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We weten allemaal dat het
een feit is, dat de menschen meenen dat geld,
rijkdom beteekent. en rijkdom welvaart. En geld: dat
is goud, en zilver. Andere
soorten
beschouwt
men
maar zoo'n beetje als een
slecht
surrogaat. Papiergeld,
z
oo goed' als kopergeld en
het tegenwoordige nieuwe
zinken geld tellen sleahts
mee voor spek en boonen;
een stuk hard en zwaar zilver of goud, dat is eigenlijk
Pas je ware! Mozes is er destijds heelemaal niet in geslaagd, den afgodendienst
van het gouden kalf er voorgoed bij zijn stamgenöoten
uit te ranselen! De ijans om
dien glinsterenden afgod is
voortgezet door de geheele
ttienschheid en duurt nog
voort tot vandaag den dag.
We waren er onlangs getuige van, hoe kinderlijk blij
een jong meisje een zilveren gulden, enkele oogenblikken in haar bezit om
een spoorkaartje uit een
automaat te kunnen halen,
van de eene hand in de andere liet glijden en hem vol
verrukking op het handvlak
Woog. terwijl zij tot -haar
Metgezel zeide: „Go, wat
echt, zeg! Dat is pas geld,
hè!"
De Europeesche economie
is reeds een geheel nieuw
tijdperk ingetreden, maar de
Seest en de opvattingen der
sroote massa zijn daarmee
nog,; lang niet in overeenstemming De diepe waarheid,
Verborgen in het oude sprookje vanden koning, die van honger stierf niet ondanks, maar
dóór het feit, dat al wat hij
aanraakte in goud veranderde, wordt nog steeds niet alSemeen begrepen. Zoo ook
Wet de stelling van de niéuwe economie dat goud en
Seld in het geheel geen voor'Waarde zijn tot rijkdom en
'yelvaart, noch de oorzaak
daarvan, maar dat alleen
arbeid
welvaart roept. Zelfs
s
arbeiders, die, omdat zij
j=een kapitaal, maar slechts
^un
arbeidskracht bezitten,
;r°eger met voorliefde proletariërs werden genoemd,
'ebben er nog altijd geen
°°g voor. dat alleen de arbeid waarde voortbrengt.
•j'Ok zij leven nog altijd in
&en ouden waan. dat het in
- eerste plaats aankomt op
Wij willen hiermee niet zeggen, dab geld niet nood>eld. Zooals de liberaalkapitalistisehe ondernemers
?tet in de eerste plaats de bedoeling hadden, de zakelijk zou zijn. Het is noodzakelijk, maar het is
volksgemeenschap te dienen door het voortbrengen. dat alleen als een hulpmiddel van den tweeden
van een zoo goed mogelijk product, maar uitslui- rang. Het verdient niet als een godheid te worden
tend
geld wilden verkrijgen, zoo werken de arbeiders
n
het algemeen evenmin om de volksgemeenschap 'gewerd: het verdient niet te worden beschouwd als
ll
ensten te bewijzen, om hun scheppmgsdrang uit het belangrijkste van het leven; het kan daarin
leven of om ' arbeidsvreugde te genieten, maar niet de eerste plaats innemen. Niet het geld,
veneens alleen ter wille van het geld, dat zij in maar de mensen en zijn arbeid dienen bovenaan.
le
n voian van loon ontvangen.
te staan.
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Dat beteekent, dat in de
geesten van letterlijk iedereen een omkeering behoort
plaats te vinden.
Is deze omkeering eenmaal geschied; heeft deze
geestelijke revolutie eenmaal
plaats gevonden, dan komt
al het andere eigenlijk vanzelf! Zopdra de eer van den
arbeid is geworden tot een
levend begrip, dat de geheele
menschelijke
samenleving
beheerscht; zoolang deze 'arbeidseer
niet
slechts
i voorwerp 'van theoretische
bespiegeling meet behoeft te
zijn maar de practijk van.
het dagelij ksch leven in alle
opzichten bezielt en belevendigt, zal de oplossing van
vele maatschappelijke problemen zich als een vanzelfsprekendheid opdringen en
zullen tal van vraagstukken,
dié op het oogenblik bijzonder ingewikkeld lijken, zonder moeite uit de wereld geholpen worden.

De heerschappij van het
geldj de plutocratie heeft
vele jaren lang alle maatschappelijke
verhoudingen
vergiftigd. Het was, alsof een
i grijnzende duivel, behagen
scheppend in het leed der
menschen, de touwtjes in
handen had en de menschelijke samenleving voortdreef
op een weg die ten ondergang voeren moest. De geldduivel dwong den arbeid in
het juk der slavernij, legde
-.de heerschappij over staten
en volken in handen der
slechtste zelfzuchtigste elementen en deed de werkers ten
overvloede nog in eerbied tot
dezen opzien. Niemand was
méér geëerd dan de rijkaard;
niemand minder dan wis
„aHeen maar" arbeidde.
De duivel, die al het menschelrjk goede daardoor in zijn
tegendeel deed verkeeren;
die sociale gerechtigheid tot
een onmogelijkheid maakte
en elk ideaal tot dwaasheid
•— die geldduivel dient verjaagd! Verjaagd uit da
maatschappij. Verjaagd ook
uit eigen hart er, gemoed.
Alleen de Arbeid en da
idealen, door hem gewekt,
zullen in staat blijken
mensch en maatschappij te
reinigen van het vuil, dat
door den duivel der plutocratie overal werd opgehoopt. Gouddorst en geldzucht, winstbejag en bedrog maken plaats voor de heerlijke, harmonische
samenwerking v^yn alle volksgenooten voor het ééne
doel: — het welzijn der volksgemeenschap.
De robuste, gezonde, eerlijke arbeid grijpt in deze
dagen den moker in zijn krachtige vuisten en slaat
den duivel der plutocratie de menschelijke samenleving uit.
Opdat de volken leven zullenl

hadden, hen daartoe aanzetten.
Juist zij, die hierdoor geleid, hun
bedrijf door moordende onderlinge
concurrentie heen wisten groot te
maken, moeten in staat zijn — laat
ik het eens zeer materialistisch zeggen — om het groote voordeel te zien,
dat in de doordrenking van het bedrijfsleven met de gemeenschapsgedachte is gelegen.
Welnu, de geheele organisatorische
opzet van het, N.A.F, stelt deze gedachte steeds weer op den voorgrond.
De bonden van beroepsgenooten zijn
verdwenen, de versplintering in organisaties van allerlei kleur en religieuze overtuiging maakt plaats voor
de ééne organisatie, die allen omvat.
Plaatselijk vereenigen de werkers
«ich niet meer tot bondsafdeelingen,
maar de samenvatting der werkers
vindt plaats in de bedrijven. En bij
.-dat woord w e r k e r s zonderen we
niemand uit. De kantoorbediende, de
vertegenwoordiger, de bedrijfsingenieur, de man, die het eenvoudigste
werk doet zoowel als hij, die uiteinHet is een verblijdend teeken, dat
onder de arbeiders het begrip voor
de beteekenis van het Nederlandsche
Arbeidsfront zoo sterk groeiende is.
De groote aantallen aanmeldingen
voor het lidmaatschap, welke de Centrale Leiding van het N.A.F, dagelijks
bereiken, vormen daarvoor een onweerlegbaar bewijs. De arbeider," die
tot het N.A.F, toetreedt, bewijst daardoor, dat hij tot het inzicht kwam,
dat de vormveranderingen in de
organisatie der werkende Nederlanders niet zijn een gril of een persoonlijke liefhebberij, maar een onvoorwaardelijke noodzaak, om het peil
.van het cultureele en materieele
Nederlandsche leven, in dezen tijd zoo
stevig mogelijk te handhaven en
straks door den arbeid van allen zoo
hoog mogelijk op te voeren.
Men onderschatte de beteekenis
van dezen stap voor den arbeider
vooral niet! Als hij georganiseerd was,
dan kende hij het vereenigingsleven
met zijn bondsafdeelingen. en velen
hunner hebben daar jaren lang vrijwel hun geheelen vrijen tijd voor geofferd. Zij hebben geriskeerd, dat zij,
door het levensgeluk van hun medearbeiders te bevorderen, bij bun patroon als lastige kerels te boek kwamen te staan met al de nadeelen,
daaraan verbonden. De voortdurende
strijd om vele dingen, die voor hen
een zaak van eenvoudige rechtvaardigheid waren, maar door den werkgever vaak fel werden bestreden,
dreven hen tot het verkeerde inzicht,
dat zij een klassenstrijd hadden'te
voeren en deze opvatting beheerschte
hun geheele denken en leven.
Wanneer nu het Ned. Arbeidsfront,
op bedrijfsbijeenkomsten en in propagandageschriften,
dagelijks
de
gemeenschapsgedachte uitdraagt als
de basis voor den opbouw van het
Nederlandsche Arbeidsfront,. als het
den arbeider dagelijks verkondigt,
dat werkgever 'en werknemer geen of
slechts schijnbare tegenstellingen zijn,
•want dat een
gemeenschappelijk
belang, namelijk de bloei van het
bedrijf, waarbij beiden betrokken
zijn, hen bindt, dan ben ik er zeker
van, niet te overdrijven, wanneer ik
beweer, dat het een zelfoverwinning
voor den arbeider beteekent, wanneer
hij de juistheid dezer gedachte inziet
niet alleen, maar zich voor de verwezenlijking daarvan wil inzetten.
Verblijdend is het daarom, wanneer dan bij de verdere werkzaamheden, welke den arbeider in het
Ned.
Arbeidsfront wachten, blijkt,
hoe hij van binnen uit de juistheid
onzer grondslagen erkent.- Wanneer
hij voor de eerste maal met arbeidskameraden samenkomt, die vroeger
In andere organisaties werkzaam
waseti, dan valt soms nog een zekere
onwennigheid te eonstateeren, maar
aldra maakt deze plaats voor 4e
zekerheid, dat slechts door den arbeid
Van allen het hoogst mogelijke kan
worden bereikt.
Ik gebruikte zooeven eenige malen
de woorden w e r k g e v e r en werk-

vreugde, welke hij In den arbeid hervindt, de vaak noodzakelijke eentonigheid van zijn werk zijn bestaan
overstralen.
v

Het N.A.F. heeft, krachtens de bevoegdheden, aan zijn Leider bij
decreet van den Rijkscommissaris
verleend, het recht, om gemachtigden
van het N.A.P. (sociale voormannen)
in de bedrijven te benoemen. Krachtens de nadrukkelijke' instructies,
hiertoe door mij verstrekt, kan
slechts een s. v." worden benoemd,
wanneer daaromtrent volledige overeenstemming met den verantwoordelijken leider van het bedrijf is verkregen, tenzij deze alle medewerking
daartoe weigert. Het stemt tot verheugenis, dat reeds vele honderden
bedrijfsleiders de groote beteekenis
van den socialen voorman hebben ingezien en aan zijn benoeming hebben medegewerkt niet alleen, doch
ook hem bij de uitoefening van zijn
functie alle medewerking verleenen.
Zij toch .hebben de juiste beteekenis

WOUDENBERG:

