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Uit het verleden verrijst de toekomst
Of men het wil erkennen
of niet, of men er oog voor
heeft of dat men blind blijft
voor de duidelijke teekenen
des tijds — wij hebben het
verleden voorgoed achter
ons gelaten, en nimmermeer
zal het terugkeeren.
De ontwikkeling der maatschappij hangt nu eenmaal
niet af van het persoonlijke
inzicht van Jan, Piet of
Klaas. Zij gaat haar gang,
onweerstaanbaar.
Nimmer
blijft iets steeds hetzelfde.
Alles is in voortdurende beweging en aan onophoudelijke verandering onderhevig. Het is een waar woord,
dat alle dingen reeds bij
hun ontstaan de kiem van
hun vernietiging in zich
dragen. Zoo is het ook met
maatschappelijke
vormen
en met maatschappelijke i
stelsels. Zij ontstaan, ont- i?
wikkelen zich tot bloei, ver- twelken en vergaan. De geschiedenis leert ons dat.
Hetgeen wij in dezen tijd
beleven, is niets anders dan
de ineenstorting van oude
vormen, die versleten waren
en vermolmd en die den
nieuwen geest van een nieuwen tijd niet konden bevatten. Het kapitalisme ontstond, kwam tot bloei en
stort thans ineen. Het liberalisme ontstond, beleefde
eveneens zijn bloeitijdperk
en daarna een tijdperk van
verval en wordt thans eveneens vernietigd. Het politieke systeem der, democratie,
dat onverbrekelijk bij kapitalisme en liberalisme behoorde, heeft In het verleden zijn triomphen gevierd,
maar werd in nieuwe omstandigheden
waardeloos,
ja, het werd tot een hindernis voor den maatschappe- lijken vooruitgang. Het was
dan ook een ijzeren noodzakelijkheid, dat met liberalisme en. kapitalisme ook
de democratie verdwijnen
zou. En wie oogen heeft om
te zien en ooren om te hooren, die weet, dat deze
maatschappelijke
grondstellingen thans voorgoed
voorbij zijn en nimmer kunnen weerkeeren. De groote,
onwetende massa moge denken, dat, als Duitschland
den oorlog maar verliezen
zal, al dit oude weer in volle
glorie zal worden hersteld —
hij, die de wetten kent der
maatschappelijke ontwikkeling en die^ opmerkt, hoe de
noodzakelijkheid ook de zoogenaamde democratieën 'voortzweept op denzelfden weg dien Duitschland
reeds lang vrijwillig koos, begrijpt, dat in de menschheidsgeschiedenis een
nieuw tijdperk is aangevangen.
Zou dit den werker spijten?!
Had hij het tijdens de heerschappij van liberalisme, kapitalisme en demoitie dan zoo goed? Werd zijn menschenwaarde ontzien? Genoot hij van
sociale gerechtigheid? Leefde hij met vrouw en kinderen in welvaart? Plukte

hij zelf de vruchten van zijn
arbeid? Of was hij bij voortduring onderworpen aan onrecht? Was hij niet steeds
het slachtoffer van de ongebreidelde willekeur der
kapitaalbezitters? Leed hrj
niet onder werkloosheid, gebrek, ontbering? En waren
al deze dingen niet onverbrekelijk verbonden aan het
maatschappelijk
stelsel,
waarvan liberalisme, kapitalisme en democratie de,
grondslagen vormden?
En waar, terecht, op geleider
lijke verbetering van de sociale positie van den werker
gewezen kon worden — was
deze verbetering dan niet
recht evenredig aan de geleidelijke verzwakking van
het heerschende maatschappelijke stelsel? Het is toch
de waarheid, dat tijdens het
bloeitijdperk van dit stelsel
de toestand der werkers het
meest hopeloos was, en dat,
naarmate het verzwakte,
ook de levensomstandighe- ^
den van het arbeidende volk *
verbeterden! Heeft dan ^ok
niet hij gelijk, die verwacht,
dat wanneer de tegenwoordige oorlogscrisis/ waarin
-het oude stelsel stuiptrekkend ten onder gaat, voorbij
zal zijn en het leed ervan
geleden, wanneer straks de
herinnering / aan kapitalisme, liberalisme en democratie bij de menschheid zal
zijn verdwenen — dat dan
pas het tijdperk van de
volle heerschappij der sociale gerechtigheid zal zijn
aangebroken?
Velen zijn nog blind hiervoor.
Dat komt, omdat zij het historisch verband der maatschappelijke
verschijnselen
niet vermogen te vatten.
Omdat zij niet begrijpen,
dat de stoffelijke, dé economische
beperkingen
van
vandaag den dag, het gebrek
aan welvaart, dat deze met
zich brengen, niét verklaard
moeten worden uit den
nieuwen tijd van sociale gerechtigheid, die komende is,
maar uit de laatste stuiptrekkingen van het stelsel,
dat voorbij ging.
Ook de vroegere arbeidersvakbeweging heeft te worstelen gehad met dit gebrek
aan inzicht bij de massa des
volks. Door stagen pntwikkelings- en voorlichtingsarbeid
is zij er echter in geslaagd,
een groot deel van het aan'vankelijk algemeen heerschende onverstand en wanbegrip te doen verdwijnen. Óók het Nederlandsen
Arbeidsfront zal hierin slagen! Zooals, de voortdurende druppel den steen
uitholt, zoo zal ook ons woord zonder ophouden vallen op den harden bodem .
van den tragen weerstand der massa. Wij zullen erin slagen, licht te brengen, waar tot dusver duisternis heerschte.
Het verleden ligt in puin. Maar stoer en krachtig rijst uit de puinhoopen van
het verleden de geest op van den Arbeid, die de toekomst beheerschen zal en
meer geluk op aarde brengend

Het NAFen de arbeiderswoningbouw
•''belangen van dat eene doel kan worden afgeleid. Deze
eene organisatie zal het N.A.P. zijn. En eens temeer zal
hieruit blijken, dat het N.A.F. niet stil staat bij de grenp het gebied van woningbouw .heeft Nederland een zen van engere vakbelaiigen, maar ook in dit opzicht in
?oeden naam. Stedenbouw, villabouw en ook de bouw
zijn werkzaamheden onbegrensd is, waar het de belangen
van "arbeiderswoningen hebben zelfs over de landgrenzen
van den Nederlandschen mensch betreft.
Dit alles zal geen loutere theorie zijn, want blijkens de
in de achter ons liggende jaren de aandacht tot zich getrokken en waardeerende woorden zijn gewijd aan wat in , mededeelingen, die de leider van het Nederlandsche
Arbeidsfront heeft gedaan, bevinden de plannen voor de
Nederland op deze gebieden tot stand is gebracht.
eerste objecten zich reeds in een
Dit is de eene zijde.
meer gevorderd stadium van voorDe andere zijde is, dat niettemin
bereiding. Zoodra materialen be-'
no? steeds vele arbeiders behuisd
schikbaar zullen zijn. zal een aanzijn in woningen, die den toets van
vang gemaakt worden met den
de critiek niet kunnen doorstaan;
bouw van arbeiderswoningen in
dat vele genoodzaakt zijn met priMaastricht — een stad die in vermitieve woonruimten genoegen te
gelijking met andere steden altijd
nemen en zich het genot van veel,
te weinig goede arbeiderswoningen
wat voor den modernen mensen
heeft bezeten En verder, staan Den
noodzakelijk is op het gebied van
Bosch en Amsterdam op het prowoninginrichting moeten ontzeggen.
gramma. Natuurlijk vormt dit alles
Zonder overdrijving kan men dan
slechts een klein onderdeel van het
ook van een arbeiderswoning-vraagwerk. dat „Honk en Heem" over gestuk gesproken worden. Een vraagheel Nederland wacht. Het ligt b.v.
stuk, dat nijpend is en na den oorevenzeer in het voornemen om wolog, naar het zich laat aanzien, nog
ningen te bouwen, welke door de
dwingender dan thans om een oparbeiders in eigendom verkregen
lossing zal vragen.
kunnen worden, huizen waarbij een
Het Nederlandsche Arbeidsfront
stuk voor- en achtertuin zal behooen iri het bijzonder nijn leider Wouren en die wat de kosten betreft
denberg, heeft hierin aanleiding gebinnen het bereik van de arbeiders
vonden tot oprichting te komen van
zullen vallen.
de N.V. „Honk en Heem". -Met de
Bij de uitvoering van al deze planoprichting van „Honk en Heem'' nu,
nen zal rekening gehouden worden
is een nieuwe phase op het gebied
met de speciale geaardheid van ons
van den arbeiderswoningbouw ingeNederlanders, die op variatie is ingesteld en gaarne de
wijd.
Was deze woningbouw tot dusver een zaak van parti- uniformiteit met een persoonlijk accent doorbreekt. Ook
culier belang eenerzijds en van groepsbelang anderzijds, dit is echter slechts een onderdeel van de uiteindelijke
thans zal door het werkzaam aandeel, dat het Neder- bedoelingen, die het N.A.P. met de stichting van „Honk
en Heem" heeft. Want achter dit alles rijst de wensch
landsche Arbeidsfront bij den bouw van arbeiderswoninop van den leider van het N.A.P.
gen zal hebben, blijken, dat deze periode voor goed achter
Deze wensch is — op welke manier dan ook — iederen
ons ligt. Dat wat samenhangt met den arbeiderswoningbouw is niet iets wat alleen particulieren of bepaalde Nederlandschen werker in het bezit te stellen van een
politieke of godsdienstige groepen aangaat. De vraag hoe woning, die eigenlijk meer is dan dat. Die meer is dan een
vluchtige verblijfplaats, doch een huis, een „thuis" in
iedere werker in Nederland behuisd zal zijn, is een vraag,
die voor de geheele volksgemeenschap van belang is en overeenstemming met de hoogste eisenen van hygiëne en
daarom ook in dien naam van de volksgemeenschap op volksgezondheid. In overeenstemming ook met alle eischen,
juiste en afdoende wijze beantwoord moet worden en zat die ieder, die zijn beste kracht geeft in dienst van de gemeenschap, zal mogen stellen.'
worden.
Dat het Nederlandsche Arbeidsfront deze taak begonOp welke wijze zal dit geschieden? In de eerste plaats nen is houdt de waarborg in, dat die taak ook groot en
door den arbeiderswoningbouw in handen te leggen van ruim zal worden opgevat. Maar het geeft tevens lederen
één eenheidsorganisatie, die bij haar werkzaamheid slechts Nederlandschen werker een reden temeer, om zich aan
een doel voor oogen heeft en niet door ondergeschikte te sluiten bij het Nederlandsche Arbeidsfront

