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NIETS GELEERD EN NIETS BEGREPEN? (II)
Op den eersten dag der
invasie ontstond op de Lbndensche effectenbeurs een
hausse, een koersstijging,zooals in jaren niet was
voorgekomen. Op het zelfde
oogenblik, dat de eerste Engelsche, Canadeesche en
Amerikaansche soldaten door
het spervuur. der machinegeweren uit den Atlantikwal
werden weggemaaid, leefden
de speculanten in de 'Londensche city op. Wie weet,
hoeveel van deze bloedzuigers in menschengedaante
reeds dagen of weken van
tevoren hun speculatieve posities hadden opgebouwd in
verband met den „grooten
dag", op welken zij hun slag
zouden slaan.
Op dien Dinsdagmiddag
moeten zich in den Londenschen geldtempel die typische haussetafereelen hebben voorgedaan, waarbij de
speculanten elkaar bestormen, bijkans de kleeren van
het li.if rukken om in hoogste spanning .dicht op elkaar
gedrukt, -cich nauwelijks
kup^-s.tle bewegen, de „gezochte" effecten te bemachtigen.
Enkele tientallen kilometers verwijderd van dien aan
den Mammon gewijden tempel stonden eveneens Engelsche mannen dicht op
een gepakt en wel op de
dekken van de schepen, die
hen naar «Frankrijk brachten om „Europa te bevrijden".
Op den eersten invasiedag
werd op de Lohdensche
beurs door het ""Engelsche
para^ietendom vijftig millioen pond' verdiend. In de
avonduren hebben de heeren speculanten zich neer
gezet in gemakkelijke stoelen in de gezellige zalen der
Lonöensche clubs om uit te
rusten van de vermoeienissen van aieri „emotievollen
dag" en de winst geteld. De
doodskreten van de verdrinkende Engelsche soldaten
Jiebben zij niet gehoord ...
Hoe misleid die Engelsche
soldaten ook zijn en wat zij
ook aan Europeesche vrouwen en kinderen hebben misdreven als de uitvoerders van den wil van de
Westersche plutocratie, ook de Engelsche soldaten zijn arbeiders.
De spèculatiewoede heeft zich eveneens meester gemaakt van de gokkers
in Wallstreet en Chicago. Zij beleven „hoogtij dagen". Dit geldt evenzeer voor
de aandeelhouders der groote Amerikaansche en Engelsche concerns, die

bewapeningsopdrachten uitvoeren. Gelijktijdig met de
eerste berichten en commentaren over de invasie
hebben de Engelsche kranten de dividenden van eenige
dezer groote concerns gepubliceerd. Van een dividendbeperking, zooals die in
Duitschland en ook in Nederland bestaat, waarbij de
uitkeeringen niet hooger
mogen zijn dan 6 pet., is in
Engeland geen sprake. De
firma Ealli Brothers heeft
voor zijn aandeelhouders een
dividend van 15 pet. beschikbaar gesteld, de vliegtuigenfabriek Clelon betaalt 22,5
pet. De firma Rawlplug heeft
zijn aandeelhouders verrast
met een dividend, van 40
pet., terwijl General Mining
and Finance Corporation
25 pet. uitkeert.
Nederlandsche , arbeider,
grj.'dïfe jarenlang geknecht
werd door het kapitalisme,
jarenlang den dagelijkschén
gang naar het stempellokaal
maakte, beseft gij thana
waar het om gaat? Deze
oorlog is ontketend door dezelfde lieden, die thans
gnuivend hun speculatiewinsten tellen.
De politieke en economische machtshebbers van het
kapitalistische Westen v/erden met angst, en vrees vervuld door het proces van
socialistischen opbouw in
Duitschland; de Engelsche
. arbeider zou dan immers dezelfde verlangens gaan koesteren als de Duitsche, die
zich onder leiding van een
hunner door eigen kracht
had opgericht. Een Engelsche minister verbood
reeds eenige
jaren voor den
oorlog het N varen van een
.„Kraft durch Freude"-schip
in de Engelsche wateren, en
het aandoen van een Engelsche haven, "opdat voorkomen
zou worden, dat de Engelsche arbeiders eveneens hun
vacantie op deze wijze zouden willen doorbrengen. Vacantietochten met groote
passagiersschepen moesten
(Teekening Koekkoek). immers gereserveerd blijven
voor de bevoorrechte klasse.
Die „Infectiehaard" van socialisme moest vernietigd worden en derhalve
werd aan Duitschland de oorlog verklaard.
En thans varen toch Engelsche arbeiders op groote passagiersschepen, naar
Frankrijk. Voor de bevrijding van Europa?
Nederlandsche arbeider, hebt gij nog niets geleerd en nog niets begrepen?,