Het arbeidsfront wacht op U!
delijk de geheele verantwoordelijk- van den socialen voorman ingezien.
heid draagt, zij hebben slechts in Hij staat niet in het bedrijf als een
schijn tegengestelde belangen, in vooruitgeschoven stelling in den klaswerkelijkheid vormen zij tezamen senstrijd, maar hij heeft tot taak de
gemeenschapsgedachte te propageedat deel van het leger van den
ren én te doen beleven.
Nederlandschen arbeid, aan hetwelk
de zorg voor het bedrijf is toeverEr zijn bedrijfsleiders, die meenen,
trouwd. En zooals in elk leger is er dat hierdoor hun bevoegdheden woreen commandant met de uiteinde- den aangetast. Zij redeneeren: „Ik
lijke verantwoordelijkheid voor alles, was gewoon, om alles alleen te doen,
zijn er leiders op lagere posten, zijn 'ik laat mij door niemand op de viner tenslotte de eenvoudige soldaten gers zien." Ik wil hierop niet diep invan den arbeid. Maar de leider is gaan, ik zou echter den bedrijfsverantwoordelijk ex voor, dat het beleider willen leeren kennen, die indrijf beantwoordt aan zijn tweeledige derdaad zonder eenigen invloed van
taak, n.l. te zijn een plaats, waar staat of volksgemeenschap van zijn
door het respecteeren van den wer- bedrijf een microcosmos buiten de
ker de arbeidsprestatie tot het hoogst werkelijkheid heeft kunnen maken.
mogelijke wordt opgevoerd en daarAnderzijds echter is het zoo, dat
door te vormen een schakel in de wij den leider van het bedrijf inder-keten van bedrijven, die gezamenlijk daad erkennen als den leider, zoohet economisch leven van ons volk lang hij door zijn leiding toont, hiermogelijk maken en daardoor de toe- toe in staat te zijn. Dat hij opgewaskomst
en welvaartsmogelijkheden
sen is tegen zijn taak blijkt dan niet
onzer volksgemeenschap
in zich eens in de eerste plaats uit de geldedragen.
lijke resultaten, welke zijn onderMen kan in dezen tijd jammeren neming oplevert, maar vooral uit het
over veel wat verging, omdat men er feit, dat hij er in-slaagt van zijn beaan gehecht was. Men kan echter drijf-een eenheid te maken. Een eekook de groote beteekenis van dezen heid, die niet alleen op jubilea van
tijd zien. Men kan hem beleven als werkers vluchtig tot uiting wordt
een revolutie, waarin* de vraag zal gebracht, maar die eiken dag bevesmoeten worden beantwoord, wat pri- tigd wordt door de wijze van behanmair is, kapitaal of arbeid. En ik ben deling der werkers in het bedrijf.
er van overtuigd, dat ieder, die met Een eenheid ook, die den ondernemer
de bekende nuchterheid van ons, den stap laat doen, die reeds honNederlanders, de problemen beziet, derddu?zenden zijner arbeiders deden.
zal komen tot het antwoord, dal de Die hem de oogen opent voor de fout
a r b e i d de eenige waardescheppen- van standenwaan of klassenhaat, die
de factor in ons volksleven is.
hem zijn bedrijf leert kennen als een
Maar dan zijn wij ook verplicht, deze natuurlijke eenheid, die hem teittot zijn hoogste mogelijkheden op • te slotte duidelijk maakt, dat hij met
voeren. Wij zullen daarin slechts zijn etnvoudigsten arbeider in hetkunnen slagen, indien wij den wer- zelfde leger staatr dat hij dus met
ker, d.w.z. den drager onzer volks- hem in het N e d e r l a n d s c h e Argemeenschap, leren zien als den eer- b e i d s f r o n t thuis behoort
sten burger van den staat. Wanneer
Deze tijd brengt veel wat eens een
ook bij ons het besef levend wordt,
dafr de waarde van den mensen niet fata morgana leek tot werkelijkheidwordt bepaald door het werk, dat hij Ik ben er zeker van, dat in de beste,
verricht of.de financieele tegenwaar- leiders van bedrijven in onze volksde dajrrvan, maar dat de wijze, waar- gemeenschap het geloof aan deze
op hij de hem door de gemeenschap eenheid reeds jaren lang- aanwezig
opgelegde taak vervult, de eenige was. Welnu dan, laat ons de moge- v
graadmeter mag zijn voor de waar- lijkheden van dezen tijd niet ongedeering, welke hij geniet. En ander- bruikt voorbij laten gaan, laten wij
zijds weet ik ook U er bij voorbaat uit de eenheid van onzen wil, door
van overtuigd, dat de behandeling de kracht van ons gemeenschappeDe revolutionnaire beteekenis van, van den werker recht evenredig is lijk geloof in den arbeid, in dezen
dezen* tijd dringt op alle terrein door. aan zijn arbeidsprestaties. Waar hij tijd door het Nederlandsche Arbeids- ,
Wie meent, aan den kant te kunnen zich als* mensch en arbeidskameraad front de grondslagen voor een vrij en
gaan staan, en zonder interesse het geschat en gewaardeerd weet, zal de welvarend Nederland leggen. De voorwaarden van karakter en aanleg zijn
tijdgebeuren aan zich voorbij zou
in den Nederlandschen mensch van
willen laten trekken, zal moeten
'welken stand ook aanwezig, onze
Een volk kan niet .anders bestaan
ondervinden, dat hij zich zoodoende
prestaties in het verleden en heden
ten doode isoleert. Het is aan den
dan uit arbeid; want een .volk is
getuigen daarvan. Als wij den weg
anderen kant een feit, dat de beste
niet zoo rijk als het goud in de
vinden van het IK van het kortzichleiders van ondernemingen hun
tige eigenbelang naar het WIJ van
kelders heeft, maar zoo rijk als
werkkracht niet in de eerste /plaats
het heil der gemeenschap, dan ben*
ontplooiden om de stoffelijke' voorhet arbeid weet te organiseeren.
ik er zeker van, dat wij deze toedeelen, welke zij meenden te kunnen
Woudenberg.
komst zullen bereiken
bereiken, maar omdat de schenpingslust en de arbeidsdrahg, die zij in zich
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nemer, 'ik deed dit opzettelijk, om
met deze geijkte termen het begrip
te benaderen, waarop het aankomt.
Wie echter met ons op den bodem der
gemeenschapsgedachte staat, zal de
onjuistheid dezer benamingen met
ons eens zijn. Immers, in feite is er
slechts één werkgever, of beter een
•werkgeefster, en dat is de vólksgemeenschap, welker behoeften slechts
door den arbeid van allen kunnen
worden bevredigd. Waar wij ook staan
in het arbeidsleven, .wij dienen ons
te allen tijde van deze waarheid bewust te zijn. Hoe meer 'zij in ons
doordringt, met des te grooter klem
zullen wij overtuigd worden van de
juistheid der gemeenschapsgedachte
als eenige basis onzer samenleving.
De beste onder -de leiders der Nederlandsche bedrijven hebben dit reeds,
lang ingezien,.en ik aarzel dan ook
niet te verklaren, dat, waar een
Nederlandsch bedrijf zich een wereldnaam en een internationale beteekenis verwierf, dit niet in de laatste
plaats kwam, doordat de leiders wellicht onbewust, reeds naar deze gemeenschapsgedachte handelden.
In den opbouw van het maatschappelijk leven, organisatorisch gezien, was echter voor deze gedachte
geen plaats. De liberaal-economische
leer, welke ons materieele leven beheerschte, huldigde de leer van het
vrije
spel
der
maatschappelijke
krachten, legde zich neer bij den
strijd van allen tegen allen. Voor
dien strijd werden de legers gevormd.
Aan den eenen kant de organisatie
der arbeiders, anderzijds de werkgeversorganisaties.
Beide in hun
vechttactiek gebruik makende van de
voor- of nadeelen, welke de steeds
wisselende conjunctuur hun of de
andere partij bood, beide tenslotte er
niet voor terugschrikkende in het
uiterste geval het middel van staking
en uitsluiting te hanteeren. Natuurlijk was het doordringen van deze
leer fnuikend voor den gang van
zaken in. de bedrijven. Wat natuurlijk en noodzakelijk een eenheid
vormde en moest vormen, het bedrijf,
verwerd tot het. tournooiveld, waar
de strijd der maatschappelijke krachten werd uitgevochten. •

HET EEUWIG MISVERSTAND
Het N.A.F. geen klachtenbureau, maar
een arbeids- en strijdgemeenschap
Nog altijd blijken velen het
Nederlandsen Arbeidsfront niet te
zien als een organisatie van Nederlandsche werkers, die, van onderop, hun eigen lot in handen
nemen om in onderlinge samenwerking verbeteringen te bereiken,
maar als een soort van ambtelijk
klachtenbureau, dat tot plicht zou
hebben van bovenaf overal in te
grijpen, waar zijn hulp maar gevraagd wordt. Er zijn er, die zich
rustig opstellen aan den kant van
den weg om op hun gemak eens toe
te zien, waar die N.A.F.-leden wel
heen marcheeren en wat dat N.A.F,
nu wel voor die kar.tridders zal bereiken, zonder zélf ook maar één
stap te doen. Afwachten! De kat
uit den boom kijkenJ Eerst kijken
of wij van dat N.A.F, wel voordeel
hebben! Daarna zullen we dan wel
eens zien, of we het genadiglijk
onze hooge goedkeuring zullen bewijzen door het de eer aan te doen,
ons als lid te laten inschrijven!
Aldus is de houding van nog
maar al te velen.
Altijd nog hetzelfde misverstand!

worden 'aangesteld en voorbereid
voor hun taak en hoevelen er geholpen moeten worden bij den arbeid, dien zij in het belang van hun
arbeidskameraden, vrijwillig op zich
hebben genomen. En in die ondernemingen en bedrijven zullen 'dan
óók de daar werkzame kantoorbedienden, opgenomen en medewerkend in de bedrij f sgemeenschap,
profiteeren van hetgeen gemeenschappelijk tot stand wordt gebracht.
•
Het N.A.F, staat achter diegenen,
die zich zélf het N.A.F, tot ruggesteun hebben gekozen en het heeft
heusch geen tijd, zich op te houden
met de jeremiades van hen, die den
moed missen, zélf voor hun rechten
op te komen en zélf de hand aan
den ploeg te slaan.
Daar is geen woord Fransch bij!
Mijne heeren kantoorbedienden,
die zoo uit de hoogte het N.A.F.
meent te mogen beleeren omtrent
hetgeen dit al of niet 'hoort of
waagt te doen —wordt eerst eens
behoorlijk lid, zorgt, dat er een
sociale voorman kotnt en pakt de
zaak dan zélf maar eens aan.
Dan staat het N.A.F. óók achter

u en achter uw socialen voorman,
wiens positie beveiligd is en die
daardoor vrijuit bij den patroon
voor recht en billijkheid kan optreden en die de samenwerking
met dezen kan trachten tot stand
te brengen, waaruit voor alle bedrij fsgenooten de noodige verbeteringen kunnen voortkomen.
Dit is, wat het N.A.F, onder zelfwerkzaamheid verstaat.
Is het misverstand omtrent het
wezen van het N.A.F. nu weggenomen?!
Ook bij hem, die ons een schril
beeld ophangt van de arbeidsverhoudingen bij de trammaatschapprj
in een onzer groote steden?
„Ik wil u eens eenige zeer ongewenschte ^toestanden bekend maken, die aan het nieuwe Arbeidsfront geen goed doen", schrijft hij
ons.
Wij meenen, dat deze ongewenschte toestanden niet het Ar-»
beidsfront, maar d'at ze den werkers in dat bedrijf „geen goed
doen"!
„Voorheen waren velen georganiseerd, maar dit verslapte, daar de
toenmalige bestuurders bij de directie niets voor het personeel
konden gedaan krijgen en altijd
met een kluitje in het riet werden
gestuurd. Het gevolg was, dat velen,
ja bijna allen voor de organisatie

bedankten en niet tot een nieuwe
organisatie toetraden. Velen zou- den toetreden als er maar wat bereikt werd."
Wij zijn van een tegenovergestelde meeniag, namelijk dat er
veel zou worden bereikt als de werkers maar toetraden, om met hun
socialen voorman zélf aan den slag
te gaan.
Err waar de briefschrijver ons
toevoegt: „Hier is werkzaam terredn voor u, stelt u op de hoogte",
daar antwoorden wij: „Hier valt
,werk te doen voor de bedrij f sgenooten! Laten zij dat aanpakken!"
Willen zij dat — om welke redenen dan ook — niét, welnu, dan is
er voor het Nederlandsch Arbeidsfront geen enkele reden, een taak
op zich te nemen, die de naastbetrokkenen niet eens willen verrichten.
Laten toch alle Nederlandsche
werkers dit goed.begrijpen:
Het Nederlandsch Arbeidsfront,
het instituut van den socialen
voorman in de bedrijven, straks de
wet op den nationalen arbeid —
het zijn allemaal dingen, klaar gezet voor den. Nederlandschen werker als een stuk gereedschap,
waarmee hij aan de totstandkoming van de s o c i a l e g e r e c h t i g h e i d kan gaan arbeiden.
H ij moet dit gereedschap echter gebruiken, w a n t z e n d e r
hem vermag het niet in
beweging te komen!
Dat is een waarheid als koe.
Men handele er dan echter naar.

