingen van louter
persoonlijken aard veelal voortspruitend uit de politiek, benadeelen zij de arbeiders in denzelfden tijd,
waarin zij van hun zuurverdiende en moeilijk afgestane contributiecenten leven! Een vakbondsbode,
een bezoldigd afdelingsbestuurder of bondsbestuurder namelijk heeft op zich genomen, cie belangen
van zijn leden te dienen. Hij weet zeer goed, dat
als hij een lid beweegt, zijn lidmaatschap op te
zeggen, de belangen van dat lid worden geschaad.
Het raakt zijn verworven rechten kwijt; het stelt
zich bloot aan het gevaar bij eventueel plotseling
optredende werkloosheid met zijn gezin zonder uitkeering té komen. We hebben dit o.a. gezien bij de
bouwarbeiders, waarvan velen hadden bedankt, toen
plotseling het bouwverbod hen werkloos dreigde te
maken «n die toen eensklaps tot de ontdekking
, kwamen, hoe onverstandig zij geweest waren door
hun lidmaatschap op te zeggen! Talloos zijn de verhalen, ons door velen hunner gedaan omtrent de
handelingen van vakbondsboden en afdeelingsbestuurders, welke hen ertoe hadden gebracht hun
vakbond te verlaten
Zie, men moge het mij kwalijk nemen, maar dit
acht ik de ergste misdaad, die men aan arbeiders

kan begaan. Zich door hen te laten betalen, en dan
hun belangen verraden, is iets wat eigenlijk de felste "straffen met zich behoorde te brengen. Want
het is louter verraad, gepleegd aan eenvoudige menschen hen ertoe te brengen uit allerlei bij overwegingen hun gezinsbelangen op te offeren.
Het is zeer naief van deze lieden, te denken, dat
zij het N.A.F. daarmede ook maa'r in de geringste
wijze zouden schaden. Men zou net zoo goed kunnen probeeren mét een lucifershoutje een pantserwagen tegen te houden! Neen, hetTÏ.A.F. wordt er
in zijn opmarsch niet door gestuit. De^eenigen, die
geschaad werden, zijn de betrokken arbeiders en
hun gezinnen.
En daarom nogmaals — laten degenen, wien dit
aangaat, de anderen behoeven het zich niet aan
nmiiiiiiiiiiinuiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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te trekken — voorzichtig, zijn! In hef verleden, toen
zij nog de macht hadden, hebben zij er niet tegen
op gezien hun leden zonder vorm van protest uit
hun bond te verwijderen, wanneer deze er politieke
opvattingen op na hielden of handelingen pleegden, waarmee de heeren bestuurders het niet eens
waren. Hierdoor, en door vele andere dingen, hebben zij de achting van hun eigen leden in vele gevallen verloren. De teekenen zijn er, dat steeds
grooter aantallen arbeiders inzien, dat deze lieden
jegens hen thans het sehromelijkste verraad plegen,
dat denkbaar is. Eerlang zal de tijd komen, dat de
massa der arbeiders zelf zal eischen. dat maatregelen worden genomen tegen diegenen, die geroepen
waren hen in moeilijke tijden te steunen, maar die
het tegendeel hebben gedaan.
ml iiiiiiiüiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiHuiiniiiiuii iiiiiiiiimiiiiiiiiiniii uuuf

Boomen bidden, bloemen stralen
en de hemel maakt ons groot.
Wind en water geven tale *
maar de akkers zijn ons brood.
Langs de greppels, om den vore
stort het koren
uit zijn horen
geel en goud en allen goed
zijn oneind'gen overvloed.

Dunge-stengel'd, lenig, welig,
golven d'akkers met hun vlas.
Witgestipt of blauw-fluweelig
zwijmelt hun bebloeid gewas. '
Straks staan hun kordate schoven
om de hoven
bruin te stoven.
Tot geroot, gekloofd, beklemd,
't geeft den rok en d'andren 't hemd.

Na een zwaaiend toebetrouwen
aan den bodem en de zon,
rukken reeds de groene gouwen
bataljon na bataljon,
met hun pluimen en hun lansen
naar de transen
en verschansen
't lage uitzicht met hun groot
opgaan naar den offerdood.

O! uitbund'ge pracht-gemeten
.boekweit-wit en koolzaadhel,
met uw stille, met uw heete
steil of kruipend vlammenspel;
Akkers, gaand' naar honderd kanten
elegante /
of brillante,
't leven houdt gij felgekleurd,
ons ten monde-toegebeurd.

Ruischend, ritslend, in beschouwen,
geven d'akkers hun relaes.
Aan den rand bezet met blauwe
sterren van centauria's.
Recht, standvastig, tot h-aar sterven
sterk van verve
staat de terwe,
wijl de haver, veelgesprankt,
wuft van weelden overhangt.

'En bij 't najaar en bij winter
zwartgeruiterd, schelf betreurd,
paars of grijs van d'ijzelsplinter s
tot de einders opgescheurd ...
diep'geduldïge akker-aarde
langend naar de
tred der paarden,
moe-gemarteld, wéér bereid,
dampt gij naar den nieuwen tijd.

Vlijtig en frivool-gebladerd
houden d'akkers, koel en laag
biet en aardappels vergaderd
in hun breeden sarcofaag.
Of zij pronken en zij toonen
't druk bewonen
van de boonen
kransgetrosf of stoksgewijs
in hun donsbezilverd grijs.

Holland's bodem, erf der boeren!
Akkers, arm of vruchtengeil,
tut uw damhek gaan de voeren
tot een eeuwig Hollandsch heil.
Vormen sterven, leuzen klinken
wapens blinken <
en verzinken ...
't Mag al wisslen, veeg of groot
maar de akkers geven brood.
MARTI EN BEVERSLUIS

T

usschen Haarlem'en Zandvoort, een paar
minuten van één der haltes van de pingPangelende electrische ligt ,,Bentveld".
Bentveld... vindt U pp iedere wandelkaart
v
an de bol'enstreek en van onze duinen,, maar
net'„Bentveld", zoo tusscher» twee van.die ,, ".
^at dan met iets van eerbied gezegd, moet
worden, met zoo iets van ,,tjonge, weet jij niet
w
at Bentveld is"... dat is iets anders: dat is
het Bentveld van de landkaart, maar het
ntveld, dat U in de harten gesmeed vindt
tientallen en honderdtallen Nederlandsche
kere's; waaraan' duizenden en duizenden in
Nederland hun ge'uk en hun toekomst te
danken hebben gehad... en nog te danken zülen hebben. Neenfc geen herstellingsoord ,van
6en of ander instituut van-weet-ik:wat-voortherapie, geen kuuroord voor dikke dames of
neeren met een buikje, maar ,,Bentveld": dat is,
net scholingsoord van het N.A.F.
Een jaar hebben we ,,Bentveld" nu meegemaakt: we hebben ze irj dat prachtige rustige
oord temidden van ruige duinen en geurende
dennen, in de onmiddellijke nabijheid van het
Zandvoortsche strand zien binnenkomen: de
werkers van overal, om vervormd en geschoold
te worden tot de doelbewuste bouwers van het

kie-draaien en voetje-buigen
Na de sporten
de opfrissching van de douche: bed opmaken,
pap eten... klinkt plechtig om kwart voor acht
over het groene grastapijt voor het 'witte
schoolgebouw de vlaggespreuk... rijst plechtig
het dundoek van oranje-blanje-bleu ten hemel!
En dan volgt om 9 uur de. studie. De studie
over alles, wat een N.A.F.-functionaris moet
weten: wat zijn eigen afdeeling aangaat: wat
zijn algemeene ontwikke'ing vereischt. Problemen over rechtskwesties, over arbeid en wetgeving, over p/opaganda en tientallen onderwerpen meer worden door vooraanstaande figuren
uit de vakbeweging behandeld: dan klinkt in 't
zonnig leslokaal de-stem van Woudenberg of
van den schoo'leider Van Dijck of andere prominente leiders, zitten de leerlingen van 20 tot 60
gebogen over dictaatcahier of woordenboek.
En niet alleen is het dat zóó de organisatie van
het N.A.F, wordt verduidelijkt: ook problemen
als rassenleer, bloed en bodemtheorieën e.d.
worden niet vergeten. Nieuwe, nooit betreden
gedachtenwerelden
worden daarmede geopend en als het uur dan ook komt, dat de
cursisten hun koffers weer gepakt hebben om
terug te gaan naar daar vanwaar zij kwamen:
naar hun provinciaal bureau of naar hun p'aatselijk kantoor, ergens
in het diepe Zuiden
of in het hooge
Noorden, in het land
der ,
Zeeuwsche '
stroomen of daar
waar de EdammerL
tjes ontstaan, staan
ze stoer en sterk, klaar