Woudenberg wijst nieuwe wegen

O

ONS H U I S . . . VOLLE MELK,

ook voor leege beurzen

Daar stond een oud en wrak gebouw
Van riet, en met vermolmde blinden.
De wanden leunden aan elkaar,
De deuren kreunden ak'lig naar
Bij 't gieren van de winden . . .
De
De
De
De
De

vensters hingen schots en scheef,
deur wou niet meer sluiten,
schimmels zwamden in het hout,
vloer was vochtig, vies en kond,
sneeuw joeg door de ruiten . . .

Daar binnen leefde een gezin.
De vader was een 'stakker,
De moeder sjouwde dag en nacht.
Zes kind'ren had z e . . . (en nog acht
Daar op den Doodenakker...)
Ze raakten langzaam uitgeput
En stierven aan de tering
Wéér ging er een van het gezin
Den versch-gedolven graf kuil in,
Door honger en ontbering . . .

i

Want...
in dit wonderschoonë land,
Het land der vette aarde,
Daar oogstte men slechts voor gewin,
— Niet voor de nooddruft van 't gezin —,
En Arbeid had slechts waarde
Zoolang daaruit de overwinst, '
— In vette dividenden —,
Uitsluitend hém ten goede kwam,
Die nooit een spa in handen nam,
En niet de wanhoop kende
Die vlijmde door 't verkromde lijf,
— De stijf-geworden botten' —.
Der werkers, als men 't gouden graan
Verbrandde, en al wat bleef staan,
Moedwillig liet verrotten ...!
Toen...
. . . kwam de Stormwind van den Tijd,
En gierde door de landen,
Die rukte aan het Wrakke Huis . . .
Het viel in puin . . . het viel tot gruis . . .
Doch rappe werkershanden
Formeerden op dezelfde plek
Granieten fondamenten
Waarop het Huis verrijzen zal
Der Toekomst, waar, van overal,
De Werkers samenstroomen . . .
Dat Huis is onze Maatschappij
Waaraan we bouwen... gij en gij...
Pak aan! Het zal er komen...!
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B. B.

Het stond zoo maar als een droog berichtje in de
krant, dat de kinderen van gesteunde werkloozen
kosteloos melk zullen krijgen. Zoo maar een paar
regels, waar tallooze volksgenooten waarschijnlijk,
overheen gelezen hebben.
Wie er niet overheen gelezen hebben, dat zijn die
• huisvrouwen wier mannen
werkloos zij n'en die kinderen beneden de 14 jaar
hebben. Dat bleek, toen
wij dezer dagen zoo'n
huisvrouw bezochten in
Amsterdam, waar deze
gratis melkverstrekking op
l Augustus j.l. in werking
is getreden.
„Wij hadden melkbonnen genoeg", aldus "deze
luisvrouw. „Twee kinderen
beneden de drie en v.ier
tusschen de drie en veertien jaar. Dat was dus bij
elkaar per week 28 liter volle melk. Dat kostte er komt een stompje potlood en een hoekje van de
oude krant aan te pas — vijf gulden en vier cent!
Nou, u begrijpt wel, dat zooveel van ons steungclrt
niet af kan. Vijf gulden alleen voor melk. Daar kon
ik niet aan denken! En toch had ik alles zoo graag
willen nemen, want bij het weinige brood en vet is
volle melk toch zoo'n beste bijvoeding en je kunt
er zoo'n lekkere pap van maken.
U begrijpt dus hoe blij we waren, toen we lazen,
dat we voortaan de melk gratis zouden krijgen. Op
l Augustus begon de uitreiking. Mijn man kreeg tegelijk bij zijn steungeld waardebonnen. Die lever ik
tegelijk met de melkbonnen bij den melkboer in en
zonder mijn beurs open te doen krijg ik de melk
bijmen."
Zoo is, dank zij de. besprekingen die het N.A.F,
met de Departementen van Financiën en Sociale
Zaken voerde, weer een lichtstraaltje gekomen in
het donkere bestaan dezer groep volksgenooten.
Moeder kan thans haar kinderen volle glazen melk
schenken en diepe borden voedzame pap voorzetten.
Een sociale maatregel, waar vele volksgenooten
"niets van merken. De huisvrouwen der gesteunden,
echter zooveel te meer. „Het eenige wat mij spijt",
aldus roept onze zegsvrouwe ons tot. afscheid na,
„is dat binnenkomt de melkrantsoenen verlaagd
worden "
Zoo zijn vrouwen nu eenmaal.

'RECHT wordt
Maar het kwam erop neer, dat hij, Barend Wijsman, gelijk zoovelen voor hem, in een krachtmeting
met een auto, aan het kortste eind getrokken bad
en, zooals hij vertelde, „als een gekreukelde krant"
er onder vandaan gehaald werjl. Een en ander
gebeurde op 26 September 1940.
Hij genas. Hij kreeg ook een uitkeering van de
Ongevallenwet. „Wat een mooi ding is", zullen onze lezers' opmerken en vele zullen er bij
zichzelf aan toevoegen: „Toch maar gelukkig, dat
we zoo'n Ongevallenwet hebben ..."
Maar nog één ding: Barend Wijsman eindigde
zijn relaas met de opmerking: „'t Is, dat ik
vrouw en kinderen heb, maar anders, wilt u wel
gelooven, dat ze me beter dood hadden kunnen
rijden?"...
^fn het kookboek, waaruit de een of andere
sociale keukenmeid van de Rijksverzekeringsbank
het recept van zijn ongevallenuitkeering had bekokstoofd, was vermoedelijk een bladzijde zoekgeraakt. Met het gevolg, dat Wijsman, het baksel,
het misbaksel, dat te voorschijn kwam, niet lustte.
En ons Bureau voor Rechtsbescherming lustte het
al evenmin! Want in haar ondoorgrondelijke v/ftsheid had deze R,V.B. bepaald, dat Wijsman, hoewel
hij geen kans zag, zijn Werk te verrichten, slechts
voor 25 pet. arbeidsongeschikt was en derhalve de
uitkeering vastgesteld op de somma van... ƒ8.40
in de week. Waaruit blijkt, dat vergeten was, hem
mede te deelen, hoe hij dan de, tenminste volgens
de heeren daar, hem overgebleven 75 pet. moest
aanwenden om er een dragelijk weekloon uit te
halen. Immers ƒ 8.40 per week, voor e'en stadsbewoner, met vrouw en kinderen nog wel, is — en
wij zeggen dit, omdat het in bepaalde kringen nog
niet voldoende schijnt te zijn doorgedrongen —
inderdaad niet te veel om van dood te gaan. Natuurlijk — men kan zich afvragen waarom Wijsman dan met alle geweld in een stad wilde wonen.
Nog wel in een huis. Woonde de Grieksche wijsgeer Diogenes ook niet in een ton? Was hij er soms
bij iemand minder om? En wat wilde Wijsman
eigenlijk met een vrouw, met kinderen beginnen?
Werkelijk, je zou het zoo graag anders zien hè,
maar sommige menschen zijn nu eenvoudig niet
te helpen...
Onze ontevreden Wijsman wendde zich tot het
„Herstelfonds". Dat kop, omdat hij niet door een
gewonen, maar door een weermachtsauto was overreden. Waarop hem door dit fonds een schadevergoeding van ƒ25.— werd uitbetaald. Zuinigheid
met «lijt, nietwaar... Welnu, de zuinigheid betrachtte hier het herstelfonds, er blijkbaar van
uitgaande, dat Wijsman, wanneer hij maar flink
kort gehouden werd, wel voor de vlijt zou zorgen...
Bewees Wijsman door weer levend van onder den
auto vandaan te komen al, dat hij een taaie kerel
was, in den tijd, welke volgde op September 1940
bewees hij het weer. Terwijl ook zijn vrouw en
kinderen blijkbaar uit het goede bont gesneden
waren. Tenminste, zij bleven in leven, alle sociale
maatregelen ten spijt
Maar vraag niet hoe!
Ons bureau pakte de zaak flink aan. Aanvankelijk zonder succes. Want het departement van
Sociale Zaken liet aanvankelijk weten voor een
schadevergoeding „in het onderhavige geval geen
termen aanwezig te achten". Maar gelukkig, wij
laten ons niet zoo gemakkelijk met een kluitje in
het riet sturen. Weliswaar nam het heen-en-weergeschrijf zoo'n omvang aan, dat alleen daaruit al
een flinke schadeloosstelling voor Wijsman had
kunnen worden bestreden, maar tenslotte, op
18 Juni 1942, bijna één en twintig maanden na
het ongeval, kwam dan de heugelijke tijding, dat
het Herstelfonds alsnog tot een wekelijksche uitkeering zou overgaan en wel ten bedrage sari
ƒ 20.60, met terugwerkende kracht vanaf 3 'Januari 1942.
Toen schreef Wijsman ons dezen brief:
Geachte Kameraad,
Hiermede bericht ik u. dat ik reeds probeerde
u persoonlijk te bedanken, doch vernam, tiat ik
schriftelijk het mocht doen. wat Ik dan hierbij
üoe. Ik kan u niet in woorden zeggen, hoe gelukkig we waren en hoe erkentelijk wij zijn. De
dag van het heuglijke bericht zullen wij nooit
vergeten.
Bijna 2 jaar in ellende en langzamerhand door
kleine leeningen in enkel schulden-gekomen, zette
ons in grooten angst. En nu plotseling uitkomst.
We voelden ons overgelukkig. De zon was eindelijk doorgebroken. En daarom kunnen wij u niet
genoeg danken voor hetgeen u voor ons- gedaan
hebt en zullen dit ons geheele leven niet vergeten en u persoonlijk ook niet.
Ik kan nu eenige kantoorbehoeften koopen en
mijn oude adressen bezoeken en zal en hoop
met volle energie te slagen. De toestand was zeer
kritiek en hopeloos geworden en thans rust. 't Zal
altijd bij ons in herinnering blijven.
Uw werk blijft onze volle waardeering houden
en eventueel ook dank aan de andere kameraden,
die mogelijk ook hieraan hebben medegewerkt
Ik hoop dat ik u nog eens ontmoet, mijnheer,
of dat u mij nog eens met een bezoek wilt
vereeren.
Ons geluk kent thans geen grenzen en ook
namens vrouw en kind mijn diepgevoelden dank.
Dat het gezin Wijsman, na den vreeselijken tijd,
die het had moeten doormaken, ons dankbaar gestemd is, och, dat ligt in de lijn der dingen. Toch
deed de brief, waarin hij uiting gaf aan deze dankbaarheid ons goed. Want op de bureaux voor
Rechtsbescherming van het N.A.F., daar zitten
menschen. Menschen met een warm hart. Waaruit
ons succes voor een niet gering deel valt te verklaren.
S. S.

