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De Nederlandsche werkers en de groentenvoorziening
Schreven we de vorige
week over den zwarten
handel in brandstoffen,
ook met de groenten is het
.thans weer mis!
i
Er zijn er, die vragen,
wat de redactie van hef
orgaan van het N.A.F,
eigenlijk met de levens-middelenvoorziening van
ons volk te maken heeft.
Naïve vraag! Hoe kan ons
volk arbeiden, hoe kan de
Nederlandsche werker zijn
volle arbeidsprestatie leveren als hij niet voldoende te eten krijgt? En wie
is meer aangewezen om
voor zijn rechten en tegen
misstanden op dit gebied
ih het krijt te treden, dan
juist het Nederlandsch Arbeidsfront! Is dit niet het
aangewezen lichaam om
zijn levensbelangen te verdedigen, waar deze worden
geschaad? Is het dus ook
niet „Arbeid", dat getuigen
moet van de noodzakelijkheid, dat met harde hand
zal worden opgetreden
tegen den zwarten' handel,
die langzaam maar zeker
de Nederlandsche volksgemeenschap tot een chaos
dreigt te doen verworden?
Wij zijn heusch niet
voornemens, ons dood te
staren op allerlei fraaie
principes en theorieën en
daarover dorre, langdradige artikelen te publiceeren,
en de practijk dés levens
uit het oog te verliezen!
Als het ons ergens om ,te
doen is, dan is het juist om
de practijk. De theorie kan
ons gestolen worden, alSi
zij geen grondslag van
practisch handelen is. De
practijk zegt ons, dat de
w-erker, die van een bescheiden loon moet rondkomen en die zich als gevolg van den oorlogstoestand, ±och al vele beperkingen moet opleggen, in zijn levensbelangen
wordt geschaad, als niet veel en veel krachtiger tegen den zwarten handel opgetreden wordt.
Zeer zeker — de levensmiddelenvoorziening i's niet de taak van het
N.A.F., en ook de contróf^ op de nakoming der distributiebepalingen
behoort daar niet toe. Daarvoor zijn andere instanties aangewezen.
Sitaatsinstanties. Deze instanties op den noodtoestand te wijzen, waarin
het arbeidende volk, als gevolg van den steeds varder woekerenden
zwarten handel in alle mogelijke.levensbenoodigdhe'den langzaam komt
te verkeeren, behoort zeer zeker tot de taak van het N.A.F. E'n tevens
behoort het daartoe, deze instanties pp haar tekortkomingen te wijzen.
In den tegenwoordigen Staat draagt iedere persoon en iedere .ambtelijke instantie veranticoordelijKheid. Verantwoordelijkheid voor de
resultaten, die zij met hun arbeid bereiken. Als dez^r resultaten zóó

erbarmelijk zijn, dat de
levensbelangen van het
werkende volk ernstig worden aangetast, zouden de
naast betrokkenen daar
dan niet op mogen wijzen?
Heeft dan juist de redactie van „Arbeid" hier dan
geen taak, temeer, als de
betrokken autoriteiten
haar brieven tóch maar
onbeantwoord la-ten?
Wéér staan in de groote
steden de huisvrouwen
uren lang in rijen voor de
winkels, om te probeeren
groenten te krijgen. Wéér
gebeurt het tal van
malen, dat zij onverrichterzake weer huiswaarts
moeten. Wéér verkoopen
de tuinders tegen hooge
prijzen buiten de veiling
om. Wéér krijgt, wie veel
geld heeft, voldoende om
zich- van winterprovisie te
'voorzien en zijn kelder te
vullen, met geweckte groenten, terwijl de 's avonds
moe thuiskomende Nederlandsche werker ze niet op
zijn tafel vindt. En weer
doet de gehuichelde verontschuldiging, waarmee
tegenwoordig de smerigste
praktijken worden goedgepraat, opgeld, dat wanneer
,de producten van het land'
maar niet naar de veilingen worden gebracht, zij
in ieder geval niet „den
verkeerden kant uitgaan",
^zooals het dan heet.
Voor den Nederlandschen
w/e^
,ar gaan zij wel
„den verkeerden kant" uit,
den kant namelijk van de
zelfzuchtige, rijke hamsteraars.
Onze teekenaar brengt
in beeld, wat het gevolg is
van het passeeren van de
veiling door de producenten. Tusschen het land en
de bevolking der groote
steden is een muur opgelucht, waardoor slechts de veiling een doorgang
vormt. Indien te geringe hoeveelheden daar doorheen gaan, moet de
bevolking der groote steden wel onder een tekort lieden. Dit is thans
weet het geval. .En het is hiertegen, dat wij met kracht opkomen!
Namens de gedupeerde werkers, namens hun vrouwen, die, wanhopig,
al het mogelijke doen om hun gezinnen van het noodige voedsel te kunnen voorzien en d^ie daarin toch niet kunnen slagen, protesteeren wij
met klem tegen de instanties, welke het ook zijn rnogen, die volgens
de ervaring niet In staat blijken hun taak te vervullen op de wijze, die
hot volk met recht van hen verlangen mag.
De voedselvoorziening is niét de taak van het Nederlandsch Arbeidsfront, en de controle op de uitvoering der distributiebepalingen evenmin.
Zeer zeker! Maar juist daarom moeten wij onze stem verheffen., wanneer andere instanties op dit gebied in gebreke blijven.

week het aantal aanmeldingen,
dat van de vorige week weer overtreft. De Nederlandsche werkers
vinden den weg naar het N.A.F. —
het Nederlandsch Arbeidsfront
staat recht en fier als een krachtige jonge kerel in den stoftn dezer
tijden; gereed de nieuwe, socialistische samenleving te bouwen!
Gij weet, dat het zoogenaamde
Generaal Pardon door mij tot eind
September is verlengd. Wat beteekent dit Generaal Pardon? Dit, dat
de arbeiders* die gehoor gaven aan
de influisteringen van boosaardige
belanghebbenden en na 15 Juni
1940 als lid van hun vakbond hebben bedankt, als gevolg waarvan
zij al hun door jarenlange corrtributiebetaling verworven rechten
prijsgaven, deze rechten weer kunnen herwinnen, door zich thans
nog als lid van het N.A.F, op te
geven.

(Foto A.P.)

WOUDENBERG:

De poging is geslaagd!
Thans, tien weken na de oprichting van het Nederlandsch Arbeidsfront, kan ik met vreugde
verklaren: de poging is geslaagd!
Wat waren' er een pessimisten!
'Wat waren er velen, die tot op een
haar na wisten te berekenen, dat.
het Nederlandsch Arbeidsfront absoluut niet slagen kón. De gedachte, aan samenwerking tusschen
werknemers en werkgevers^ gedachte aart een gemeenschapsorgaan, zoo beweerden zij, was,'
voor Nederland althans, een onmogelijkheid. Tientallen van jaren
lang had er tusschen 'deze bevolkingsgroepen strijd geheerscht.
Zou 'het dan nu mogelijk zijn,
dezen strijd te doen verkeeren in
samenwerking? Zouden werkgevers en werknemers tezamen, ondernemingsgewijze één front van
den arbeid kunnen formeeren?
Een dwaas, die dit verwachtte!
Zoo dwaas echter was ik. Zoo
dwaas waren mijn naaste medewerkers. Zoo dwaas óók zijn echter
honderdduizenden arbeiders gebleken! En deze arbeiders zijn
heusch geen pietluttige slappelingen, die met gebogen hoofd aansjokken achter ieder, die zich te
eeniger tijd als hun leider opwerpt. Integendeel, het zijn jongens van Jan de Wit, kerels van
Stavast, mannen, die weten wat
strijd is en wat het beteekent,
lange jaren achtereen offers te
brengen voor een ideaal. Het zijn
er tienduizenden uit de oude moderne vakorganisaties, uit de vroegere katholieke werkliedenvereenigingeii, ait de protestantsch-christelijke vakbonden van voorheen, Zjj,
die vele jaren achtereen een hard-

nekkigen strijd hebben gevoerd,
zagen de laatste jaren al reeds
duidelijk in, dat deze strijd niet
tot het gewenschte doel voeTen
kon. Naar den geest waren zij
reeds lang van hun vroegere
ideeën en van hun vroegere leiders
vervreemd.
En toen ik hen dus op l Mei heb
opgeroepen, een nieuwen weg te
gaan, nu de oude onbegaanbaar
werd en ik hen op dien nieuwen
• weg ben voorgegaan, zijn zij —
het is met vreugde en voldoening,
dat ik het thans kan constateereii
— mij gevolgd. O zeker, gedurende
de eerste weken,, was het nog
slechts schoorvoetend. Hoe krachtig was de laster niet en hoe zeer
probeerden de machten van het
verleden de Nedfirlandsche werkers
niet terug te houden van den weg,
waarlangs zij eindelijk tot een
nieuwe toekomst zouden kunnen
geraken. Het is geen wonder, dat
vele Nederlandsche arbeiders, bedachtzaam van aard en niet gewend om over een nacht ijs te
gaan, eerst nog eens goed overlegden.
Maar hun gezond verstand zei
hun, dat de voorlichting, die het
Nederlandsche Arbeidsfront hun
gaf, juist was. Hun nuchtere zin
voor. de werkelijkheid bracht hen
tot de overtuiging, dat zij het
jarenlang gekoesterde ideaal door
middel van het Nederlandsch Arbeidsfront tenslotte toch nog zouden kunnen bereiken. En zoo heeft
zich het merkwaardige verschijnsel
voorgedaan, dat de stroom van
nieuwe leden na enkele weken
steeds krachtiger aanzwol. Op het
oogenblik is het zoo, dat iedere