Een merkwaardig voorbeeld daarvan vormt een brief van een kantoorbediende, die twaalf jaar lang
lid was van zijn vakorganisatie, |
maar die er niet toe komen kan j
thans lid van het N.A.F, te worden.
Hij is namelijk „diep teleurge2e. Leden met kinderen wordt de volgende bijdrageHet Nederlandsch Arbeidsfront vormt de door den
steld"! Vroeger, gedurende de | nieuwen
staat erkende belichaming van de ééne arbeids- verïaglngen toegestaan:
twaalf jaar van zijn lidmaatschap,
gemeenschap des volks. Her N.A.F, omvat alle Neder2—3 kinderen l bijdrageklasse lager,
werd er voor de kantoorbedienden | landsche werkere, met hoofd of hand. Werknemers of bij
werkgevers, kleine zelfstandigen en handwerkers, beoefe- bij 4—5 kinderen 2 bijdrageklassen lager,
heelemaal niets gedaan. En sinds
naren van vrije beroepen, mannen en vrouwen — ieder, bij 6—7 kinderen 3 bijdrageklassen lager,
de oprichting van het N.A.F., (nog
die tot het welzijn van de Nederlandsche volksgemeen- bij meer dan 7 kinderen 4 bijdrageklassen lager.
geen volle vier maanden geleden!)
schap arbeid verricht, kan er deel van uitmaken en
De wekelijksche bijdrage is:
heeft ook dit nog niets.voor deze j
gelijkelijk deelen in de rechten, die hem krachtens zijn
Klasse
Weekloon
Bijdrage
Toeslag
Totaal
lidmaatschap
toekomen.
groep werkers weten te verkrijgen.
r
van—tot
Werkloos„Zoolang nog het N.A.F. kan geHet fJederlandsch Arbeidsfront heeft ten doel, den
heidskas
Nederlandschen werkers levenszekerheid te. verschaffen
doogen, dat er loonen betaald worƒ 0.15
ƒ0.05
ƒ0.10
-ƒ 6.l
arbeidsvreugde te doen smaken, zoodat zij £ich van de
„ 0.25
„ 0.10
„0.15
„ 6.01 -„ 9.2
den, die spotten met den gepres- | en
wieg tot het graf in de volksgemeenschajf geborgen weten.
„ 0.35
„ 0.15
„ 0.20
„ 9.01 -„. 123
teerden arbeid, voel ik me daarin
Hierdoor zal tegelijkertijd de arbeidsproductiviteit stijgen,
„0.15
„ 0.40
„ 0.25
-,. 15.„
12.014
nog steeds niet thuis." Dan worden
waardoor hét belang der volksgemeenschap eveneens
„0.50
„0.20
„ 0.30
., 15.01- -„ 18.5
gediend wordt.
er eenige voorbeelden van schro- |
„ O 60
„ 0.25
„0.35
.. 18.01- -„ 21.6
Het N.A.P. biedt zijn leden bijzonderen steun in nood„ 0.70
„ 0.30
„ 21.01 -,. 24.„040
7
melrjke misstanden opgesomd en
„6.80
werkloosheidsverzekering, uitkeering bij huwe„ 0.35
„ 0.45
„ 24.01- -., 27.8
volgt de zin: „U voelt zelf wel, dat | gevallen,
fijk (vrouwelijke leden), tuberculose-ondersteuningen,
„ 0.90
„ 0.40
„0.50
, 27.01- -,. 30.9
voor het N.A.F, hier een braak stuk. j
overlijdensuitkeering, invaliditeits- en ouderdomsonder., 0.45
., 0.55
., 30.01 -,. 33.10
„L—
arbeidsterrein te ontginnen valt.
steuning, rechtsbescherming en algemeene sociale verzor,. 0.50
„ l-.IO
„ 0.60
11.
., 33.01- -., 36.ging, ontspanning en ontwikkeling in ,en buiten het
, 1.20
„ 0.50
Of durft het N.A.F, zich niet op
., 0.70
12
.. 36.01- -„ 42.., 1-35
„ 0.55
„0.80
, 42.01- -„ 48.13
glad ijs te wagen om aan deze | bedrijf.
„ 0.70
„ 1-70
14
., 48.01 -„ 54.„1.—
chaotische toestanden een einde te
Bij de bestudeering van de tabel der bijdragen dient
„2.—
„0.80
„1.20
15
. 54.01--„ 72.maken? Wij zijn hier, op het kanmen in aanmerking te nemen, dat:
., 2.50
,. 1.50
,. 1.—
., 72.01 -,. 90.16
toor waar ik werkzaam ben met |
„1.20
., 3.—
„1.80
„ 90.01- -„ 102.17
Ie. Categorieën van werkers, die niet bij de werklozenongeveer 20 personen, en hebben
kas aangesloten behoeven te zijn, behoeven , dezen toe- J voor invalide leden ƒ0.30 per maand
öesloten, zoo gauw als onderstaande
Inschrijfgeld ƒ 0.50
slag niet te betalen.
loonminimums door toedoen van |.
INVULFORMULIER
het N.A.F. doorgevoerd worden, ge- jj
zamenlijk toe te treden tot het
(Doorhalen wat niet bedoeld wordt.)
N.A.F."
Gelieve mij •
Wel zóó, hebben zij dat besloten? |
a. de gra+is-broohures van het N.A.F, toe te zenden;
Dan vreezen wij, dat het N.A.F. | b. als lid in te schrijven van het N.A.F.
zich de vreugde, hen als leden van
man
het N.A.F. te mogen begroeten, nog
wel eenigen tijd zal moeten ont- | Naam
vrouw
zeggen!
Voornamen
.
Want het N.A.F. is niét van plan |
voor hen — en voor de vele andeWoonplaats
ren, die denken als zij —.in de bres
te springen.
Nader adres
•
Het N.A.F. heeft namelijk voor- |
Geboren den
.\
te
ïoopig nog wel wat anders te doen!
Beroep
Weet ge, wat?
Zijn leden, de kerels, die zélf de
Werkzaam bij
hand aan den ploeg hebben gesla- jj
. Te
gen, die zich zélf offers aan tijd en j
geld hebben opgelegd en die er
Datum
1942.
friet aan denken op anderen te |
Parasiteeren, by hun arbeid te | Als brief op te zenden aan de afdeeïing Propaganda van het Nederlandsch Arbeidsfront, P. C. Hooftstraat J80,
steunen.
vmsterdam-Z.
Ge moest eens weten, hoeveel
sociale voormannen er nog moeten l!lllillllllllil»llllll!l|[|![lllillillil!!iilli;llllllilllllll1lllllll!IIIIUIlil[^

HET NEDERLANDSCH ARBEIDSFRONT

IV D p B

VROUWEN IN DEZE TIJDEN
Als de storm' raast over bet land, de
blauwe lichte lucht donker en onheilEvengoed als het bijgeloof,
spellend is geworden, de regen en hagel
neervallen met een geweld waarvan we
heeft ook het ongeloof zijn
verstillen, dap ervaren we dat de natuur
dwepers!
sterker is dan de mensen, dan weten we
dat wij met al ons kunnen en willen,
tegen dit alles niets-, kunnen uitrichten.
de grondoorzaak hiervan was, dit werd
We denken er zelfs rtrct aan er iets tegen
nooit geleerd. Het leek er altijd maar
te doen, we aanvaarden het als iets wat
op, dat het een kwestie van macht en
komen moet en wat noodig is, om de uitbuiting was, zonder -meer.
atmosfeer te zuiveren. Alles wat in de
Wij dachten daar ook verder nooit
natuur, gebeurt is noodig, wij weten het
over na en waren tevreden met hetallen en nemen het als vanzelfsprekend
geen we ervan moesten leeren en verder
aan. We vragen ons niet af, of dit alles "raakte het ons meestal niet. Het was
wel noodig is. Het is machtig, het is
immers allang voorbij, het was historie,
grootsch, wij kunnen hier niets tegen
nu ja zou je je er verder om bekommeaanvangen.
ren? We vergaten dan, dat er ' in die
Nu komen er oorlogen grootsch en
tijden ook menschen leefden als wij,
geweldig over de volkeren, dit was vroe- mannen, vrouwen en kinderen, die hetger zoo en is nu weer zoo. Wat is oorzelfde van het léven verwachtten als
log eigenlijk, hoe ontstaat hij. Op school
wij nu, die ook illusies hadden van een
leerden we vroeger, dat de meeste oor- goede samenleving, hun idealen bezaten,
logen ontstonden, doordat de vorsten
hun familieleven, hun bezittingen, hetof koningen van de verschillende buurt- welk ook alles door de toenmalige oorschappen of vorstendommen, oneenig- logen gestoord werd, waar óók geleden,
heid hadden. De latere grootere oorlo- gestreden en geofferd werd voor een
gen hadden dezelfde oorzaak zei men.
rechtvaardiger wereld
Misschien was dit ook wel zoo, maar
Maar aan dit alles dachten we niet,
waardóór die oneenigheid er was, wat omdat het allang voorbij was,
omdat het o n s z e l f niet aanging. Juist
dat was het hem, wij voelden het zelve
niet aan den lijve.
Maar nu, nu wijzelf 100 nauw bij
den strijd van heden zijn betrokken,
deze kamp die in wezen veel meer is
als een jK»rlog, doch dien de meeste vrouwen vooral, niet anders zien dan het
meten van elkanders krachten en om
uiteindelijk gewin, en waardoor wij in
het dagelijksche leven alleen maar
schade en last ondervinden
Nu dieHoe behandelen we
nen wij ons toch zeker af te vragen of
achter dit alles geen diepere grond, -geen
afgesneden bloemen?
diepere zin zou kunnen zijn!
Wij blijven echter zoo graag aan de
Wij snijden een klein stukje van
oppervlakte, omdat het zoo makkelijk
den steel, zoodat een versche
is, van niets anders te willen weten dan
snijwond ontstaat, die gemakkelijk
zooals wij meenen dat het is, dan hoef
water opneemt. Alknippen is onje je ook nergens verder in te verdiegewenscht, omdat we daarmee de
pen en kun je volstaan met te zeggen:
vaatbundels, waarin de sapkanaal„Och allemaal dit, of allemaal dat"
tjes liggen, te veel samen knijpen.
Het is veel eenvoudiger dan eens wérEenige bladeren worden tevens
kelijk over alles na te denken, je open
verwijderd, daar die veel vocht
te stellen voor het „nieuwe", eens eerverdampen en de bloem dus minlijk tegenover jezelf te zijn en je te
der krijgt.
durven bekennen dat je ongelijk hebt
Géén
bijeengebonden
ruikers,
gehad en' dat, wil er ooit een betere
dat is onnatuurlijk! Zet uw bloewereld, een -betere samenleving worden
men in zuiver leidingwater, er hoeft
niets aan te worden toegevoegd.
Misschien zal het water door toevoeging van een snuifje zout of
een asperinetablet Iets minder snel
bederven; het is in andere opzichGeen kleine kinderen bij een teil
ten rneer schadelijk dan goed. Vermet kokend water!
versch het water echter iederen dag.
Snijdt om den anderen dag weer
Neen, het is niet bepaald een handige
een stukje van den steel en verwijhuisvrouw, die een teil met kokend wader dan tevens wat van de bladeter in de keuken zet, haar kind in de
ren. Bloemen met harde houtige
'"omgeving van die teil laat rondkruipen
stengels geve men een lange
en zélf de keuken verlaat 'om rustig aan
schuine snijvlakte en men splijte
de deur een buurpraatje te, houden ...
den stengel een eindje, waardoor
Hoeveel onheil hebben zulke onachthet vocht er beter in kan door-"
zaamheden al niet gesticht?
dringen
Geen wonder dus dat men onze laatKlop bij rozen het onderste deel
ste „Onhandige Huisvrouw" zoo gemakvan den steel een weinig los.
kelijk heeft kunnen oplossen. Alle inzenSterk geforceerde bloemen, zoodingen waren goed.
als Kerstrozen, Lelietjes van 1 dalen
Dat het aantal inzendingen zoo buien dergelijke, geve men lauw
tengewoon groot was, verheugt ons zeer.
water.
We hebben nu tenminste de zekerheid,
Volgen we deze eenvoudige redat de lezeressen van „Arbeid" niet zoo
gels op, dan kunnen we er zeker
ondoordacht met een tobbe kokend wavan zijn, den levensduur van de
ter -zullen omspringen. Laat men echter
snijbloemen, zoover in onze macht
bedenken, dat ook een klein bakje of
ligt, te hebben bevorderd. Krijgt
keteltje kokend water ernstige gevolgen
een versche bloem direct neiging
kan hebben!
tot verslapping, dan ligt dit vaak
aan een nog onbekende oorzaak,
Na loting werden de prijzen als volgt
waar in de meeste gevallen niets
toegekend:
meer aan te doen is. Ook heeft
Mevr. W. Kuiper, Sperwerstraat 41,
de bloemenhandelaar hieraan geen
Haarlem (N.) ƒ2.50: mevr M. Weevers—
schuld. We kunnen in zoo'n geval
Brand. Kuipersdijk 43, Enschede. - f \ 00:
probeeren de stelen gedurende den
mevr. T. dé Bruin, Lekdijk A 166. Bergnacht tot aan de Bloemen in een
ambacht /1.00 en mevr. Louwersheimer,
emmer water te zetten om ze te
Heer Danié'lstraat 31, Rotterdam, evenlaten optrekken, in een koele
eens ƒ1.00
vochtige omgeving... en altijd:
De gelukkige inzendsters krijgen de
„Kies de juiste vaas!"
prijzen zoo spoedig mogelijk toegestuurd.