om lederen stoot, die hen van andere zijden zou
treffen, op te vangen: zijn zij geestelijk gewapend met datgene, wat hen het vertrouwen
waard doet zijn van die allen die hun geloof
'en hoop in hen hebben gesteld.
ledere ,,Bentveld"sche dag eindigt steeds
met een gezellig samenzijn, waarbij de dien
dag ter sprake gekomen onderwerpen in kleinen kring onder het genot van een sigaar of
een kop geurende bloemetjesthee nader worden bediscussieerd of Is het bij belangrijke
gebeurtenissen de krant, die het middelpunt
der gesprekken vormt, waarbij de leider van
het scholingsoord de gedachtenwisse'ingén
leidt en in juiste banen voert, zoodat ondanks
verschillen van meening en van opvattingen,
toch steeds'de prettige, opgewekte sfeer van
kameraadschap behouden blijft.
Naar- mate echter het uur nadert dat de
lichten gedoofd moeten worderi: half elf, wordt
de stemming vroolijker en luchtiger. De man,
die mandoline kan spelen heeft zijn instrument
van zijn kamer gehaald:.de man, die piano kan
pingelen wil begeleiden en zoo klinken weldra
die 'lederen rond, die hier zoo zeer die gemeenschapsstemming vertolken welke den waren
Serma.anschen geest kenmerken.
Dat is ,,Bentveld", „Bentveld" zoo tusschen
twee ,,": het antwoord bovendien op da
vraag van zoovelen: Waar haalt dat nieuwe
Nederlandsche Arbeidsfront met die nieuwe
doelstellingen, met die nieuwe ideeën opeens al
die kere's vandaan, over het heele land, die
zoo precies weten"' h o e het moet en die zoo
precies weten, w a t ze willen... en wat er
moet gebeuren om die groote gemeenschap te
bouwen waarvan Woudenberg in zijn
redevoeringen . steeds weer zoo vol
vuur en enthousiasme weet te spreken:
die groote gemeenschap van v/erkend
Nederland.
M.

v

Nederland-van-morgen: om gestaa'd te
worden naar lichaam en geest en om
tot de ware socialisten te worden gevormd, wier taak het zal zijn de gemeenschap m de banen van het daadwerkelijk socialisme te leiden.
De werkdagen voor hen, die worden
uitgestuurd naar „Bentveld" zijn lang en
v
eel wordt er geëischt van geest en
denkvermogen, maar toch worden ze
'ntens beleefd. Reeds om kwart voor
•zeven 's morgens giert de fluit, die de
kameraden oproept tot een gezamenlijke sportbeoefening en dan rennen ze
n
aar buiten. Ouderdom „kommt nicht
lp
i Frage", zou de sportleider zeggen:
3
f je hinkepinkt of met je wenkbrauwen trekt,
^et doet er niet toe. Het gaat hem hier niet om
3e prestatie, maar-het gaat hem hier om het
''chaam. En als ze dan ook later weer terug zijn
'n hun eigen omgeving na zoo een veertien
dagen te hebben ge„bentveld"1 wil menigeen
dagelijksch kwartiertje lichaamscultuur niet
r missen: Speelt hij thuis in zijn ééntje nek-

Foto links: Hiel ziet u de provinciale
propaganda-leiders van het N.A.F, in de
comfortabele lesruimte van „Bentveld"
vereenigd onder het gehoor van één der
docenten. Op de foto in het midden ziet
u dat na den arbeid de vreugde en ontspanning niet vergeten worden: ook een
spelletje schaak kan daartoe een goede
geestelijke ontspanning vormen en tot
verhooging der kameraadschappelijke
sfeer dienen.
(Foto's Polygoon)

De kok van ,Jïentveld"
vindt steeds hongerige
en... dankbare gasten!
Trots alle distributie- en bonnenmisère
smaakt een „Bentveld"-dinert j e
altijd
naar méér, maar ook
de gezellige stemming
aan tafel draagt hier
haar steentje toe bij.

WERKERS
van onzen
V A C A N T i

?eizen naar Valkenburg
Van 3—8 en van 24—29 Aug.
a.s. icordt vanuit Ensotiede een
reis naar Valkenburg georganiseerd. Deelnemersprijs f 35.— p.
pers. (alles ïn'begr.i Programma: Bezoek aan Gemeentegrot;
Openluchttheater;
Geulwandeling, enz. Belangstellenden dienen zich ten spoedigste op te
geven bij Molenstraat 46 te
Enschede.
Bovenstaande reis tevens van 1O—15
Aug. en van 31 Aug. t. en m 5 Sept.
van uit Rotterdam en Den lltuig.
De deelnemersprijs vanaf Den Haag
f37.50: vanaf Rotterdam / 36.50.
Aanmeldingen Den Haag: Vreugde en
Arbeld-Inlichtingenbureau a. d'. Hofweg
en Huygensstraat 10, te Rotterdam:
Heemraadsmgel 163
In verband met de groote belangstelling, dient men zich ten spoedigste aan
te 'melden.

Boottocht Rotterdam
Op 2 Aug. naar Gorinchem met bez.
aan Slot Loevestein. Prijs per volw
ƒ 1.25; kinderen t/m 13 jaar ƒ0.75. Inlichtingen en kaarten' Heemraadssingel
165 en de bekende adressen.
Troelstra-Oorden
Egrnond a/Zee: gesloten.
Beekbergen: volgeboekt tot 15 Aug.
Van 16—22 Avig. enkele éénpersoonsKamers beschikbaar. Na 22 Aug. voldoende ruimte vrij. Aanmeldingen:
Troelstra-Oord, Beekbergen.
..Morgenrood", Oisterwijk
Volgeboekt tot 8,Aug (Logiesaanvragen: Vacantiehuis ..Morgenrood". Gister-.
wijk (N.-Br.). tel. 377).

Natuurvriendenhuizen

Zang- en dansdemonstratie
op den Dam m Amsterdam
Zond 26 Juli: 2 u. n.m. groote zangen dansdemonstratie op den Dam. Medewerking: De Ned Ver. v Volksdan'sers o.l-.v. den heer Klijn: het A'damsch
Gem. Zangkoor o.l v den heer H. Dijkstra en het A'damsch HarmonteOrkest
o.l.v. den heer C. H Schoemaker. Vendelzwaaien

H urs vlij? actie „Neerlands
Jeugd aan het werk"
t'TKECHT: '
De tentoonstelling wordt t. en m.
26 Juli a.s. in de Gem. H.B.S.. Catharijnesingel 62 (hoek Nic Beetsstraat)
gehouden.
Geopend van 2—5 en van 7—9 uur
Toegangsprijs 10 cent.; kinderen t. en
m 13 j. 2 cent.
.
AMSTERDAM:
Van l t. en m. 9 Aug. tentoonstelling
In de 4e H.B.S. met 5-j. c., Joz. Israëlskade 45. Amsterdam-Z.
Voor de jeugd t. en m. 15 jaar is
een opstelwedstrijd aan de tentoonstelling verbonden, waarvoor mooie prijzen
beschikbaar. Inlichtingen: Amstel 224.
Leidsche'plein en Prins Hendrikkade 49.
Vreugde en Arbeid-orgaan
te Amsterdam en Rotterdam
Als gevolg van bijzondere omstandigheden zal de uitgave van het V. en A.blad te Amsterdam en Rotterdam worden stopgezet. Alle abonné's krijgen persoonlijk bericht.

\DNTWIKKEUNG
Zwemmen
In tal van plaatsen worden goedkoope
zwemavonden gehouden voor leden van
het N.A.F en huisgenooten.
Nadere inlichtingen bij de plaatselijke kantoren

Natuurvriendenhuis De Hondsrug:
Van 18/7 . t en m. 15/8 volgeboekt. LEEUWARDEN.
Aanvragen voor logies rechtstreeks
Leeuwarder Overdekte Bad- en Zwemaan de huizen. Postzegel voor ant- Inr.: WoensdagsavoncJs van 6.30—7.30 u.:
woord insluiten. Correspondentieadres: kinderen tot 10 )aar; -van 7.30—8.30 u.:
Natuurvriendenhuis De Hondsrug: t« oudere kinderen; van 830—9.30 uur:
Noordlaren: W. Vrieze, Heerestraat 33a volwassenen.
Groningen. Correspondentie-adres ..Ons , Toegangsprijs: 124 cent voor kinderen
Honk". G. de Jong. Hendrik Smitstr. 44 tot en met 15 jaar en 17J cent voor
alle overigen.
Hilversum.
Correspondentie-adres: „Het Huneruiis": Natuurvriendenhuis „Het Hune- AMSTERDAM.
huis". Havelte.
In verband met de voorbereidingen
van een afzwemfeest voor leeringen van
Volgeboekte Perioden, •
V. en A In het Sportfondsenbad-West.
„Ons Honk" van l—8 Aug.; „De In Augustus worden de zwemtijden
Hondsrug" van 18 Juli—15 Aug.; „Het voorloopig gewijzigd:
Hunehuis" van 26 Juli—2 Aug.; „Krik19—20 uur: kinderen t- en m. 13 jaar
Kenhaar" van 8—22 Aug.; „Den Brum- en begeleiders;, van 2O—20.45 uur: leerlingen met leskaart, afgegeven door den
mel" van 1—8 Aug.
badmeester; van. 20.45—22 uu-r: volwassenen.
ARNHEM.