De gelegenheid hiertoe bestond
tot l Juli j.L, maar is, zooals ik
zei, verlengd tot l October. Onze
vijanden — dit zijn dezelfde elementen, die altijd de vijanden der
arbeiders geweest zijn — verklaarden hoonlachend, dat dit een bewijs was van onze zwakte. Ik heb
voor deze bewering slechts een
meewarig glimlachje over gehad.
Wie even nadenkt, moet beseffen,
dat alleen, wie innerlijk sterk is,
zich veroorloven kan, tegenover
zijn vijanden zwak te schijnen. Het
Nederlandsch Arbeidsfront was op
l Juli j.I. innerlijk en uiterlijk,
door geest en aantal reeds zoo
krachtig, dat het zich dit besluit
tot verlenging van het Generaal
Pardon kon veroorloven. Neen, dit
is geen bewijs van zwakte! Het is
een bewijs, dat ik mij, als Leider
van het Nederlandsch Arbeidsfront, onverbrekelijk verbonden
voel ook met die arbeiders, die
zich, door gehoor te geven aan de

drogredenen van volksmisleiders,
met hun gezinnen een onherstelbaar nadeel dreigen te berokkenen.
Juist omdat ik weet, dat niet zij
zelve de schuld daarvan dragen,
juist omdat ik weet, dat vele van
hen niet tot het Nederlandsch Arbeidsfront durven gaan, juist omdat ik weet .dat op hen een stille
terreur wordt uitgeoefend door een
bedorven burgerij met haar handlangers, juist om deze redenen heb
ik het Generaal Pardon verlengd,
heb ik de poort nog korten tijd
open gehouden. En dat niet om in
deze paar maanden nu nog eens
een extra straffe propaganda te
gaan voeren om van dit Generaal
Pardon gebruik te maken.
Zulk een extra propaganda, uitgaande van het N.A.F., is niet meer
noodig. Ieder in den lande weet
thans wel wat het N.A.F, is, wat
het beoogt en welke de rechten en
plichten der leden zijn. Neen, het
N.A.F, heeft zulk een speciale propaganda niet meer noodig!, omdat
het thans vele tienduizenden geestdriftige propagandisten telt in zijn
eigen leden! Het is van de leden
zelf, dat er thans een geweldigen
invloed uitgaat op die werkers, die
nog terzijde zijn blijven staan. En
het is, omdat ik deze kracht niet
wil verlammen, dat ik de gelegenheid voor elk vroeger vakbondslid,
om zich met behoud van al zijn
vroeger verkregen rechten thans
als lid in het Nederlandsch Arbeidsf?ont te voegen, nog enkele
maanden heb opengehouden. Vijanden mogen hier over schimpen
— ik lach om hun machtelooze
woede.
Ik weet,, hoe groot de machten
zijn, die nog altijd hun invloed op
den geest van vele Nederlandsche
werkers uitoefenen. Het is mij bekend, hoe tal van geestelijke voorgangers hun invloed misbruiken
om eenvoudige arbeiders te weer-

Waar het recht RECHT wordt

H

et was hun alsof de hemel instortte. Nadat Gerrit het of f icieele, gele
couvert van den aangeteekenden -brief, dien vrouw Doedens 's morgens, voorvoelend het naderend onheil, met bevende handen van den
postbode had aangenomen, opengescheurd had en het blanke vel papier
had gladgestreken, "lag daaï het vonnis in al zijn onaandoenlijke gestrengheid voor hen. Was hun door de „Vereeniging tot Instandhouding van
het Landschapsschoon" medegedeeld, dat zij wegens „bezitsstoornis" voor
de onmiddellijke ontruiming van hun huisje hadden te zorgen. En begrepen zij, dat zij binnen afzienbaren tijd op straat zouden staan.
Maar waarom? Was hun bloote aanwezigheid dermate storend in het
landschap, dat de vereeniging, die zich' nu eenmaal het behoud dier schoonheid ten doel gesteld had, wel gedwongen w.ïs tot zulk een krassen maatregel? Och neen, daar zat het 'm niet in. Want zij waren niet anders dan
alle andere menschen in de streek, waar zij geboren en getogen waren. Zij
hoorden bij het' landschap, zooals het landschap bij hen hoorde. In schoonheid — en in leelijkheid. In goede — en in kwade dagen
Maar het zat
'm in Jan Eggens. Die zou z'n intrek bij hen nemen. Ze hadden lïet zoo
mooi uitgerekend. Gerrit Doedens en z'n vrouw zouden in het huisje wonen,
terwijl Ja"n Eggens het stukje bouwland, dat erbij hoorde, zou bewerken.
Veertien dagen geleden had Eggens het contract geteekend en nu deelde
een deftige advocaat, nadat eerst de vereeniging al een, dreigenden brief
geschreven had, mede, dat er niets van komen zou. Eggens was huurder.
Dus zou hij het ook bewonen. En de Doedens? Die mofesten maar zien,
waar zij terechtkwamen. Alleen niet .in het huisje^ dat aan Eggens was verhuurd. Nu was er niets meer aan te doen, schreef de advocaat — de wet
was op zijn hand
Als de nood op z'n hoogst is, is redding nabij. Gelukkig, dat de banden
van Gerrits fiets nog goed genoeg waren voor den langen tocht naar
de stad, waar h«t Bureau voor Rechtsbescherming van het N.A.P. gevestigd is. Daar vond hij een geduldig oor, dat aandachtig luisterde naar zijn
omstandige uiteenzetting. En toen hij tenslotte den weg naar huis aanvaardde, trilde er iets van vreugde in zijn hart. Niet, dat er al iets gewonnen was. Maar één ding wist hij: het bureau van het N.A.P. zou
voor hem vechten!
De advocaat wilde — zóoiets zit nu eenmaal in den aard van deze
beestjes — procedeeren. Daar kon hij nooit minder van worden. Won hij...
nou ja, dan had hij dat wel vooruit kunnen zeggen. En verloor hij... och,
dat gezanik met zoo'n keuterboertje... had hij .soms geen andere dingen
aan zijn hoofd? Maar zoover kwam het niet. Ons Bureau voor Rechtsbescherming slaagde erin — echter alweer niet eerder dan nadat vele ingewikkelde brieven over en weer geschreven waren — tot een schikking te
komen. Waarbij het er op neerkwam, dat de huur van Eggens werd ontbonden, terwijl Doedens de woning inhuurde. Met de bepaling, dat Eggens
niet alleen mocht k/>men inwonen, maar oob^het stukje land mocht bebouwen. Waarmede, practisch tenminste, alles 'bij het oude bleef. Een
doodsimpele zaak eigenlijk. Met een doodsimpele oplossing. Maar voor
het zoover was... de leider van ons bureau zou daar een boekje over kunnen opendoen!
Deze geschiedenis heeft nog een staart, we zouden willen zeggen, een
zilveren staart. Want van wie ontving ons Bureau voor Rechtsbescherming
dezer dagen een bedankbriefje met een rijksdaalder? Van Gerrit Doedens.
„Veel is .het niet", zoo schreef hij, „maar er kan bij ons niet veel af." En
of we die riks nu maar aan de Nederlandsche Ambulance wilden sturen...
't Is voor mekaar, kerel. En wel bedankt boor!
S. S.

houden, den eenig juisten stap te
doen en zich te organiseeren in het
N.A.F. Er zijn er, die aan dezen invloed weerstand weten te bieden,
die hem breken en die zich, hun
waardigheid als vrije menschen bewust zijnde, niet door ijdele drei- '
gementen van geestelijke machthebbers laten weerhouden, hun
plicht te doen jegens zichzelf en
hun volk. Ik weet echter ook, hoe
Vele duizenden arbeiders er zijn,
>n die streken van ons land. waar
deze invloeden in het bijzonder
machtig zijn, die niet den moed
hebben, daartegen in te gaan. Die
gehoor geven aan de smeekbeden
van hun vrouwen, die vol angst,
hun hemelsch heil te verspelen, in
aardsch onrecht willen berusten. Ik
weet hoe er velen zijn onder deze
arbeiders, die de stille hoop koesteren, dat het N.A.F. of de overheid
hen door ee» bevel en een 'verplichting den noodigen ruggesteun
zullen geven, om zich aan deze
geestelijke tirannie te kunnen onttrekken.
Er is alle aanleiding toe, te verwachten, dat vroeg of laat, deze
ruggesteun gegeven zal worden.
Thans, na 10 weken van onstuimigen groei en onvermoeiden arbeid
Weten wij, wie de kerels zijn, die
het N.A.F. schragen door hun moed
en door hun toekomstinzicht. Wij
hebben een overzicht van wie ondanks hoon en smaad durfden uitkomen voor hun beginsel, het beginsel van de volksche samenwerking voor één doel, Voor net beginsel der volksche arbeidsgemeenschap. Thans kunnen wij het ons
veroorloven ook zwakkeren in onze
gelederen op te nemen en ook hun
een kans te geven, die in • kleine
steden en dorpen en onder den invloed van het liberale burgerdom
en kapitalistische werkgevers van
het verleden onder den plak zaten
en zich. daaraan uit eigen kracht
öiet konden ontworstelen. Het:
N.A.F, zal dezen wellicht spoedig de
helpende hand kunnen reiken, door
gebruik te maken van bepaalde
ongelijkheden, door de overheid
te bieden.
Ik- zeg dit tevens tot vele leden
Van het N.A.F. Moet het — zoo
Vroegen velen van hen mij — nu
Weer net zoo gaan als vroeger?
kloeten wij nu weer ons alle mogelijke offers getroosten om het
klaploopers straks beter te doen
gaan? Moeten' groote groepen onVerschilligen én nalatigen nu weer,
Profiteeren van onzen arbeid?
Neen kameraden, dat moet niet.
Het Nederlandsche Arbeidsfront
staat. Het Nederlandsche Arbeidsfront heeft bewezen, met zijn
idealen op honderdduizenden Ne- •
derlandsche werkers een geweldige
aantrekkingskracht uit te oefenen.
In het Nederlandsche Arbeidsfront
komt de wil van het beste deel van
het Nederlandsche volk tot uitdrukking.
Het vangt zijn werk thans aan
in het belang der geheele Nederlandsche volksgemeenschap. Het
heeft er recht op, dat van overheidswege de belemmeringen uit
den weg worden geruimd, die door
duistere machten op zijn pad
Worden geworpen. Men moge dan
a
l officieel lid willen zijn of niet,
*^aar de tijd zal komen dat men
2
>ch niet langer zal kunnen ontdekken aan die verplichtingen, die
ïede^re Nederlandsche werker op
2
>ch nemen moet om, Hoor middel
Van het Nederlandsche Arbeidsfront, zijn volk sterk te maken.
Het N.A.F. staat .aan het begin
Van zijn grootsche taak. Het weet,
*at het frïl.
Het zal zijn tegenstanders machteloos weten te maken!
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Staalkaart der meerlingen
Wat men. tegen het N.A.F, meent te hebben
De leider van een belangrijk bedrijf, die in samenwitking met het N.A.F, al heel wat verbeteringen
voor de bedrij f sgenooten heeft aangebracht,
wenschte hen allen gaarne bij het N.A.F, aangesloten te zien. Voorwaar een begrijpelijk verlangen!
Want hoe kan een bedrijfsleider een werkelijke
arbeidsgemeenschap tot stand : brengen, wanneer
vele leden van zijn personeel bu ten de eenige organisatie blijven, die daarvan het kernpunt vormen
moet?
Dies zond hij zijn personeelleden een circulaire,
waarin hij hen opwekte, tot het N.A.F, toe te treden. Tevens vroeg hij daarin om, als men daar bezwaren tegen had, deze te vermelden
Het gevolg was de volgende staalkaart van de
meeningen der betrokken werkers.
Zaterdag j.l. overhandigde de neer S. mij uw scnrijven
d d l dezer, waarin u mij nogmaals opwekt voor aansluiting bij het N.A.F. .
In verband met hetgeen u in de derde alinea van bovenbedoelden brief-schrijft, meen ik goed te doen u te zeggen,
dat uw conclusie — althans te mijnen opzichte — niet
juist kan worden genoemd. Immers, mijn weigering
vloeide niet voort uit gemis aan vertrouwen, maar vindt
naar oorzaak in mijn geloofsovertuiging, die op positief
Christelijken grondslag is gebaseerd.
Indien het N.A.P. op dien grondslag was gefundeerd,
zooals vroeger onze Christelijke Vakorganisatie, dan zou
ik ongetwijfeld de eerste zijn geweest, die zich voor het
lidmaatschap zou, hebben opgegeven.
Naar ik meen, was vroeger niemand van het Kantoorpersoneel lid van een organisatie.
Reeds voordat ik in 1928 bij de N.T.F. werkzaam werd
gesteld, was ik lid van de Vereeniging van Christelijke
Kantoor- en Handelsbedienden en ik ben dat gebleven,
totdat deze organisatie werd opgeheven.
Daarmede heb ik dus wel getoond, niet mijn persoonlijk belang te willen dienen, integendeel, ik voelde mij
gedrongen mijn collega's, die werkloos werden, te moeten
steunen, zoowel moreel als financieel.
In die organisatie werd de Souyereiniteit Gods erkend
en daarom alleen kon ik daarvan lid zijn, want:
„Er is geen duimbreed op heel 't erf van ons mensehelijk -leven, waarvan de Christus, die aller Souverein is,
niet roept: „MLJN"!"
De souvereiniteit in eigen kring wordt in het N.A.P.
niet geëerbiedigd, daarvoor is zelfs geen plaats. Staat en
Maatschappij worden niet onderscheiden, maar vormen
een onverbrekelijk geheel.
Daarom zal ook de invloed van de overheid op het
N.A.F, zich in de toekomst meer en meer doen gevoelen.
,In het verleden kozen wij onze leiders en wel die voormannen, waarin we ten volle ons vertrouwen konden
stellen.
Hoe kan ik nu, die een positief Christelijke levensopvatting bezit, een leider van het N .A-F. aanvaarden,
wier beginsel in flagranten strijd is met mijn overtuiging?
Ik zou mijn geloof geweld aandoen.
En even getrouw als ik ben in de volbrenging van mijn
taak — waartoe ik mij krachtens mijn roeping ook ver. plicht acht — evenzeer ben ik getrouw aan Hem, Die door
. Zijn Bijzondere Openbaring in de Heilige Schrift ook voor
sociale kwesties het leven richting geeft.
Het N.A.F.- volgt die richting niet en daarom kan en
mag ik als Christen daarvan geen deel -uitmaken:

De ondergeteekende verklaart, dat hij niet wat gevoelt voor den bond in deze moeilijke tijdsomstandigheden.
Ik "heb mij tot nog toe niet aangesloten bij het

N.A.F. Omreden de Kerkelijke overheid ons zulks verbiedt.
......Ondergeteekende verklaart hierbij, dat hij nog nooit
georganiseerd is geweest en daar tot op heden geen
interesse voor heeft.
Naar aanleiding van uw schrijven d.d. l Juli j.l. deel
ik u mede, dat ik om principiële redenen niet als lid tot
het N.A.F, kan toetreden.

In antwoord op uw schrijven d.d. l dezer, betreffende aansluiting bij het Nederlandsche Arbeidsfront,
moet ik u mededeelen, dat ik overwegende bezwaren heb
om mij bij dezen bond te organiseeren.
Ik stel er prijs op u te verklaren, dat mij dit niet door
anderen opgedrongen is, doch dat dit geheel uit eigen
principe is voortgekomen.
Hierbij bericht ik u, dat ik, zoolang, de oorlog duurt,
geen interesse heb om mij bij een bond aan te sluiten.
in beleefd antwoord op uw schrijven van 1-7-42 deel
ik u mede, dat ondergeteekende Roomskatholiek is. Dat
zijn Hoóge Excellentie de Aartsbisschop van Utrecht het
lidmaatschap van het N.A.F, heeft verboden op straffe
van excommunicatie. Dat hij zich zoolang dit verbod niet
is ingetrokken, moeilijk bij het Ned. Arbeids Front kan
aansluiten.
Door teleurstellingen en ervaring geen interesse
meer om mij bij één bond aan te sluiten.
Op schrijven d.d. l Juli betreffende toetreding als
lid van het N.A.F, deel ik u beleed mede:
Ie. Ik niet wens toe te treden als lid
om reden:
2e. Als Katholiek is het verboden toe te treden,1 opgelegd
door de Kerkelijke Overheid, waaraan ik gehoor
geef.

'
Naar aanleiding yan uw brief d.d: l Juli 1942, deel
ik u mede, dat het mij niet mogelijk is, mij als lid van
het Ned. Arbeids Front aan te sluiten.
In antwoord op de door u gestuurde circulaires, kan
ik de Ondergetekende u mededeelen, dat in deze tijdsomstdndighedeni mij niet kan laten organiseeren. En sluit
mij niet aan bij het N.A.F. -

Hierbij deelt ondergeteekende u mede, dat hij geen
lid wenst te worden van het N.A.F
Wij vertrouwen u hiermede van dienst te zijn geweest
en teekenen,
Hoogachtend,
. N.V. Ned. Thermo-Chemische Fabrieken.

Het eerste antwoord is van iemand, voor wién
wij eerbied .kunnen hebben, al meenen wij tevens,
dat zijn argumenten geen van alle hout snijden.
In de aerste plaats mag de vraag worden gesteld,
waar in den Bijbel aan de christenen wordt bevolen, lid te zijn van een christelijke vakorganisatie. Hetzelfde is het .geval ten aanzien van het begrip „souvereiniteit in eigen kring" Dat heeft met
het christendom op zich zelf totaal niets te maken.
Groen van Prinsterer en dr. A. Kuyper hebben dit
het' eerst tot een onderwerp van politieke propaganda gemaakt. Maar hoezeer wij beide staatslieden ook weten te waardeeren: — dat zij hierin
Gods of Christus' wil zouden openbaren, dat kan
er bij ons niet in!
Overigens moeat-de schrijver van den aangehaalden brief eens moeite doen, op de hoogte te komen
tfan de organisatie van het N.A.F, en van de wijze,
waarop het N.A.F. de maatschappij wil ingericht
zien. Hij zou verwonderd zijn te ontdekken hoeveel
„souvereiniteit in eigen kring" — zij het dan op
een andere wijze dan dr. Kuyper deze opvatte —
hierin tot uitdrukking komt.
De meening van den briefschrijver komt tenslotte hierop 'neer, dat hij t.a.v. de organisatie' van
den arbeid niet met andersdenkenden wenscht om
te gaan of samen te werken. Hoe het dan mogelijk is, dat hij dan in dienst is bij een fabriek, die
toch óók niet op „positief christelijken" grondslag
staat, is ons een raadsel. Het een of het ander.
Men huldigt deze overtuiging, en dan zoekt ^men,
om te arbeiden, een „positief christelijke" zaak. Of
men arbeidt in een, laat ons zeggen „neutrale" zaak,,
waarin men met allerlei andersdenkenden samenwerkt voor een zoo goed mogelijk bedrijfsresultaat.
Dan echter behoort men reeds, daadwerkelijk, tot
een bedrij f sgemeenschap van verschillend denkenden en kan er toch moeilijk bezwaar tegen maken,
deze bedrij f sgemeenschap in het belang van de
zaak, van de personeelleden en van de volksgemeenschap uit te bouwen, mede door het N.A.F,
sterk te maken.
Dat de briefschrijver vroeg of laat voor een keuze
zal komen te staan, zal hij waarschijnlijk wel begrijpen. Want op den duur mogen dergelijke opvattingen toch het algemeen belang niet in den weg
staan.
Anderen zijn soberder in hun mededeelingen. Dat,
het N.A.F. allerminst een „Bond" is, schijnt bij
verschillenden nog niet te zijn doorgedrongen. Hier
ligt een taak voor den socialen voorman!
Iemand gevoelt niets voor het N.A.F. in deze
„moeilijke tijdsomstandigheden"! Dat juist hierin
het N.A.F. des te noodzakelijker. ,is om de werkers
tegen moeilijkheden te beschermen, is hem niet
duidelijk. Wij vreezen evenwel, dat de betrokkene,
bedoelt, de contributie niet te kunnen missen. In
dat geval doet hij goed, eens te overwegen, hoeveel duizenden dat wél kunnen en vroeger ook gekund hebben, die in heel ongunstiger omstandigheden verkeeren en verkeerden dan hij. Een beetje
solidariteit, kameraad!
Enkelen beweren, dat de Kerkelijke Overheid het
lidmaatschap van het N.A.F, zou verbieden. Dat is
beslist onj-uist. Ons is van een dergelijk vérbod niets
bekend, ïn het openbaar is het in geen geval gegeven, en waar wij niet gelooven, dat de betrokkenen het persoonlijk van den bisschop zullen hebben vernomen, moeten wij wel aannemen, dat lagere
kerkelijke waardigheidsbekleeders hun maar wat
hebben wijsgemaakt.
De overigen zijn geheel kleurloos in hun antwoord, of voeren principieele bezwaren aan. De
laatsten doen goed, het slot van ons antwoord aan
den eersten briefschrijver, die eveneens met principieele bezwaren komt, eens na te lezen. Wij willen daar nog aan toevoegen, dat wij voor hen, die
geen „principieele bezwaren" hebben om tot de
volksgemeenschap en tot het personeel van een in
het belang dezer volksgemeenschap arbeidende instelling te blijven behooren, ook geen principieele
bezwaren erkennen om deel uit te maken van de
sociale arbeidsgemeenschap des volks, die het N.A.F.
officieel toch is! Wie dit bedenkt, zal Inzien, dat
men hier met „principes" toch niet kan aankomen!
Zij, die doodgewoon niet willen of die „geen interesse" hebben, zullen goed doen, te overwegen, dat
in de tegenwoordige maatschappij algemeen belang
boven eigenbelang, en eveneens boven persoonlijke
voorkeur of tegenzin, gaat. Het Nederlandsch
Arbeidsfront vertegenwoordigt een algemeen volksbelang bij uitstek. Zónder het N.A.F, kan de volksgemeenschap niet den vorm krijgen, dien zij in het
algemeen belang hebben móet. „Geen interesse"
kan men zeggen tegen een reiziger in stofzuigers,
niet tegen een orgaan der volksgemeenschap, dat
een beroep doet op het gezond verstand en het inzicht der werkers.
Nóg eens — er ligt hier een schpone taak voor
den socialen voorman van dit bedrijf.
Een ontwikkelingsbijeenkomst voor^ de personeelleden zou zeker ook rfiet kwaad wezen!
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Arbeid van gehuwde vrouwen
in Frankrijk
D£ Fransche staatssecretaris voor den
Arbeid, Hubert Lagardelle, heeft in een
rondschrijven aan de prefecten' medegedeeld, dat de vroegere bepalingen ten
aanzien van de beperking van arbeid
door gehuwde vrouwen vervallen zijn.
Gehuwde vrouwen
mogen dus nu in
Frankrijk werken,
voor
zoover zij
geen mannelijke
arbeiders van hun plaats verdringen.
Verplichte oogstarbeid ia
Slowakije
Het Slowaaksche Bureau voor Voedselvoorziening vaardigde een verordening uit
waarin voor den duur van deiï oogsttijd
in Slowakije een algemeene arbeidsplicht
wordt ingevoerd. Deze arbeidsplicht heeft
ook betrekking op
paarden en landbouwinrichtiiigen.
Men heeft het voornemen arbeidskrachten, welke in
andere sectoren van
het bedrijfsleven
vrij komen, bij den
oogst in te schakelen. De minister
van Economische Zaken. dr. Medritzky,
richtte een oproep tot de bevolking,
waarin hij wees op het belang van den
oogst. De oogst is nu in vollen gang en
landbouwkringen rekenen vooral in Midden- en West-Slowakije op een goeden
middeloogst.