Ik kende hem niet, den leider van
het Nederlandsche .Arbeidsfront
Vandaag heb ik tegenover hem
gezeten en gezien hoe deze man de
aangewezen persoon is om werkend
Nederland voor te gaan.
Zooals hij vandaag sprak, spreekt
hij nagenoeg iederen dag. 's Och- _
tends om half acht begint zijn dagtaakt niet veel later dan die van de
meeste arbeiders zelf.
Ik weet niets van hem. Ik weet
niet waar hij school gegaan is en
of hij braaf zijn diploma's gehaald
heeft. Ik weet niet of hij er bijzondere liefhebberijen op na houdt.
Of katten hem nader aan het hart
liggen dan honden... Ik weet er
niets van. •
Ik heb hem vandaag gezien in
zijn werkkamer: een zaal vol rumoerende werkers.
Want we kunnen moeilijk een
foto geven van Woudenberg in zijn
werkkamer. Want zijn werkkamer:
dat is een fabriekshal, of een cantine, of een scheepswerf... Zijn
werkkamer is waar de stem van
den Arbeid weerklinkt, waar het
lied van den Arbeid zingt, waar de
bikhamers hun roffels slaan op de
roestige scheepswanden, waar de
machines rumoeren in de montagehallen, waar de schrijfmachines
tikketakken.

K

ijk, de bliksem schiet uit 'm!",
zei de man naast me.
Dat was niet waar, en aan den
anderen kant ook weer wel waar.
De b iksem dien je even over de
zaal zag flitsen, fabriekte de fotograaf, die ergens hoog in een hoek
dit bedrijfsappèl onder schot, nam.
Maar ook uit Woudenberg schoten bliksemstralen, alleen niet over
de zaal maar in de zaal. Die bliksem sloeg «in ook — en hoe! Je
moet zoo'n bedrijfsappèl meemaken om dat na te kunnen vertellen!
Zoo'n zaal vol werkers, onwil ige
werkers, die met gezichten van
wat-kan-mij-dat-nou-bomnien zitten rond te kijken — maar toch op
hun hoede zijn. Want ondanks al
die aangenomen houdingen ontgaat hun geen woord, en als ze zoo
nu en dan op hun hart getrapt
worden dan brullen ze!
De woorden van den man op het
met een oranje-wit-blauwe vlag
omwonden spreekgestoelte beuken
de zaal en zijn woorden komen tot
den, voor zijn goed fatsoen wel rumoerenden werker, als 't plotselinge bliksenilicht tot iemand die
in het donker staat — die hem
opeens den weg toont dien hij te
gaan heeft, een weg dien hij in het
donker maar niet kon vinden. Voor
hem zullen nu de raadselen opgelost worden, de boeien gerukt worden van zijn armen en hij zal zich
opheffen met een kreet van dankbaarheid, omdat hij eindelijk kan
Voortgaan als een vrij man.
Een man die bevrijd is van de
slavernij die hij zichzelf opgelegd
heeft, een man die zich door geen
vleierijen meer laat bepraten, die
geen luchtkasteel meer voor z'n
oogen laat optrekken, een man, die
niet meer van de sokken te praten
is en die pal staat.
Een man die zich door geen bedreigingen (jan .andersdenkenden
zal laten afschrikken, die van
dezen middag af alleen maar voorwaarts zal gaan, zijn zwaard zal
aangordën en zijn plaats in de geleden van het front van zijn kameraden zal innemen: het Nederlandsche Arbeidsfront. Hij zal verrukt thuiskomen, hij zal razend
zijn, hij zal maar niet kunnen begrijpen, dat zijn arbeidskameraden
het niet zagen zooals hij en
hij zal
meenen alle kameraden1 in een
week tijd te bekeer en.
Maar niet allen doorleven zijn
Woorden zoo.
Donder-geknetter!
Een korte ineengedrongen man,
één bonk energie.
Een zaal met 1400 min of meer
onverschillige werkers arbeiders
vóór hem. Gistend en schreeuwend.
Arbeiders. Menschen van wie hij
houdt, menschen wier welzijn zijn
levenstaak is. Menschen, die opgehitst, dat niet willen inzien, voor
wie hij de vijand is.
Donder-geknetter.
Voor die tientallen die dan aan
zijn lippen hangen, die dezen man
hun vertrouwen geschonken hebben, zijn zijn woorden dondergeknetter.
Donder-geknetter in hun ziel.
Een korte, stevige man op het
Podium, een man, die zijn bliksems
in de zaal laat schieten, die de
mannen tart, die met kernachtige
bewoordingen hun den weg wijst.
Den éénigen weg!
Woudenberg.
De leider van het Nederlandsche
Arbeidsfront.
Op dezen rumoerigen middag
«om ik voor het eerst tegenover
hem te staan en leer ik hem kennen.

(Foto: Arctiie] A.P.)

Portret van den

Frontleider
Vele menschen leert men niet in
een half uur kennen, maar dertig
minuten zijn voldoende om den leider van 't N.A.F, te leeren kennen.
Er is mij niet verzocht om een
stukje over hem te gaan schrijven.
Men vroeg mij niet om hem eens
te gaan ondervragen.
Hij weet van dit alles niets en
dat is maar goed, want ik heb de
idee dat hij er de man niet naar is
om eens bewierookt te worden.
Op dit rumoerige bedrijfsappèl
leer ik hem kennen: een man, die
als een rots in de branding staat.
Golf na golf rumoert op hem aan..
Maar hij staat!
Een rumoerige zaal. Wel afgeladen, maar omdat-ze-er-van-denbaas-naar-toe-moesten...
Ze hadden een briefje gekregen
met hun naam en dat moesten ze
bil het binnengaan afgeven. Daar
was wel wat op te vinden. Je gaf je
briefje en smeerde 'm weer. Wat
wou je nog meer? Maar toch was
de zaal stampvol...
Nieuwsgierigheid. Even kijken
hoe het daar binnen uitzag. Hoe
die Woudenberg sprak... En al stelden ze zoogenaamd geen belang-in
zijn be{fog, de zaal bleef vol...

Daar stond Woudenberg.
En sprak tot veertienhonderd
man, die er niks van moesten hebben, die mekaar eens aankeken en
hun achterbuurman, om vooral
toch maar niet den schijn op zich
te laden te zitten luisteren...
Daar donderde de stem v£n den
Arbeid. Arbeid die veracht en-vernederd werd, een kolossale reus,
geketend en geblinddoekt, onbewust van zijn kracht.
Maar de reus is zich bewust geworden van zijn macht- In het Nederlandsche Arbeidsfront heeft hij
zich hoog opgeheven, de ketenetf
verbroken, de last van zijn schouders gewerpen.
Daar spreekt een door en door
eerlijk man.
Een die de werkers door en door
kent. Die een open oog heeft voor
hun nooden.
Die dag en nacht voor hen in de
weer is. Die niets liever heeft dan
dat het hun nu eindelijk eens
waarachtig goed mag gaan.
Die weet, dat ze slectits schoorvoetend en wantrouwend naderkomen, omdat hun reeds zoo vaak
wat beloofd is en zelden iets tot
stand is gekomenS:Die hun bezwaren kent en ze ook wel billijkt.
[IIIIIHIIrfMIIttlllMllin

„Zoowel letterlijk als figuurlijk sullen wij de hand aan- den ploeg
moeten slaan. En dat niet in verdeeldheid en twijfel, aarzelend en
half, doch met den vollen inzet van al onze krachten, eensgezind en
gedachtig aardde oud vaderlandsche spreuk „Eendracht maakt
macht".
Het komt thans op onzen arbeid aan, onzen gewonen dagelijkschen arbeid, dien we plichtsgetrouw hebben te vervullen, zonder
eènige terughouding en reserve, opdat Nederland in het komende
Europa niet de laatste, doch een van de eersten zal zijn. Opdat
het door zijn kennen en kunnen respect afdwinge en toone dat
een klein land niettemin groot kan zijn."
WOUDENBERG.