Nederlandsche treinen. En er daagde
iets van begrijpen in sommige harde
Nederlandsche schedels. Inmiddels is
de „bevrijder" geland. Bloed, vuur en
puin wijzen zijn weg. En na de hier
en daar lichtvaardig opgevlamde
geestdrift, doemt de beklemmende
werkelijkheid: dit is de hel voor alle
UÏVUF
rechtstreeks betrokkenen. Het is bovan
vendien een hel, waarvan het einde
zich niet laat overzien.
SUITENUNDfCti GEBEUREN
Géén frissche en vroolijke zegetocht
van luttele dagen of weken, maar een
vernietigende worsteling van maanINVASIE-INSPIRATIE
den teekent zich af.
Zóó heeft Berlijn
het voorspeld, zóó1 is het thans gekomen. Elke vierkante meter Európeee grootste sensatie van het loosche grond vragen onberekenbare
pende oorlogsjaar bleek tevens de
schatten Britsch en Amerikaansch
grootste rem op den woordenvloed der
materiaal, ontelbare Britsche en
bittertafelstrategen. Wat was het
Amerikaansche levens. Zij vragen
voorheen niet een onuitputtelijke geechter ook ondragelijke offers, van
sprekstof: de vraag, of de invasie
wie in rust en vrede op dien grond
werkelijk zou komen of dat zij alleen
meende te kunnen leven. Op het
maar propaganda-bluf (en dan naEuropeesche land groeit het gras nog
tuurlijk Duitsche propaganda-bluf)
slechts daar, waar de „bevrijder" zijn
was. Ervoor in de plaats is de
voet niét zette.
realiteit van een Engelsch-Amerikaanschen Jinval in westelijk Europa
Militair ontwikkelt zich een voor
getreden. Die realiteit blijkt niet* alle partijen leerzaam-, voor sommige
overal een deugelijk vervangingsmidlieden bovendien uiterst verrassend
del in de oorlogsconversatie der praatbeeld. Van de tachtig divisies, die de
Anglo-Amerikanen voor het invasiegrage gemeente. De inleiding tot de
avontuur beschikbaar hielden, bleek
Invasie dissoneerde reeds hevig met
de feestelijke radiogeluiden uit Lonna tien dagen reeds een vierde gedeelte in den strijd geworpen. Daar-;
den. Het was, alsof iemand beloofde
een aangenaam herdersdeuntje op de
mee was niet alleen de kracht van
den Duitschen afweer gekarakterifluit te spelen, maar op het kritieke
seerd, de omvang van de Anglo-Ameoogenblik de vermeende fluit aan den
rikaansche verliezen geteekend. Er
schouder legde en ermee begon te
Schieten.
was mee aangeduid, dat ook de
„grootste militaire onderneming van
Gebombardeerde steden en vernielde geschiedenis" haar grenzen had
de kathedralen, neergemaaide kerken dat die grenzen allerminst ontgangers en Pinksterreizigers, — het
snapten aan de controle van den
was allemaal voor den Nederlander
Duitschen afweer. •
nog „ver van het bed" zoolang
Geen deskundige aan deze zijde
Frankrijk, België en Duitschland het
van de frontlijn vervalt in den filmtooneel van de trieste handeling bleven. Toen vielen Nederlandsche vroureclamestijl, waarmee thans aan
gene zijde van het Kanaal de overwen en kinderen als slachtoffers in

Werela

D

E)E VUURPROEF
Vader had hem bij dit snoode misdrijf op heeterdaad betrapt, en naar het benauwde slaapzoldertje
terugverbannen als straf voor de overtreding van
het gebod: „Gij zult u geen gesneden beeld, noch
eenige gelijkenis maken..."
Daar, in de totale afzondering, worstelde Jaapje
met de problemen van heden en toekomst, met z'n
onbegrepen drang om alles wat hij zag mooier na
te bootsen dan het in werkelijkheid reeds was. Soms
werd de aanvechting hem te machtig. Dan ging hrj,
alle verboden ten spijt, dwars over slooten en greppels, naar het akkertje achter de Wiel, om, met klei
en modder, blokjes hout en boomtakjes, het gebenedijde plekje natuurschoon in beeld te brengen. Met
eindeloos geduld bouwde hij voort, telkens beter en
meer gelijkender. Thuis, op het zoldertje, verprutste
hij ongetelde ureiï aan de samenstelling van een
miniatuur-bruggetje, zig-zag, met helwitte leuninkjes...
Dezen middag had hij het meegebracht, zorgzaam
verpakt in krantenpapier; en half-verborgen onder
de slip van z'n bespottelijke, veel te groote jas. Hij
schaamde zich voor... nee hij ergerde zich aan die
jas waarmee men hem, groote kerel, voor gek liet
loopen, en hij schaamde zich voor het bruggetje,
speelgoed uit den tijd toen hij nog 'n kind was. .Zou
hij dan eeuwig 'n kind blijven? Hij werd toch dézen
winter al achttien?
Beide, jas en speelgoed, lagen weggestopt achter
de eisen, en Jaapje stond kwasi-hengelend aan den
oever, toen Piet langs den steilen dijkberm naar
beneden kwam. Hij was zijn bezoeker even te vlug
af geweest. Maar de nieuwe moeilijkheden waren
er niet minder om.

winning alvast met den mond wordt
binnengehaald. Er wachten niet
slechts weken, maar maanden van
feilen en bloedigen strijd. Rijksminister dr. Goebbels zelf getuigde in zijn
wekelijksche artikel: „Wij behoeven
niet bang te zijn. Wij mogen ons echter ook niet in een toestand van zelfgenoegzaamheid brengen. De oorlog
is nog op geen enkele wijze beslist en
wijd en zijd is er nergens een sprankje hoop te ontdekken, dat hij vandaag
of morgen afgeloopen zal zijn." Dit
is de werkelijkheidszin van den strijdenden en tot strijd bereiden mensch.
Het is de werkelijkheidszin, waartoe
Britten en Amerikanen uit den roes
van een waanzinnige invasiereclame
nog ontwaken moeten. -•
Misschien droeg één ding tot dit
ontwaken reeds gewelddadig bij: het
nieuwe wapen, dat Duitschland thans
tegen Engeland in den strijd wierp,
en dat bij zijn eerste verschijnen
boven Londen als een onbemand
vliegtuig en als een zichzelf voortbewegend enorm projectiel beschreven
werd. Kan de moreele mislukking van
de Britsch-Amerikaansche invasie
scherper worden beklemtoond dan
door het feit, dat na tien invasiedagen de grootste sensatie der oorlogsberichtgeving (ook en vooral in
Engeland!) niet die invasie zelf, maar
het nieuwe Duitsche wapen was?
Een eindbeslissing teekent zich ook
met deze wonderlijke vinding niet
plotseling af. Maar er rijst een duidelijk vermaan uit deze ontwikkeling
der dingen. Een vermaan Jot alle
kinderlijke geesten, die Duitschland
als de muis in het Anglo-Amerikaansche katjesspel reeds lang hadden afgedaan, — die alle Duitche kansen
reeds vernietigd en alle Duitsche fabrieken reeds met den grond gelijk
wisten. De „onbemande vliegtuigen"
komen werkelijk 4iit Duitsche fabrieken. En uit die fabrieken zal nog