In het „Kwartier van den Arbeid" on
Zaterdag 15 Aug. a.s. van 18.15—18.30
uur over Hilversum II geeft de teider
van „Vreugde en Arbeid", J. A. v. d.
Werken, een uiteenzetting van het begrip
van de bedrijfsgemeeiischap
Zondagmorgen 16 Aug. 10 uur spreekt
H. J. Woudenberg voor den zender
Hilversum II.
^-~

Vaststelling van extra rantsoenen van arbeiders
in de werkverruiining
Het komt mij gewenscht vooi op de
thans geldende regeling inzake extra
rantsoenen voor tewerkgestelden in de
werkverruimmg de volgende toelichting
te geven
In de eerste plaats zullen de belanghebbenden er goed aan doen, niet uit
het oog te verliezen, dat de rantsoenen
voor de werkverruimmg weliswaar na
overleg met den inspecteur voor de
werkverruiming, doch overigens geheel
zelfstandig door den inspecteur vafi den
distributiedienst worden vastgesteld. Om
een uniforme en billijke "regeling te
krijgen en de vrij subjectieve beoordeeliiig van voorheen in het vervolg zooveel
mogelijk te voorkomen, heeft de Rijksdienst voor de Werkverruimmg aan den
Inspecteur voor de Werkverruiming, alsmede aan het Centraal Distributiekantoor een schriftelijke opgave doen toe-

komen, waaruit de waardeering voor hot"
werk naar de zwaarte ervan kan blijken.
Uitdrukkelijk wil ik er echter op wijze»,
dat het hier een -richtsnoer betreft van
de zijde van de werkverruimmg, en dat
' de normen, die de distributiedienst zelf
heeft,, gesteld, zeer scherp zijn.
Het is dus niet uitgesloten dat voor
naar onze meening zeer zwaar werk toch
slechts een difitributietoeslag van 50 pet.
wordt uitgekeerd. Het is niet mogelijk
hierin op het oogenblik eenige verandering te brengen, daar de toekenning tenslotte mede afhankelijk is van <è beschikbare rantsoenen. Wordt dus meer
zwaar werk verricht dan waarvoor extra
rantsoenen beschikbaar zijn dan moei
dit noodwendig leiden tot de vermindering van den toeslag. Ui* dit alles volgt,
dat verstrekking van rantsoenen uitsluitend naar de zwaarte van het werk
niet plaats kan vinden en dat ook niet
aan alle verzoeken lot verhooging van
het rantsoen gevolg kan worden gegeven. Slechts in die gevallen, waarin een
werkelijk zeer groot verschil in de
zwaarte van het werk en de grootte der
daarvoor toegekende extra ;antsoeneii
bestaat, kan gezegd worden, dat een
ka.ns voor de verhooging van het rantsoen bestaat. Wanneer zich een geval
voordoet, waarin het gestelde extra rantsoen ondanks naar de meenihg van den
belanghebbende-, toch te laag is. kan
overleg gepleegd worden met den vertrouwensman resp. met den Prov. Leider
van den Dienst Werkverruiming van het
Nederlandsche Arbeidsfront.
;H. R. KLIJN.
Bedrijfsgroepsleider Werkverruiming

WERKERS
van onzen tuct
Tusschen de hooge wanden van het groote drijvende droogdok kletterde
het driftige, rumoer van ratelende oikhamers. 'n Groote vrachtvaarder —
duizenden tonnen zwaar —, is geruischloos uit het water opgeheven en rust,
met deTciel op wat simpel opgestapelde stopblokken, meters hoog boven het
watervlak
Fn het dok hangt de zoute lucht van wég-lekkend zeewater, hal/vergane
schelpdiertjes. Flarden zeewier plakken nog aan de ruw-uitffebeten scheepshuid.
De hijschkranen, die als onwezeiüijk groote vogelgeraamten op de dokwanden staan, zicenken met ivijden zwaai, lompzjoare ladders door de
ruimte; staan dan weer als verstijfd om met vèr-uitgestrekten snavelkop.
den om- en ömdraaienden last in de diepte ai te. vieren.
Kleine menschenfiyuurtjes krioelen door elkaar bij het achterschip, waar
de gigantische vormen van schroef en achtersteven vreemd in de ruimte
hangen.
• De bankwerkers van de buite.nploeg strekken de armen hoog om de aanzwevende ladders naar de juiste plaats te dringen. „Viere bij!" 'n Bundel
planken wordt ladder op ladder gelegd — wat bij- en aangeschoven', dan
klimmen de mannen naar boven met gereeaschapzakken, en zware voorhmners.
De dokmannen scheren dikke staaldraden door buitenboord-hangende voetblokken en strikken de stropdraden om schuin-omhoog staande, schroefbladen. .Even strakdraaien. Houë zoo!
Op de groenbewierde opsluitmoer dameren reeds de dreunende slagen der
overhand^ gezwaaide voorhamers. Aan het geluid is te hoeren, dat de moer
los komt ,.Losse moer, vaste schroef.'" voorspelt Dirk de bankwerker, die al
zooveel schroeven van zeebootcn los en vast sloeg.
—Vit de gereedschapzakken komen de spij-blokjes en vullingplaatjes in alle
dikten. Voorzichtig stellen de mannen de lange spieën tusschen schroef-'
naaf en achtersteven; tikken even op de omgekrulde braamkoppen tot het
zaakje vast klemt.
„Nou maar efffe machte op 't seintje!" zegt Dirk. „We hebbe 'n blaasje...-'"
De wacht is op de andere bankwerkers die binnen in de tunnel zware
schoren zetten tegen de flens van de onwijs zware schroefas. Moppen staal
van honderden kilo's zwaar, moeten daar binnen klem gezet worden en dat
duurt nog wel even.
/
Dirk maakt het zich gemakke^jk op het brcede schroefblad, spuwt 'n keer
naar. beneden, en begint z'n maat Bertus in dq maling te nemen.
„Verdorie. Bertus, wat ben jij bruin geworde! Komt dat nou allemaal van
cLie vacantiereis? M,ot je toch lef voor hebbe om.zoomaar 'n heelen dag de
zee op te gaan! Braaf- zeeziek geweest?"
„Niks geen last!" lacht Bertus. ,,'n Pracht van 'n reisje gehad! 'k Wou,
dat ik er vandaag weer op uit kon f"
„Dat zal wel!" smaalt Dirk. ..Opzitte en pootjes r/eve en zoet luistere naar
de meneer van „Vreugde en Arbeid" die zoo mooi vertelle kan. Geef mijn
maar 'n ouwe klare met n rietje...!"
Bertus gaat er eens voor verzitten. „Net wat ie smoest: outee klare met 'n'
riet-je: En als 't kan. in het donkerste kroegje van heel de stad. 'n Beetje
over de tapkast hange en zwamme over Jantje en Pietje! Nee... nou niet
kwaad ivorde. Geef mijn maar 'n boottocht zonder rietje, oi mvt heele
rietvelde, da's ook goed Je kan 'beter over de reeling hange en de ivind door
je hare laten-kriebele..."
„Mot je ook lol in hebbe om heel den dag naar zoo'n plas water te gaan
staan kijkef" vindt Dirk.
„Da's zeker!" beaamt z'n maat, „Maar as je zelf niet in de gate heb hoe
mooi alles in de natuur is, dan moet j einaar es prate met iemand die wel
kijk op die dinge heeft, 'k Heb aan boord kennis gemaakt met 'n vent in
'n drollebroek. Die zei: dat moet je nou zóó es bekijke! En dan wees die
me, hoe 't licht over 't water speelde en hoe mooi of de witte wolke tegen
't blauw rorc den hemel stonden. Net ijsberge. zei die. Daar had jij es mee
motte prate! Toen 'we in Hoorn kioame, wist ie van alles te vertelle over wat
daar gebeurd is, honderde jare gelede, 't Was net of ie alles weer zag
gebeure uit de tijd van de groote zeehelden en zoo... 't Is verrekt iammer
dat je niet mee geiceest ben Dirk.' Wij moeste same..." .
Binnen tegen de scheepswand wordt een "roffel, geslagen. De schrozf^as is
geschoord...
Dirk, springt op. „Wij moeste same elk 'n voorhamertje neme, dan tikke
we same dat schroefje van de pen!" Eén...! Eens...! Twee...! Kleun...!"
, Ze ztcaaien de zware voorhamers rond m feülooze regelmaat Hun spieren
staan als strakke kodrden in de sterke ledematen. Precies gelijk bonken de
hamers op de blank-geslagen spie-koppen
Dan een knal... de schroef springt los. 'n Straal zeewater plenst uit de
losgekomen naa'f en .spettert op de stellingplanken.
„Dé's beter werk as zoo'n reisje met de school juf f rouw!" spot Dirk. ,-,Mijn
niet gezien in de rimboe!" Maar, zonder dolle... eh ivaar kan ik 'n kaartje
krijge voür de volgende boot? Ze flikke dat kunsie toch nog wel es 'n keer
zeker...?"
J. v. d. B.