Woudenberg sprak, hartstochtelijk en meesleepend.
Hij stak den verzamelden werkers tot hun eigen heil zijn hand,
de machtige, helpende hand van
het N.A F. toe.
En de menschen waarvoor hij *
zich uitslooft, die zijn heele toewijding hebben — zij joelden.
En even -bedacht ik wat er in je
moet omgaan als je daar zoo staat
te spreken en het eerlijk met je
toehoorders meent en niets je te
fcel is als zij het maar goed krijgen, als hun belangen maar goed
behartigd worden en z& je dan
domweg gaan hinderen...
Alleen zij, die het waarlijk eerlijk met dit werkende volk meenen,
die dit volk waarlijk lief hebben
boven alles kunnen dergelijke beleedigingen dulden, kunnen blijven
voortgaan ondanks alle tegenwerking.
Zoo'n man is Woudenberg, de
Frontleider.
Een man, die geen onnoodige
fraaie woorden gebruikt, die zich
geen geleerd voorkomen geeft door
ingewikkelde, voor de werkers niet
te begrijpen, en met al hun geleerdheid toch niets zeggende volzinnen aan te wenden.
Een man, die ronduit zegt wat
hem op het hart ligt en er geen
doekjes om windt als er harde dingen gezegd moeten worden.
Een man, die van geen schipperen weet, die er geen vriendjes op
na houdt, maar die recht door zee
gaat.
Een man, die voor iederen werker
is te bereiken, die steeds gereed
staat 'om zoowel den nederigsten
werker als den bedrijfsleider of den
directeur aan te hooren.
Een man, wiens eenvoud en gemis aan een Haagsch accent door
tegenstanders wel eens verkeerd
wordt uitgelegd — maar zijn de
tijden niet voorbij, dat men een
man beoordeelt naar zijn deftig
voorkomen en zijn Haagsch accent.
Een man, die zich met hart en
ziel heeft ingezet voor het werkende volk van Nederland zonder het
dank-je daarvan te verwachten of
te verlangen.
Zoo'n man is Woudenberg, de
Frontleider!
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De Utrechtsche Ambachtsschoól heeft vacantie.
Maar er heerscht een bedrijvigheid, zooals men er
• slechts in schooltijd zou verwachten. Of liever:
schooltaedrijvigheid met haar wisselingen en pauzes
en schooljongensuitgelatenheid is het niet. Het is
een kalme en rustige, maar zeer intense werkspanning, die hier nu hangt. Alle lokalen zijn bezet.
Maar het zijn geen leerlingen, die hier bezig zijn en
er staan geen meesters \Hoor de klas.
Neen, d e „meesters" zitten bescheiden in een
hoekje of wandelen eens stilletjes rond. Zij geven
geen aanwijzingen, zij leggen niet uit, zij kijken
maar.
En de „leerlingen"? Het zijn geen schooljongens,
maar volwassen kerels, die zich hier over hun werkstukken buigen. Het zijn volslagen arbeiders, die
het eene oogenblik een vluchtigen 'blik van herkenning e1l controle op een blauwdruk werpen en
die dan naarstig voortgaan met het afwerken van
hun taak.
Elk weet hier, wat hij moet- doen: het zijn ook
geen leerlingen meer, maar mannen uit de practijk,
die hier naar ouden trant en zede een „proefstuk"
of een „meesterstuk" komen leveren om zich, als zij
het met goed gevolg bestaan, voor de rest van hun
leven „gezel" respectievelijk „meester" — in hun
vak — te kunnen noemen.
Het intreden als „gezel" in een gilde en het leveren van een proefstuk was in de middeleeuwen
voorwaarde tot elke volwaardige uitoefening van
een ambacht. De zelfgestelde regelen der vakgenooten vormden een hechte verdediging van het vak
naar binnef! en naar buiten. De ambachtsman kon
zich daardoor en daarin, in de beste tijden, veilig
geborgen weten.
In latere perioden raakten die regelingen en het
ambacht in verval. De gilde-ordening werd opgeheven. Nieuwe,'bandelooze productie-methoden hadden zich baan gebroken. Het scheen soms, dat het
fabriekmatige het zuiver ambachtelijke geheel zou
verdringen. Het leek er wel eens op of de fijnere
vakkennis het op den duur af zou moeten leggen.
Was het kennen van' enkele handgrepen en het
hardnekkig volhouden van een hoog arbeidstempo
in steeds groeiende inspanningen in dommige reuzenbedrijven schijnbaar niet voldoende? "
Maar de verfijning van de techniek, het opkometi
van heele nieuwe, gespecialiseerde vakken, leerde
anders. Een ambachtsonderwijs ontwikkelde zich.
Maar mannen uit de practijk, zoowel werkgevers als
werknemers, merkten aldra, dat dit ambachtsonderwijs op zichzelf niet altijd en in alle vakken voldoende was en dat de theorie zich vaak niet voldoende aansloot bij de practijk.

(Foto's: ,jlrbeid"-Grick.)
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Een timmerman uit Ooltgensplaat' probeert, zijn
krachten op de opgave voor gezel: een combinatiemeubel, dat tegelijk stoel en trapje is.

Wie meester-timmerman wil worden, moet goed Kunnen teekenen. Op den voorgrond: een caudidaat uit
Breukelen. De examens van de V.V.A. trekken candidaten uit alle plaatsen van 9ns land.

Aandachtig mengen de schildersgezellen hun verf,
terwijl enkele mede-candidaten al bezig zijn een paar
deuren in de verf te zetten.

De examinator komt uit Alkmaar en de metselaar,
dia de sierfontein gaat bouwen, komt ui Linschoten.

Materialenkennis! Examinator en geëxamineerde
verdiepen zich in een bespreking van de eïgenSthappen van verschillende houtsoorten. Daarvan moet de
aanstaande gezel-meubelmaker heel ivat weten. De
geëxamineerde komt uit Moerkapelle.
Een metaalbewerker uit Dorst, bij Breda, maakt op
het schoolbord een ruwe schets en berekening voor
een motor. Ook de theorie moet de goede vakman
beheersclicn.

Een metselaar uit Amsterdam léést dev. blauwdruk
van de profüeëring, die hij aan een muurtje moet
metselen, wil hij straks den titel „meester" kunnen
voeren.

ET AMBACHT
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Hier en daar brak het inzicht zich baan, dat de
beste opleiding nog altijd in de practijk ligt, met
aanvullende theoretische scholing. Het is opmerkelijk, dat juist voor deze zaken in sommige vakken
**e laatste tientallen jaren een uiterst belangrijke
samenwerking tusschen werknemers en werkgevers
t°t stand kwam; Het leerlingenstelsel ontwikkelde
2c
' h, cursussen vakopleiding kwamen tot bloei. Een
ontwikkeling zette in, die zal moeten leiden tot een
steeds sterker contact tusschen de bedrij f sgemeenSc
happen en de jonge.menschen, die moeten worden
Geschoold tot volwaardige deelgenooten van die
Gemeenschappen. Iets van de natuurlijke ordening
^er middeleeuwen herleeft, maar op een veel hooger
Wan.
Een uiterlijk teeken van nieuwe ambachtelijke
°ütwikkeling is te vinden in de herleving van de
aloude titels ..gezel" en „meester". Nederland dankt
^e nieuwe instelling aan de „Vereeniging tot Veredeling van het Ambacht", die thans al 43 jaar
bestaat en die elk jaar examens organiseert en de
"Sraden" ,,gezel" en „meester" verleent • aan bekwame vaklieden, wier afgelegde proeven daarvoor
v
oldoende waren.
Heel veel arbeid voor het ambacht heeft de Vereeniging tot Veredeling van het Ambacht in 'de drie
er
i veertig jaren van haar bestaan verzet en het
Jaarlijks orgaiiiseeren van de examens/die thans in
^ee plaatsen van ons land worden gehouden, was ei
Misschien wel het belangrijkste deel van. Want hoeVeel invloed de Vereeniging ook moge hebben gedegen op andere examens — van die van sterk- en
z
*akstroom-monteur, opticien, schoenhersteller en
^sscher
tot die voor kleermaker, horlogemaker, goudeil
zilversmid en diamantzetter (aan welke groep
Namens ook de titels „gezel" en „meester" verbon^en zijn) en hoezeer sommige examens zijn „overgenomen" door de Vestigingswet, in wffer commisSl
è'n de Vereeniging overigens ook vertegenwoordigd
^s ivoor fietsenmakers en schilders b.v.), de examens,
door hun omvang en gelijktijdigheid den
indruk maken, zijri de examens, die deze

weken In Utrecht en in Sittard worden gehouden.
Want daar worden de echte ouderwetsche ambachten beoefend! Daar wordt ^getimmerd en geschilderd, daar wordt gesmeed Bn gemetseld, maar
daar worden ook heel nieuw-modïsche vakken gedemonstreerd, zooals machinebankwerken, constructiebankwerken en alles wat daarbij komt kijken,
en auto-monteeren niet te vergeten.
Het is^een leven als een oordeel in de smederij,
waarde adspirant-gezellen-vuurwerkers een vuurtang maken, dus een stuk eigen gereedschap en
waar fabriekssmeden den luchthamer laten neerdonderen op een staaf ijzer, die moet worden uitgedreven. Heel anders is weer het ambacht van den
burgersmid, die alles dpet met het veel bescheidener gereedschap van zijn stiel!
In de timmerafdeeling is het een passen en een
meten, een zorgvuldig bestudeeren van den blauwdruk en dan een vlug zagen, een schaven en een
steken met vaste hand. 'Hier groeit onder vaardige
handen een combinatie-meubel, dat dienen kan, als
stoel, maar ook als trapje. Een aardige opgave, niet
zoo lastig als het bloemenbakje van verleden jaar,
zeggen ingewijden, maar toch vele moeilijkheden
uit het vak combineereHd.
Hetzelfde is het geval bij de metselaars. Wie gezel
wil worden, moet een sierfontein maken, waar van
alles bij te pas komt, bogen, gewelfjes en tegelzetten zelfs een beetje, en die den meester-titel willen