Sportfondsenbad: Zaterdagavond: van
6—7 mir: kinderen en volw. Toegangsprijs: 12J c. voor kinderen t. en m. 13
Jaar en 17i c. voor alle overigen.
Zwemkaaften verkrijgbaar: Jansbultensingel 17" van 9—12 uur en van IJ—
51 uur.
', '

Excursies te Arnhem
2 Aug.: wandeling naar de Posbank.
Om 7.15 uur per trein naar De Steeg.
Vandaar over de Rhedensche heide naar
üe Posbank. Langs Heckhuizen en Hotel
Beekhuizen naar .Roosendaal. Terug ca.
5 uur n.m. Aanm. en inl.: Jansbuitènsingel 17. Arnhem.
16* Aug.: Bezoek aan Streekmuseum
Velp 30 Aug.: WandeliBg naar Gemeentemuseum

Excursies te Amsterdam
2 Aug.: l uur v.m.:«Tentoonst. „Stad
en Land" In het Stedelijk Museum.
Deelnemersprijs N.A .P .-l eden: 15-cent.
Aanmeldingen t. en m. 29 Juli bij V. en
A. Leidschepl. en Pr. Hendrikkade 49
2 Aug.: Excursie Sta.dskweekerij Frankendael Watergraafsmeer: Prijs 15 cent
p. persoon.
9 Aug.: Bezoek N.V. De Arbeiderspers
te Amsterdam Prijs 10 cent p. pers.
Aanm. en inlichtingen: Leldscheplein en
Pr. Hendrikkade 49.

M'n 'vriend Wim is sociaal voorman geworden, en ik wensch
hem geluk met z'n benoeming.
- „Wacht daar nog maar even mee", Zegt Wim. „Kijk eerst maar
fes of ik er wat van terecht breng!"
Zoo is Wim. Hij beschouwt het niet als een baantje, maar als
'n verantwoordelijk werk dat tact, geduld en... moed vereischt.
Want, .helaas, nog niet ieder in het groote bedrijf is ingesteld
op het nieuwe, het grootsche dat zich in onze dagen voltrekken
gaat: de omvorming van het bedrijf, van zuiver winstobject tot een
werkplaats van de Gemeenschap waarin iedere werker zijn plaats,
zijn brood en zijn welstand heeft, doch ook den plicht voelt om
mede te werken aan 'n vlotten gang van zaken, ten bate van het
bedrijf; ten bate van het geheele volk.
'k Ben overtuigd dat Wim het wel zal klaren, 'k Ben er heel
zeker van. Want in de vele, vele jaren dat we vrienden zijn, heb
ik hem leeren kennen als 'n kerel van staal, met 'n hart van goud.
Altijd heeft hij het zijne gedaan om sociale misstanden te vereffenen, armoede weg te nemen, leed te verzachten. En niet altijd
ontving hij dank voor zijn moeizaam gesjouw. Al te vaak werd hij
misverstaan; oogstte hij ondank, verguizing en miskenning.
Het liet hem koud.
Ding niet naar de gunsten
Van den grooten hoop.
Biedt uw overtuiging
Nergens voor te koop.
Dat was z'n lijfspreuk, en hij handelde ernaar. Soms kon hij
in 'n daverenden lach schieten als wij, met verbeten gezichten,
onze teleurstelling zaten te verknoersen omdat die* of gene den
goeden naam van onzen Wim door het slijk sleurde. Dan citeerde
hij weer.
Als ge van die hoogte
Naar beneden ziet,
Treffen u de spatten ,
Vit de laagte niet...
Hij had geen tijd om over zichzelf te zeuren. Als wij nog zaten
te zaniken over geleden onrecht, had hij in .dien tijd alweer 'n
ander gevalletje uitgeknobbeld. ,,'k Heb bericht gekregen dat 'n
ouwe vrouw geen steunuitkeering meer krijgt omdat ze een radioaansluiting cadeau gekregen heeft van haar dochter! Moeten we
direct op uit! Gaan we gelijk es kijken of d'n oude Dinges z'n
extra melk al ontvangen heeft... Kom op!"
'k Ben niet bang of Wim krijgt het wel voor elkaar, in- z'n
nieuwe functie. Hij is er geknipt voor, juist omdat hij maling heeft
aan: „wat anderen er van zeggen".
En na verloop van tijd zullen die „anderen" ervaren dat hij
zacht en meedoogend is voor hen die onrecht lijden; 'n eerlijk
en trouw kameraad voor hem die zelf eerlijk en trouw is; doch
'n taaie voor dengene die meent den boel te kunnen verslingeren
en 'n loopje neemt met het begrip: plichtsbetrachting.
Het gy je goed, Wim!
J. v. d. B.

APELDOORN.

Sportfondsenbad, Middenweg: Donderdagavonds van 7.3O—8.30 uur. Toegangsprijs: 10 c. voor kinderen t. en m.
13 j. en 15 c. voor personen daarboven
Toegangsbewijzen uitsluitend vooraf
verkrijgbaar: Hoofdstraat 178. fflet bij
de kassa van het zwembad.
UTRECHT.

Zwembad O.ZJB.B.l.: Donderdagsav
van 7.30—8.3O uur. Prijs: kinderen t/m
13 jaar: 10 c.: overige personen: 15 c.

Cursussen Jiu-jitsu, gymnastiek,
boksen en rhythmische gymnastiek
De a^fd. Lichamelijke Opvoeding organiseert !n het .seizoen 1942—1943bovengenoemde sportcursussen. Déze
zullen alleen bij voldoende belangstelling worden opgericht. Belangstellenden
dienen zich ten spoedigste aan te melden bij het Centraal Bureau van V. en
A., Amstel 224, Amsterdam.

MENSCHEN ONDER DE LOUPE
De schouders er onder!
„Wat doe je tegenwoordig?" vraagt neet
George tenslotte, nadat we een heelen
avond gezellig hadden zitten hoornen over
uitjes, en'datjes Juist over niemandalletjes, omdat George zoo gauw geraakt is en
niets ovei* de dingen van vandaag wil weten. Daarom was deze vraag zoo fataal en
beteekende zi.i onvermijdelijk het einde
van ons, overigens nietszeggende en volkomen onbelangrijk gesprek.
„Persafdeeling Arbeidsfront", zei ik, en
wachtte. Niet lang.
Want George begon
prompt te dond erjagen over „N.S.B."-,
beweging.
„Nee", zei ik.
„In ieder geval verkapt!" zei hij.
„Sterker nog", zei
ik, ,4n het Nederlandsen Arbeidsfront
mag niet aan politiek
gedaan worden!"
„Schrijf dat maar
in die gekleurde stukkies van je. Maar een
?oeie vaderlander lijm
je zoo niet!"
Zoo is neef George
;en van de velen
Eerr van de velen die hun neus ophalen en
niet willen beseffen welke mogelijkheden
het Arbeidsfront hun biedt
Vooral niet actief deelnemen, hoogstens^
plukken als et wat te plukken valt, maar'
verder, je vooral nergens bi.i aansluiten.
want dan hang -je
Ondersteuning in geval van tuberculose
of andere ernstige ziekten? Rechtskundige
hulp en voorlichting in alle rechtskwesties
die betrekking hebben op arbeidsovereenkomst, sociale verzekering enz? Huweli.iKSuitkeering?
Invaliditeitsondersteuning?
„Vreugde en Arbeid"?
Komt toch! Laat je daar/ toch niet mee
vangen! Nee, parasiteer liever op het werk
van de volksgenooten!
„Het is Duitsch!" zegt George.