Piet verlangde direct en zonder omhaal, een antwoord op de vraag: „Hoe kom jij zöö stoapelgek
om segoarenmoaker te-worde?" Het was een vraag
waar Jaapje geen antwoord op kon geven. Moest hij
zeggen: omdat ik geen beeldhouwer mag worde?
Ook dat zou de ander niet begrijpen. Sigarenmaker
was geen vak om mee voor den dag te komen, maar
beeldhouwer, nee, dat leek heelemaal nergens op.
En daarom begon hij maar weer over de lichtbundels, en over het gruwelijke besluit van den gemeenteraad om dit meertje, dit juweeltje van 'n
dingetje, vol te storten met vuilnis...
„Nou glööf ik zeker dajje harstikke gek ben!"
barstte Piet los. „Wie zou er nou in z'n stomme
harses krijge om... Man, lae naer je kijke, voor dat
et aarger wordt!"
„'t Is beslote", zei Jaapje „en je zol zien dattet
gebeurt!"
„Jij bin gek!"
Jaapje was niet gek. Stotterend van verontwaardiging vertelde hrj van het noodlottige raadsbesluit,
waarmee dit lustoord gedoemd werd te verdwijnen .
in stank en viezigheid. De raad wist geen raad met
het vuil, en besloot er de Wiel mee te dempen. Hoe
was het ter wereld mogelijk?
„Dat kompt omdat et.bekant allemel buitelanders
benne, die bedaarvers!" verklaarde Jaapje. „Wat
kan heulie 't schele ofdatte .wij hier in 'n beerpit
komme te zitte?As hier niks meer te bedaarve is,
goan ze weer naer 'n aande* durp waer meer te
verdiene en meer te.:, te... te verpeste is! Daer, nou
weetjiet!"
Hij werd grof en onredelijk in z'n verontwaardiging, generaliseerde en spuwde z'n verachting uit
over ieder die voor de ramp aansprakelijk gesteld
mocht worden. „Ze hebben 't beslote, en je zol zien
dattet gebeurt!"
„Dat zit nog!" beloofde Piet. „Hoar met hier ach'er
de schaarme te goan zitte kaarme schiet je geen
. draed mee op! We motten d'r setaiet waark van
moake! Es kijke, wie zitte d'r in de gemëënteraed?
Doaniëls, de lappejood! Da's niks, da's ok 'n buitelander! Wacht effe. Dokter van der Tak. Da's 'n
«oeie! Die mot hööger beroep aan teekene!
Voor de gezondheid en zoo. Kom op! We goan effe
kijke oftie thuis is! Zolle we 'm es effe bijlichte!"
Het arme Jaapje kreeg oude rillingen bij de blooté
_ gedachte alleen. Aanbellen brjdokter Van der Tak?
"Hrj, Jaapje, met zoo'n jas aan, en... en... 'n paar
klompen vol met modder, en... en...
„Kom op!"
Nu ja, als het dan heelemaal niet anders kon.
Misschien... hopelijk... de dokter zou toch wel niet
thuis zijn. Ach, gossiegossie, had ie toch z'n mond
maar gehouë... Aenbellen bij dokter Van der Tak...
Ooooooh!
JKom op!" zei Piet. „En rap 'n bietjie!"

méér komen, dan Britten en Amerikanen aangenaam kan zijn.
Intüsschen wacht Stalin, den oogst
van Teheran. Nog drie maanden geleden lachten Churchill en Roosevelt
uit de hoogte om den ijverig stormloopenden, rijkelijk bloedenden bondgenoot Sowjet-Rusland. En de f luistereampagne", verbreidde den „sleutel"
tot de Anglo-Amerikaansche oorlogspolitiek: Duitschers en bolsjewisten
waren bezig elkaar uit te roeien en
wanneer ze daarmee ongeveer klaar
zouden zijn, konden Britten en Amerikanen ziels-genoegelijk komen „bevrijden". Thans blijken de bordjes
verhangen. Het is Stalin, die lachend
toekijkt, hoe de Anglo-Amerikaansche
divisies zich op den Atlantikwal te
pletter loopen. De heerscher van
Kremlin dwong het bloedoffer der
kapitalistische- vrienden af door het
onmiskenbare dreigement met een
militaire „sit-down-staking". Londen
en Washington deden (met zichtbaren
tegenzin) hun invasie-inspiratie op
uit de toenemende weerbarstigheid
van den bolsjewistischen vriend.
Die inspiratie werkt reeds op de
Anglo-Amerikaansche oorlogsleiding
begrijpelijkerwijze maar matig. Zij
faalt volkomen tegenover den Britschen en Amerikaanschen soldaat, die
minder dan ooit weet, waarvoor hij
in den dood gezonden wordt. Want de
laatste Britsch-Ameriltaansche kaart
in het bloedige spel is geen zelf-gekozen troef. Nu de blokkade een bijjia
alweer vergeten dwaasheid is én de
machtigste bommentapijten het Duit^
sche volk .niet braken, nu blijft
als oorlog-beslissende mogelijkheid
slechts deze invasie over. Duitschland
neemt het spel op. Het heeft zijn
andere kaarten bedachtzaam uitgespeeld en weet, wat het nog in de
hand houdt.
HENDRIK LINDT.

Kreunend van narigheid strompelde Jaapje mee
tegen den hoogen dijk op. Ooooooh... wat was ie begonne...?
HOOFDSTUK III.