verwerven metselen een fraaie profileering aan een
muurtje, waarvoor zij den steen zorgvuldig moeten behakken en kunstig naar voren moeten metselen. Een mooi stukje werk!
Mooie stukjes werk — dat zijn het overal. Of mea
nu bij de schilders is, die een deur aan twee kanten mooi in de verf zetten en die een reclame-biljet
naschilderen of bij de constructie-bankwerkers —
overal groeit onder de vingers van deze toegewijde
arbeiders een eerlijk stuk werk en men ziet met een
half oog al, dat de meesten den begeerden titel zullen verwerven. Maar als men nauwkeuriger toekijkt,
krijgt men pas het ware respect voor de verfijnde
vakkennis en de sterke beheersching van het edele
ambacht, die uit de volmaakte zuiverheid van
menig detail verrassend spreekt. Dat is van een
preciesheid én een zorgvuldige afwerking, die verrassen en boeien! Dat is opgelost in harmonie met
den aard van het materiaal. Dat is „af"!
Hier ziet men niet de fouten, die zooveel fabriekswerk bij nauwkeuriger toezien heeft. Maar vooral:
men mist het ziellooze en geestelooze van het
fabrieksproduct en men voelt het aanwezig zijn van
een persoonlijk vakmanschap, dat weliswaar - hier
nog i gericht is op het voltooien van bepaalde opgaven, maar dat straks zich in innerlijk vrije gebondenheid — gebondenheid aan materiaal, kennis
en opdracht — maar vrij door de beheersching van
gereedschap en vormgeving — uit zal kunnen gaan
leven bij het maken van dingen, die een sieraad en
een glorie van het ambacht zullen zijn.
Liefde tot het werk! Dat is wel de sterkste indruk,
dien men'meeneemt van deze examens. Liefde vodr
de schoonheid en de eerlijke zuiverheid van het
ambacht.
Want wel geeft het diploma zekere rechten, wel
werd het door een aantal gemeenten officieel erkend, geven anderen een toelage aan bezitters en
geven nog anderen bij sollicitaties de voorkeur aan
de jonge werkers, die hier „gezel" en „meester"
•werden, maar het is nog geeri absolute voorwaarde
voor het verrichten van werk (dan zouden er ook
evenveel tienduizenden examen in ons land moeten
doen, als thans honderden) en er hangt dus hier
nog iets in de lucht van iets bijzonders en iets persoonlrjks, dat hier verricht wordt. Zooals de Vereeniging tot Veredeling van- het Ambacht in een moeilijken tijd van industrialisatie en ontluistering van
hè/, ambacht een pionierster was van een hoogere
opvatting van den arbeid der handen, zoo zijn ook
deze geëxamineerden voortrekkers in zekeren zin.
Met hun vierhonderd en twaalven
een mooi
cijfer en sterke vooruitgang bij verleden jaar vergeleken — zijn zij de schoonste propaganda voor
de beoefening van het edele ambacht, die men zich
zou kunnen wenschen.
Want het zijn geen zenuwachtig^ jongens, die
aan „examenkoorts" lijden. Het element „toeval" is
uitgesloten bij dit examen, zegt ons een van de
toeziende „meesters". „Ze kunnen het of ze kunnen
het niet. Ze hebben het in hun vingers!"
En zoo is het. Rustige zekerheid spreekt uit het
werk, zelfvertrouwen spreekt ook uit de mondelinge
ondervragingen, waarvoor de jongens op toerbeurt
uit hun practisch werk worden opgeroepen. Gemoedelijk zit de examinator — altijd ook een man uit
de practijk! — een pijpje of een sigaar te rooken als
h ij-zij n vragen stelt en de kennis peilt. Het lijkt
vaak meer een vertrouwelijk gesprek over de
schoone .mogelijkheden van het vak, dan een
„examen".
Zoo heerscht er een weldadige sfeer van rustigen
arbeid en aandachtige toewijding in'de Utrechtsche
ambachtsschool-met-vacantie en zullen straks weer
honderden werkers met hoofd en handen als uiterlijk bewijs van. hun verworven kunde de oorkonde
mee na'ar huis' kunnen voeren, dat zij gezel of
meester in hun vak zijn. Een trotscher gevoel kent
de mensen niet.
M. WOLTERS.

' Agenda VREUGDE EN ARBEID^
REIZEN EN VACANTIE
Reizen naar Valkenburg
Van 24—29 Augustus a.s. wordt vanuit Enschede een reis naar Valkenburg
georganiseerd. Deelnemersprijs f 35.—
per persoon (alles iiibegr.) Programma:
Bezoek aan Gemeentegrot; Openluchttheater; Geulwandeling enz. Belangstellenden dienen zich ten spoedigste op te
geven bij Molenstraat 46 te Enschede.
Bovenstaande reis tevens van 31 Aug.^
t, m. 5 Sept. vanuit R'clam en Den Haag*
De (teelnemersprijs vanaf ^Den Haag
ƒ 37.5O; vanaf Rotterdam ƒ 36.50.
Aanmeldingen Den Haag: Vreugde en
Arbeld-Inlichtingenbureau a. d. Hofweg
en Huygensstraat 10: te Rotterdam:
Heemraadsingel 163.

Boottocht vanuit Amsterdam
Zonaag 30 Augustus naar Enkhuizen.
Vertrek om 8.30 vanaf steiger 6, De
Ruyterkade; terug circa 6 uur. Prijs
ƒ 1.25 p. p. (kinderen t/m 13 jaar 80
cent). Voorverkoop: Pr. Hendrikkade 49
en V. en. A., Leidscheplein.

A.V.V.'s en cursussen worden georganiseerd in: A'dam, Aalsmeer, Haarlem,
Naarden-Bussum, Alkmaar, Hilversum,
Enkhuizen. Hoorn, Zaandam, A'foort,
Baarn, Utrecht, Alphen a. d.'R., Bodegraven, Deltt. Dordrecht, Gouda, Den
Haag. Katwijk a. Z., Leiden, Numansdorp. R'dam, Woerden, Zoetermeer,
Heerlen, Hoensbroek, Maastricht, Roermond, Sittard, Valkenburg, Venlo, Weert,
Vaals, Kerkrade, Apeldoorn, Arnhem,
Doetinchem. Nijmegen, Tiel, Zutpheu,
Delfzijl, Groningen, Hoogezand, Paterswolde, Breda, Den Bosch, .Eindhoven,
Oss, Roosendaal, Tilburg, Waalwijk,
Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo,
Kampen, Zwolle, Assen', Emmen, Meppel. Nors, Rolde. Zuidwolde, Dokkum,
Praneker, Harlingen. Heerenveén. Leeuwarden, Sneekj
Cursussen li.H.B.O. worden georganiseerd in: A'dam, Haarlem, A'foort,
Utrecht, Dordrecht, Den Haag, Leiden,
R'dam, Heerlen. Maastricht, Roermond,
Arnhem, Nijmegen-, Groningen, Breda,
Den Bosch, Eindhoven, Almelo, Deventer, Enschede. Hengelo, Zwolle. Dokkum,
Leeuwarden.
Er wordt op gewezen, dat het mogelijk is een A.V.V. of cursus in Bedrijfsverband te organiseeren.

In tal van plaatsen woi'dsti voor
N.A.P.-ledeii en huisgenooten goedkoope
zwemavonden georganiseerd. Nadere inlichtingen bij öe plaatselijke kantoren.

Excursie Amsterdam

Nieuive zwvinkuurlen.

30 Aug. 11 uur v.m. bezoek aan de
tentoonstelling Stad en Larid in Sted.
Museum. Prijs N.AJF.-leden 15 cent p. p.
Plaats van samenk.: Potterstr. om 10.45
uur. Aanm. en ml. bij Pr. Hendrikkade
49 en V. en A., Leidscheplein. Herhaling dezer excursie: 13 Sept.
Avondscholen voor volwassen en cursussen.
A.V.V.'s en cursussen worden vanaf
1 October geopend. Georganiseerd worden:

Avondscholen voor volwassenen
en Cursussen E.H.B.O.
Talencursussen, t.w. Pransch, Duitseh,
Engelsen, Itallaansch en Spaansch, voor
beginnelingen en meergevorderden.
De A.V.V. omvat 2 cursusjaren van
8 maanden. Wekelijks één lesavond van
2 uur. Aan het eind van het 2e cursusjaar wordt diploma verstrekt. Verplichte vakken: Ned. taal en Kennis van
Land en Volk, terwijl eventueel ook
les gegeven wordt In Rekenen en
Handschrift verbe tering.
De E.H.B.O.-cursus leidt op voor den
zgn. examencursus Is deze cursus met
succes gevolgd, dan volgt een examen
voor het E.H.B. O.-diploma van het
Oranje Kruis. De lessen worden gegeven
door een arts. Alleen deelneming voor
personen van 18 jaar en ouder.
De talencursusscn^leiden op voor een
vaardigheidsdiploma. Hierbij wordt dus
niet gelet op de taalontwikkeling voor
het beroep. Het eerstvolgende cursusjaar voor A.V.V. en cursussen loopt van
l October 1942 tot l April 1943.
Kosten. A.V.V.: ƒ4.— voor N.A.P.leden, ƒ 6.— voor niet-leden voor den
geheelen cursus.
Cursussen: /6.5O voor N.A.F.-leden en
/8.— voor nlet-leden.
In samenwerking met de afdeeling
Vrouwen worden onder leiding van bevoegde krachten georganiseerd:
Cursussen ziekenverpleging in huis;
zuigelingenzorg; van oud tot nieuw
(naai- en kiiipcursus); koken; opvoedkunde en handenarbeid. Minimum aantal deelneemsters 15; maximum 20 per
cursus. Kosten"/3.— p. p. .per cursus.
De cursus omvat .10 a 12 lessen. Voor
den fcookcursus behoeven geen bonnen
te woraen meegenomen.
De afd. Volksontwikkeling zal geen
schriftelijke cursussen organiseerenü
Inlichtingen en aanmeldingen voor
deelneming uitsluitend bij de plaatselijke en provinciale kantoren van het
N.A.F.