verkregen, we beelemaal opnieuw en
anders moeten beginnen, ieder voor
zich.
Wij vrouwen, die de draagsters van de
toekomst zijn, wij hebben den heiligen
p l i c h t ons te bezinnen, ons te bekennen en niet dwars en negatief te blijven. Willen wij onnoodig leed en moeilijkheden voorkomen, willen wij werkelijk • een goede toekomst voor ons nageslacht,' dan hebben we altijd het nieuwe
als het eenig juiste te aanvaarden, omdat het trots alles, tóch zijn doel zal
bereiken, omdat het m o e t
Een
negatieve houding ig altijd verkeerd, de
nuchtere werkelijkheid gaat onverstoorbaar zijn gang, en probeeren we tegen
dezen stroom in te gaan, d a n z ij n
w ij o o r z a a k
van
nog
m e e r l e e d en s t o r i n g . Dit
is een natuurwet.
Wij vrouwen willen echter ons deel
aan het l e v e n hebben? Leef dan mee
—. en zijn we te klein om onszelf te
overwinnen, vragen we ons dan tenminste af, wat de dichter P. A. de Genestet
vroeger
aan
soortgelijke
menschen
vroeg, die ook zeiden:
„Ik houd maar wat ik heb, dat nieuwe!
'k Gruw er van!"
Goed, gruw; maar zeg.
wat hebt ge dan?

Een klein lapje, een oude blouse,
japon of iets derg. en... we hebben een speelpak voor onzen kleinen peuter.
Als het wat frisch is, doet men
er den kleine een blouse onder aan.
Ook voor den winter is zoo'n
speelpakje erg practisch. Het kan
dan van flanel of andere dikke
stof worden gemaakt. De pijpjes
worden dan iets langer geknipt.
Het uitgewerkte patroon is voor
een jongen of meisje van 3 jaar
berekendi
De verschillende deelen stellen
het volgende voor: Pig. l achterpand broekje; fig. 2 voorpand
broekje; fig. 3 schouderband; fig.
4 bovenstuk.
Patronen kunnen tegen ƒ0.35
aan postzegels, op de adreszijde
van een briefkaart geplakt bij de
redactie van „Arbeid", postbus 100,
Amsterdam (C.) worden besteld.
Gelieve er bij te vermelden: patroon 74.
NOG VOORRADIGE PATKONEN.
Hieronder laten wij een lijstje volgen van nog steeds leverbare knippatronen:
N'o. 15 Slobpak
ƒ0.6*
No. 16
No. 1 7

Tasrlije
iMeis.jesjurk

ƒ0.20
ƒ <).:C>

No. 18 Plastron
No. 19
N'o. 20

TER RECTIFICATIE.
In de Correspondentierubriek van ons
blad d.d. 17 Juli, is in het antwoord aan
mevr. B. J. A. te H een storende fout
geslopen. Deze lezeres vroeg advies voor.
haar baby van 3 (drie) maanden over
het breien van een jasje *ban kunstwol.
Wij voeciden hieraan toe, dat deze lezeres
tot de gelukkigen behoorde, die in aanmerking kwamen voor vijf knotten echte
wol. Jammer genoeg las de zetter van
onze 3 een negen, met het gevolg, dat er
tal van lezeressen bij haar distributiebureau's moesten worden teleurgesteld.
Het spijt ons, dat deze fout is gemaakt en '
wij deelen den verschillenden vragenstelsters mede, dat deze wol alleen is bestemd
voor babies, die na l Maart 1942 zijn
geboren.

Tweebaansrok
Kinde.rve4t.je
niet
lanse mouwen
No. 22 Meisjesmantel
met
hoed
No. 23 Ileerenoverall
No. 28 lleerenoverlieind . . . . . .
No. 2!) Rijbroek, alle maten
No. 30 Gekleede blouse
No. 33 Klokrok

No. 34 Jongensblouse
No. 35) Trappelzak

No.
No.
No.
No.

No.
No.
No.
No.

40 Capuchon
41 Baret
42 Hoedje
,
43 Kinderjurkje
met
lange mouwen
50 Jnpon van tweetrlei
stof
51 Japon met scliulpgarneerlng
52 Overgooier
52A Blouse
\...

No. 53 Jongensvest
No. 54

No. 55
No. 57
No. 58
No. 59

DE ONHANDIGE HUISVROUW

No. 60
No. 61
No. 02
No. 63
No. 64
No. 65
No. 66
No.
No.
No.
No.
No.
No.

f><)
70
71
72
73
74

ƒ0.20

ƒ0.30

ƒ0.35
ƒ o.r.fl
ƒ0.40
ƒ0.40
ƒ 0.40
ƒ0.40
ƒ11.35

ƒ0.40
ƒ0.30

ƒ 0.25
ƒ0.25
ƒ0.30
ƒ0.35

ƒ0.50
ƒ 0.55
ƒ0.45
ƒ0.40

?... ƒ0.40

Jongensjas niet capnehon
Hakvisch-japon niet
ronden pas
l.iiiKeriepatroon
3deelig v. dames
Japon of blouse en
rok
Beerenfronkte
met
of zonder plooitjes
\Vindjak
Linseriegarnitiiur v.
meisjes ... :
Klnderp.vama '
Bolero met of /onder mouwen
Vest met of zonder
mouwen
Kielpakje
Jurk
met
seliootblouse
Overlieimlliloiise
...
KiiU liij orerh.nl. ...
Heerensportliemd ..:
Kiimpeerbroek
Meisjesovergooier ...
Meisjesblouse

ƒ0.50
ƒ0.50
ƒ0.85
ƒ0.60
ƒ 0.30
ƒ0.45
fO.lt»
ƒ0.45
ƒ0.35
ƒ0.40
ƒ0.40
ƒ0.55
ƒ0.40
ƒ0.35
ƒ0.40
ƒ0.40
ƒ0.35
ƒ0.35

Bovengenoemde patronen kunnen, zoolang de voorraad strekt, bij
de redactie van „Arbeid". Postbus
100. Amsterdam C worden besteld.
Het verschuldigde , bedrag moet bij
vooruitbetaling worden voldaan,
liefst in postzegels, welke in den
linkerbovenhoek van een briefkaart
kunnen worden geplakt.
Het is voldoende het patroonnummer ' f en eventueel de verlangde maat) te vermelden. Bij bestelling van meer dan één patroon
kan men voor elk volgend patroon
vijf cent minder overmaken.
Wat doet de vrouw verkeerd?
De antwoorden op deze vraag moeten
voor H) Juli worden ingezonden aan: De
Redactie van „Arbeid". Postbus 100, Amsterdam (C.).
Op de briefkaart vermelden: „De onhandige huisvrouw."
Aan één der goede inzendsters wordt
een prijs van f2.50 gezonden. Voorts
worden drie prijzen van ƒ 1.— elk beschikbaar gesteld.

- Deze Vrouwen-pagina interesseert uw
buurvrouw — wier man ongeorganiseerd
is — ook. Maar ze durft u, net als haar
man, niet om „Arbeid" te vragen... Maak
het haar gemakkelijk en stop ons blad in
hun bus. U zult zien hoe spoedig ook bij
hen „Arbeid" wekelijks bezorgd zal wordcnl