Na ons overzicht van de vorige week
heeft het N.A.F, in het Noorden des
lands niet stilgestaan: een belangrijke •
bijeenkomst vond plaats in de g&rneente Winschoten waar de burgemeester, den heer Drenth, zélf aangesloten bij
het N.A.F., al het gemeentepersoneel had
opgeroepen. Alle gemeentelijke diensten
en instellingen waren gesloten en zoo
kon de propagandaleider uit Groningen
dan ca. 150 arbeidsk^meraden den uiteenzetting geven over de doelstellingen
van het Arbeidsfront: kon hij de gemeenschapsidee toelichten en duidelijk
maken, hoe alle arbeid dienst is aan het
volk, in tegenstelling met de liberaalkapitalistisch-marxistische opvatting en
die der confessioneelen. Aan het slot
deelde de burgemeester bij het sluiten
der bijeenkomst mede, dat men steeds
bij hem welkom was, hetzij ten stadhuiae, hetzij bij hem privé, wanneer men
iets naders omtrent het N.A.F, wilde
weten.
Ook in het centrum des lands begint
men zich thans te roeren: Vergaderingen
vonden plaats metr de personeelen van
het Stads- en Academisch Ziekenhuis, de
N.V. Cemsto en de Ond Pharin. Groothandel te Utrecht. In die van het Stadsen Academisch Ziekenhuis, waar het geheele verplegend en huishoudelijk personeel bij aanwezig was, was het o.m. de
directeur-geneesheer, de heer dr. Keyer
zelf, die -het woord voerde.
Op l Augustus vond eveneens te
Utrecht een bijeenkomst plaats van sociale
voormannen, die hier werden toegesproken door den provincialen leider van
het N.A.F., den heer A. Satony .en den
heer G. F. Kramer, vpor velen geen onbekende. De sociale* voorman werd hier
op zijn taak gewezen en het werk, dat
hem in het bedrijf als zoodanig wacht.
Eén der aanwezige voormannen nam
tenslotte eveneens het woord, waarin
deze o.m. zeide, dat hij, ofschoon reeds
24 jaar lid van de vakorganisatie, thans
tot de erkenning moest komen, dat de
organisatievorm van het N.A.F, de eenig
juiste' de ideale was. Hij besloot zijn
woorden met de opwekking: „Kameraden.
houdt het N.A.F, vast, ik weet nu. dat
wij op den goeden weg zijn." En dit is
ti^t besef, dat tot den Nederlandschen
werker overal in den lande, .doordringt.
De duizenden nieuwe leden zijn er het
bewijs van!
Behalve in Utrecht vonden bijeenkomsten met sociale voormannen fiv«peens plaats in Brabant en wel te BreTia
en te Tilburg, doch ook hier hetzelfde
beeld van een rotsvast vertrouwen en
een diepe overtuiging in datgene, wat
komen gaat: Een nieuwe arbeidsgemeenschap, waarin de werker het Recht ondervindt, dat hem als drager der volksgemeenschap, toekomt. •
iiiiiiiiiiiiHimiiiirlMimiimiiiiii

Waarom, mijn vriend... ?
Mijn kameraad, waarom zijt gij '
Zoo droevig en terneergeslagen,
En is uw aangezicht zoo star,
Alsof de Poolwind, Koud en bar,
U in zijn boeien had geslagen ...?
Ziet gij niet meer de zonneglans,
Het duizendvoudig lichtgef loiiker.
Op 't paarlend gras, op struik en
[heg,
Mijn vriend, mijn kameraad, kom,
[zeg:
Waarom verblijft ge in het .
[donker...?
Heeft soms de storm van dezen
[tijd
Cw moed gedoofd, uw ziel gebogen?
Gelooft ge niet meer in <len strijd
Voor vreugde, voor rechtvaardig[heid...?
Kom, kijk uw vriend eens in de
[oogen!
Kom,

hef het hoofd opnieuw
[omhoog
En laat u niet den moed ontvallen!
Kom, sluit u aan, en doe als wij,
Dan maken wij de wereld vrij,
En weer bewoonbaar voor ons
[allen...!
•
Ga mee, en sluit u bij ons aan.
Want niets kan onzen stormloop
[keercn ....'
Wij vormen saam het Nieuw
[Verbond
Van werkers in het Arbeidsfront
Die naar den Nieuwep Tjjd
[marcheeren ...!
B. B.

Van willekeur tot

REGELMAAT

Want zoo zou men
deze natte episode uit het
jonge leven van Jantientje het
best -kunnen noemen. Jantientje's
eerste kennismaking met Het water — open
water dan, want met leidingwater kwam ze al in
het eerste half uur van haar leventje in aanraking
— was een onvrijwillige. Toen de aardigheid van • het
zandforten bouwen er af was, trok Jantientje met haar
speelmakkertjes moedig naar den waterkant. Het Zandvoortsché strand maakte deze plotselinge moed van haar kleinste gasten meer mee. Bij laag water wierpen zij een geduchte
zandwal op (het is merkwaardig hoe gauw de strijd tegen
hef'water den Nederlander eigen wordt!) en dachten, dat de
zee getemd was. Maar langzamerhand trok-het water aan en
in dat water ontdekte Jantientje een alleraardigst bruinrood
doosje. Daarom, overwon zij haar jongen .afkeer van al die
nattigheid eri stapte op het doosje af, bukte zich en zou het
grijpen. Maar eensklaps kwamen er pooten uit het doosje en
de krab beende snel weg. Jantientje ook. Maar die was- niet
zoo vertrouwd met het natte element en viel prompt voorover.
Sindsdien was ze huiveriger dan ooit voor het water geworden.
Maar gelukkig had Jantientje een verstandigen vader, die van
meening was, dat men er in Nederland geen afkeer van water
op na kan houden. Zwemmen heeft twee kanten, het nuttige
wordt met hét aangename vereenigd. Dus moest Jantientje eerst
het nuttige bijgebracht worden. En pappie wees haar op verdrinkingsgevailen van jonge, kinderen, die spelenderwijs te
water geraakten en verdronken, omdat zij niet zwemmen konden. Dat maakte diepen indruk op Jantientje en als haar
pappie Zaterdagmiddag en Zondag zwemmen ging, da'h ging
ze mee, plaste wat rond aan den kant en keek niet een ernstig
gezichtje naar haar pappie, die zoo ver weg zwom, terwijl je
daar toch niet meer kon staan. En Jantientje is daar aan den
kant van het groote water haar pappie gaan .nadoen. Ze „zwom"
wel mét haar beenen veilig op den grond, maar voor haar
vader was dit onbestemde gespartel .toch een teeken dat hij
het wel eens met zijn dochter kon pröbeeren. En zoo zien wij
het tengere lijfje van Jantientje in een kleine reddingsboei. Het
is wel wat angstig vindt Jantientje, maar die boei en niet te
vergeten de sterke hand van pappie geven toch wel een
gevoel van, veiligheid. Bovendien staan de vriendinnetjes aan
den kant te kijken en dan moet je je toch van de flinkste zijde
laten zien. „Handen voor, knieën buigen!" zegt pappie geduldig. Gaat ze nu werkelijk vooruit? Zal ze nu gauw net zoo ver
kunnen gaan als pappie? Weet je wat akelig is? Als je water
in je mond krijgt. Maai' je moe.t je mond dicht houden!
Zoo komt er steeds meer lijn in Jantientjes gespartel. Binnenkort zal je Jantientje aan den kant van het „diepe" zien
staan. Een tenger meisje, maar in het water staat ze haar
mannetje. Het vele water in, Nederland is voor haar geen
gevaar meer. Jantientje's ,yadet kan gerust zijn. Hij heeft al
zijn vrijen tijd na vermoeiende arbeidsdagen aan Jantientjes
zwemlessen besteed. Kunnen alle vaders in ons waterrijke
vaderland zoo gerust zijn? Weten zij wel, — zooals Jantientjes
pappie — hoeveel menschen jaarlijks door verdrinking om het
leven kwamen? Weten zij, dat vele van deze slachtoffers gered _
hadden kunnen worden als zij hadden kunnen zwemmen?
Begrijpen zij, wat het peteekent iemand in verdrinkingsdood
te zien en geen reddende hand te kunnen toesteken? Weten
zij, hoe verkwikkend en gezond het zwemmen is na een flag
van hard werken? D.

'De rubber-bo<fi gaf Jantientje bij de eerste les nu niet wat
noemt vertrouwen.
Het is nog een heele toer oni je hoofd boven water te houden!
De ftevige hand van ^pappie echter gaf haar moed.
,,G« ik nu vooruit of niet?"
Pappie lacht... Blijkbaar gaat Jantientje wel vooruit!

Nadere Inlichtingen bij de plaatselijke
kantoren.

REIZEN EJ VACANTIE

Nieuwe zwemkaarten
Reizen naar Valkenburg
Doir het N.A.F. zullen nieuwe zwemVan 24—29 Augustus a.s. wordt van- kaarten worden uitgereikt. Ruil uw oude
bij de
uit Enschede een reis naar Valkenburg zwemkaart in voor een. nieuwe
1
georganiseerd Deelnemersprijs f 35.— Prov. en PI. Bur. van hfet N-AJ : en aan
per persoon (alles iribegr.). Programma: de kassa's der zwembaden. Binnenkort
Bezoek aan Gemeentegrot; Openlucht- alleen toegang tot de zwemuren op vertheater; Geulwandeling enz. Belangstel- toon van nieuwe zwemkaart.
lenden dienen zich' ten spoedigste op te
geven bij Molenstraat 46 te Enschede. Reddend zwemmen
Bovenstaande reis tevens van 31 Aug.
ZU, die zich hiervoor tnteresaeeren,
t/m 5 Sept. vanuit Rotterdam en Den kunnen
zich daarvoor opgeven bij het
Haag.
De deelnemersprijs vanaf Den Haag PI. of Prov. Bur. van het N.AJF. Deze
cursussen zullen uitsluitend gegeven
f 37.50; vanaf Rotterdam ƒ 36.50.
Aanmeldingen Den Haag: Vreugde en worden, waar door V. en A. wordt geArbeid-Inlichtingenbureau a d. Hofweg zwommen.
en Huygensstraat 10; te Rotterdam:
Rotterdam.
Heemraadsingel 163.
Begin October Vangen cursussen aan
In gymnastiek voor kinderen' vanaf 10
Boottocht vanuit Amsterdam
jaar en vo^r dames en heeren. RfoyttimlZondag 30 Augustus naar Enkhuizen. sche gymnastiek voor dames. Jiu-Jitsu
Vertrek om 8.30 vanaf steiger 6 De voor dames en heeren. Belangstellenden
Ruyterkade; terug circa 6 uur. Prijs kunnen zich vanaf heden aanmelden:
ƒ 1.25 p. p. (kinderen t/m 13 Jaar 80 Heemraadssingel 163.
cent). Voorverkoop :-Pr. Hendrikkade 49
en V. en A., Leidscheplein.
BREDA
Zwemmen