Ieder die wil deelnemen aan de zwemavonden van. V. en A., dient in het
bezit te zijn. van een speciale zwemkaart, welke op vertoon van lidmaatschapsboekje verkrijgbaar is bij het
plaatselijk N.A.F.-kantoor sen aan de
kassa van het zwembad tijdens het V.
en A.-zwemmen.
Reddend zwemmen.

In de plaatsen, waar V. en A.-zwemavonden worden gehouden, zullen cursussen reddend zwemmen worden georganiseerd. Belangstellenden dienen zich
op te geven bij het plaatselijke N.A.F.kantoor.

Solide

Coulant

VERZEKERT WERKEND NEDERLAND
DE CENTRALE ARBEIDERS-LEVENSVERZEKERING

Af/.vvemleest te Amsterdam.

RIJNSTRAAT 28

6 September Afzwemfeest In het
Sportfondsenbad West te Amsterdam.
Aanvang 2 uur n.m. Op het programma
staan een aantal keurige demonstraties
zwemslagen e.d. Inlichtingen bij Pr
Hendrikkade 49 en in het volgende
nummer van Arbeid.

Sportcursussen
De afdeeimg lichamelijke opvoeding
van V. en A. organiseert in het seizoen
1942—1943 cursussen Jiu Jitsu, gyuv
nastiek (dames- en heerengroepeu),
boksen, rhythmische gymnastiek (alleen
dames), in alle plaatsen, waar hiervoor
belangstelling bestaat.
Gymnastiek (dames- en heerengroepen).
Prijs: ƒ3.— N.A.F.-leden en h-uisgenooten p. cursus van 3 mnd. ƒ 4.25
niet-leden.
Jiu Jitsii. Prijs ƒ 5.5O N.A.P.-lèden en
huisgenooten per cursus van 4 maanden ƒ 8.— met-leden.
Hierbij is inbegrepen het examengeld voor het vaardigheidsdiploma C
van den Ned. Jiu Jitsubond, waarvoor
de normale prijs reeds ƒ5.— bedraagt.
Rliytlimisclie gymnastiek (alleen voor
dames). Prijs: ƒ3.50 N.A.F.-leden en
huisgenooten per cursus van 3 mnd.
ƒ4.75 niet-leden.
Aanmeldingen en nadere inlichtingen
bij de plaatselijke N.A.P.-kautoren.
VRIJWILLIGE
VRAAGD.

MEDEWERKCRS

GE-

De dienst V. en A. van het plaatselijk
kantoor Den Haag vraagt voor verschillende werkzaamheden als kaartverkoop,
zaaleontröle. propaganda enz. enz., nog
een aantal vrijwillige medewerkers. Persoonlijke aanm. Zaterdags van 2—4 uur:
Huygensstraat 1O.

^Roelof Citroen
N.V.

Dat is nief1 alleen voor den bakker
een broodkwestie maar voor iederen broodwinner van een gezin.
Geef het z'n beslag - maak het
NU in orde. Sluit een levensverzekering bij „De Centrale", de
maatschappij voor Werkend Nederland. Dan zullen de nabestaanden
niet broodeloos achterblijven als U
- te vroeg voor hen - zoudt komen te
sterven of zult ge, wanneer eens de
avond van Uw leven zal dalen, geen
genadebrood behoeven te eten.

ZWEMMEN.

Excursie Arnhem
Zondag 30 Aug. naar het GemeenteMuseum. Aanm. en inl.: Jansbuitensingel 17.

AMSTERDAM

het z'n beslag.

LICHAMELIJKE OPVOEDING

VOLKSONTWIKKELING

Kalverstraat l - Telefoon 37658
OEN aAAG
Hoogstraat 23 - Telefoon 111757

Geef

JUWELIER

Opgerichr 1850 - Eigen Atelier

ZITPLAATSEN zijn voor ouderen,
invaliden en vrouwen met kinderen!
Wat voor kinderen met
schoolabonnementen hier
en daar verplicht is gesteld,
mag voor volwassenen
vanzelfsprekend worden
geacht. Laten we de beleefdheid in acht nemen,
ook tegenover onze medepassagiers in tram, trein
en bus. Sta Uw zitplaats
af aan ouderen, invaliden

en vrouwen met kinderen.
Voor U is het slechts
een ongemak wanneer U
moet staan, voor hen
beteekent het vaak een
kwelling . . . Wij moeten
in dezen tijd elkaar helpen om het reizen voor
iedereen zoo aangenaam
mogelijk te maken.
Daarom:

JAN SPIERDIJK
GROOTE MARKT 20 (hoek Luth. Burgwal)
TELEFOON 116520
—
OEN HAAG

SALON-. HUIS- EN S L A A P K A M E R S
Uit voonaad direct leverbaai - Reiskosten worden vergoed

TRAM T' TREIN

BUS

Publicatie t.b.T. de Bedrijfsgr. Spoorwegen « de Vakgroep
PenoDenrerToer raa de BedrUfigroepeo Tramwegen en Wegverroer,

DEN HAAG

UIT~i>anDE
WERELD
den Arbeid
Witwasscherij-lndustrie
Met ingang van 31 Augustus a.s.
treedt een regeling in werking,
waarbij minimum-loonen voor de
Witwasscherij-lndustrie
bindend
zijn vastgelegd. Het geheele laond
zal daarbij in twee loonklassen
worden ingedeeld^3e eerste klasse
omvat Noord- en^uid-Holland en
Utrecht. Voor volwaardige mannelijke werknemers zal het loon op
basis van een 48-urige werkweek
in de eerste klasse op 23-jarige
leeftijd ten minste ƒ28.71, in de
tweede klasse ten minste ƒ26.10
bedragen. Voor gehuwden gelden
deze bedragen reeds op 21-jarigen
leeftijd. Ook voor vrouwen zal een
regeling van kracht zijn, die een
redelijk loon garandeert
Met de totstandkoming van deze
regeling zijn de aanvankelijk door
de Nederlandsche Vereeniging van
Fabrieksarbeid ers(sters)
gedane
pogingen, alsmede de later nog
door het N.A.P. gedane stappen
om tot een uniforme loonregeling
te komen, met succes bekroond.

„Maar doen jullie nou niks anders
dan als maar bedrij f svergaderingen
organiseeren?" werd ons van de week
opgemerkt toen wij het over de activiteit van het N.A.F, in de bedrijven
hadden en het was den vrager inderdaad een openbaring toen wij hem
eens uiteenzetten wat er den
laatsten tijd al bereikt was. Dit was
hem totaal onbekend en omdat wij
den indruk hebben dat een dergelijke
onbekendheid ook bij andere kameraden verondersteld mag worden,
willen wij ditmaal eens onze aandacht wijden aan een resultaat, zooals dit thans door het N.A.F, in samenwerking is bereikt, dus niet zooals in het verleden, door afpersing
of door machts- en positiemisbruik.
Bij de „Leko"-fabrieken te Utrecht,
een fabriek van Electr. apparaten,
stofzuigers e.d. deelde de sociale
voorman ons mede, dat door den
Directeur de volgende vacantieregeling werd getroffen: Het geheele personeel, ook zij die daarvoor volgens
het fabrieksreglement nog niet in
aanmerking kwamen, krijgt dit jaar
een volle week vacantie, waarbij
extra loonuitkeeringen, waarbij meerderen van een volle week. Twintig
gezinnen van het personeel gaan hun
vacantie geheel voor rekening der
Directie doorbrengen op één der
Troelstra-oorden te Beekbergen of te
Oisterwijk. Zij vertrekken daar op
Zaterdag naar toe en zullen de heele
volgende week te midden van de bosschen en de vennen verblijven, om
dan Zondags weer terug te gaan.
De ons beschikbare ruimte dwingt
ons tot beperking: een volgende maal
hopen wij echter eens een ander geval onder de loupe ,te nemen.
In de afgeloopen weken traden
weer meerdere bedrijven als één gesloten geheel tot het N.A.F, toe, waaronder wij willen noemen: Kleedingbeörijf „Eureka" Loosdïtinscheweg
247,
Den
Haag,
Meubelfabriek
Boeijink te Zutphen, N.V. „Nepaha"
te Nijmegen.

HET N.A.F. IN DEN AETHER
Kwartier van den Arbeid. Zaterdag 22
Augustus a.s. van 18.15—18.30 Hilversum
H: Ditmaal is het N.A.F, op bezoek in
|*>i wasscherijbedrijf waar we nadere
bijzonderheden' te weten zullen komen
over de afgekomen loonregeling voor
«ezen tak van industrie.