„Het is het Nederlandsche Arbeidslront",
verbeter ik, „maar laten we hopen dat het
de evenknie van het Duitsche Arbeidsfront
zal worden!"
„Zie je wel!", zegt George, „pro-Duitsch
tot en met!"
„Nee," blijf ik rustig, „bezorgd voor net
lot van onze eigen volksgenooten.
Waarom zouden we geen voorbeeld nemer»aan de Duitschers als we zien hoe net
Duitsche Arbeidsfront onder leiding • van
Dr. Ley wonderen heeft verricht en noe
wel het Duitsche volk daarbij is gevaren.
Kerels als George hebben nooit waarde gehad voor de volksgemeenschap onder welk
regiem dan ook. Omdat hij nooit eenig benul heeft gehad van
arbeidsgemeenschap.
Omdat hij altijd maar
weer getrokken heeft
van de gemeenschap en
er. nooit iets voor gaf,
terwijl hij meer had
behooren te geven dan
te nemen.
Terwijl men samen
zooveel kan bereiken,
mits men maar oog
heeft voor elkanders
moeilijkheden,
voor
elkanders lief en leed.
Dan zal men zich uitsloven voor een organisatie waarin 'de
arbeid tot een vreugde is geworden en
ieder het zijne krijgt- werknemer zoowel
als werkgever
Zij die zoo denken zijn de werkelijKe
socialisten, zi; begrijpen hun plichten jegens hun volksgenooten. Zij komen uit alle lagen der bevolking en vinden elkanders
tóegestoken hand m het Nederlandsche
Arbeidsfront.
Kom, waarde George, je zegt net zoo
goed met je volk te meenen, maar begrijp
dan, dat alleen het samengaan van alle
Nederlandsche werkers en de volledige inzet van die werkers ons .volk een eervolle
plaats in net nieuwe Europa zullen kunnen eeven.
Denk daar eens over, George!
PETER VAN SANDEVÜERDE.

Het N AF. in de bedrijven
De groeikracht van het N.A.F, komt ook in
Brabant duidelijk tot uiting. Wederom kan
melding- gejnaakt worden dat een tweetal
bedrijven zich in hun geheel aansloten bij het
N.A.F, en wel de Hollandsche GommageIndustrie te Breda en de N.V. Nederlandsehe
Linnengaren Twernerij Filtwerw te Tilburg,
Uit het feit dat het wederom Brabant is dat
hier het goede voorbeeld geeft, blijkt wel op
welke intensieve wijze hier door de provinciale
leiding wordt gearbeid.
Ook Limburg blijft thans niet meer achter:
Goedgeslaagde bedrijfsvergaderingen met de
personeelen der firma Wollf & Hertzdahl, de
Stoomwasscherij Barle.bes en de Tricotagefabriek Sittard, alle drie te Sittard gevestigd,
doen het beste van de toekomst verwachten.
Het prachtige schaftlokaal en de afzonderlijke
buitenplaats voor ontspanning 'van het personeel bij laatstgenoemde firma mogen niet
verzuimd worden te vermelden.
,
En-vanzelfsprekend roerde ook A'dam de propagandatrom in verschillende bijeenkomsten
o.m. bij de gemeentewaterleiding waar ue
stedelijke leider Pierson sprak en bij de N.V.
Autopark waar Sormani zich extra op zijn
gemak op de sprekersplaats gevoelde.
Het personeel der B.E.G.E.K.A. Ver. Dameskleedingbedrijven maakte zijn eerste be*drijfsexcursie en wel naar Hilversum. Nadat de
studio's van den Ned. Omroep bezocht waren,
werd één één-pans maaltijd in het „Hof van
Holland genuttigd. Een middagwandeling door
de parel van 't Gooi en een cabaretvoorstelling
maakten den middag, die door een gezamenlijk
diner werd besloten, tot een onvergetelijken dag.
't Was de organisatieleider Van Kampen wiens
bezielend woord hier tot aansluiting bij het
N.A.F, opriep.

VAKPERS

Een belangrijk gedeelte van den leertijd zal hierdoor
ingenomen worden.
Het verwezenlijken van dit programma kan men
bestempelen als waar socialisme. Niet de hoogte van
de loonen, doch de zorg, die de bedrijfsleider aan de
hem toevertrouwden besteedt, bepaalt zijn socialistische instelling.
Carl Vogt in „Textiel en Klêeding".
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De Nieuwe, Gemeenschap
Wanneer de groote strijd tusschen kapitaal en
arbeid in Europa- gestreden is, de strijd, welke zich
in grooten omvang om ons heen voltrekt, zal de
nieuwe volksgemeenschap een voldongen feit zijn.
Een volksgemeenschap, waarin de arbeid als eenig
ste waardemeter erkend wordt, steunend op het ware
socialisme en de op juiste wijze gevormde organisaties. Niet het socialisme in de eeuw-van materialisme
en liberalisme met zijn klassenstrijd, die zooveel
verdeeldheid veroorzaakte.'Immers deze klassenstrijd
bracht niet alleen _het egoïsme van het individu,
maar bovendien de groote verdeeldheid, de afscheidingen in .kleinere organisaties van hen, die zich wegens hun inzicht of overtuiging niet konden vereenigen met den klassenstrijd.
Deze verdeeldheid bracht geen eenheid, geen macht
geen kracht, maar verzwakking in al zijn gelederen.
En dit juist kwam het kapitalisme in den democratischen staat van pas. Dit bood de geschikte gelegenheid den arbeider het recht op arbeid te ontnemen, hem zoodanig hiervoor te beloonen, dat hij
te weinig krijgt om te leven en te veel om te sterven.
Vreugdeloos was het leven van den arbeider In
vaak onbewoonbare werkplaatsen. Hoe lang heeft het
niet geduurd, alvorens hierop een wet van toepassing
werd verklaard. Hoe lang duurde het niet alvorens
den arbeider een schamel wekelijks pensioentje werd
toegezegd, en toen hem op 65-jarigen leeftijd een
pensioen van staatswege werd gegeven, was dit In
vergelijkenden zin een fooi.
Men zocht naar wegen om hierin verbetering te
brengen en wij weten het, in het typografische bedrijf kwam het Pensioenfonds tot stand. Maar zooals
gezegd, het was weer verdeeldheid, er zijn nog zooveel
takken van bedrijf waarin hier niet in is voorzien,
zoodat duizenden en nog eens duizenden arbeiders
uitgeschakeld bleven.