Piet doet goeie zaken. Maar Jaapje
is het kind van de rekening?
Koud zweet prikte in Jaapjes hals, tóen z'n nieuwe
vriend, even .later, één... twee... driemaal met groot
geweld aan den bel rukte van het deftige heereiihuis.
„Geen mensch thuis as de dienstbode, en die is
naer de kaark!" veronderstelde Piet na een korte
stilte. „We zollen et nóg mor es perbeere!" Opnieuw
rumoerde het schelle geluid door' de helklinkende
vestibule...
Dokter /elf, lorgnet vervaarlijk op het puntje van
den neus, opende de zware voordeur.
„Wat ister, heeren? Ongeluk gebeurd?"
„Nog niet, dokter, mor 't scheel mor 'n beroerd
klaain bietejie! M'n moat hier..." Pièt^duwde het
bevende Jaapje voor zich uit naar binnen. ,,K' j.moat
hier zol wel es vertelle wat er aan scheelt!"
Machine veertien
Dat Was een vergissing. Jaapje kon geen woord
uitbrengen. Die stond naar het patroon van het
wandtapijt-te staren, terwijl de heele vestibule als
langzaam om hem heen draaide. Gossiegossie, wat
was ie begonner om met zoo'n vent mee te gaan.
Nu moest ie toch wat zeggen. Piet zei maar niets,
en de dokter stond hém maar aan te staren over dat
idiote kleine brilletje. Hij moest wat zeggen, maar
hoe kon je nou praten als je heele keel dicht zat?
Hij kon niet eens Slikken. Hoe lang stond ie hier
al? 'n Kwartier? 'n Uur?
Dan sprak Piet het verlossende woord. „M'n moat
hier hemme zöö 't ëën en aander verteld over de
Wiel en de gemëënteraed me,t. d'r vuilnis. En daer
komme me nou es over proate!"
Dokter humde. „Zoo, over de Wiel... zoo... hm!"
Hij had gevoel voor humor. „Kom even mee, heeren,
naar de_serre, 'k Zal even voor gaan...14
In de serre liet Piet zich behagelijk wegzakken in
een diepe crapaud, nadat hij: een weinig onhandig
zichzelf en z'n nieuwe vriend aan Mevrouw van der
Tak had voorgesteld. „M'n noam is Bolle Piet, en
dat is... eh... Joapie... eh... zeg mor: Joapie Benauwd. Zöö noeme wij em ök!"
De zoo genoemde kreeg weer gewaarwordingen van
een langzaam draaienden heksenketel. Hij was ver^
bijsterd over alles. Over Piet, die zielsvefgenoegd in
den diepen stoel zakte. Over den dokter, die kalm
glimlachte. Over Mevrouw, die, door een bril-opeen-stokje, hen beiden beurtelings aanstaarde. Maar
het meest over de gekke gewaarwording alsof hij,
balanceerend op de punt van z'n stoel, heel langzaam door de serre zweefde...
(Wordt vervolgd)

.ENKELE HERVORMINGEN
groote veranderingen na den oorlog."
De Amerikaansche voegt hier
harerzrjd's aan toe: „Inderdaad trof
ik noch in rechtsche, noch in linkarbeidskracht van hem en zijn famische kringen veel menschen aan, die
lie te kunnen uitbuiten.
daaromtrent ernstige verwachtingen
koesterden. De ondernemers koeste,J)at Is alles, wat zij verwachten".
ren niet den.wensch een socialistisch
Engeland op te richten, terwijl de
Maar zelfs in hun eigen land denwerkers hun hoop daarop al lang
ken deze vertegenwoordigers van het
hebben laten varen. Een paar bekapitalisme nog in de verste verte
scheiden hervormingen, de handhaniet aan sociale maatregelen. Het in
ving van enkele oorlogsmaatr'egelen
den aanvang geciteerde tijdschrift
die bewezen hebben goed te zijn, dat
zegt woordelijk:
is zoo ongeveer alles, wat zij verwach„We gelooven dat het nieuwe
sociale plan (bedoeld wordt het Be- f ten."
veridge-plan, dat, hoe bescheiden de
Zelfs gedurende den oorlog doen zij
inhoud ervan ook was, door het Enniets om bijvoorbeeld het lot van hun
gelsche Parlement werd verworpen),
eigen mijnarbeiders, die zwaar werk
hoe goed het ook in elkaar zit,
verrichten, te verbeteren. In de Enslechts een wenschdroom is, en zich
gelsche mijnen wordt reeds maanin de practijk weinig zal onderscheidenlang gestaakt, en de bekende desden van het oude."
kundige op sociaal-politiek gebied,
Prof. Bowley geeft in een officieuze
publicatie in Londen als oorzaak van
Een artikel in het New-Yorksche
deze staking op: „De verontrusting
tijdschrift „Nation", waarin de Amerikaansche, Freda Kirchway vertelt ' over het feit, dat er niets gedaan
wordt om de sociale misstanden uit
over een reis naar Engeland, gaat in
dezelfde richting. Een Engelsen inden weg te ruimen."
dustrieel voerde een gesprek met
Jn Engeland en de Vereenigde Stahaar, en verklaarde:
ten voelt men zich niet in staat om
„Weest u vooral sceptisch gestemd,
de na-oorlogsche problemeji meester
wanneer u uit linksche kringen dinte worden. Inderdaad deelde de Longen hoort, die gewag maken van