N

N

og: al te groot is het aantal diergenen, zelfs onder de arbeiders,
die reikhalzend uitzien naar de vorming van een „tweede front" hier in
't westen, zonder zich rekenschap te.
geven van de consequenties welke de
verwezenlijking van dit verlangen
voor ons volk zou hebben. Hierover
schrijft H. C. van Maasdijk in „De
Waag" eenige treffende regelen.
„Het is noodig", zegt hij, zich eens
in het openbaar rekenschap te geven
van de consequenties van de oprichting van een z.g. „tweede front" in
Europa.
Iedereen weet, dat de Duitsche
legerleiding sedert het bezetten van
het grootste deel der Westeuropeesche
kusten in het voorjaar en den voorzomer van 1940 in de bezette gebieden niet stil heeft gezeten. Een geweldige \erdedigingslinie is geleidelijk ontstaan vanaf de noordelijke
kusten van Noorwegen tot aan de
Spaansche grens in het Zuiden van
Frankrijk.
Men kan gerust vaststellen, dat
wanneer vanuit het Westen een poging tot landing met kans van slagen
zou worden ondernomen, een zoodanige poging zeer grootsch opgezet
zou moeten zijn, d.w.z. met zeer sterke
lucht- «n zeestrijdkrachten moet worden voorbereid en door overweldigend
sterke landingstroepen uitgevoerd.
Wanneer men een oogenblik het geval wil aannemen,, dat het aan de
Duitsche troepen in en achter de
verdedigingswerken niet zou gelukken
een grootscheepsche landing, die de
vijand moet uitvoeren met zware
wapens, als zware artillerie en zware
tanks, met enorme hoeveelheden rollend materiaal en fourage, die voor
de op de landing volgende landoperaties onontbeerlijk zijn, in de kiem te.
smoren, dan zouden dus te eeniger
tijd sterke Anglikaansche legers,
waarschijnlijk omvattende tevens soldaten van Nederlandsche, Noorsche,
Poolsche en Tsjechische nationaliteit,
alsmede gekleurde troepen, in de
landen van het Westen, dus b.v. ook
in ons land den opmarsen naar
Duitschland beginnen.
Wij Nederlanders hebben, zij het
gelukkig ook maar voor enkele dagen
de verschrikkingen van den oorlog in
de bloedige botsing der legers voldoende leeren kennen. Het is zeker,
dat Duitschland met alle middelen,
d.w.z. met hevige luchtbombardementen, versperring en vernietiging van
bruggen, verkeerswegen te land en te
water, dezen opmarsch zou trachten
te stuiten; uiteindelijk zou Duitschland de hoofdmacht op den vóór Mei
voltooiden, ook langs de Nederlandsche grenzen doorgetrokken westwal
• kunnen terugtrekken en de vóór deze
formidabele verdedigingslinie (welke
• de Engelsche en Fransche troepen gedurende het eerste oorlogsjaar, toen
de Duitsche legers in Polen sterk gebonden waren, toch wel op goede
gronden niet serieus hebben aangepakt) gelegen landen a4s voorgelegen
operatiegebied moeten gaan bezigen.
Dat zou aldus beteekenen, dat bij den
omvang, die heden ten dage in het
tijdperk van den motor iedere oorlogshandeling aanneemt, ons geheele
land direct strijdtooneel wordt. Wat
een zoodanige gang van zaken voor
de betrokken volkeren in het Westen
zou beteekenen, is niet heel moeilijk
uit te denken.
Afgezien van hét noodlottig onheil
dat met militaire operaties op groote
schaal in ons dichtbevolkte land voor
ontelbare landgenooten onherroepelijk verbonden zou zijn, is het genoegzaam bekend, dat er in ons land
na de penter ons liggende strenge
winters en zeer middelmatige oogsten
der laatste jaren -geen levensmiddelenvoorraden van eenigszins grooten
omvang aanwezig zijn. Bovendien
verwerkt het Nederlandsche industrieele apparaat voor een verre overwegend deel Duitsche opdrachten met
uit Duitschland aangevoerde grondstoffen. Men kan gevoegelijk vaststellen, dat gedurende de jaren sedert
de bezetting het geheele Nederlandsche economische stelsel in alle onderdeelen van deze uiterst omvangrijke
organisatie noodgedwongen bewust op
het Europeesche achterland werd ingesteld en dat -hier te lande heer-

normale omstandigheden nauwelijks,
tenminste niet voor langeren tijd,
worden geforceerd.
Hoe wil men een grootscheepsch*
landingsoperatiè aan de West-europeesche kust ondernemen, waar —
HET
bij eenigszins gunstig weer, dat voor
het gelukken van een landing een
belangrijke voorwaarde is - — het
naderen van een vloot tijdig kq n worden vastgesteld en op ieder deel der
kust te allen tijde sterke luchtstrijd>krachten vanuit daarop voorbereide
vliegvelden kunnen worden samengemie op het Westen zoude een tenx bracht?
minste even groote afhankelijkheid
Maar de situatie voor de tegenstanook op politiek gebied ten aanzien van ders kan 'n zoodanige worden, dat
Engeland en de Vereenigde Staten ondanks de ongunstige vooruitzichten
van Amerika ten gevolge hebben als niettemin iets moet worden onderthans ten aanzien van het Continen- nomen. Laat men zich er in de betale' Europa bestaat. Met echter dit zette gebieden van bewust zijn, dat
verschil, dat Nederland organisch tot met een werkelijk oprichten van een
het Continentale Europa behoort én tweede front niets dan ellende voor
het daarmede dus op natuurlijke onze volkeren dreigt. Dit is zoozeer
wijze lotsverbonden is, terwijl een het geval, dat, indien de Nederlaneenzijdige binding aan de Angelsak- ders zich van de consequenties der
sische landen een gekunstelde struc- wenschdroomen van een aantal huntuur beteekent, waarvan de' onna- ner werkelijk rekenschap zouden
tuurlijkheid 'zich te eeniger tijd weder- geven, zij zich onverwijld zouden
om smartelijk zou wreken. Men kan moeten scharen, alleen reeds uit' deze
immers moeilijk aannemen, dat de overweging onder de vlag van hen,
groote machten van het Westen, in- die in Doelbewuste samenwerking met
dien het hun nogmaals zou gelukken Duitschland de orde in ons land wilDuitschland op de knie te dwingen, len handhaven, een gedisciplineerde
de eenmaal ontstane afhankelijkheid Jeugd willen opvoeden en ondanks de
der landen van Westeuropa weer vrij- harde slagen, die het noodlot aan ons
willig zouden prijsgeven.
volk heeft uitgedeeld, zich voor een
De Duitsche bezettingsmacht heeft werkzaam aandeel der Nederlanders
alle mogelijkheden onder oogeti ge- aan den opbouw van een nieuw
zien, zoodat het vormen van een Europa willen inzetten.
„tweede front" niet zeer waarschijnZij zouden zich allen strijdbaar
lijk lijkt. Duitschland is tenslotte moeten keeren tegen hen, die terwijl
krachtig genoeg om naast zijn reus-* zij met niets hebben aangetoond den
achtige inspanningen in het Oosten, sleutel tot het vestigen van een
ook nog krachten vrij te hebben, zoo- wereldvrede te hebben gevonden, ui£*
als bijvoorbeeld bij het laatste con- machtspolitieke overwegingen voor de
vooi in het hooge Noorden bleek, zooveelste maal in de geschiedenis d«
. operaties op een afstand, van enkele natuurlijke ordening van het Euro»
honderden kilometers van de kust peesche vasteland willen ophouden
volledig onschadelijk te maken. Een 'en die er, indien zij er de kans toe
doorbraak van een groot aantal zien, geen oogenblik voor terugdeinschepen in een gebied, dat voor een zen ook Nederland, en ditmaal gron„tweede front" in aanmerking komt dig, met een „tweede front", dat zij
en waar een zich werkelijk inzettende ons als heroïsche bevrijdingsactie
tegenstander ee^n belangrijke lucht- voorspiegelen, tot oorlogstoonecl te
macht kan concentreeren, kan onder maken.

NEDERLAND
EN

TWEEDE FRONT
schende orde, niet slechts op het gebied der voedselvoorziening, doch op
alle gebieden, een orde, die door onze
eigen autoriteiten vooralsnog onder
de gebiedende tucht van de bezettende macht wordt verzekerd, staat
of valt met de handhaving van die
macht. Het is zeker niet overdreven
te zeggen, dat met het wegvallen van
deze organisatie een- rampspoedige
periode van chaos met alle slechts
denkbare noodlottigheden zou intreden, want een totale omschakeling op
korten termijn van ons economisch
stelsel nog wel tijdens hier plaatsvindende oorlogshandelingen, op aanvoeren van overzee, terwijl deze aanvoeren aan aanvallen der Duitsche
luchtmacht zouden zijn blootgesteld,
beteekent een absoluut onoplosbaar
probleem. Iedereen, die ook maar
eenigszins op de hoogte is met den
feitelijken toestand van ons economisch bestel op het oogenblik, zal het
bovenstaande kunnen bevestigen. En
tenslotte is ook dit voor de Britten
en hun bondgenooten weer een tonnagevraagstuk.
Maar zelfs aannemende, dat er lieden zijn, die meenen, dat tegelijkertijd met het oprukken van troepen
uit het Westen door ons land, een
eenigermate functionneerend systeem
van ordening, aanvoer en distributie
kan worden opgebouwd, dan nog zou
men zich moeten afvragen, op welke
gronden men aan een andere vreemde
bezetting, die daarmede toch onvermijdelijk gepaard zou gaan, de voorkeur moet geven boven de uiterst gedisciplineerde Duitsche bezetting. Een
totale omschakeling van onze econo-

Waar het recht RECHT wordt
Eigenlijk was de koude winter de
schuld van alles. Vroeger, en dat was
bij elkaar nu alweer een jaar of
tien, liep het allemaal vanzelf.
Wiersma, de bode van het fonds,
woonde vlak naast de deur en Herman Prompt zorgde er wel voor, dat
het met de centen- punctueel in orde
was. Of liever gezegd, z'n vrouw, want
die hield de kas van het gezin, dat
Bestond uit man, vrouw en een paar
kinderen. Totdat er een andere bode
werd aangesteld. Die niet vlakbij,
maar in een dorp verderop, op 25 kilometer afstand,, woonde. En inplaats
van iedere week, kwam deze om de
veertien dagen. Waarbij het wel eens
voorkwam, zooals in ieder huisgezin,
dat hij niemand thuis trof en dan
pas veertien dagen later, inplaats van
twee, vier weken premie inde. Dat
was wel een beetje lastig, maar ja,
je kon toch van. dien man niet vergen, dat hij voor die paar centen,
die hij eraan verdiende, nog eens een
extra tocht van 25 kilometer ging
maken.
Prompt had er in die dagen wel-eens
over gedacht, de heele verzekering
maar aan den Jiant te doen. Zoo'ii
verzekering tegen ziekenhuiskosten
was nu wel heel mooi, maar in al die
jaren, dat hij nu al betaalde, was het
nog nooit noodig geweest. Afkloppen
maar... Hij zou het dan nog maar
eens aanzien. Je kon nooit weten,
waar het goed voor was.

hebt, heb je dan een achterstand van g'ekomen was, dat de verzekerde er
een week of zes.
voor diende te -zorgen, dat de premie
Toen Prompt bij den bode kwam op tijd betaald werd. Of de bode nu
opgeven, dat zijn jongen was opge- wel of niet kwam, daar had zij niets
nomen, trok deze een leelijk gezicht. mee te maken en Prompt moest maar
„Of hij dan niet wist, dat de maat- zien hoe hij aan het geld kwam. Maar
schappij, als een verzekerde zes of van de maatschappij kreeg hij het
meer weken premiebetaling achter niet!
was, geen uitkeering behoefde- te
Er was een geluk bij al dat ongeluk.
doen?" Maar toen Prompt meteen Herman Prompt was aangesloten bij
dezen achterstand aanzuiverde en het N.A.F. En zou dit N.A.F., dat toch
den bode erop wees, dat hét toch ook opkomt voor de rechten van alle
zijn schuld niet was, dat het zoo ge- werkers, hier voor hem ook niet iets
loopen was, klaarde diens gezicht op kunnen doen? Hij stapte naar ons
en gaf hij hem de verzekering, dat Bureau voor Rechtsbescherming en
hij het de maatschappij op zou geven zette daar de ,heelc zaak uiteen,
en dat het wel zoo'n vaart niet loopen nadat hij ondertusschen zelf al een
zou. „Dat zou hem ook geen tweeden half jaar bezig was geweest, zonder
keer overkomen," dacht Prompt bij ook maar iets te bereiken.
zichzelf en in afwachting van de uitWat ons al zoo dikwijls gebleken
"keering, betaalde hij regelmatig de is, bleek ook nu weer. Want nadat,
premie door.
in een langen brief ons bureau welisDoch inplaats van een uitkeering, waar toegaf, dat de maatschappij
kwam er een brief van de 'maat-,- formeel in haar recht stond, doch er
schappij. Een brief, waarin deze, er tegelijkertijd op wees, dat het toch
blijkbaar ten volle van overtuigd, dat feitelijk niet aanging, om een verhet zaliger is te ontvangen dan te zekerde, die tien jaren lang premie
geven, haar verzekerde mededeelde, had betaald en nooit een verzoek tot
dat geen" uitkeering kon volgen, om- uitkeering had ingediend, nu, in een
dat hij op het moment, dat zijn zoon geval waarbij van een opzettelijke
werd opgenomen, een achterstand wanbetaling geen sprake was, zoo af
had van zes weken. En hoewel zoo- te schepen, viel er met die maatwel Prompt zelf, als de bode de maat- schappij te praten.
Tenslotte werd er zoo gepraat, d»t
schappij erop wezen, hoe deze achterstand was ontstaan, deze laatste hield van de zestig gulden, die Prompt feiteniet^alleen voet bij stuk, maar :— in lijk had moeten ontvangen, de maatschappij er vijftig vrijwillig betaalde.
één moeite door — ook de centen.
Goede raad was duur. Want al deed Waarmee Prompt, die eruit geleerd
Of het nu aan het afkloppen lag Prompt een beroep op het scheids- had, dat het met groote heeren
of, wat waarschijnlijker is, aan iets gerecht, de maatschappij 'stond for- kwaad kersen eten is, graag aceoord
anders, maar wat in al die jaren meel in haar reent, omdat overeen- ging.
S. S.
nooit geschiedde: Kees, één van de
jongens, werd plotseling zoo ernstig
ziek, dat opname in een ziekenhuis
N.V.
noodzakelijk was. En omdat een ongeluk nooit alleen komt, was Prompt
op dat oogenblik geen twee, geen
vier, maar zelfs zes weken achter.
GROOTE MARKT ZO (hoek Luth. Burgwal)
Een achterstand, 'die in den loop van
TELEFOON 116520
DEN HAAG
den strengen winter van 1941/42 was
ontstaan. De bode, die er toen onSALON-. HUIS- E N S L A A P K A M E R S
mogelijk doorheen kon komen, had
zich in geen weken laten zien en ja,
Uil voonaad direct Lever baat - Reiskosten worden vergoed
voordat je er eigenlijk zelf erg in