Het staat vast, dat niet een ieder alleen maar
voor één beroep geschikt is en dat aan den anderen
kant de jeugdige in de meeste gevallen ook; niet juist
één bepaalde loopbaan wil volgen. En hier ligt nu
het punt, waar onze industrie zich moet doen gelden.
Hier zullen wij moeten kunnen zeggen: „Kies de
In de nieuwe gemeenschap zal een einde gemaakt
textielindustrie, want een mensonwaardig bestaan is worden aan deze verdeeldheid. Daar zal door Het
verzekerd en het vak is van groot belang voor de Nederlandsehe Arbeidsfront een eenheid gevormd
volksgemeenschap".
worden van alle werkenden, zoowel de zoogenaamde
Hierbij is tevens een belangrijke factor de beroeps- werknemers als werkgevers. Zij zullen naar draagopleiding, die wij den jeugdigen kunnen geven. Het kracht allen financieel bijdragen om te kunnen beleerlingenstelsel en alles wat 'laarmede samenhangt, reiken: de practische toepassing van het ware somoet -geheel herzien worden. f
cialisme. Het socialisme niet alleen bestaande uit volWij* moeten komen tot een voor iederen onder- doende loon voor levensonderhoud, onderdak en kleenemer verplicht voorgeschreven leerlingenopleiding. ding, maar vooral beoogende, den mehsch te brenHierbij dient dan voorgeschreven te worden, hoe lang gen op zijn plaats, die hem toekomt en met rechten
de leertijd voor ieder vakonderdeel moet duren; wel- te behouden en al het mogelijke te doen tot verke leerstof bijgebracht moet worden; aan welke hooging van het levensgeluk van den mensch.
eisenen de leerling aan het einde van zijn leertijd
Het socialisme uitgaande van de stelling, dat de
moet voldoen. Tevens zal de jeugdige in staat moeten mensch slechts in de gemeenschap zijn juisten vorm
zijn eenige uren per week een vakschool te bezoe- vindt. Gemeenschap in den zin van de lotsgemeenken en wel met doorbetaling van loon of vergoeding. schap, die de Nederlanders met hun voorgeslacht
Bij dit alles zal het Nederlandsehe Arbeidsfront een bindt en die hen er van doordrongen doet zijn, dat
belangrijke, controleerende rol spelen. Want er zal hun eigen voorouders met arbeid en strijd van hun
vooral op toegezien worden, dat de leermeesters niet land gemaakt hebben wat het thans is.
alleen groote vakbekwaamheid bezitten, doch dat
De Nederlandsehe arbeiders zullen zich er van bebun levensbeschouwing zoodanig
wust dienen te zijn, dat uit geIs, dat de doelstelling van het
zamenlijken arbeid een betere
N.A.F, in groote mate hierdoor
volksgemeenschap wordt opgebevorderd wordt.
Een arbeider:
bouwd, wars van het begrip dat
.De ieugd heeft altijd den
de plaats van den arbeider be„Ik heb zelf lang voor het sociameesten moed en de meeste
paald wordt door de economische
lisme gestreden; ik ben een oude
kracht opgebracht, als het er om
omstandigheden.
partijman", aldus deze arbeider.
ging idealen uit te dragen en te
De Nederlandsehe arbeiders
„Wantrouwig van aard ben ik niet,
verwezenlijken.
zullen overtuigd moeten zijn,
wel voorzichtig. Er is me al zooveel voorgepraat, dat niet uiCkwam.
Daarom is het van het grootdat arbeid alleen waarde schept
Toen het N.V.V. onder nieuwe leiste belang, dat zij de draag211 door hun eigen socialistischen
ding kwam en daarna het Arbeidswijdte van de sociale revolutie,
wil tot vooruitgang, vergrooting
front werd opgericht, "heb ik dan
die wij beleven, leert beseffen
van hun welvaart en-levensgeluk
ook eerst op d a d e n gewacht en
en dat zij zoodanig 'wordt gekan plaats vinden. Maar ook
geen acht op de. praatjes alléén
vormd, dat voor hen de dienst
hier zij, gedachtig het spreekgeslagen. Aan de vruchten kent
aan de volksgemeenschap een
woord: „Keulen en Aken zijn
men den boom! Ik voor mij weet
diepere levensinhoud zal zijn.
niet op één dag gebouwd", den
n u wel, dat bet echte socialisme
Zij, die geroepen zullen worden
ongeduldigen gewezen op het
nu veel dichter bij is dan vroeger
— al is het «vreemd voor me geom de jeugd op te leiden, moefeit, dat de vele misstanden van
weest, met den werkgever in één
ten dus ook Idealisten zijn. Dit
het democratisch-kapitalistische
„bond" te zitten. Maar wij zullen
Is een vereischte. Het ,zal ook
tijdperk niet in één oogenblik
er profijt van hebben en 'daar is
reeds blijken uit .het leerplan,
verdwenen zijn. Het socialisme
het
om
te
doen.
Ook
de
jongens
waarin zeer zeker een gedeelte
kan alleen door arbeid van aen
hier, die nu nog hun oogen en ooren
Ingeruimd zal moeten worden
scheppenden mensch verwezendicht doen, zullen gauw' genoeg
Voor de geestelijke vorming der
lijkt worden.
weten hoe goed het is om ze juist
leerlingen. Aan het einde van
De Nederlandsehe arbeider zal
nu o p e n te doen! Ze zullen weten
hun leertijd zullen zij niet alleen
als ik, dat het waar is wat Wouer zich van bewust moeten zijn,
denberg zei, dat het belang van
als kundige arbeidskameraden,
dat het socialisme door hemzelf
het bedrijf ook o n s belang is."
doch ook als uitdragers van den
stevig en vast gebouwd moet
Dit zei een arbeider ons na de
nieuwen geest de arbeidsgemeenworden op het eenige vaste
rede van Woudenberg, bij de
Bchap binnentreden.
fundament: de levens- en lotsmachine-fabriek
Figee
te
Haarlem.
Bij dit alles zal ook aan de
gemeenschap der menschen van
(Het Volk)
lichamelijke opvoeding de groothetzelfde bloed.
ste aandacht' worden besteed.
(P. Houdijk in „Graf, WeekbU
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og is het zoover niet. Piet Hamer werd de
dupe in de thans volgende historie, die
trouwens niet door ons Bureau vooi Arbeidsrecht werd behandeld, maar toch wel de moeite
waard is.
Het zat namelijk zoo- Piet Hamer, die timmerman was sukkelde telkens wefer met z'n
amandelen en dan moest hij verzuimen. Hij
kreeg natuurlijk wel ziekengeld, maar het was
toch een erg vervelende geschiedenis en omdat
hij er maai niet van af kwam, jaadde zijn dokter hem eens een specialist te raadplegen. Piet
volgde den goeden raad opr^üet aich eens heel
nauwkeurig onderzoeken -en wat zei de specialist? Dat hij hem er best van af kon helpen.
Maar dat dan een kleine operatie noodzakelijk
zou zijn. Piet Hamer had er eerst niet veel
ooren naar. Opereeren? Nou
Maar enfin, zoo ging het toch ook niet langer. Hij zou het dan maar laten doen. Goed,
zei de -specialist, maar voor ik ie help, moet je
er voor zorgen, dat je niet verkouden bent.
Bovendien moet je op z'n minst vijf weken van
'te voren geen ontsteking' aan . je amandelen
meer gehad hebben. Anders kan ik het niet
doen. Weet je wat? Blijf, vóór ik je behandel,
een dag of wat thuis.
Zoo gezegd zoo gedaan. Van 24 Maart tot
en met 5 April bleef Piet thuis en werd daarna
met goed gevolg geopereerd.
Tot .zoover is het de geschiedenis van Piet
Hamer, waar we eigenlijk niet méé te maken
hebben. -Er is echter nog iets bij, dat ons allemaal aangaat. Namelijk de kwestie of hij van
24 Maart to^ en met April, toen hij in afwachting van de operatie thuis bleef en dus niet
•werkte, recht had op ziekengeld.
Neen, zei de Bedrijfsvereeniging, dat heb je
niet. Waarom je thuis bleef kan ons niet schelen. Maar één ding staat vast: je was niet ziek
en dus kun je nooit in aanmerking komen
yoor ziekengeld.
Piet Hamer ging in beroep bij het scheidsgerecht, waarbij hij erop wees, dat hij door die
operatie voortaan minder ziek fcou ziijn, zoodat
de bedrijfsvereeniging hem in de toekomst Tninder vaak ziekengeld zou behoeven uit te keeren, -en de operatie dus ook in het belang van
de bedrijfsvereeniging was. Weliswaar was hij,
strikt genomen niet 'ziek geweest, maar hij had
zich toch onderworpen aan het advies van den
dokter. „Het scheidsgerecht ging met Piet
Hamer's argumenten mee en besliste dat de
bedrijfsvereeniging alsnog ziekengeld moest uitbetalen.
Waarop deze op haar beurt in hooger beroep
ging en het geval aan den Centralen Raad van
Beroep, de hoogste instantie voor dergelijke gevallen, voorlegde. Deze raad ging de heele zaak
opnieuw na en kwam tot de conclusie, dat wat
Piet Hamer en het scheidsgerecht zeiden, nu
wel waar was, maar
het eerste lid van artikel 23 der ziektewet bepaalt uitdrukkelijk, dat
een verzekerde slechts dan recht op uitkeering
Kan doen gelden, wanneer hij wegens ziekte niet
in staat is, arbeid te verrichten. En of het nu
in dit- geval voordeelig of niet voordeelig voor
de bedrijfsvereeniging zou uitkomen allemaal
niets mee te maken, Piet Hamer was van 24
Maart tot en met 5 April-niet zieK. dus kon
hij geen ziekengeld krijgen. Wet is wet
!
Het is best mogelijk, dat Piet Hamer tenslotte
toch nog zijn ziekengeld gekregen heeft. Want
het ging er niet om, hem te benadeelen. Het
ging om een uitspraak in een prhicipieele
kwestie. En het is dan ook tegen deze uitspraak,
of liever gezegd, tegen dit artikel in de Ziektewet, dat deze uitspraak dwingt, dat wij opkomen. Want zi] leidt cot gevojgen, die noch
voor de bedrijfsvereenigingen, voor de gemeenschap dus, noch voor de betrokken arbeiders,
van nut' zijn. Want, stellen wij de zaak kort,
dan komt het hier op neer' Piet Hamer moest
als. gevolg van zijn kwaal dikwijls verzuimen,
ontving dus dikwijls .ziekengeld, wat dus én
voor de gemeenschap, die niets heeft aan een
zieken arbeider, en voor de bedrijfsvereeniging,
die moet betalen en \^oor den arbeider zelf, die
een strop heeft, nadeelig 'is. Om zich te laten
behandelen, waardoor aan alle narigiieid een
einde komt oirjft hij, hoewei dan juist niet
ziek, een paar dagen thuis. Waarmede dus, behalve hijzelf, alle partijen gebaat zijn Dan is
'het ook billijk, dat hij voor die dagen, ook die"
vooraf gaan aan de genoemde operatie, in aanmerking komt voor een uitkeering. En wanneer
de wet,dit verhindert omdat zij t-e eng vasthoudt aan het begrip, 1dat
er in elk geval sprake
moet zijn van „ziekte '1, dan is bet hard noodig, dat hier in deze* overigens zoo goede wet
een kleine wijziging wordt gebracht Want voorkomen is toch altijd beter daa genezen l
S. S.
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lles, wat ons vóór den oorlog -~oo
vanzelfsprekend
voorkwam, komt
De aantrekkelijkheid van ons huis in deze tijden van kentering in een heel
wordt aanmerkelijk
verhoogd, door ander licht te staan. We dachten er
zooveel mogelijk1 bloemen en plan- eenvoudig niet verder over na en meenten te plaatsen, dit zal -door nie- den dat alles wat we konden koopen en
mand kunnen worden ontkend.
konden gaan doen, ons goed recht was.
De verzorging van onze planten - Waardoor en hoe het mogelijk was, daar
neemt weliswaar eenigen tijd in be- stonden wij niet bij stil: we merken nu
slag, maar moet dan ook wórden dat alles niet zoo vanzelfsprekend en
beschouwd, als behoorende bij onzen eenvoudig was en dragen nu' de gevoldagelijkschen huishoudelijken arbeid. gen van ons min of meer onverantwoorTe veel nog beschouwen de meeste delijk leven.
vrouwen dit als Iets bijkomstigs, er
Door de afwezigheid van levensmiddeworden wel even terloops wat bloe- len die wij zonder meer de onze noemmen in een vaas gepoot, ergens neer- den, zijn er hier en daar groote moeilijkgezet en -verder wordt er niet naar heden ontstaan. En toch zijn de grootomgekeken. We vergeten dan dat, ste hiervan toch alweer overwonnen door
wil een huis er verzorgd en gezellig plaatsvervangende artikelen op elk geuitzien, m.a.w wil er sfeer zijn, dit bied: de surrogaten zijn weer gekomen!
veroorzaakt wopdt door de bloemen Het zijn deze surrogaten die, zoo. goed
en planten. Het interieur kan 'nóg en zoo kwaad als het gaat, de echte oorzoo mooi zijn, en er ontbreken de spronkelijke produaten moeten vervaiirjuiste planten en bloemen, dan mist gen en meestal, indien wij hen met de
dit nog alle aantrekkelijkheid. En al noodige zorgvuldigheid en verstand beis onze binnenkamer nóg zoo een- handelen, zullen wij bemerken dat zij
voudig, het wordt opgehaald en ge- toch zeer tot tevredenheid kunnen
zellig gemaakt, door potten bloemen stemmen. Dit ia dan ook de oorzaak, dat
voor de ramen en een vaas of vaasje wij vrij veel surrogaten van velerlei aard
met bloemen op tafel en op riet tegenkomen en er langzamerhand .zoo
buffet. Zijn er weinig ramen in een aan gewennen, dat het voor de meesten
—vertrek, plaate dan een laag, liefst van ons al heel gewoon ia geworden en
rechthoekig tafeltje
wij er «ns heel
ergens in een licht
bij hebben leeren
hoekje of tegen een
aanpassen. Alles in
wand en zet er
het leven went zich:
planten op, groote,
de mensch past zich
kleine, bloeiende en
sneller aan dan .hij
WEEKSPREUK
groene, al naar gevooruit misschien wel
lang de tijd ze
zal denken. En dat
•
biedt. Begiet ze remoet ook. Anders zou
gelmatig met water
De ware mensch
het leven niet te
op kamertemperaleven zijn! Het leven
tuur ontdoe ze tijdig
beteekent
vooruitis vrij, hij is het, die
van gele bladen en
gang... en geen stiluitgebloeide bloestand. Het leven
de omstandigheden
. men en <a heeft
geeft en neemt. Met
dubbel plezier van
beide handen acbeïnvloedt
uw werk. Maak uw
cepteeren wij graag
huisgenooten opal het goede wat zich
merkzaam op uw
aan ons voordoet
planten en bloeen wij vinden* dat