SOCIALE KRONIEK
De verplichte Ziekenfondsverzekering bij uitstedigheid
Op 31 Juli j.l. heeft het Departement
van Sociale Zaken afdeeling Staatstoezicht op de Ziekenfondsen een tijdelijke
beschikking gegeven, waarmee althans een
voorloopige oplossing verkregen is voor
hen, die zich tijdelijk buiten de plaats
van hun inwoning begeven. Het betreft
hier zoowel de verzekering van recht- streeks als ook van indirect verzekerden.
Wij laten hier de meest algemeene bepalingen volgen, voorzoover die voor onze
lezers van belang kunnen zijn.
. Wanneer een rechtstreeks of indirect
verplicht verzekerde ingevolge het Ziekenfondsenbesluit zich voor een verblijf
van meer dan 30 opeenvolgende dagen
naar een andere gemeente begeeft, dan
wordt, ongeacht of dit een direct of indirect verzekerde betreft, door de rechtstreeks bij het ziekenfonds verzekerden
hiervan kennis gegeven. Hij deelt den
naam van de gemeente, waar de betrokkene tijdelijk verblijf zal houden, mee
aan het ziekenfonds, alsmede den vermoedelijken duur van het verblijf en zoo
mogelijk het nauwkeurig . adres ter •
plaatse. Ook wordt de mogelijke voorkeur voor een bepaald fonds ter plaatse
'meegedeeld, tenzij het fonds in de
eigenlijke woonplaats zijn werkzaamheden ook uitstrekt tot de tijdelijke verblijfplaats. -Dan behoeft uiteraard geen
overschrijving naar een ander fonds
plaats te vinden. Wordt geen voorkeur
voor een bepaald fonds opgegeven, dan
zorgt het fonds in de plaats van inwoning, dat een tijdelijk fonds wordt

aangewezen. Zoowel de direct als de indirect verzekerden hebben op alle verstrekkingen recht, zoodra zij bij het
tijdelijk fonds zijn ingeschreven. Ten bewijze van deze inschrijving zal een kaart
worden verstrekt, waaruit de inschrijving
blijkt en waarop alle verstrekkingen verstrekt zullen worden. Deze" kaart wordt
naar gelang de rechtstreeks verzekerde
aanspraak maakt op dag-, week- of
maandcoupons, wekelijks of maandelijks
afgestempeld.
Het geval kan zich voordoen, dat betrokkene zich reeds in de tijdelijke verblijfplaats bevindt, zonder dat overschrijving heeft plaats gehad. Wanneer deze
vertraagde overschrijving buiten de
schuld van den verzekerde plaats heeft
gehad, dan zal niettemin aanspraak op
de verstrekkingen gemaakt kunnen wórden, welke in dat geval zullen komen
voor rekening van* het Algemeen Ziekenfonds, in de eigenlijke verblijfplaats, dus
niet voor rekening van het fonds in de
tijdelijke verblijfplaats.
Ook bij terugkeer wordt kennis gegeven
van het vertrek uit de tijdelijke woonplaats. Eveneens weer door den rechtstreeks verzekerde, echter met dit verschil, dat thans aan het tijdelijke fonds
mededeeling wordt gedaan. Ook in dit
geval gelden bij verzuimde opgave van
verandering dezelfde voorwaarden, d.w.z.,
dat ook hier, wanneer te late opgave
buiten de schuld van den verzekerde
plaats gevonden heeft, niettemin aanspraak gemaakt kan worden op vergoeding van de verstrekkingen.
Tenslotte is ook rekening gehouden
met de m^elijkheid, dat van de eene
tijdelijke verblijfplaats naar de andere
vertrokken wordt. Aanziet eerste voorloopige .fonds wordt dan kennis gegeven
en geheel op dezelfde wijze als bij vertrek van de definitieve naar de eerste
tijdelijke verblijfplaats wordt ook hier in
de verzekering voorzien. Mocht het fonds
van de oorspronkelijke woonplaats zijn
werkzaamheden wel tot -de nieuwe tijdelijke woonplaats uitstrekken, dan heeft
overschrijving naar bedoeld fonds plaats.
De aandacht wordt er nog op gevestigd,
dat ingeval een werkgever vrijgesteld is

VOGR HET EIGEN DAGBLAD
VAN HET N.A.F.
Het is nuttig, hier nog eens de
aandacht te vestigen op het feit,
dat het dagblad „Het Volk" („Het
Volksblad"
of
„Voorwaarts")
e i g e n d o m is van het N.A.P. en
dus in de eerste plaats erop is
aangewezen, de belangen van het
N.A.F. en zijn leden te dienen.
Diensvolgens bevat bijna ieder
nummer allerlei zaken, die van
belang zijn voor de leden van het
N.A.P., maar bovenal - voor zijn
functionarissen. Hoewel dus ieder
lid abonnee op een der dagbladen
van de „Arbeiderspers'' behoort te
zijn, mag dit in het bijzonder van
de functionarissen verwacht worden.
De leider van den dienst Pers en
Propaganda in Noord-Brabant
blijkt zich hiervan bewust te zijn
en voerde een bijzondere actie.voor
„Het Volk" onder de sociale voor-'
mannen, de functionarissen der
plaatselijke kantoren enz. Het
resultaat was, dat hij in enkele
dagen tijds niet minder dan dertig
nieuwe abonnees kon opgeven!
LAAT MEN OOK IN DE
ANDEKE PROVINCIES ALDUS
DENKEN AAN HET EIGEN DAGBLAD VAN HET N.A.F.!
van het verstrekken van ziekenfondscoupons, deze vrijstelling ophoudt op het
moment, dat de rechtstreeks verzekerde
zich onder "tie bovenbedoelde omstandigheden buiten de woonplaats begeeft. De
coupons worden in dat geval afgegeven
aan het fonds, waarbij tijdelijke inschrijving plaats vindt.
Ofschoon de hiermee in hei leve a geroepen regeling nog voor volmaking vatbaar is, zijn door deze beschikking op
dit punt althans eenige vorderingen gedaan en is weer een stap in de goede
richting gezet.

KERS
KEESJE DE SPIJBELAAR
VI
Door het blauwe waas van de dikke rookbank, die
onbeweeglijk in de donkere ketelmakerij staat, dringt
flauw bet licht van een enkel gloeilampje. Het hangt
boven de werkbank van Doove Kees, die het fijne plaatwerk voor zijn rekening heeft.
De werkbank ligt vol modellen in grillige vormen, maatlatjes, roetjes en verdiggelde stukken krijt.
Kees is 'n meester in z'n vak. Hij knipt en klopt, buigt
en rekt het stugge plaatijzer, dat onder zijn handen
soepel en kneedbaar lijkt. Hij werkt aan 'n serie Inchtkokers; kromme trechtervormige dingen, schoon van
vorm en harmonisch van lijn
Maar Kees heeft er geen schik in, vandaag. Hij geeft
met den houten hamer 'n nijdige mep op de werkbank,
dat de platen en mallen van schrik öp-rinkelen, en dikke
stofwolken uit de breede naden krullen. Caramba! Is me
dat ook 'n hol om in te werken! Heeft zoo'n aap.van 'n
nageljongen 'n vuile dot poetskatoen in brand gestoken,
en dat ligt maar te smeulen en te stinken! En 'n lawaai
met die luchthamers! Je kan geen hand voor je rug zien
van de rotherrie. En donker in die stinkhoek! Heeft ie
daar 'n halve plaat staan verprutsen, omdat ie niet op
z'n duimstok kon zien hoe laat het was. Heeft ie, nondeju,
'n zes voor 'n acht aan staan kijken. Scheelde maar 'n
haartje of de heele serie luchtkokers twee duim te klein
gemaakt. Caramba!
Ze kunnen voor zijn part verrekken ook, met d'r blikwinkeltje. Staat me daar buiten de zon gaten in de grond
te schijnen, waar je akelig van wordt, en bierbinnen sta
je in de hardstikke donker te ploeteren. Is me daar die
gekke kraanmachinist met 'n hijsch vlampijpen over de
hanebalken komen rennen, en rechtvooruit met 't heele
zwikkie dwars door de ruiten. D'n hufter!
Hebben ze 't heele gat knussies dichtgespijkerd met 'n
halve wagon kruiplanken, en daar staat Keesje nou in d'n
donker te baviane! Streepjes tellen van tien in 'n ooghaartje, terwijl je nog geen ketelsteun van 'n kwarts
boutje kan onderscheije! Hebben ze eerst z'n ooren halfdicht gerateld met d'r stinkherrie, en nou gaan ze 't nog
es met z'n oogen probeeren. De néte kunnen ze krijgen!
Hij gaat 'n eindje wandelen. Tijd zat voor 't middag is...!
Als Kees het niet meer harden kan, als z'n hunkerend
verlangen naar licht en lucht, naar ruimte en 'n lekker
briesje hem te machtig wordt, dan gaat ie wandelen.