Hoe Engelschen en Amerikanen zich het lot van de
Europeesche werkers voorstellen
Het in Engeland veel gelezen tijdschrift „Wool Record and Textile
World" uit Bradfordr houdt zich bezig met den toestand, zooals die zich
vermoedelijk na den oorlog in Engeland zal ontwikkelen. Het blad stelt
vast, dat de Britsche overzeesche kapitaalbeleggingen na den oorlog geliquideerd zullen zijn, terwijl vele van
de vroegere Engelsche afzetgebieden
dermate geïndustrialiseerd zullen zijn.
dat hun behoefte aan Engelsche producten zeer sterk zal terugloopen.
„Het zal dus moeilijk zijn", aldus
het Engelsche blad, „ons te verzekeren van de benoodigde hoeveelheden
levensmiddelen en grondstoffen, die
we noodig hebben voor- de behoeftebevrediging in eigen land ... We zijn
slechts een eiland, en wat we zelf '~ezitten, is niet voldoende om de dringende . behoeften • van de Europeesche
volkeren te bevredigen. Want ook wij
hebben van den oorlog te lijden gehad, en onze verliezen zijn enorm
groot geweest. Het zal al moeilijk
blijken te zijn, de levensmiddelen, die
we voor ons zelf noodig hebben, .en
de grondstoffen waarmee we onze
eigen industrie op gang moeten brengen, door middel van export te betalen. Laat staan, dat we in staat zullen zijn om de veel grootere leveranties, die noodig zijn voor den wederopbouw van Europa, uit te voeren."
Hier geeft een leidend Engelsen
tijdschrift openlijk toe, hoe hulpeloos Groot-Brittannië er nu 'reeds
voor staat. Het blad onthult de onmacht van Engeland, dat zichzelf gedegradeerd heeft tot een eiland, zooals het eens door Ceasar is ontdekt.
De Europeesche werker zal zich nu
voor kunnen stellen, hoe droevig zijn
lot zou zijn, wanneer eenerzij ds de
Britten en anderzijds de bolsjewisten
zich meester zouden maken van
Europa.
Hetzelfde tijdschrift doet nog andere onthullingen. Het schrijft:
„Wat moeten we doen, wanneer de
geestdrift voor den wederopbouw t in
de Vereenigde Staten begint te tanen? De geweldige opgave is slechts
te vervullen, wanneer de drie landen
die het grootste aandeel hebben in
de productie van levensmiddelen en
grondstoffen, meehelpen."

Zebedeüs, de Dankbare

Zebedeüs Zwart, die z'n ziel in
lijdzaamheid bezit, heeft ook wel eens
de smoor in. Wat zeer wel te begrijpen is, omdat hij den laatsten tijd)
met enkele tegenslagen te kampen
heeft. Niet dat anderen daarvan te
allen tijde verschoond blijven, ach
Practisch hebben de Vereenigde
nee, maar voor Zebedeüs zijn ze bijStaten nooit belangstelling getoond
zonder hinderlijk. Hij werkt aan de
voor den welstand van Europa om
voedselvoorziening — zoowel voor
nog maar tezwijgen over den wederzichzelf als voor andere broederen
opbouw van dit continent. Door hun
van het zwarte gilde — en in dergebombardementen van Europeesche
lijke vitale^ bedrijven is elke stagnatie
steden beoogen zij niet alleen het
dubbel uit den booze.
terroriseeren van de bevolking, maar
Aanvankelijk liep de zaak gesmeerd.
veel meer nog een uitschakeling van * Met bescheiden middelen, t.zo.: een
de Europeesche concurrentie op de
bouwvalligen koestal, 'n veevoederwereldmarkten. Wanneer de uitbuikookpot,
wat losse planken en leege
ting van het continent echter niet
jampotten, heeft hij een niet onmeer de moeite waard is, omdat het
aardige mosselenkokerij ingericht, en
verarmd is, dan verdwijnt ook de
deze betiteld met den weidschen
geestdrift voor Europa!" Wanneer
naam:
fabriek van verduurzaamde
dus een overwonnen Europa behoefte
levensmiddelen.
aan levensmiddelen en materialen
Die naam is meer voor eigen liefheeft, dan moet het er maar voor behebberij, want de buitenwereld heeft,
talen. De prijzen zouden dan zoo hoog
volgens Zebedeüs, met de heele inzijn,, dat het slot van het liedje zou
richting niets te maken. Reclame is
zijn, dat alle Europeesche landen
wel het laatste artikel waarom hij
onder buitenlandsche controle zouverlegen zit. De afname van verduurden komen.
zaamde levensmiddelen is toch wel
Ook dit wordt officieel erkend. Op
gegarandeerd, al -hangen niet alle
de kortelings in Philadelphia gehouambtenaarsneuzen uit den wijden
den conferentie van het „Internatioomtrek boven zijn kookpot.
nale Arbeidsbureau werd te kennen
En de aanvoer van grondstoffen...
Kegeven, dat, wanneer een evenOok altijd goed gegaan. Prompte betueele invasie succes mocht hebben,
diening en niet duur. Met een fooitje
„het Duitsche Arbeidsfrbnt zou worvoor den chauffeur —. die de versche
den opgeheven, terwijl tenachterstelwaar naar de groote stad vervoerde,
ling op grond van het feit, dat men
en op weg daarheen, vlak voor
tot een ander ras behoort, zou worZebedeüs' fabriek, allicht een mankeden afgeschaft (!). in de landen van
mentje aan motor of gasgenerator
de spilmogendheden zouden bovenkreeg — was de zaak geflescht...
dien Arbeidscommissarissen worden
benoemd." Dat wil zeggen: De jood
'n Bedrijfje dus om, al kokende,
zal weer in zijn oude waardigheid
rijk te worden. Helaas, er js niets beworden hersteld. Hij zal als .Comstendig op deze wereld. Zelfs niet het
missaris", zooals dat in het bolsjebescheiden geluk van een zwarten
wistische jargon heet, boven den
mosselenkoker. De chauffeur werd geKuropeeschen werker staan, om de
knipt en Zeb. Zwart zelf, verdacht