men, als ze er soms aan voorbij
mochten gaan en beleef samen met/c
hen de natuur in uw huiskamer, het
zal veel bijdragen tot de eensgezindheid van uw gezin.
Nog een. korte opmerking over het
plaatsen van snijbloemen.
Kies zorgvuldig de vaas uit, die bij
de bloemen past. Neem nooit een
nauwe vaas, géén druk-beschüderde
of liever, neem alleen effen vazen
en potten, de bloemen komen, dan
beter tot hun recht, een vaas -óf pot
mag nooit storend werken.
De volgende week zullen we enkele voorbeelden geven van juiste
combinaties en wetenswairdigs over
planten. Mocht u hierover iets te
vragen hebben, dan hooren we dit
graag van u.

NÉWSEIME
Mevr. W. S.,van M. te, G. Inktvlek.ken verwijdert men, door de vlek in
melk onder te dompelen waardoor de
vlek langzamerhand verbleekt. Dan
de melk met lauw-warm water uitwasschen, flink naspoelen, drogen
tusschen doeken en met een matigwarm ijzer strijken.
Inktvlekken kunnen ook verdwijnen door er citroensap en zout op te
doen. Dit laatste zouden wij u voor
uw wit-natuurzijden blouse niet
•anraden. Wij betwijfelen het trouwens of het u zal lukken met uw
blouse; natuurzijde is uitermate dun
en verdraagt niet veel. bewerking. In
ieder geval, veel succes. •

dan heel gewoon en vanzelfsprekend:
neemt het leven echter iets van ons
weg waar wij meenden recht op te hebben, dan zijn wij plotseling uit het lood
geslagen, vangen aan met klagen en
zouden met het hoofd in de handen blijven zitten als niet datzelfde vitale leven
ons reeds spoedig weer iets nieuws eaf
om het verlorene te vervangen. Het leert
ons vanzelf weer voort te gaan, of we
willen of niet: we móéten.
Het is dat moeten in het leven, dat
vaak hard is. maar ook zoo juist en zoo
goed voor^den mensch.
Daarom is het nooit goed om te zeggen: „Vroeger was alles zoo veel beter:
vroeger dit en vroeser dat..." en daarbij dan voor de hoedanigheden van hetgeen ons dan is overeoh'even, de oosren
sluiten, want dat remt ons het léven te
leven, zooals het zich aan ons voordoet.
Het aanvaarden van de moeeliikheden,
die overgebleven ziin: niet met tegenzin
maar met de vereïschte zorg en toewifdinsr: het aanvaarden van de oflgenschijnlijk minder goede vervangingen,
waarvoor wij ons ?pulaat«;t zien. Bovendien blijft het huidige ook weer njet uestaan en zal alles, wat we nu al weer
als „sewoon" beschouwen, te zijner tiïd
van het toomeel verdwijnen en zullen
wij weer voor andere mogelijkheden sreplaatst worden. Aanvaarden wij dit alles
met bereidheid en met begrip van de
noodzaak ervan, dan kunnen wij vrouwen ook in dezen tijd eri in allen tijd,
met de zoogenaamde „surrogaten" ons
huis, onzen maaltijden, onzen koffïepraatjes en onzen^thee-uurtjes dezelfde aantrekkelijkheid geven, die zij vroeger ook
hadden. Het zou immers al erg minnetjes met ons gesteld zijn als wij ons zóó
door de omstandigheden lieten beïnvloe-"
den, dat wij niet meer in staat zouden
zijn te voldoen aan de verwachtingen,
die men van ons koesterde en het vertrouwen beschamen, dat de aan onze
zorg toevertrouwden, in ons hadden.
Laten wij dus niet mopperen op alles
wat surrogaat is,-maar laten wij, gezien
de omstandigheden waaruit ze voortspruiten dankbaar zijn dat deze midde-

f Het verhaal van een
l
Zeeuwsche landarbeidersvrouw.
\ Haar lief en leed...

JIKKEMIEN
Na het eten ging Jikkemien naar
huis. Ze deed langzaam de deur open
en bleef lang in de bakkeete staan.
De klok tikte eender en het sterretje
van BethleHem 'bloeide als andere
zomers. Verwonderd, of ze in een
vreemd huis was, stond ze in deze
uuze en keek naar oude vertrouwde
dingen. Ze ging op haar stoel zitten
achter de tafel en legde haar gevouwen handen op het blad. De minuten vergingen en door de stilte zoemden de stemmen van herinnering. Het
beeld veranderde. Naast het
tafelkastje
kwam een wieg
in plaats van
den
krukstoel.
Het gebloemde
gordijntje
bewoog. Ze zag een
musterd in het
hoekje van den
haard, die door
kleine
handen
werd gebroken en in het vuur gegooid.
De stemmen werden luider en zongen
door het huis, tot ze weer verijlden
in den schemer, die door den uuze
kroop en alles bedekte.

len ons zijn geschonken en al kost het
wat meer moeite, zorg en tijd: laten wij
toonen dat wij zóó groot zijn de omstandigheden naar ónzen wil te vormen,
zoodat niet deze, doch wij vrouwen, de
richtsnoer aan het leven geven!

Een maaltijd zonder
aardappelen
Als we geen aaraappeten meer
hebben en toch onze hongerige magen moeten vullen, nemen we tiet
beste bruine boonen Deze voeden
en vullen goed. In den zomer is
echter puur ~bruine boonen, wel een
beetje zwaar. We kunnen nu dezen
kost met indijvie en tomaten, wat
lichter maken. We gaan als volgt
te werk; de hoeveelheden vergroot
of verkleint u naar behoefte.
250 gr. boonen, 500 gr. andijvie,
wat boter of. vet, wat zout, azijn.
De boonen gaar koken ('we htbben ze den dag tevoren natuurlijk
in de week gezet). De andijvie wasschen en zeer fijn snijden. De
boonen laten uitlekken (het water
voor de saus bewaren) en met de
rauwe andijvie en boter vermengen. Het gerecht even door en Hoor
warm, doch de andijvie niet gaar
laten worden. Naar smaak wat azijn
of aroma toevoegen.