JAN SPIERDIJK

CURSUSSEN E.H.B.O.

REIZEN EN VAGANTIE
Boottocht vanuit Amsterdam.
Zondag 3O Augustus naar Enkhxiizen.
Vertrek om 8.30 uur vanaf steiger 6. De
Ruyterkade; terug circa 6 uur. Prijs
ƒ 1.26 p. p. (kinderen t/m. 13 jaar 80
oant). Voorverkoop: Pr. Hendrikkade 40
en V. en A. Leidscheplein.

Cursussen E.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, Knschede, Hengelo, Zwolle, Dokkum,
Leeuwarden.
Er wordt op gewezen, dat het mogelijk is een A.V.V. of cursus in Bedrijfsverband te organiseeren.

Zie
vooruit.
De Meester op de locomotief verricht zijn inspannend werk zonder
de aandacht van den weg vóór
hem af te wenden. Hij ziet vooruit
- bewust van zijn groote verantwoordelijkheid - om gevaren te mijden. Laat hij U tot voorbeeld zijn.
Zie vooruit - sluit NU een levensverzekering bij «De Centrale",
de maatschappij voor Werkend
Nederland teneinde gevaren, die
de toekomst ook op Uw weg kan
brengen, te mijden.

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
Excursie Arnhem
door een arts. Alleen deelneming voor
Zondag 3O Aug. naar het Gemeente
personen van 18 jaar en ouder.
Museum. Aanm. en lul.: JansbultenKosten A.V.V.:' ƒ 4.— voor N.A.P.singel 17.
leden, f-6.— voor niet-leden voor den
geheelen cursus, betaling in termijnen.
Talencursus: ƒ 5.5O voor N.A.P.-leden
en ƒ 8.— voor niet-leden, betaling In
Excursie Amsterdam
- termijnen.
3O Aug. 11 uur v.m. bezoek aan de
tentoonstelling Stad en Land in Sted.
Museum. Prijs N.A.F.-leden 15 cent p. p.
Plaats van samenk.: Potterstr. om 10.45 Rotte raam.
uur. Aanm. en inl. bij Pr. Hendrikkade
Georganiseerd wordt hier o.a. een
49 en V. en A. Leidscheplein. Herhaling naai- en knipcursus. Aanm. en Inl. bij
dezer excursie: 13 SepC
Heemraadssingel 163.

VOLK30NTWIKKELING

Talencursussen, t.w. Pransch, Duitsch,
EJngelsch, Italiaansch en Spaansch, voor
beginnelingen en meergevorderden.
De talencursussen leiden op voor een
vaardigheidsdiploma. Hierbij wordt dus
niet gelet op de taalontwikkeling voor
het beroep

'AVONDSCHOLEN VOOR
VOLWASSENEN
IN -SAMENWERKING MET DE AFDEELING „VROUWEN" VAN HKT N.A.F.
WORDEN ONDER LEIDING VAN BEVOEGDE
KRACHTEN
GEORGANISEERD: .

Cursussen ziekenverpleging in huis;
zuigelingenzorg; van oud tot nieuw
(naai- en knipcursus); koken; opvoedkunde en handenarbeid. Mlnimum-aantal deelneemsters 15; maximum 20 per
cursus. Kosten ƒ 3.— p.p. per cursus.
De cursus omvat 10. a 12 lessen. Voor
den kookcursus behoeven geen bonnen
te worden meegenomen.
De afd. Volksontwikkeling zal geen
schriftelijke cursussen organiseeren!!
Inlichtingen en aanmeldingen voor
deelneming uitsluitend bij de plaatselijke en provinciale kantoren van het
N.A.F.
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. B., Bodegraven, Delft, Dordrecht, Gouda, Den
Haag, Katwijk a. Z., Leiden, Numaiisdorp, R'dam. Woerden, Zoetemeer,
Heerlen, Hoensbroek, Maastricht, Roermond, Sittard, Valkenburg, Venlo, Weert,
Vaals, Kerkrade, Apeldoorn, Arnhem,
Doetinchein, Nijmegen, Tiel, Zutphen,
Delfzijl, Groningen, -Hoogezand, Paters. wolde, Breda, Den Bosch. Eindhoven,
Oss, Roosendaal, Tilburg, Waalwijk,
Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo,
Kampen, Zwolle, Assen, Emmen, Meppel,
Nors, Rolde, Zuidwofde, Dokkum, Franeker, Harlingen, Heerenveen. Leeuwarden, Sneek.
De A.V.V. omvat 2 cursusjaren van
6 maanden. Wekelijks één lesavond Van
2 uur. Aan hef 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 Handschriftverbetering.

EEN DENKEND MENSCII BOUWT
AAN ZIJN KENNIS. GEEFT U
OM
TELEURSTELLING
T,E
VOORKOMEN
OP
VOOR
DE
A.V.V.!

Niet zooals op de Lagere
School: één onderwijzer vóór
velen: ledere cursist heeft zijn
eigen leeraar.
Leerboeken gratis verkrijgbaar
voor cursisten en deze worden na
afloop eigendom van de deelnemers.
VOORTS
CURSUSSEN
VREEMDE TALEN

IN

Aanvang van de A.V.V.'s en
cursussen l October a.s

LICHAMELIJKE OPVOEDING
Zwemmen.
In tal van 'plaatsen worden voor
N.A.P.-leden en huisgenooten goedkoope
zwemavonden georganiseerd. Nadere inlichtingen bij de plaatselijke kantoren.
Nieuwe zwemkaarteii.
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.P.-kantoor en aan de kassa van.
het zwembad tijdens het V. en A.zwemmen.

Zwemmend

ENTRALE

Solide

Coulant

VERZEKERT WERKEND NEDERLAND
DE CENTRALE ARBEIDERS-LEVENSVERZEKERING

R1JNSTRAAT 28

ïRoetof Citroen

redden

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

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

DEN HAAG

JUWELIER

Opgericht 1850— Eigen Atelier

Afzwemfeest te Amsterdam
6 September afzwemfeest In het
Sportfondsenbad-West te Amsterdam
van 2—4.30 uur.
Op het pragramma staat een aantal
demonstraties zwemslageu en derg. De
toegangsprijs bedraagt 15 en 30 cent.
Inl. bij Prins Hendrikkade 49 en V.
en A. Leidscheplein.

Van alle pijn in de
leden verlost.
Nu kan ik weer werken!

Sportcursussen
S portcursussen.
De afdeeling lichamelijke opvoeding
van V. en A. organiseert in het seizoen
1942—1943 cursussen Jiu Jitsu, gymnastiek (dames- en heerengroepen),
boksen, rhythmische gymnastiek (alleen
dames), in alle plaatsen, waar hiervoor
belangstelling bestaat.
Gymnastiek (dames- en heerengroepen).
Prijs: ƒ3.— N.A.P.-leden en huisgenooten per cursus van 3 maanden, ƒ 4.25
niet-leden.
Jiu Jltsu. Prijs /5.5O N.A.P.-leden en
huisgenooteu per cursus vari 4 maanden.] ƒ 7.— niet-leden. •
Hierbij Is Inbegrepen het examengeld
voor het vaardigheidsdiploma C van den
Ned. Jiu Jitsubond,. Vaarvoor de normale prijs reeds ƒ 5.— bedraagt. '
Rhythmlsche gymnastiek (alleen voor
dames). Prijs: ƒ3.50 N.A.P.-leden en
huisgenooten per cursus van 3, maanden. ƒ 4.75 met-leden.
Aanmeldingen en nadere inlichtingen
bij de plaatselijke N.A.F.-kantoren.

Zwemmen te Leiden

\

lederen Woensdagavond van 8—10 u.
gemensd zwemmen. Nieuwe zwemkaarten verkrijgbaar aan het Volksgebouw,
Kamer 6, op lederen Woensdagmiddag
van 2—4 uur op vertoon van lïdmaatschapsboekje.

De Heer M. V. te T. schrijft,
dd. 2(M-'40:
„Ik wil U mededeelen, dat de
Ovaaltjes mij goede diensten
hebben bewezen; de gezwollen gewrichten zijn nu weer geheel normaal.
Het verheugt mij, dat ik mijn bed verlaten en
weer werken kan. Ik had vreeselijke pijn in de
leden. Zoo gauw ik weer iets voel, zal ik direct
weer Ovaaltjes nemen, want zij werken snel en
afdoende."
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 drogisterijen verkrijgbaar.
Trineral Agentuur, Nassaukade 373, Amsterdam.