densche radio kort geleden mede, dafl
er „na den oorlog voorloopig voor 130
millioen menschen geen werk zal
zijn. In de Vereenigde Staten zullen
alleen al 30 millioen werklooze menschen zijn, waarbij dan nog hun familieleden komen." Wanneer men
werkloosheid op groote schaal aankondigt, hoever is men dan verwijderd van groote daden op sociaal gebied, welke daden in Duitschland tot
iets vanzelfsprekends zijn geworden.
In Duitschland is men ook na den
oorlog niet bang voor werkloosheid,
integertüeel, eerder vreest men een
tekort aan hoofden en handen omdat niet geld, maar arbeid en prestatie de factoren vormen, die beslissend zijn voor de sociale rangorde en
de waarde in de volksgemeenschaj*.
De aangehaalde citaten leveren
het bewijs, op welke wijze men de
werkers in de kapitalistische landen denkt te bedriegen, én aan
welke uitbuiting het geheele ^Europeesche continent ten prooi zou
vallen, wanneer de Anglo-Amerikanen en de bolsjewisten de macht
in handen zouden krijgen.
Het komt er voor Europa echter
op aan, in dezen oorlog een beslissing af te dwingen die dit oude, en
toch zoo jonge werelddeel een leven
garandeert, waarin de verwezenlijking van de waarachtige socialistische idee mogelijk is bij ieder volt
afzonderlijk.

van heling, enkele uren in de doos "" heeft. Als meneer Zwart voor 'n
flinken plaatsvervanger zorgt, kan MJ
gestopt. Zijn vreugde over de vrijgerust z'n gang gaan.
lating wegens gebrek aan bewijs was
Tot zoover heeft de zwarte mossemaar nduwelijks toereikend om
lenman geen klagen. Als nu de boete
hem over den eersten schrik heen te
voor Kobusjes schoolverzuim nog
helpen. En nog was het einde niet.
meevalt... Meer dan honderd gulden
Bij een intensieve huiszoeking
zal het niet zijn, en- wat beteekenen
werd ook de fabriek met toebehooren
honderd gulden voor iemand als Mi,
ontdekt, alsmede Kobusje. de bedrijf sdie gewoonlijk slechts met veelvouden
leider-plaatsvervangend-directeur. die
daarvan rekent? 't Komt wel goed.
door het hoofd der lagere school als
Spitten is ook geen lolletje.
vermist was opgegeven, en dus klaarNiettemin lijdt hij aan een zeker
blijkelijk de
leerplichtleeftijdsgrens
angstgevoel, als eindelijk het uur der
non niet overschreden had.
rechtszitting daar is. Hij wordt zelfs
Strikt genomen, behoefde Z. Z. zich
een tintje bleeker, nu de kantonrechover het ongeoorloofde schoolverzuim
ter, in felle bewoordingen, het plegen, '
van z'n assistent niet zoo druk te
toelaten en bevorderen van onwettig
maken. Maar ja, hoe gaat dat? Ook
schoolverzuim hekelt, en maatregelen
in zulke zaakjes worden getuiaen geaankondigt, waarmee hij het kwaad
dagvaard, en een woord op de verra-di-caal den kop in zal drukken.
keerde plaats kan acht maanden
Die is niet mis, peinst Zebedeüs.
kosten. Redenen genoeg tot eenige
Hoe draai ik me d'r uit, als de vent.
ongerustheid.
gevangenisstraf oplegt? 'n RemplaEn nu, als klap op den vuurpijl, hef" fant betalen, en zelf den bak in? O,
o, wat 'n wereldje toch.^.!
ergste wat hem overkomen kan. ZebeWees gerust, Zebedeüs! Voor zwartdeüs is opgeroepen om te gaan werhandelaren en verduurzamers van
ken voor de loeermacht. Er moeten
„gevonden" mosselen is dit wereldje ,
•plaggen gestoken en slooten gegraven
heusch nog zoo slecht niet. De kanworden. Bezigheden, waar hij een intonrechter is mensch genoeg om te
geboren afschuw van heeft. Stel je
weten, hoeveel de spijbelende kindevoor: hij, Zebedeüs, met 'n schop in
ren betaald krijgen, in ruil voor hun
den grond graven. Hij, de man die al
arbeid ten bate van-den zwarthandespierpijn krijgt bij de gedachte alleen:
laar, en wat de prijs is voor hun
Nee. ze mogen daar net zoo uitgejeugd, hun ontwikkeling en toekomst
kookt zijn als de beste Zeeuwsche,
die, al tezamen, op deze wijze vermaar hem vangen ze niet. •
slingerd worden. Hij weet het, althant
Zebedeüs is 'n wijs man, en dus
hij móét het weten...
gaat hij met overleg te werk. Van
„En daarom veroordeel ik den, niet
Kobusje heeft hij al vernomen, dat
verschenen, verdachte, tot een gelddiens vader, tuindertje van professie,
boete van vij f tien gulden, bij
niet voor den arbeidsmzet is aangeniet-betaling te vervangen door aclit
wezen. Die man heeft geld noodig,
dagen hechtenis!" •
anders zou hij Kobusje niet loten
spijbelen, terwillé van enkele guldens
Zebedeüs is 'n wijs man. Wijs en
bijverdienste, en geen veroordeeling
zakelijk. Hij maakt geen luchtspronriskeeren, waarvan de kosten hooger
gen bij het vernemen van dit vonnis,
zullen zijn dan het heele weekinkomen
noch doet hij iets anders wat aanvan den tuinder.
stoot kan geven in onze brave, goed"
geordende samenleving, doch hij beMet zoo iemand valt altijd te
rekent in stilte, dat een remplacant
praten. De eene dienst is de andere
voor vijftien gulden toch heelemaal
waard. Zeb. Zwart loïl de boetebetaniet zoo gek duur is en dat, bij het
ling voor z'n rekening nemen, ongetempo toaarin heden ten dage vonnis
acht hoe hoog die ook zijn mag, en
in ruil voor deze ongehoorde groot- --jDordt gewezen, twee veroordeelingen
moedigheid, kan Kobusjes vader de ' per jaar voor Kobusje geen aanleiding
mogen zijn om z'n verwaarloosde
plaats van Zebedeüs .innemen. In de
studiën aan de. Openbare Lagere
spitploeg, wel te verstaan.
School te hervatten. Z'n werk in de
Voor den tuinder zit er weinig risico
mosselenkokerij brengt honderden"
in Beter twee weken spitten met,
malen meer op.
dan twee maanden in hechtenis zónder vergoeding. Een voorstelling van
Zoo te zien, is Zebedeüs ook verzaken, waarmee Kobusjes vader zich
vuld van dankbaarheid en bevredigd
volkomen kan vereenigen.
rechtsgevoel, isant, onder biddend
opzien, fluistert hij de reeds lang,,
Samen gaan ze naar den adminiklassiek geworden tvoorden: „Godstrateur, die, voorstander van het ter
kwader ure weer opgedoken rempla- . dank... er zijn nog rechters in Neder*
cantenstelsel, al evenmin bezwaren
landt."