Voorzichtig!
en voorzichtig met de fijne
wasch! Nu bij de vervaardiging van
de stoffen meer kunstzijde wordt gebruikt, is het gewenscht uiterste
voorzichtigheid te betrachten, daar
we 'anders voor teleurstellingen komen te staan, die voorkomen hadden kunnen worden, als we de stukken op de juiste manier hadden
weten te behandelen.
De kunstzijden textieigoederen, of
zooals de vakterm er voor js Rayon,
zullen eerdaags het têekeri R dragen, hetgeen oppassen taeteekent.
De huisvrouw of de wasscherij weet
dan hoe deze artikelen te behandelen, wil men er lang en veel pleizier
van hebben.

Max stond al een oogenblik bij den
haard, toen ze hem zag.
Goeien aeven, buurvrouwe... ik te steken. — Ik gaen dan mer is naer
docht... ze is mer allêene... ik kon wel m'n kotje, zei Max — As 't er ietewat
is gekieke... je... je neem me toch nie is, buurvrouwe, je weet waer ik weune.
kwaelik?
Ze liep met' hem mee tot aan de
't is goed. buurman.
buitendeur en aarzelde dan om de
Ik zal die joen misse, zei hij na een riengel er op te schuwen. Zoo had ze
ook gestaan na de begrafenis van
lange stilte. Ons ebbe êel wat afrjeSimen. Toen was
praat. Ons zulle ,um
__;
Arend nog achter
allebei misse.... —
MARTIN LUTHEK meende:
Ze verlegde haar
haar, nu was er
De man moet verdienen,
handen en keek hem
aleen de leege-krukde vrouw echter sparen.
aan. — Dat zulle we,
stoel
buurman, maar 't is
Ze liet de deur op
EURIPIDES meende: Een
vrouw ziet in haar man
's levens beloop, as 't
de klink en begon
alleen het goede — als
anders gieng, deugzich te ontkleeden.
zij verstandig is.
de 't nie.
Bü het nachtlampje,
Hij had zijn pijp
dat op het bedsteeWIJ meenen: Dat een vrouw
gestopt maar niet
boord stond, knoopalles kan — als zij wil.
aangestoken: In de
te ze de linten van
half donkere kamer
haar slaapmuts on'was alleen zijn hoofd goed te onder- ier de kin en stapte eerst op
scheiden. Soms bewogen zijn voeten ien stoel en dan in bed. De krukonrustig over de mat en trok hij met stoel stond met de leege armen, ze
z'n schouders.
lag er naar te kijken en rees weer op
Zachtjes an mindert ons uusouwen, om er haar kleeren in te leggen. Over.
zei hij, alsof Arend zijn zoon was ge- de leuning hing haar keurs en haar
weest. — Of ze achtez de meulen legge kousen lagen op het kussen. En er was
of ieversten weune, ze bin weg.
geen verschil in den half donkeren
Zo is dat, buurman. Maer achter de uus, of Simen's buis en broek er lagen.
meulen kai je d'r nie meer mee prate.
(Uit: „Jikkemien", door Dignati

Jikkemien rees op om de lamp aan

Bobbertz. Uitg. Callenbach.)

ch, waarom zou ik komen. Die bedrijfsbijeenkomsten zijn toch allemaal hetzelfde! Aldus
O
een journalist van een Nederlandsen dagblad, die

uitgenoodigd werd om een bedrij f sbij eenkomst, waar
Woudenberg sprak, bij te wonen. Daarmee was die
journalist er echter gloeiend naast, want hoewel wij
den leider van het N.A.F, reeds op tallooze bedrrjfsbij eenkomsten vergezelden, nooit was er ook maar
één hetzelfde. Inderdaad, Woudenberg spreekt steeds
. in denzelfden geest. Dat kan immers niet anders!
Maar de omgeving, de stemming der werkers en zooveel andere factoren verschillen op elke bedrijfsbijeenkomst.
Dat bleek weer duidelijk in de afgeloopen week op
de onderscheidene bedrijf sbijeenkomsten,, waar Woudenberg de vraagstukken van dezen tijd aan de orde
stelde.
H'i sprak vooühet personeel van het dagblad „De
Tijd" te Amsterdam. Is er wel één bedrijf waarin het
verschil tusschen het liberaal-kapitalistische systfem en het nieuwe naar den geest- der socialistische volkseremeenschap geleide bedrijfsleven zóó op
den voorgrond treedt, dan juist in het krantenbedri.if? In weerwil van het feit, dat men zoo prat
placht te gaan op onze hooggeroemde „persvrijheid",
was de krant in het oude systeem immers niets
anders dan een instrument in de handen van bapaalde belangengroepeeringen. Of die belangen nu
van een kapitalistische, politieke of cbnfessioneele
groep waren doet weinig ter zake. In elk geval was
de „Vrije" journalist van zoo'n krant met handen en .
voeten aan die groepsbelangen gebonden en wee de
journalist die het waagde aan de belangen, welke
zijn krant voorstond, te tornen..

Waar

WOUDENBERG
sprak in Nederiandsche bedrijven
Daartegenover staat thans de krant niet als
dienaar van een bepaalde belangengroep, maar ais
dienaar_ van het algemeen belang, als opvoedeï en
voorlichter der volksgemeenschap. Daarom was het
zoo verheugend, dat Woudenberg- in de gelegenheid
gesteld werd, den strijd van het N.A.F, te midden
der werkers van het Katholieke dagblad „De Tijd"
te brengen. Vreemd waren vele klanken en begrippen
van Woudenberg's toespraak voor deze werkers niet.
Juist bij een krant ke'nt men de onderlinge lotsverbondenheid der werkers van hoofd en hand. Beiderlei arbeid is den gansenen dag gericht op het bedrij f sproduct: de krant. Neen, voor deze werkers is
de gedachte der bedrijfsgemeenschap niet vreemd.
Maar Woudenberg gaat verder en wijst erop, dat
deze werkers zich, over confessioneele en politieke
groepen heen, met alle Nederiandsche werkers in één
front, het N.A.F., moeten vereenigen, ter wille van
hun geluk en het geluk hunner kinderen.
In Haarlem sprak- Woudenberg in twee aanverwante bedrijven, t.w. de Hoïland-Nautic werf en de
Machinefabriek der N.V. v/h Gebr. Figee. Hoewel

aanverwante bedrijven, waren de bedrijfsbijeenkomsten zeer verschillend van aard. Bij de HouandNautic een groote gezellige en goed ingerichte- canttne, waar, voor het begin van de toespraken, een
bedrijfsorkest vroolijke muziek door de ruimte stuwt,
Zingend marcheeren een 30-tal jongens van den bedrijfsjeugdscholingscursus naar binnen en stellen
zich ter weerszijde van het spreekgestoelte op. Kortom, hier is, zooals Woudenberg in het begin van zijn
rede zeide, de eerste vorm van een bedrijf aanwezig,
zooals hij ;n .een sociale volksgemeenschap behoort
te zijn.
Is het~een wonder, dat de geest van deze bedrijfsbijeenkomst hier beter was dan bij Figee, waar de
sociale toestanden nog niet zoo ver gevorderd waren,
en waar eenige verblinde werkers de bijeenkomst
stiekum trachtten te verstoren? Deze werkers zien
nog steeds, zooals Woudenberg onlangs in een radiopraatje over den Socialen Voorman zei, door dien
bril, welke hun tijdens het liberaal-kapitalistische
systeem behendig op den neus was gedrukt, ten gevolge waarvan zij het bedrijfsleven nog steeds al»
een gedwongen strijd van werknemers tegen werkgevers zien.
Of Woudenberg zich boos maakt over deze verblinden, of zich door hun pogingen laat ontmoedigen? Integendeel! Hij weet deze werkers slachtoffers
van een vermolmd systeem. Hij wil juist dezen hun
zelfrespect teruggeven. Hun optreden spoort hem
eens te meer aan den strijd van het Nederiandsche
Arbeïdsfront voortdurend en onvermoeid voort te
zetten. Geen pogingen kunnen hem en zijn mede- '
werkers daarvan weerhouden, want: het Arbeïdsfront
marcheert!
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S A L O N - , HUIS- EN S L A A P K A M E R S
Uit voorraad direct leverbaar — Reiskosten worden vergoed

WET LAATSTE

ALLE?