UIT DE WERELD
vanden Arbeid

Haagsche ambtenaren

Arbeiders en Kinderbijslag

hooren Woudenberg

Ofschoon de Kinderbijslagwet sinds
l Januari 1941 werkt, en aangenomen
mag worden, dat de belanghebbenden
met de rechten en plichten, die uit deze'
wet voortvloeien, bekend zijn, blijkt -dat
er op dit punt nog het een en ander
ontbreekt.
Zooals bekend, brengt de Kinderbijslagwet, een vrij uitvoerige administratie mee,
die ten deele ook voor. rekening van de
werkgevers en de werknemers komt. Op
dit laatste willen we nog eens met nadruk de aandacht vestigen.
De Kinderbijslagwet legt n.l. ook aan
den arbeider eenige verplichtingen op, die
hij zal moeten nakomen, om in het bezit
van zijn kinderbijslag te worden gesteld.
Thans heeft het niet-nakomen van bedoelde verplichtingen in sommige gevallen
geleid tot verlies van den kinderbijslag.
Vooral in dezen tijd, nu het gezin moeilijker dan ooit inkomsten kan ontberen,
moet dit vermeden worden. En naar onze
opvatting kan dat dan ook vermeden
worden, wanneer de arbeider in het welbegrepen belang van zich en zijn gezin
op- dit punt volle medewerking verleent.
De Kinderbijslagwet kent verschillende
gevallen, waarin kinderbijslag verloren
kan gaan. In het kort zijn deze gevallen
de volgende.
Ten eerste moet er zorg voor gedragen
worden, dat de aan den arbeider toegekende bijslag binnen 4 maanden na de
toekenning wordt ingevorderd. Het zal
dunkt ons, maar hoogst zelden voorkomen, dat een aanspraak wegens het hietnakomen van deze verplichting, verloren

Een /eerzame bedrijfsbijeenkomst

Men behoeft er heusch geen doekjes
om te winden: lang niet iedere werker
begeeft zich met pleizier naar de bedrijfsbijeenkomsten, welke in samenwerking
met de onderscheiden bedrijven door het
N.A..F. georganiseerd worden. Dat komt
vooral tot uiting aan het begin van zoo'n
bijeenkomst. Een deel der .toehoorders
pleegt dan zoo af en toe eens op min of
meer rumoerige wijze te kennen te geven,
dat het heelemaal' niet nieuwsgierig is
naar „die dingen van den nieuwen tijd".
Dit verschijnsel kon vooral geconstateerd worden bij de bijeenkomsten waar
Woudenberg het woord voerde voor gemeentepersoneel in Amsterdam en... in
Den Haag. Tjonge ja, die Haagsche ambtenaren. Wie nog altijd mocht denken,
dat Haagsche ambtenaren van een bepaald slag zijn, zooiets van met een aureool van ingetogen deftigheid omgeven
soort super-menschen, slaat de plank
finaal mis.
Toen de burgemeester de bijeenkomst
opende begon het rumoer met een onophoudelijk gekuch. Dat was tenminste
goed-Haagsch. Maar toen Woudenberg
begon was het hek van den dam en gooiden velen dier ambtenaren hun waardigheid aardig te grabbel.
Nu zijn er in zulke gevallen altijd van
die psychologische momenten, waarop
Woudenberg zijn gehoor plotseling weet
te pakken en het vast in den ban van
zijn woord slaat.' Zoo'n moment kan zijn
het springen van aen blitz-lamp van den
fotograaf, het1 slagvaardig opvangen van
een interruptie of iets anders. Ook in
Den Haag deed zich zoo'n moment voor.
Daar waren n.l. ook ambtenaren, die wél
wilden luisteren naar de woorden van
Woudenberg. Toen de eerste woorden van
den Frontleider in het rumoer verloren
dreigden te gaan, stond er een handvol
van hen eenvoudig op en liep vastberaden n aar. het einde der zaal, waar —
vanzelfsprekend! — het rumoer het luidste was. En zie: plotseling was het muisstil en kon Woudenberg onmiddellijk het
contact leggen.
Waarschijnlijk zullen de meeste aanwezigen niet eens aandacht geschonken
hebben aan de beteekenis van deze kleine
gebeurtenis, welke toch zoo uitermate
leerzaam is. Het feit immers, 'dat louter
en alleen het opstaan en naar het einde
der zaal loppen van een acht a tien
mannen rond 1600 rumoerige menschen
onmiddellijk tot zoete rust bracht, was
kenmerkend voor den slappen geest, welke
heerscht in de kringen dergenen, die
meenen het streven van het N.A.P. te
moeten dwarsboomen.
Mogen zij, die een oogenblik vergaten
dat zij volwassen menschen waren, zich
op de woorden van Woudenberg bezinnen en — na zich diep geschaamd te
hebben — tot andere inzichten komen!

Kwartier van den Arbeid
Zaterdag 29 Augustus a.s. van 18.15—
18.30 Hilversum II:
„Wat doet de afdeeling volksontwikkeling
van Vreugde en Arbeid in de komende
maanden. Belangrijke
bijzonderheden
omtrent de Avondscholen voor Volwassenen, cursussen, lezingen enz."
Zondag 30 Aug. a.s. spreekt de Frontleider van 10—10.15 uur ovej: den
Zender Hilversum H.

gaat. De aanspraak kan echter ook verloren gaan, doordat in het geheel geen
bijslag werd aangevraagd, hoew,el deze
wel gemaakt kan worden. Uit 'de gegevens, waarover de uitvoerende organen
beschikken, blijkt, hoe merkwaardig net
sommigen wellicht in de ooren mag klinken, dat dit nog veel voorkomt. Het gevolg is, dat, wanneer in sommige gevallen
de aandacht ten slotte toch op den kinderbijslag gevestigd wordt, het in vele gevallen toch reeds te laat is.
Wat is n.l. het geval?
Artikel 82, 2e lid, zegt, dat de rechtsvordering wegens uitkeering verjaart door
verloop van 4 maanden. Dit komt hierop
neer, dat er zorg voor gedragen moet
worden, dat, wanneer bijvoorbeeld aanspraak gemaakt wordt ^op bijslag over
het laatste kwartaal van een bepaald
jaar, uiterlijk April daaraanvolgend, de
kinflerbijslaglijst moet zijn ingeleverd, of
tenminste op één of andere wijze van
de aanspraak blijk gegeven moet zijn.
Tenslotte is er ook nog een andere
reden, die aanleiding kan worden tot weigering van den bijslag. Men kan er namelijk niet alleen mee volstaan de lijsten in
te vullen. Dit invullen dient ook nauwkeurig te geschieden. Volgens artikel 73
van de Kinderbijslagwet kan namelijk
ook bijslag geweigerd worden, ingeval de
, arbeider geen redelijke medewerking tot
het verkrijgen van inlichtingen verleent.
Ieder zij er op^ibedacht, de bepalingen
nauwkeurig, na te leven en'ieder zorge er
ook voor, dat de door de uitvoerende
organen teruggezonden lijsten, voorzoover
deze .onvolledig waren ingevuld, alsnog
goed bijgewerkt worden teruggezonden.
Uiteindelijk betreft het hier niet alleen
een aantal administratieve maatregelen
in het belang van de organen, die belast
zijn met de uitvoering van de Kinderbijslagwet, doch in de allereerste plaats
gaat het hier om een gezinsbelang, dat,
zooals boven werd opgemerkt, meebrengt,
dat geen inkomsten, zelfs niet de geringste, verloren gaan.

. AAN ONBEKENDE INZENDERS

••

Regelmatig ontvangen we een
aantal brieven, waarvan de afzenders, vaak om voor ons onnaspeurbare redenen, onbekend
wenschen te blijven 'en die ongeteekend of van een •sc/i'/unaam voorzien zijn. Dat moeten
zij natuurlijk zei} weten. Wij
willen -?r bij dit slag bangelingen
niet eens op aandringen hun
geschrijf achterwege te laten
Integendeel! Daar zij aan hun
anonimiteit den moed ontleenen.
ten aanzien van alle mogelijke
zaken eens extra openhartig te
zijn krijgen we ook door dit soort
epistels inzicht in de onder ons
volk heerschende meeningen en
gedachten En dat is voor de redactie van een blad als het nnze
altijd van waarde.
We wijzen er echter met nadruk op, dat de"steeds toenemende verzoeken van onbekenden
om hun inzendingen in ..Arbeid''
op te nemen, niet ingewilligd
kunnen loorden. Evenmin kunnen we er aan denken, ons in
ongeteekende brieven ter kennis gebrachte misstanden te
laten 'tnderzoeken. Wie bang is,
— zonder eenige reden — ons
zijn naam te noemen, kan er
geen aanspraak
op maken,
klachten behandeld of inzendingen geplaatst te zien. Wij deelen dat hierbij nog eens aan
allen mede, opdat men er rekening mee houden zal.
De redactie

WERKERS
uanonventud
Het hart van den ambtenaar
vn
We gaan samen door de avondstilte, m'n vriend Jansen en ik.
Aan de Westerkim zitten gouden vegen uitgepenseeld tege» het
grijs van den verstervenden dag. Vér boven de bosschen die in
donker relief gesneden staan tegen het klare duister van den
aanschuivenden nachtkoepel, pinkt 'n eenzame ster.
Dichtbij kraakt gerucht van brekende twijgen; een nachtvogel wiekt naar de verten.... dan valt weer de hoorbare stilte
van den buiten....
Jansen blijft even staan en tuurt naar het donkere land
waar vormen en lijnen vervagen en kleuren vervloeien in de
.schaduwen van den zomernacht....
„De wereld zou 'n paradijs zijn, als er geen menschen op
woonden!" zegt Jansen.
„Koin, kom, niet zoo somber. Heb je weer wat te piekeren? .
Me dunk| dat jij niet te klagen hebt. 'n Vast baantje van de
Gemeente!"
„Praat niet over dat baantje van de Gemeente want dan
word ik wild!"
„Zoo, m'n jongen, zit daar^le knoop, 't Is niet gauw volmaakt
op de wereld, 'k Had gedacht dat je, met zoo'n positie als de
jouwe, wel 'n zonnig humeur d'r op na kon houden. Je valt me
tegen Jansen!"
t
„Dat komt omdat je d'r geen weerlicht van begrijpt!" barst
m'n vriend los. „Maar dat is je niet kwalijk te nemen!" verzacht
hij na Jn oogenblik. „Je gedachtengang loopt, net als bij de
meesten, nog twintig jaar achter, en daar kan jij niks
aan doen!"
„Laat es hooren!" verzoek ik hem zonder hatelijkheid.
„Laat jij es hooren wat Je van m'n baantje denkt!" is z'n
wederwoord. „Lepel es op!"
„Nou
om te beginnen, je hebt 'n beste baan, vast werk,
rechtspositie, vacantie, 'n best salaris, 'n prettigen werkkring,
'n goed pensioen in t vooruitzicht en zoo.... Kijk eens naar
de duizenden die dat niet hebben....!"
We gaan weer langs den stillen landweg. En zwijgen, minutenlang.
„Twintig jaap achter!" herneemt hij. „Ts Zal je 'n andere
vraag doen
Wat te de Gemeente?"
„De Gemeente is
eh
'n Instelling
"
„Om van te plukken!" valt hij bij. „En daar zit de knoop. Er
wordt niet gevraagd: wat doe je voor de gemeentewaar wat is
er voor je te halen? *n Goed salaris en zoo.... En de prestatie
daar praten we maar niet over. Negen uur beginnen met
beginnen, vooral niet vroeger, je klanten voor het loket wéghelpen, als t kan met de methode van k.i.r
kluitje in 't
riet
! Komt n maar es terug meneer... het heeft onze
volle aandacht
f Wie volgt....!"
„Denk je d'r zoo over?"
„Zoo heb ik er over gedacht. En jammer genoeg, zijn d'r nog
heele stammen die er «oo over denken. En dat is juist de pest
in onze samenleving. Dat is het wat je soms doet kokhalzen van
het heele muffe gedoe. Bliksems nog an toe.... waarom kan
de gemeenschap niet 'n Gemeenschap zijn? 'k Heb drie jaar in