BINNEN BE U RTVAARTBE DRIJF
Is een zilveren lint kronkelt de
land. Links en
rechts achter de dijken vormen de
uiterwaarden een groen tapijt, dat zich
uitstrekt zoo ver het oog reikt. DonKer
steken de bosschen aan den horizon
tegen den lichten achtergrond af, terwijl een kerktorentje.net even boven
den dijk komt uitkijken. Op regelmatige afstanden van elkaar staan de
steenfabrieken, en hun schoorsteenen
wijzen als groteske vingers naar den
hemel.
De Rijn! Wie hem hier beneden ziet
Stroomen, statig en kalm, kan zich
niet voorstellen, dat hij z'n oorsprong
In Zwitserland vindt als een klein
beekje, dat uitgroeit tot een woesten
stroom, om tenslotte als een machtige rivier door Duitschland en > Nederland verder te vloeien.
De Rijn! Velen hebben, dank zij deze rivier, een bestaan. Denken we
slechts aan de z.g. witte steenkool. De
groote centrales, die er door in beweging worden gebracht verschaffen
duizenden arbeid en licht. De Rijn is
het, die een levendigen handel mogelijk maakt, met alles wat daar uit
Voort vloeit. Dagelijks varen er een
onnoemelijk aantal schepen stroompp- en stroomafwaarts.

Afci Rijn zich door het

Dank zij het net van deze rivieren,
en niet te vergeten, kanalen, wat over
ons land ligt, kan het binnenbeurtvaartbedrijf worden uitgeoefend. Waren vroeger de auto-ondernemingen
een groote concurrent voor het binnenbeurtvaartbedrijf, thans, nu hét
autovervoer door talrijke factoren een
aanzienlijke beperking heeft ondergaan, heeft de binnenbeurtvaart weer
emplooi gekregen.
Men pleegt wel eens te spreken^van
een ongeregeld leven. Meestal bestaat
öe ongeregeldheid dan hierin, dat
men een uur vroeger of later dan ge.woonlijk eet. Van een ongeregeld leyen in den waren zin van het woord,
daarvan weet de beurtschipper mee
te praten. Wie een schip zoo rustig
ziet varen, wie den kapitein op" de
brug ziet staan, als ware hij een pleBierreiziger," zou een totaal verkeerden
Indruk kunnen krijgen van het leven
der werkers op de schepen. In werkelijkheid is het niet gemakkelijk, het
Is een onafgebroken werken en denben. We hebben ons daarvan overtuigd, door zelf een tocht mee te maken met een van de vele booten, die
dagelijks Nederland doorkruisen.
Als een niet te verzadigen monster
ligt de „Arma" aan den steiger. De
kade heeft zoo zijn eigenaardige geluiden. Van verre klinkt het monotone
gedreun, dat zoo kenmerkend is voor
de werkzaamheden op een scheepswerf. De bootwerkers roepen en

schreeuwen, iemand van het kantoor
komt met een handvol papieren aanhollen, en een voorbijvarend schip
laat de stoomfluit bij wijze van groet
loeien. Zonder ophouden ratelt de
lier; zij lijkt op een machtigen arm
die het schip onafgebroken voedsel,
in den vorm van kisten en balen, toestopt, totdat het ruim eindelijk vol
is. Wanneer dan ook het dek vol ligt,
zoodat er alleen langs de reeling een
smal loopje vrij is, kan de ,,Arma"
vertrekken.
Dof klinken de .drie machtige stooten op de stoomfluit. De trossen worden losgesmeten. Hoog boven het dek