Wandelen is 'n vak! zegt Doove Kees. Dat mot je kneize!
Niet met je handen tot je ellebogen in je broekzakken,
want dan hebben ze je te gauw in de link. Je mot net
doen of je 't druk heb'.
'n Eindje vlampijp op je nek, en 'n gezicht trekken of
het vandaag nog klaar mot. Zal d'r geen eenen baas of
controleur zoo mesjokke zijn om te vragen of je niks te
doen heb.
Ziezoo, daar leit de rommel, en nou gane we es naar
de bootjes kijke! Kees draagt z'n eindje vlampijp de werf
rond. Eerst naar de dokken. Kijk zoo'n zonnetje staan te
kwispelen! Wel fijn werk in zoo'n dok. 'n Beetje licht en
'n beetje donker... 'n scheutje wind in je nek... Laat ie
frjn zijn!
O wacht, daar begint weer zoo'n l<Seder met z'n liichtreyolver. 'n Lapje om je rammelaar doen, vader! Afnokke
hier! Ook al te veel rumoer voor m'n zwakke zenuwtjes,
Es kijke... nou gane we... naar... Enfin, we zullen wel
zien. We loopen dat endje pijp maar achterna... Precies
watte we zoeke... Daar leit 'h nieuweling aan 't steiger.
Effe kijke waar die schuit vandaan komt. Sodemejaiitje,
heb ik effe pech vanoch-end...!
Keesje heeft pech, vanmorgen. Hij koopt precies tegen
den voorman van de buitenploeg, die juist van boord
komt. Vlak voor'de loopbrug. Hebbes...!
„Ga je voor je eige beginne, Kees?"
't Is nu weer „dóóve Kees". Hij sukkelt nogal met z'n
gehoor. Maar ze kennen mekaar al zoo lang, en die voorman zal 'm d'r niet indraaien.
,,'k Ben d'r effe uitgetippeld", bekent Kees. „Je wordt
blind, doof en achterlijk in dat stinkhok. Nou ze d*
raampjes dichtgespijkerd hebbe, zie je heelemaal geen
spatje daglicht meer... Hoe gaat et met je k'nijne?"...—
Ze loopen samen terug naar de ketelmakerij. De voorman heeft z'n gedachten nu niet bij de konijnen.
,,'k Weet niet of je 't weet", begint hij, „maar Henkie
de freezer, die aan de groote ,carroussel-bank staat, is
vertrouwensman van 't N.A.F, geworden. Die mag ook 'n
moppie meeblazen, alster wat haaks te ~cetten is. We
zullen effe naar 'm toekuiere, en dan moet die maar
zorgen, dat jij 'n betere werkplaats krijgt. Als die d'r over
gaat praten, zal je es zien, hoe gauw 't voor mekaar is.
We zijn toch eigenlijk 'n stelletje blomzoeters om nog te
kankere op die lui van 't N.A.F. Want, goedbeschouwd,
halen ze voor ons de kastanjes uit et vuur. En dat brengen ze d'r nog geen eens zoo slecht af ook! Enfin... hier
heb je Henkie; vertel nou maar wat je op je lever heb...!"

J. v. d. B.

VET WATJTE
VAN ALLE? WAT
MENSCHEN ONDER DE LOUPE

Babbeltje van Oom Niek

M'n beste neven en nichten.
Verleden week heb ik iets over m'n
HOOFDPRIJZEN
vacantie geschreven. Toen heb ik jullie
vinger langs drukke winkelstraten fla- in de gelegenheid gesteld, een opstel over
werden
toegeken<r%an:.
J. van Veldhoven,
neerde als een ander werkte, ook jij kan je eigen vacantie te maken. Nu zijn de j, 13 j., Dirklangestraat 74, Delft en
raders en de tekenaars weer eens aan aan Elly van Langen, m., 13 j., Ganzenou een kerel worden!
lederen dag één dnippel en je bent de de beurt. Want ook Kareltje Kraan is voortsingel 32a, Groningen.
Man! Die manlijkheid zal van je afslaan met vacantie geweest en ui,t die vacantie
Troostprijzen
verwierven: .H.
van Kareltje heb ik een plaatje overge- Reijers,
in juchtlederen reukgolven.
«
j., 14 j., Berghemseweg 82, Oss;
Romantiek zal er rond je zijn, roman- houden,, dat. niet helemaal — of beter Henny Kind. m., Rodenrijschestraat 67a»
gezegd: dat helemaal niet —. af is.
tiek van ondoordringbare wouden, vaa
Rotterdam; klaas Vos, j., 13 j., Baart de
Hier is het:
blokhutten, van jachten op herten.
Paillestraat l, Groningen; Ger. Muijen,
De vraag is la
Begrijp, dat je man-zijn zit in één
j., 10 j., Bisschopstraat 51, Dordrecht; Jan
nu:
wat
doet
onnoozel drupje van dit geurige, uitwenPauw, j.. 14 j., Van SwindenKareltje op dit van der106,
dig in te nemen, versterkende spul!
Utrecht.
plaatje? Je kan • straat
En nu maar weer: tot de volgende
ermee
volstaan,
Langs
eindelooze,
alleen maar te week! Allemaal de groeten van
stoffige
landwegen
OOM NIEK.
raden — je kan
gaan eindelooze koook de tekening
lonnen voorwaarts, den
afmaken en kleuvijand tegemoet of
ren. Je kan er
jagen hem na. Zweet
zelfs een schildeen stof. MannenparArbeid is geen last, geen
rij van maken. Voor de beste inzendingen
Eum!
vloek, maar arbeid is een zegen.
loof
ik
weer
mooie
prijzen
uit.
In den trein valt
Wij jvaren dat vergeten, maar
Goed begrepen? We hebben dus drie
moe een^aantal arbeihet noodlot dat honderdduizenwedstrijden:
raden,
tekenen
en
kleuren.
ders neer. In een oogden werkloos 'maakte, bracht
Wie aan alle drie wedstrijden meedoet
wenk staat de coupé heeft
ons met onverbiddelijke harddus
drie
kansen.
vol met een' zware,
heid deze waarheid onder het
M'n
schuttingraadsel
heeft
me
een
oog.
weeë lucht van ma- vracht goede oplossingen bezorgd. Ron en
chine-olie. Mannenpar- Reg stonden ervan te kijken, zoo hoog
fum!
Op heb pad, onder
den dijk, gaat een
boer voorbij. Even omspoelt je de lucht van
hooi en mest.
Mannenparfum!
Mannenparfum, die
in geen flaconnetje of poederdoosje saam
te brengen is.
Manlijke lucht, die voor geen geld te
Thans weer plezier in het
koop is, want je krijgt haar alleen als je
hard aanpakt.
werk.
Het is de arbeid die een kerel van je
maakt en geen parfum — zelfs geen
Mevrouw M- G. te W.
mannenparfum — verandert daar wat
aan! Integendeel!
PETER VAN SANDEVOERDE.
schrijft, dd. 18-7-'40:

MANNENPARFUM .
Ik dacht eigenlijk, dat we aardig op weg
waren onszelf te hervinden, eindelijk ons•elf weer te worden.
Ik dacht eigenlijk, dat we weer model
Werden, dat we begonnen te leeren kerels
te zijn in den zin der Geuzen, dat we
begonnen mannen te zijn na een tijd, dat
de vrouwen man-wijven waren en de
mannen alleen maar wijven.
' Dat we den tijd van de „body-odour"
en dergelijke smakelooze koop-aanmoedigingen te boven waren en eindelijk de
eerlijke lucht van den
arbeid begonnen te
waardeeren.
«De goede lucht van
aarde, hooi en mest,
van olie, van visch.
Misschien is dat ook
wel allemaal het geval,
maar dan is men
bezig een aanslag te
plegen op deze revolutie in geur-waardeering.
Want heeren der
schepping, er is een
parfum voor ons uitgevonden, een speciaal
mannenparfum.
Mannenparfum...
Dat ontbrak ons
nog!
„Onze parfum geeft
u de manlijke lucht
van juchtleer."
Gij, bleeke kantoorman, mét je lucht
van ouwe paperassen, één dropje van dit
kostelijke vocht en je bent een kerel tot
en met. Rond je zal een sfeer zijn van
jachtpartijen.
Jij, slappe Tinus, die nooit beter wist
dan je vaders ,,centen" te verbrassen, die
met een»parapluie — als er geen vuiltje
aan de lucht was — en een paar handschoenen losjes tusschen duim en wijs-

als de berg met goede oplossingen dit-'
maal was. Die goede oplossing luidde:
Wegens verbouwing tijdelijk gesloten.

Jarenlang ondragelijkehoofdpijn*

„Tien jaar lang kwelde mij
„Ik roep u op, Nederlandsche werkers, waar of wie ge zijt, om u aan
te sluiten bij het Nederlandsche Arbeidsfront en uw krachten daaraan
te geven. Ik roep u op, ongeacht of gij vroeger van links waart of van
rechts. Wij hebben nu nog slechts één gemeenschappelijke taak en een
gemeenschappelijk doel: Het Nederlandsche Volk en de Nederlandsche
Volksgemeenschap een plaats te verzekeren, die overeenkomt met zijn
traditie, die een voortzetting is van zijn groote historie en een bekroning
vormt voor zijn bekwaamheid. Het Nederlandsche Arbeidsfront is bij dit
alles geen doel, het is middel, maar mede door dit middel zal het mogelijk zijn, dat straks, als de wapens in Europa en daarbuiten gestrekt
zullen zijn, de Nederlandsche naam met eere zal worden genoemd, dat
de Nederlandsche vlag weer op alle zeeën zal zijn, een embleem van
durf en ondernemingsgeest, dat onze handel zal bloeien, onze industrie
zich zal ontwikkelen, dat onze nationale welvaart verzekerd is.
Mannen en vrouwen van Nederland, versterkt het N.A.F.
Het gaat om de toekomst!
Het gaat om uw land!"
WOUDENBERG.
m i mum
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ondragelijke hoofdpijn. Nadat
ik evenwel een kuur met Ovaaltjes heb gevolgd,
zijn de pijnen geheel verdwenen. Nu doe- ik
weer met plezier mijn werk."
Bij rheumatiek, ischias, spit, verkoudheid,
griep, zenuw- en hoofdpijn helpen de Ovaaltjes
van het Trineral Agentuur. Deze hebben geen
schadelijken invloed op hart, maag en darmen.
Neem direct de proef! Origineele verpakking
van 20 tabletten slechts 60 ets. In alle apotheken
en drogistérijen verkrijgbaar.
Trineral Agentuur, Nassaukade 373, Amsterdam.
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KARELTJE KRAAN, DIKKE DAAN EN. DE POLSSTOK

Oat jog springt goed.

Jij bent te dik voor die stok, Daan.

't Zal best gaan....

Krak!

Re9ie

** tekst: N- J- p- Smi*

Eigen schuld, Daantje!
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