de afdeeling Sociale Zaken gezeten en werd met ruim onvolr
doende, naar 'n andere afdeeling gebonjourd! En met de aanmerking: U kunt niet met publiek omgaan, nleneer Jansen! U,
weet geen afstand te bewaren! U is te amicaal... .! Godbetert,
te amicaal met stakkers die al rillingen krijgen als ze d'r narigi
heidje moeten vertellen aan zoo'n hooge oome als ik ben....
Stel je voor: d'r~komt er eentje met zijn petje in de handen
binnen
Meneer
ik
ik....'... m'n vrouw zegt...... ik
bedoel
m'n dochter in Utrecht
heit 'n ongeluk gehad
en nou wouë we
ik bedoel nou zouë we d'r naar toegaan
s
En nou wouë we reisgeld
ik bedoel
voorschot vragen
j
dan kan u elke week wat *an de steun afhouë
"
„De man staat te rillen op z'n beenen. Ik laat 'm binnen en
zet 'n op 'n stoel, geef hem 'n glas water om bij te komeiu
Daar komt de baas binnen."
„Meneer Jansen! Wilt u voortaan de armlastigen aan hei
loket te woord .staan, ja?"
„Ik zeg: Spoedgeval, Chef! Die man vraagt reisgeld voor.....j
eh../... wat is het
'n sterfgeval?"
„U is slecht geïnformeerd, meneer Jansen! Zeer slecht geïnformeerd! En u weet dat dergelijke vragen schriftelijk behoo»
hen te worden ingediend! Daar beslist de commissie over!"
„Moet je weten dat die commissie ééns in de veertien dagen
vergadert! Goed, we gaan even door! Ik heb de prettige taak
om den man de deur uit te bochten
zónder reisgeld. In de
gang zakt ie in elkaar!
„Simulatie!" constateert de baas die met 'n zuur gezicht door
het kippegaas kijkt. Ik bel om 'n taxi, sjouw, samen met een
collega, den man d'r in en z\e net nog kans om wat in Z'R bin-nenzak te frommelen vóór de dokter komt. Aanvraag om ver-i
goeding voor taxi en dokter, schriftelijk in te dienen' bij de
commissie!"
„Volgenden morgen op 't stoepje komen bij den Geweldige, die
slecht te spreken is over meneer Jansen. Meneer Jansen had
zich niet met het geval mogen inlaten! Meneer Jansen beeft
zich op sluwe wijze laten beetnemen, want de man was, ter
observatie, naar het ziekenhuis gebracht en in z'n binnenzak)
zat
'n verfrommeld tientje. Meneer Jansen had hoogst ondoordacht en roekeloos gehandeld. Niet met dat tientje, want
dat wist de baas niet. Ook niet met den patiënt, want dat had
de baas zelf op zijn geweten. Maar met de aanvraag om voor-j
schot welke Jansen, plichtsgetrouw, met redenen omkleed, -doorgezonden had naar de commissie! Moet ik je nog meer vertellen?"
„Ja...... eh...... vertel es, is die baas d'r nog?"
„Levensgroot
! En hij heeft z'n mond vol over vrijheid,
democratie, menschelijkheid en weet-ik-veel! Natuurlijk zal hij
elke verbetering die ingevoerd wordt ten bate van de gemeenschap trachten te sabotecren, want — volgens hem — was er
geen idealer toestand dan enkele jaren terug. Toen hadden w«i
— de goeien, niet te na gesproken — 'n baantje v a n de gemeenschap! En nu gaat de amicale meneer Jansen ze es erg
amicaal aan d'r verstand brengen dat we werkers zijn i n en
v o o r de gemeenschap! En dat het liberale, a-sociale gedoe van
halen wat je halen kan — ook ten koste van de armsten der
armsten — voor goed afgeloopcn moet zijn!"
„Gelijk heb je, vriend Jansen, doe je best! En vriendelijk bei
dankt voor de les. 'k Zal 'm onthouë!"
J. v. d. B.

MUMMIES
In Bovenstad staat, oud en klein
Een Raadhuis op het Raadhuisplein,
Daar zit bij held're zonneschijn,
En als de dagen donker zijn,
Een oude heer, die met sjagrijn,
Bemerkt, dat er ook mensclien zijn
Die, sinds de dagen van Calvijn,
Van Deterding en van Colijn,
Nog al den duvel eender zijn.
En dat die lui zich nooit vergisten,
En in den ouden tijd al wisten
Dat zij (die lamme soosjalisten)
Als bokken op de haverkisten,
Nooit, nondeju, hun • doelwit misten.
En dat ze hem, den functionaris,
— Den burgemeester-secretaris —
BB mét hem, ook den commissaris.
— Die ook een dikke zestig jaar is —
Doch altijd nog van zessen klaar ia,
En ook niet bang voor het gevaar is
Wanneer soms dat gevaar eens daar
Niet mógen, omdat het wel waar is:
Dat zij nog leven of de tijd
Van vroeger, tot in eeuwigheid
Zal duren, en de malcontenten,
De bullebakkcn, de regenten
Hun vette baan, en ook de centen,
Ontvangen om te complotteeren,
Te heulen en te saboteeren,
Te praten en te confereeren,
Én zij, als echte groote heeren,
Nog bij de oude orde zweren,
En ondanks alles, nimmer leeren
Dat d'oude tijd niet weer zal keereo,
En dat dié lamme socialen
Als 't zoo-ver is, niet zullen dralen
Hen van hun zetel af te halen ......
De burgemeester-secretaris
Vindt dat de tijd maar naar, en zwaar is.
Hij ziet hoe op het Raadhuisplein
De timmerlieden bezig zijn.
Ze sloegen palen in den grond
En, waar voorheen de Vrijheidsbond
Nog ruimte voor reclame vond, Prijkt nu een tandwiel, groot en rond,
Van 't Nederlandsche Arbeids Front ...... !
B. B.

Voor de kinderen

c

Babbeltje van Oom Niek
M'n beste neven en nichten.
Nu ik zelf, na mijn grote en fiyie
yacantie erover nadenk, wat wel de
prettigste dag is geweest, moet ik erkennen, dat het opstelonderwerp, dat
ik jullie in een der vorige nummers
opgaf, lang niet gemakkelijk is. Oom
Niek zou het zélf niet goed weten. Hij
heeft zó veel prettige dagen gehad,
dat het voor hem moeilijk is, een
keus te maken. Ik hoop, dat het jullie
óók zo is vergaan. Als ik het' opstel
zou moeten insturen, dan zou ik na
lang wikken en wegen wat vertellen
van de mooie tocht, die ik met het
hele gezin in een paard-en-wagèn
naar de Hooge Veluwe heb gemaakt.
Jongens, wat was het daar mooi. De
tocht erheen langs de velden, waar het
koren stond te rijpen of waar de boeren bezig waren met zichten en schoven binden, was alleen al de moeite
^vaard en het was jammer, dat Reg,
die een jongen is van onze snelle,
jachtende tijd, al heel gauw vond, dat
de paarden wel wat harder mochten
lopen, het stil-zitten-te-kijken moede
werd en ernstige pogingen deed om z'n
nek te breken, door zo ver mogelijk uit
de wagen te hangen...
En dan de Hoge Veluwe zelf... de

«ET LAATSTE BWP
VAN ALLE? WAT
Getroefd
Een Deensche brievenbesteller meende,
dat hij het volste recht had alle briefkaarten te lezen. Als hij brieven bestelde, gebeurde het maar al te vaak, dat
hij den geadresseerde net zoo lang uithoorde tot hij af het nieuws wist, ofwel
den brief zelf onder
zijn oogen kreeg.
Eens gebeurde het,
dat een charmante
jongedame,
zich
verloofde met een
jongeman, die in
een
verafgelegen
stad woonde.
Het
verloofde
paar had gauw in
de gaten, dat de
besteller elke briefkaart tot in de
puntjes las.
De jongeman, die
er eerder geamuseerd dan geërgerd
door was, voorzag zij n verloofde van
een vergrootglas en voegde er bij,
dat ze maar eens moestx afwachten..
Het schrift op de volgeiide kaart
was zo klein, dat dit slechts met behulp van een vergrootglas gelezen kon
worden. Maar de geheele briefkaart was
niet zoo microscopisch geschreven. Onderaan las de besteller n.l. met koeien van
letters het volgende:
„Ik zal u het andere nieuws vertellen
als ik u spreek, want ik ben zeker, dat
de besteller alles leest, wat hij in handen
krijgt.
,
Met liefde. Torn."
De besteller had de gewoonte de keu-

ken van de boerderij in te loopen. Toen
hij met. de bewuste kaart kwam, was
zijn voetstap, als naar gewoonte, zwaar
en vlug. Hij stapte het vertrek binnen
met een spottenden en verontwaardigden
blik. Zijn oogen flitsten en zijn bloed
stond op het kookpunt.
Hy loerde naar d« geheele familie, die
'aan het ontbyt zat en wierp de beleedigende kaart pp tafel. ,,Het is een
leugen!" riep hij, terwül hy met zijn
vuist op de tafel sloeg, „een pertinente
leugen!"
i
Toen ging hy verder en liet iedereen —
buiten bevond zich het meisje, dat niet
moeite haar lachen inhield — als stomgeslagen achter.
Ze vroegen zich namelijk af waarom hy
den kop thee, waarop hij altijd zoo tuk
was niet had aangeroerd

en gezei
IEMAND
AAXKLAMPEN.
d.w.S. iemand, dien men ontmoet,
aanspreken; eig. beteekent „aanklampen" door middel van klampen aan iets bevestigen. De uitdrukking is ontleend aan het zeewezen; vgl. Winschootan, blz. 109:,
„Klamp een strook Jiauts, dat ergens aan vast gespijkerd werd, om
ieets anders daar meede vast te hegten: hier vandaan klampen; aantyampen, een schip met een klamp
aan het andere vast spijkeren."
ARGUSOOGEN.
De Grieken verstonden onder Argros, Agenor, Arestor of Inachos,
een sterken man, die over zijn geheele lichaam oogen had en door
de jaloersche Hera was aangesteld
als bewaker van lö", die door haar
in een koe veranderd was, wegens
haar liefdesbetrekking tot Zeus.
Vandaar, dat men onder Argusoogen verstaat oogen, die op alles
letten, aan wier opmerkzaamheid
niets ontgaat.

De Bedrijfsgroep Kleedingindustrie
zoekt voor uitsluitende tewerkstelling
bij Nederlandsche bedrijven in de
Kleedingindustrie te Amsterdam:

Veluwe op z'n best! Een heel boek zou
ik erover kunnen schrijven en meer
dan ooit betreur ik het, dat ik geen
opstel hoef te^ maken, maar dat ik
m'n babbeltje met jullie kort moet
houden.
Laat ik aan de oplossing van het
kamraadsel gaan. Hier is ze:

• JLeerlingen,

• Naaisters,
• II and werksters,

DE HOOFDPRIJS

kreeg Clara van Krimpen, m., 12 J.,
Kerklaan 17, De Bilt. T r o o s t p r i j z e n werden toegekend aan Wim v. d.
Berge, j., 12 }„ v. d. Heijdelaan 26,
Apeldoorn; Annie Vermeer, m., 14 j.,
Marnixlaan 66 bis, UtSIcht; C. J.
Schwarzwalder, m., 12 j., Warmondstraat 1221, Amsterdam W.; Nelly
Dijkstra, m., 13 j., Charl. de Bourbonstraat 3II, Amsterdam W.

geregeld werk; geen seizoenarbeid.
Aanmelding op Dinsdag, Woensdag
en Donderdag tusschen 2 en 4 uur
bij de

MAAK ZELF EEN RAADSEL

Bedrijfsgroep Kleedingindustrie,

De nieuwe opgave luidt, zélf een
raadsel te maken. Zelf maken is niet:
overkalken uit een óf ander raadselboekje. Oom Niek looft voor het zelf
verzonnen raadsel twee hoofdprijzen
uit — een voor een jongen en een voor
een meisje en bovendien zal voor elk
raadsel, dat wordt' geplaatst, een
troostprijs wcyden toegekend. Aan de
slag en zo spoedig mogelijk inzenden
— in elk geval vóór 3 September — aan OOM NIEK
Postbus 100, Amsterdam OC.).

. Gewestelijk Arbeidsbureau, Passeerdersgracht 30-32, te Amsterdam-C.
Inlichtingen worden aldaar verstrekt door
de Bedrijfsgroep
Kleedingindustrie.

Beeld: Jan Lutz

KARELTJE KRAAN SLOOFT ZICH UIT

We moesten wat hout zien te
krijgen.

Daar zal wel wat hout te
halen zijn.

Dat dode hout mag ik wel
hebben.

Het is een hele vracht, maar
moe zal er blij mee zijn.

Regie en tekst: N. J. P. Smitft

Kijk eens Kareltje. We hebben mooi brandhout gekregen.
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