VOLKSONTWIKKELING
Excursies te Arnhem
16 Aug.: Streekmuseum Velp. Vertrek
9.45 uur v.m, van Velperplêin per tram
naar Velp Bezoek aan Streekmuseum,
daarna terug wandelen naar Arnhem.
Terug ca. 12.30 uur. Aan m. vooraf bij
Jansbuitensingel 17.
3O Aug.: Gemeentemuseum.
Excursies te Amsterdam
16 Aug.: 11 rMur v.m. Tentoonstelling
„Stad en Land" in Sted. Museum. Prijs
N-A.F.-leden 15 et. per pers. Plaats van.
samenk.: Potterstr. om 10.45 uur. Aanmeldingen en inlichtingen V. en A. Leidscheplein en Pr. Hendrikkade 49.
Deze excursie wordt herhaald op 3O
Augustus a.s.
NEEMT DEEL AAN DE AVONDSCHOOL
VOOR VOLWASSENEN OF AAN EEN
DER CURSUSSEN DUITSCH, ITALIAANSCH, È.H.B.O. ENZ!

Vanaf September zullen wederom
A.V.V.'s en curussen worden georganiseerd. De A,V,V. heeft als verplichte
vakken: Ned. taal en Kennis van Land
en Volk, terwijl eventueel ook les wordt
gegeven In rekenen en handschriftVerbetering. Lesgeld: ƒ4.— ^p. p. p. cursus voor N.A.P.-leden en ƒ 6.— voor
niet-leden.
Bij voldoende belangstelling zullen
tevens cursussefti Duitsch, È.H.B.O. enz.
gehouden worden. Men diene te vermelden, voor welke cursus men belangstelling heeft.
Lesgeld voor cursussen: ƒ 5.5O p. p.
per cursus voor NJV.F.-leden ep. ƒ 8.—
voor niet-leden.
De aandacht wordt er op gevestigd,
dat deze A.V.V.'s en cursussen in alle
plaatsen zullen worden georganiseerd,
waar voldoende belangstelling hiervoor
Is.
Aanmeldingen en nadere inlichtingen
bij de plaatselijke en provinciale N.A.F.kautoren.

r LICHAMELIJKE OPVOEDING
Zwemmen
In tal van plaatsen worden goedkoope
zwemavondeu gehouden voor leden van
het N.A.F. en huisgenooten.

{Roelof

\

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

Het ligt In. de bedoeling ook In Breda
te beginnen met goedkoop zwemmen,
met tevens gratis gelegenheid tot zwemmen leeren en wel op Maandagavond
van 8.45—9-45 uitsluitend voor de leden ^
van het N.A.F. en hun huisgeuooten.
De zweznavonden worden gehouden
In het Sportfondsenbad. De leden, die
zlcto hiervoor interesseeren, gelieven zich.
op te geven, bij den plaatselijken leider
van Vreugde en Arbeid, Achillesstraat
103, Breda.

Verlang
het zwart op wit.
„Een schriftelijk bewijs houdt den
prijs", zegt de voorzichtige zpkenman. Zoo ook een polis van '„De
Centrale", de levensverzekering
maatschappij voor Werkend Nederland. Die verzekert zwart op

wit dot Ge tijdig gezorgd hebt
voor den ouden dag en voor Uw

•gezin. Vraag eens om een gesprek

m

met een onzer agenten. Een passend advies verplicht U tot niets.

.DEVEMTRALE
Solide

Coulant

VERZEKERT WERKEND NEDERLAND
OE CENTRALE ARBEIDERS-LEVENSVERZEKERING

RUNSTRAAT 28

DEN HAAG

Cursussen
Voor het a.s. winterseizoen staan cursussen In Duitsch, Spaansch en Italiaansch op het programma.
Zij, die eich hiervoor interesseeren,
gelieven zich op te geven bij den plaatselijken leider van Vreugde en Arbeid,
Achillesstraat 1O3, Breda.

BOEKEN VAN E N E R G I E EN
DOORZETTINGSVERMOGEN
1. De Verovering van het Luchtruim door P. Thoene met een voorwoord van Frits Koolhoven. Van het
oude Griekenland met Ikaros, den
„vliegenden mens*, voert dit boek
ons naar de velen, die dóór alle
tijden heen als ideaal hadden: te
kunnen vliegen. Rijk geul. niet
foto's en oude prenten. Geb. ƒ 4.JO.
2. Avonturen op de Bodem v. d.
Oceaan. De bekende auteur Wllliamson vertelt in dit prachtboek
over zijn zeer interessante belevenissen als diepzee-duiker en -fotograaf. Met vele zeldzame diepzeeopnamen. Geb. ƒ 4.10.
3. Van Omroep -tot Televisie. "Het
wonder d«: aethergolven door Ed.
Rhein. sf
moderne wonderen
„radio" efi „televisie" voor een
ieder, ook den niet-deskundige,
glashelder behandeld. Bewerkt door
Willem Vogt: Met veel foto's en
illustr. Geb. ƒ4.10.

Gymnastiek
Die leden van het N.A:F., die zich interesseeren voor dezen tak van sport, gelieven zich op te geven bij den plaatselijken leider van Vreugde en Arbeid,
Achillesstraat 103, Breda.

Sportcursussen in de komende
maanden
De aldeeling lichamelijke opvoeding
organiseert in het seizoen 1942—1943
cursussen Jiu-Jltsu, gymnastiek (dames
en heeren). rhythmische gymnastiek
(alleen dames), boksen, in alle plaatsen, waar hiervoor voldoend» belangstelling bestaat. De deelnemersprijzen
zijn uiterst laag gesteld. Aanmeldingen
en nadere Inlichtingen bij de plaatselijke en provinciale N.A.F.-karitoren,

SCHOONHEID VAN
DEN ARBEID
Ten aanzien van ev. aan te brengen
bedrijfsverbeterlngen kan contact worden opgenomen met den socialen voorman.
Deze kan gebruik maken*van de voorlichting van onze vertrouwensadviseurs
en hun advies'In overleg met de directie trachten te verwezenlijken. Nadere
Ini.: Centr. Bur. Vr. en Arbeid, Amstel
224—226. Afd „Schoonheid van den
Arbeid", Amsterdam.

Citroen JUWELIER
Opgericht 1850 - Eigen Atelier

ALLE BOEKEN OP KEURIG PAPIER
GEDEUKT.

DEZE 3 PRACHTBOEKEN

meeetstgew SLECHTS / 1.50

Wij vragen voorts Uw aandacht voor onderstaande boeken van wilskracht en
avontuur, welke U eveneens volkomen zullen voldoen.
4. Naar de Eeuwige Sneeuw v. Trop. Nederland door Dr. A. H. Colijn. over de succesvolle expeditie naar het Carstensz-gebergte in Ned. Guinea.. Met veel foto's. Geb.
voorheen ƒ 5.15, NU ƒ 3.O5.
5. Met mijn Zeilboot de Aardbol rond door Alató Gerbault Een titel, welke voor
zichzelf spreekt. Met talr. 111. en een routekaart. Geb. voorheen / 3.65. NU ƒ 3.O5.
6. Met Hagenbeck in het Oerwoud door W. Munnecke. Een zeer spannend boek. Praal
en overvloedig geïll. Voorheen geb. ƒ 3.65, NU ƒ 3.05.
7. Naar de Achterhoek der Aarde door Dr. H. J. F. Bijlmer. Over de Minika-Expeditte
naar Nw. Guinea. Met veel prachtfotoV Voorheen geb. ƒ 4.10. NU ƒ 3.05.
8. Congorilla. Avonturen m. Pygmeeën en Gorilla's in Donker-Afrika. Rijk geïll. Voorheen geb. ƒ3.65. NU ƒ3.05.
9. Safari. Film] acht op groot-wild in Midden-Af rika. Met veel foto^s. Geb. voorheen
ƒ4,10, NU ƒ3.05.
10. Kampvuren langs de Evenaar. Het bekende boek van den vermaarden ontdekkingsreiziger en radio-verteller Dr. Paul Julien. Met een schat van schitterende foto's.
Geb. ƒ 5.15.
11. Uit de geheime archieven ' van het wereldbekende Canadese Politiecorps. „Politie
der Wildernis" en „Gerechtigheid In de Wildernis". In 2 banden. Totaal ƒ 8.—.
12. Met onze Kano naar Indië door G. en N. Entrop. Een pittig, avontuurlijk boek.
Rijk geïll.. Geb. ƒ4.10
13. Hollands Glorie, het bekende boek van J. de Hartog. Geb. ƒ4.70.
AL DEZE BOEKEN DESGEWENST BETAALBAAR MET ƒ 1. — of meer per maand
bij besteil. van ten hoogste ƒ 10.—, ƒ 1:50 p. mnd. bij ƒ 15.—, ƒ 2.— p. m. bij ƒ 20. — enz.

Franco verzending door geheel Nederland. Bestellingen uitsluitend te ricnten
aan:
Boekhandel H. NEU'SSEN,
Prinsengracht 627, A'dam.
Tel. 31791.
Postrek. 60092. Gem. Giro
N 2266.
Bij het bet. per giro of
postw. vermelde men :
.Adv. no. 7".