HUMO

Onderwijzeres: „Stel je nu voor, . dat
Jantje van Buren zag, dat een andere
jongen een ezel sloeg en, dat hij hem
dit belette — van welke deugd zou Jantje
«fen blijk geven?" '
Jantje's ergste vijand: „Broederliefde,
tof f rouw!"
De verontwaardigde pensiongast sprak
op een kwaden dag de hospita aan.
„Mevrouw Schraalhans", zei hij, „ik
ben hier nu veertien dagen en ik heb
nog maar steeds geen zeep bij mijn
waschtafel."
„Zoo, maar ju hebt toch een tong, nietwaar?" antwoordde de hospita scherp.
„Zeker", meende de' gaste, „maar ik
ben nou toevallig geen kat, ziet u!"
Oude dame \ voor de zesde maal):
.JBent u er. zeker van, dat deze tram
maar de Houtstraat gaat?"
Conducteur: „Ja, mevrouw."
„Wilt u mij dan even afzetten bij
M». 146?"
„Zeker mevrouw, en moet ik een of
tweemaal bellen?"
Chef: „Ik geloof, dat je dit jaar niet
éene fout hebt gemaakt, Smit, en daarom zal ik je salaris verhoogen met vijftig
gulden."
Boekhouder: „Pardon mijnheer, maar
ik'geloof, dat ik toch één fout heb gemaakt."
Chef: „Zoo, welke dan?"
Boekhouder: „Ik dacht, dat mijn verhooging minstens honderd gulden zou
bedragen!"

DE MISLUKTE SALOMO
Men kent het beroemde verhaal
omtrent Salomo's vonnis en roemt
daarom nog steeds de wijsheid van
den bijbelschen vorst.
Nadien hebben meerdere rechters
met meer of minder succes geprobeerd het vorstelijke voorbeeld te
volgen.
Zoo deed onlangs ook een Ameri-,
kaansche rechter.
Hij kreeg een geval van diefstal te
behandelen, waarbij de beschuldigde
zijn hand door het openstaande raam
had gestoken en eeniije voorwerpen
van waarde ontvreemdde.
De rechter achtte zijn schuld overtuigend bewezen.
Doch de advocaat beschómode zijn
cliënt als onschuldig.
„Ziet .u, -mijnheer de rechter", zoo
redeneerde hij, „mijn cliënt is heelemaal niet in het huis geweest, zijn
arm en niet hij is de schuldige. Zijn
arm is door het venster gegaan, zijn
arm is in het huis gekomen, zijn arm
heeft
gestolen, zijn arm is dus
schuldig, mijn cliënt niet, die gaat
vrij uit."
De rechter ging op die redeneering
in en onder gelach van het publiek
concludeerde hij.
„Aannemend, dat het waar is, wat
de advocaat van den beschuldigde
beweert en dat de arm en niet de
man: schuld heeft, dan veroordeel ik
den arm tot een half jaar gevangenis-

SPREEKWOORDEN
GEZEGDEN

KORT AANGEBONDEN ZIJN.
d.i. niet veel speelruimte hebben,
maar spoedig aan het einde van
si-jn geduld zijn, dus weinig gevoel
voor humor, spoedig boos worden.
Oorspronkelijk moet dit gezegd
zijn van nijdige, kwaadaardige
honden, aan welke men belet een
groote ruimte onveilig te maken, en
die daarom aan een kort touw aan
hok of een paal gebon'den zijn.

VOOR DE JEUGD

straf. De man moet dan maar zien
hoe hij 't met zijn arm vindt."
De „man" vond het met zijn arm,
want zonder iets te zeggen stroopte
hij z'n mouio óp e n . . . bond z'n
kunstarm (zoo'nmodern voorbeeld van
mecaniek) ai en legde\ dit voorwerp
op de tafel voor den rechterstoel en
daarna ging hij weg.
De lachers waren ditmaal op zijn
hand en niet op die van den rechter,
den mislukten Salomo.

WIST U DAT?
VOGELS EN KLEUREN

Een pauw kan geen kleuren van
elkander onderscheiden. Men zegt,
dat vogels die overdag vliegen alles
helder rood-oranje zien Nachtvogels
zien alle dingen blauw en violet.
LEVENDE VENTILATOREN
Ieder mensen heeft zijn taak in
de wereld te vervullen. Hetzelfde
kan men zeggen met betrekking tot
de dieren, die ook ieder een speciaal
doel hebben na te streven: Zoo zijn
er in iederen bijenkorf* bijen, wier
taak het is, door hun vleugels snel
op en neer te bewegen, den korf te
ventileeren.

Gemakkelijk raadsel:

.EN
HET LEEUWENAANDEEL
HEBBEN.
,ln dit geval matigt een machthebbende zich het heele bezit van
iets aan, in plaats van het naar
reeht en billijkheid met anderen te
deelen; ook het grootste gedeelte
van iets hebben. De uitdrukking is
ontleend aan de 258ste fabel van
Aesopus. Verschillende dieren gaan
met den leeuw op jacht en spreken
o/,' dat ieder een gelijk gedeelte
van den buit zal krijgen. Als eindelijk een hert gevangen wordt in
het net van de geit en meit tot de
verdeeling zal overgaan, behoudt
de leeuw alles voor zicJi.

Knoop het in Uw oor!

kort verhaal

M'n beste neven en nichten.
Natuurlijk: er zijn heel wat verzachtende omstandigheden aan te voeren. Er
waren neven en nichten, die de bedoeling van de Kareltje Kraan-prijsvraag
niet al te best begrepen en het voornaamste bezwaar was misschien, dat de opgave
wel. wat moeilijk was. Dat vond ik zélf
tenminste ofschoon de tekenaar mij er
hartelijk om uitlachte en beweerde, dat
het er juist heel dik bovenop lag, wat,
Kareltje deed. „Dat zie je toch aó!" beweerde die.
Nu doet het me aan de éne kant groot
genoegen, dat ik er een -betere kijk op
had, dan de man met de tekenstift, maar
aan de andere kant vind ik het Riet prettig, dat er blijkbaar zó veel neven en
nichten waren, die niet alle oplossingen
vonden en die daarom niet. durfden inzenden. Dat was jammer, ofschoon er ook
neven en nichten waren, die toch inzonden, al hadden ze maar één plaatje gevonden. Dat was verstandig. Al-met-al
heb ik heel wat werk aan het uitzoeken
van de beste inzending, zodat ik volgende
week de prijswinners wel zal vermelden.
Als je de tekening compleet ziet, zeg je:
dom van me, dat ik het niet zag! Voor
dit keer geef ik een

Onderstaand hokje zó in te vullen, dat
op de eerste regel een dag in de week
staat; op de tweede een vrucht; de derde
een jongensnaam, de vierde een ander
woord voor bescheiden, gering, ootmoedig; de vijfde: vruchten, die niet zuur
mogen zijn; de zesde een plant waarvan
de stengel als groente wordt gegeten en
op dfc zevende regel weer een" jongensnaam. Hier is het hok:

Een ploegh die werckt, blinckt
Maer "t stille water stinckt.
Vader Cah.

Arbeidslied
Er is geen biijder slag,
geen vaster tred,
göen harder wet
dan elke arbeidsdag.
Een schponer lied
bestaat er niet
dan wat geschiedt
op elk gebied
in één zoo'n arbeidsdag.
'Wie werkt omdat het moet,
waar' beter dood,
hij eet zijn brood
met een ontstemd gemoed.
Hij ziet geen vuur;
een blinde muur *
is hem 'de duur
/an ieder uur
in één zoo'n arbeidsdag.
Geen vorst heeft zooveel macht
als wie gezond
in 't Arbeidsfront
vertrouwt op eigen Jcracht.
Een lied ruischt aan:
de hamers slaan,
de zichten gaan
door 't wuivend graan
in één zoo'n arbeidsdag.
George Kettmann Jr.

Een ingenieur heeft een soort robotvrouw geconstrueerd, welke „ja" en
„neen" kan zeggen en, volgens den
uitvinder, „geheel op één levende
vrouw lijkt". — Als dat alles is, wat '
zij zegt, lijkt zij heelemaal niet op
een levende vrouw!

«j/oor dit gemakkelijke raadsel, waarbij
Ron en Reg mij weer kunnen helpen,
loof ik twee hoofdprijzen uit en vijf
troostprijzen. Aan de slag en tdt'dé volgende week! Inzenden zo spoedig mogelijk, in elk geval vóór 6 Augustus aan.
OOM NIEK,
f Postbus 100, Amsterdam-C.

Naar men ons bericht woont er in
Antwerpen een man, die een gewicht
van bijna een halve ton op zijn onbedekte voeten kan dragen. — De
natuur schijnt • bezig te zijn den
idealen tram-passagier te scheppen!
„Er zijn geen twee menschen, die
hetzelfde denken," zegt een schrijver.
— Behalve als zij een huwelijkscadeau koopen.
)

WAT KARELTJE KRAAN DEED
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