B O N
Onderget. wenst franco te ontvangen:
de boeken no
.,
Het verschuldigde ad. ƒ
/de Ie termijn ad
ƒ
*)
is door mij verz./wordt door mij met 10 et.. extra
als rembours op de zending betaald*)
•) Doorslaan wat niet wordt verlangd.
Naam en beroep:
Adres: .
...*....
...,.-....
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IYOOE ONZE
VROUWEN

'N

P R Al

'N Onze voeten in den zomer

Vaak hebben we 's avonds en ook wel
merk je dat niet overdag, last van onze voeten, vooral
Het is een be„Men
moet
zwijgen
of
dingen
zeggen,
die
zoo
direct,
en
kend feit, dat
's zomers. Des winters hebben we ook
ten tweede voor wel last, maar dan zijn het andere
vrouwen
meer
waarde
hebben
dan
het
zwijgen"
anderen, want euvels, waar we het te zijner tijd "''Over
Praten. En
waar draait
te ook zoo en
zuHen hebben. We geven hieronder
Waarom ook niet. Bovendien is het noodig zoo'n gezellig kletseiijtje op uit? Laten
enkele eenvoudige aanwijzingen, die door
°m te praten,_ als je kenbaar wilt maken we maar eerlijk zijn: op het bepraten en
iedereen kunnen worden toegepast.
Wat je denkt, 'kenbaar wilt maken wat er afkammen van anderen.
Geregelde voetverzorging iS even noodHet is nooit opbouwend zakelijk als tanden poetsen!
Ui je omgaat: alles kun
of versterkend, altijd het
je zóó naar voren brenLoop iederen dag minstens vijftien
tegenovergestelde. We be- minuten
gen: je waardeering voor
op de teenen; dit kunt u ongedoelen
het
misschien
niet
anderen en voor de ommerkt doen, te beginnen bij het aanaltijd
zoo
kwaad,
maar
standigheden en je bebij het naar de keuken loopen
ondertusschen 'is het wel kleeden,
Daerkingen, kortom, we
en
bij
het
theezetten, enz. Dit is uitkwaad.
Weten allen, «dat we dankvoor de voetspieren.
Zoo gaat het eveneens, stekend
baar mogen zijn, als we
Neem dagelijks een voetbad, het liefst
als menschen met elkaar voor
in de gelegenheid zijn ge*
het slapen gaan en warm en koud
praten, die het oneens afwisselend.
stèld onze spraakorganen
zijn! In het begin is het
te kunnen gebruiken.
Geen te kleine noch te groote schoemeestal goed, maar al nen.
En... wij praten veel!...
gauw is er één, die te ver
Sommige mannen beweren
De nagels der teenen r e c h t afknipgaat ; en dingen zegt, die
selfs zooveel, dat we kletden ander kwetsen en die p e n dus n i e t aan de hoeken weggesen!
je niet tot elkaar brengen, knipt, anders wordt het nagelbed bloot
Hebben ze daarin gelijk?
maar het tegenoverge- gelegd en bestaat er kans dat de hoeIn sommige gevallen: •
stelde bereiken. Dit wil ken ingroeien.
helaas ja! In andere geledere acht dagen de nagelranden losniet zeggen, dat men elkaar nooit eens
• Vallen weer niet.
• Toch is het "waar, dat er veel gekletst de waarheid mag zeggen of zijn meeiiing maken, dat verhindert dat de nagels
eens te kennen mag geven. Geenszins. Dit scheef groeien. Hierop moet vooral bij
Wordt en wat het verschil is tusscfcen
Praten en kletsen, behoeven we hier niet is juist nodig om tot een betere verstand- kinderen gelet worden!
Snijdt' niet aan eeltknobbels en lik' Uiteen te zetten.» We weten allen maar houding te geraken, maar het komt er
al te goed wanneer we kletsen. Wij voelen maar op aan wat men er mee voor heeft: doorns, laat dit liever door een vakman
heusch wel als het den verkeerden kant wil men opbouwen of afbreken, wil men doen, heeft u hier echter bezwaar tegen,
op gaat. We weten wel, dat het niet goed anderen helpen, of zoekt men zichzelf. Het doe het dan ' zelf, maar wees uiterst
5s om het te doen en toch houden we er is immers zoo'n kleinigheid om door een voorzichtig en nooit teveel eelt tegelijk
niet mee op, maar gaan er mee door, net fel woord een ander mensch pijn te doen. afsnijden.
Bij transpireerende voeten een paar
zooals je steeds maar door blijft eten als Het is zoo makkelijk om ten koste van een
je lekkere kersen hebt. Je eet en smult ander, door verwijten aan dien ander het druppels formaline in het waschwater
rnaar, je krijgt er vaak niet genoeg van eigen hart te luchten, zichzelf als het ware doen en de voeten wat poederen voor
en hoewel je merkt, dat je er mee op moet op te heffen aan een ander z/n verdriet, het bekleeden der voeten.
Volgen we deze eenvoudige regels
houden, eet je maar door. Het kan immers het is zoo eenvoudig anderen dingen te
zeggen, die lutht geven, maar waardoor dan zullen we bemerken dat we mingeen kwaad?
der
last
van
Neen, direct kaa het geen kwaad, maar men den persoon in kwestie een schok doet
onze voeten hebindirect zeker, en het wordt je pas duide- toekomen, die nooit teniet kan worden
'ben en
ook
lijk, als je de volgende dag er op een gedaan.
wat minder prikDit alles, het is zoo ontzettend jammer,
dringende, manier aan herinnerd wordt
kelbaar
zullen
en de schade ondervindt, die het steeds komt vaak bij ons, vrouwen, voor. Wij
zijn, want vergaan ruw om met anderer gevoelens, tertoaar dooreten je gedaan heeft.
moeide, pijnlijke
Zóó, en in ernstiger mate, is het ook wijl we het nooit dulden als men het ons
voeten dragen er
toet het „kletsen": als je eenmaal bezig zou aandoen. Wij weten veel te praten,
niet, toe bij om
bent, ga je maar door, van het ééne woord maar weinig te zwijgen. En toch is het
ons humeur in
komt het andere en zoo heb je, voor je zwijgen zoo'n_erg belangrijke factor in het
den juisten vorm
het zelf weet, te veel* gezegd. Dit teveel leven der menschen. Wij zijn verschillend
te houden.
fe ten eerste een schade voor je zelf, al geaard en leven toch samen; dit moet en
kan ook. Het kan,echter alleen goed worden,
indien we elkaar leeren
LICHAMELIJK EN GEESTELIJK
respecteeren en waaruitslag van onze prijsvraag
deeren en dit bereiken
Wie om zich heen ziet, zal herhaaldelijk jonge
Uit het groote aantal oplossingen, dat wij we niet door elkaar
vrouwen kunnen waarnemen, die weliswaar in
voor de onhandige huisvrouw ontvangen, maar alles voor de
lichamelijk opzicht „moeders" zijn, doch die In
blijkt steeds weer, dat ons blad'door een voeten te gooien wat
geestelijk opzicht aan h'et moederschap nog allerons op het hart ligt:
ieder wordt gelezen.
minst toegekomen zijn. Door de veranderde sociale
Niet alleen volleerde, „handige" huis- integendeel. Bovendien
verhoudingen en door de wijzigingen, die het
is
het
een
grove
aanvrouwen doen aan deze prijsvraag mee,
gezinsleven in de laatste jaren heeft ondergaan, is
matiging,
zichzelf
onmaar ook heel
het mogelijk geworden, dat de vrouw in lichamelijk
feilbaar
te
achten
en
veel meisjes en...
opzicht moeder is, maar in geestelijk opzicht een
anderen
het
verwijt
te
zelfs mannen. Dat
half-volwassene is gebleven, niet berekend voor
er zoo vele aan- maken, dat ze het
haar kostelijke, maar moeilijke en verantwoordeniet
zijn.
staande huisvroulijke taak. Daarom is het zeker geen dwaasheid
Er
zijn
dingen,
die
wen aldus blijk
met het oog op deze dingen te spreken van een
van
belangstel- gezegd moeten woropvoeding tot het moeder-zijn. ,
ling geven, is een den, omdat het de
Mr. Roei Houwink: Opvoeding
verheugend ver- atmosfeer kan zuivetot het ouderschap.
schijnsel. Zij zul- ren, maar er mag
nooit
iets
gezegd
worlen in de toekomst
zeker niet tot de den, dat niet gezegd
onhandige huis- mag worden, omdat er nu eenmaal een
vrouwen behoo- ongeschreven ijzeren wet bestaat, die
aangeeft wat geoorloofd is en wat niet.
ren.
> Het komt heel eenvoudig hierop neer:
De oplossing was als volgt:
De huisvrouw klopt het kleed terwijl de willen we opbouwen of afbreken! Zoeken
ramen wijd open staan. Bovendien heb- we den ander. of zoeken we onszelf?; Als
ben tal van lezeressen nog de opmerking we hieraan bij alles wat we zeggen denëemaakt, dat de huisvrouw met haar ken, dan kunnen we elkaar veel verdriet
Mej. V. te Z. — De nieuwe kousen
kleed te dicht op de bloemen staat, waar- besparen en meewerken om de samenkunt u het beste omgekeerd, dus den
leving
beter
fe
doen
slagen.
door die bloemen kunnen breken.
binnenkant buiten dragen. Het lijkt
Het kleine woordje „tact" kennen we
vreemd, maar u zult bemerken, dat
De prijzen allen. Het is zoo'n groot sieraad aan den
het u inderdaad meer voldoening
Me j. M. van Egmond, Bremstraat 75, mensch, vooral aan de vrouw, maar hoegeeft. Wij herhalen nog eens, uw
Utrecht, werd de prijs van f5.— toege- velen zijn in staat zich er mee te tooien?
kousen
nooit tegelijk met andere
kend.
Een wijsgeer heeft eens gezegd: „Wie
stukken wasscben en ook niet
De prijzen van ƒ 1.— werden toegewe- niet kan zwijgen, kan ook niet liefhebben".
strijken, dan zult u heusch niet
zen aan de dames G. Paber, Baart de la Dit is een groote waarheid en het loont
zooveel teleurstellingen meer onderPaillestraat 42 A, Groningen; M. J. van de moeite om daar eens goed over na te
vinden. We waren wel wat erg verWely, L.V.-straat 78, Hefceren; A. E. J. denken.
wend met onze vroegere kousen,
Brauckman, Meerlaan 90, Hillegom en
een beetje bereidwilliger er tegenBonke, Duinvlietstraat 115, Velsen-Noord.
over staan en u zult zien dat het
De prijzen zullen den dames in den m Geef dit blad na lezing aan l
meevalt.
«K>p van de volgende week worden toegezonden,
l uw ongeorganiseerde buren! g

Oe onhandige huisvrouw

FWEUNG

JONGE MOEDER
Toen alles stil viel na dien wreeden
[nacht
beving haar 's morgens wild aroom
als 't diepst voleinden van een
[droom,
waarop zij iedre lente had gewacht.
De zon speelt door heur donker
[haar
met schaauw van lome blaren;
Gordijnen aadmen op en neer, waar
zomerwind- door 't rozenraam komt
[varen.
\
Een zoete moeheid op haaf oogen
[daalt
lijk vlinders op een lauwe gaarde,
en als zij zacht zijn kleine hoofd
[het licht behaarde,
wat dichter tot haar broze lichaam
[haalt, —
een vreemde glans haar matte oog
[verklaarde,
wijl God's glimlach door haar
[wezen straalt.
GEOBGE DE SEVOÏ.

)
Komkommertijd
Het komt den laatsten tijd vaak
voor, dat we meer komkommers
moeten koopen, dan we vaak
op dat moment kunnen gebruiken.
Dit is in zeker opzicht wel eens
lastig, maar de omstandigheden,
waaruit ze voortspruiten, doen ons
dit zonder mopperen aanvaarden.
Bovendien zullen we van den winter
Wij zijn met onzen gedwongen komkommerkoop, we gaan ze n.l. Inmaken voor den winter en dit kan
op verschillende manieren.
Komkommer in zuur en zoet.
600 gram schoone vrucht.
. 5 d.l. inmaakazijn.'
300 gram witte suiker, dit brengt
wel eenige moeilijkheden met zich
mee, maar men moet er iets voor
over hebben.
Een stukje pijpkanaal.
10 nageltjes.
Den azijn en suiker eerst aan de
kook brengen, daarna de schoone
komkommer er m en drie minuten
laten koken. Komkommer eruit
eruit scheppen en uit laten lekken,
het lekwater opvangen en later bij
den azijn voegen. Daarna al het
vocht nog wat in laten koken en
na te zijn afgekoeld, op de komkommer in een stopflesch doen. De,
flesch zoo goed mogelijk afsluiten en van naam eri datum voorzien.
Komkommer
in
mosterdzuur.
(Mixed-pickles.)
2 flesscheri. inmaakazijn.
20 gram keukenzout.
10 gram geiiiberpoeder, 125 gram
mosterdppeder.
Een aantal komkommers.
Meng de gember- en mosterdpoeder met wat van den kouden
azijn aan tot een dun papje.' Breng
den overigen azijn aan de kook,
giet er roerende de--aangemengde
massa door en laat de saus af en ,
toe roerende, 15 a 20 minuten doorkoken. Maak terwijl de komkommers schoon, verdeel ze in kleine
stukjes, wasch en ontdoe zv van de
zaadjes en laaj ze op een vergiet
zoo droog mogelijk uitdruipen.
Kook ze gedurende vijf minuten
in de saus mee, doe de massa in
goed schoongemaakte fleschjes en
sluit deze met vochtig perkamentpapier af.
Voorzie ze van naam en datum.
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Babbeltje van Oom Niek

MIJN PRETTIGSTE VACANTIEDAG
en stuur dat opstel zo spoedig mogelijk,
in elk geval vóór 27 Augustus, aan Oom
Niek, Postbus 100, Amsterdam-C.
Het gemakkelijke raadsel uit het nummer van 31 Juli was — blijkens het grote
aantal foutieve of minder goede inzendingen — moeilijker dan ik dacht. De
oplossing was:
MAANDAG
Aardbei
Adriaan
Nederig
Druiven
Asperge
Gustaaf

M'n beste neven en nichten.
Oom Niek is in het beste humeur van
FILM
de wereld. Hoe kari het ook anders: de
zon staat te stralen aan een heldervan onzeja nu weer bedaarden vriend. , blauwe hemel, het is prachtig zomerweer
Men zit op een akelig killen zomersenen
en
: ik ga met vacantie. Ik vind zelf,
Ontgoocheld, dat is het! Gelooi' en .veravond in een bioscoop. Op het witte doek
dat Oom "Niek er heel goed op staat en
trouwen verloren en daarom wantrouwig
stijgen vliegtuigen/ op, duiken onderzeeik hoop nu maar, dat m'n goede vooruitbooten onder, loopen soldaten'storm, don- tegenover al het nieuwe, dat immers ook
zichten niet door een of andere onvooral weer zegt voor alle werkers op te
dert het kanon, ratelen de mitrailleurs,
ziene en nooitgedachte gebeurtenis workomen. Dat het ook al weer heeft over
gaait moeiaaam een ploegpaard, spreekt
den bedorven. Dat heb je wel eens: je
een zonniger toekomst. Maar daar doet
een volksleider, ruischt een waterval, en.,'.
stelt je van een vacantie of van een
hij niet aan mee! Geen nieuwe teleurfeestje heel veel voor en dan vind je
„Ook dat nog!" zegt de man. naast mij.
later, dat alles lang zo leuk niet was als.
stellingen. Dan maar
Ik verbaas me, want
je had gedacht. Gelukkig is het omgeop het doek begint
net doen of je er
keerde ook dikwijls het geval en het
een filmpje dat „De
niks van moet hebRonniè trok de volgende
gekke is nu, dat tante Cor gelooft, dat.,,
helpende hand" heet.
ben! Hoewel het in
deze vacantie wel niet veel zal worden.
Hoofdprijzen
hem schreeuwt om die
Is de titel zoo vreemd,
„Ik heb er dit jaar helemaal geen verM. Nas, j., 14 j., Kamperfoeliestraat 29,
zonniger
toekomst.
dat de man zijn vertrouwen in, dat we een prettige vacantie
Nijmegen en Ri'kie Schepen, m., 10 j.,
zullen hebben", zei ze. Nu hoop ik maar,
Hoewel hij die kerels
zuchting slaakt? Heeft
v. d. Elststraat 14a, Schiedam.
dat het tante Cor zal meevallen en dat
van het Arbeidsfront
hij het filmpje al eens
• T r o o s t p r i j z e n kregen: Willy Post,
het mij niet, tegenvalt. Dan zijn we beiin zijn hart bewondert
eerder gezien en weet
m., 12 j.. Westerstraat 102, Delft; W. v.
den tevreden.
omdat ze doorvechten
hij wat er komt? Of
M'n eigen vacantie brengt me nu op d. Laan, j., 12 j., Geervlietsestraat 24a,
voor
lotsverbetering
proeft hij ongewenschde gedachte, een opstelwedstrijd -uit te
Schiedam; Willy Lageveen, m., Manpad
voor den werker —
te propaganda?
schrijven, waardoor ik — - n a mijn eigen
63, Rotterdam-Z.; Wim v. d. Berge, j.,
ondanks smaad en
vacantie — ook-van jullie vacantie kan
Het is pfopaganda1
12 j., v. d. Heijdelaan 26, Apeldoorn en
genieten.
De
opgave
luidt:
Schrijf
een
tegenwerking
van
de
Tjeerd
Wijnen, Sikkelstraat l bov., Ampropaganda voor het
sterdam-O.
menschen
waarvoor . opstel over het onderwerp:
Nederlandsche Arbeidszij strijden
front. En dat doet je
Daarom schaamt hij
goed op dezen killen
zich eigenlijk over zijn
avond. Alzoo niet den
kleinzielig gedoe. De
mijnheer naast me,
film draait: de hand geeft nabestaanden
die het gebulder van de kanonnen
een uitkeering bij uw overlijden,\ biedt u
en het stormloopen der soldaten nog
een maandelijksche ultkeeriiig bij invawel voor lief neemt — en dat is
liditeit of ouderdom, zorgt voor uzelf en
reeds een' heele "vooruitgang,, het bewijst
uw gezinsleden in geval van optredende
dat we den moed nooit behoeven te vertuberculose, geeft vrouwelijke leden een
liezen — maar die hier niets van mc?t
uitkeering bij huwelijk, zorgt...
hebben. Die deze uitgestoken helpende
De film draait en loopt ten einde.
iiand demonstratief negeert en bepaald
„Hum," zegt de mijnheer en kijkt eens
zenuwachtig .wordt, opeens begint te
voorzichtig naar den man naast hem.
draaien op z'n stoel, links en rechts beDie kan tevreden zijn. Het komt met
gint te kijken, zoo van: Zie je 't wel, ik
zijn buurman wel voor mekaar!
moet er niks van hebben!, met z'n voePETER VAN SANDEVOERDE.
ten begint te schuifelen, kortom, een
kind van de lagere school dat dringend
naar „achteren" moet, maar z'n vingertje
niet durft opsteken Bepaald hinderlijk,
maar een filmapparaat is een hardnekkig
ding. Dat blijft draaien ook al doet men
EERBIED VOOR DEN ARBEID.
hinderlijk.
Hoevelen, buiten de eigenlijke arDaarom wordt de helpende hand toch
beiders in ons volk, weten, dat
toegestoken en we zien beelden die
w e r k e n de zin is van ons be. lederen werker' niet vreemd zullen zijn.
staan? Er zijn velerlei soorten arGedaan onrecht wordt goed gemaakt —
beid, op zeer verschillend intellechoewel dat goed-maken vele werkers nog
tueel of vakkundig peil, maar a l l e
wel vreemd zal zijn — invaliditeit, tubera r b e i d "heef t d e ~ z e l f d e zedeculose, ongevallen in fabrieken.
En steeds is daar weer de helpende
l i j k e w a a r d e , indien zij eerband, die de belangen van defa werker
lijk, met inzet van alle krachten
behartigt.
en naar beste vermogen wordt ver„Ja
" zegt de mijnheer ontkennend.
.richt. En de grondwerker heeft als
De hand die den werker tegen onrecht
mensen, als gemeenschapslid, als
beschermt.
volksgenoot, dezelfde waarde als de
„Poeh!" fluit de mijnheer.
kantoorbediende, de kruidenier of
Die financieel steunt in noodgevallen.
de ingenieur en zeker heel wat
„Hoe bestaat het!" mompelt dé mijnmeer waarde dan de welvarende
heer te hard.
zoon eener. welvarende familie, die
Die verzekert tégen de gevolgen van
nooit dergelijken arbeid kende, al
werkloosheid.
moge hij nog zoo intellectueel of
„Snap je dat nou. juffrouw Sn
"
z n daoM
zingt de mijnheer.
van nog zoo goeden huize zijn.
Heb dos steeds "A*KER
Het zuivere socialistische beginsel,
Dan gebeurt er wat, De heer naast den
Bissenden, ~~ fluitenden,
mompelenden,
dat arbeid de toetssteeti, de eenige
schuifelenden, draaienden, trappelenden
toetssteen is voor den mensen en
mijnheer, kijkt hem aan. Wonder: hij
de grondslag- voor den opbouw der
kalmeert. Raar, zijn grootsch verzet stort
samenleving, dat beginsel moet in
. ineen onder een monsterenden blik.
den arbeidsdienst worden beleefd
„U moet wel erg ontgoocheld zijn!"
en worden uitgedragen in het geweer
f vermoedt de heer, en kijkt dan
heele volk.
voor zich.
Roos! Dat zie je zoo aan het gezicht
Beeld: Jan Lutz

Allemaal in de zak
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Een heel vrachtje

Verdiende loon: met
bloempot bekroond^
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