op het schip naar behooren te laten
In ons geval walmt een zurige stank
functionneeren.
door het trapgat naar boven. Is het
•De kapiteiir! Door regen en zon,
mogelijk dat hier een mensch, een
licht en lucht verweerd, één met zijn
Nederlandsche werker den geheelen
schip! Oogenschijnlijk doet hij niet
dag kan verblijven? En zulke toestanveel meer dan zoo nu en dan aan het
den bestaan er helaas nog! Natuurlijk,
stuurrad draaien. In werkelijkheid
men kan niet verwachten, dat een aan
echter is de taak van den gezagvoerde machinekamer grenzend verblijf,
der niet zoo eenvoudig. Hij moet preovereenkomst zal vertoonen met een
cies weten waar de vaargeul loopt, bij
salon, maar mét de beperkte middelen
de aanlegplaatsen onderweg, de z.g.
die er heden ten dage ter beschikking
veeren, waar geladen en gelost wordt, -staan, is er van de hut toch nog
moet op een zeer speciale manier
wel iets anders te maken dan een derworden gemanoeuvreerd. Hij moet op
gelijk hok, terwijl ook In vele gevallen de werkers zelf met een kwastje
de hoogte zijn met alle reglementen
verf, een boender en veel water in
en seinen, en daarenboven is hij adstaat zouden zijn, hierin een belangministrateur van de lading. Ziedaar
enkele dingen die den kapitein ma- • rij ke verbetering te brengen. Want het
ken tot den verantwoordelijken man
moet helaas gezegd worden, het is
,van het schip, iemand die metterdaad
soms ook wel hun eigen schuld. Er zijn
de leider van het vaartuig is. En wan- echter ook schepen waar de verblijrieer je dan zoo'n 24 jaar lang gevaven voor de bemanning tot in de
ren hebt, dan ken je bijkans ieder
puntjes verzorgd zijn.
bootje dat je tegenkomt, zooals de
stadsmensen zijn naaste buren kent.
De omstandigheden, waaronder in
„Kijk-", zegt hij, en wijst op een
het binnenbeurtvaartbedrijf wordt geklein bootje in de verte. De leek kijkt,
werkt, zijn dank zij een bindende regeling, die door toedoen van het Neen ontwaart een sleepbootj e zooals er
derlandsche Arbeidsfront tot stand is
volgens hem 12 in een dozijn gaan.
De kapitein zegt echter: '„Daar heb" gekomen, aanmerkelijk verbeterd. Waren vroeger werktijden van 100 en
>je de Leni üit-'Rotterdam", en indermeer uur per week geen bijzonderheid,
daad blijkt het de Leni te zijn.
thans mag er hoogstens 70 uur per
Zoo gaat het de geheele reis door.
week worden gewerkt, terwijl er boOf het nu een sleepboot, een rijnaak,
vendien recht bestaat op betaling van
dan wel een vrachtschip is, Kappie
overwerk. Ook genieten deze werkers
weet hoe ze heeten, waar ze vandaan
thans vacantie met behoud van loon.
komen, en wie de kapitein is. OnderDeze drie mannen op het schip vortusschen dwalen zijn oogen over het
mea eigenlijk het voorbeeld van een
water en niets ontgaat hem.
• werkelijke gemeenschap, een gemeenschap waarvan de leden van. elkaar
De machinetelegaaf in de stuurhut
afhankelijk en op elkaar aangewezen
wordt met een ruk op halve kracht
zijn. Mede aan deze werkers is het
gezet. Nog geen minuut ^later vaart
op het oogenblik te danken, dat oneen siddering door het schip en de
danks beperking van vervoersmogemachines draaien halve kracht. Duilijkheden, de goederen en het voedsel
velswerk? Nee, want ergens beneden,
te bestemder plaatse komen.
in den buik van het schip, staat een
Een eenvoudig saluut voor de talwerker, wiens gezicht glimt van het
rijke noeste werkers uit het tainnenzweet. De machinist! Het is geen aanbeurtvaartbedrij f.
genaam leven daar beneden. Den geheelen dag bij de machine, een donderend lawaai, de verzengende hitte
van den ketel, en het stof van de ko-

KINDEREN
In het l
M
dat zij ]

enige Nederlandsche stad houdt
er een terrein op na, dat om volkomen onbegrijpelijke redenen sinds
jaar en dag braak blijft liggen en
alle goed bedoelde bebouwingsplannen overleeft om dan blijvend het
stadsbeeld te ontsieren. Ook de gemeente Utrecht zit met zoo'n schijnbaar hopeloos geval: het Leidscheveer-terrein nabij het station, in het
midden der stad dus. De huisjes, die
er hebben gestaan, zijn reeds heel
lang geleden afgebroken. Na een mislukt hotelplan bleef het wat het was:
een' gras- en puinvlakte, waaraan voor
de straatjeugd bovendien een bijzondere attractie verbonden was in den
vorm van een soort vrij strand. En
van het voornemen om er, na de nog
slechts half voltooide overkluizing der
vaart, een groot parkeerterrein van
te maken, kwam weer door den oorlog
niets terecht. Zoo was er altijd wat
anders. Utrecht is en blijft voorloopig
met dit merkwaardige stuk grond opgescheept.

Hoog op de trug zit de Kapitein.
}
in de stuurhut, staat de kapitein, of
zooals hij in den omgang wordt genoemd „Kappie".' Via de machinetelegraaf gaan zijn instructies naar het
binnenste van het schip, waar in de
machinekamer de machine, het hart
van het schip, gehoorzaamt aan de
bevelende hand van den machinist.
'Onderwijl schept het derde lid van
de bemanning, de stuurman, orde op .
het dek. Deze drie mannen, kapitein,
stuurman en machinist, vormen gezamenlijk die kleine hechte gemeenschap, die noodig is om alle dingen

(Foto's

A.P.-Archief)

len. En dan nog voortdurend bedacht
zijn op de bevelen uit de stuurhut.
Hoe Is het mogelijk, denkt de leek,
dat de machinist dit uit kan houden.
En inderdaad, wanneer men de verblijven op sommige schepen ziet, is
deze vraag volkomen gerechtvaardigd.
In vele gevallen grenst de hut. waarvan de deur voortdurend openstaat,
waarin geslapen en gegeten wordt,
aan de machinekamer, waar stof, roet
en olie de alles overheerschende factoren zijn. Dergelijke toestanden zijn
in één woord, menschonteerend!

Het was inderdaad een goede gedachte, toen men ten laatste besloot
er in ieder geval een nuttige bestemming aan te geven. Te dien einde
hebben de mannen der Technische
Noodhulp het terrein in hun vrije
uren van puin en andere ongerechtigheden gezuiverd en verder geëgaliseerd. Men kan nu weer met de voormalige woestenij voor den dag komen.
Een gedeelte was reeds als volkstuintjescomplex in gebruik, en de rest is
nu beschikbaar gesteld voor de kinderen, wier vaders in het buitenland
werken. Over-het werk dezer kinderclubs, opgericht door Vreugde en Arbeid, in samenwerking met den Ned.
Volksdienst, schreven wij reeds eerder
uitvoerig naar aanleiding van de eepste huisvlijttentoonstelling der Rotterdamsche clubs in Blij dorp.
Op denzelfden dag, waarop ook in
in de Bisschopsstad in de Hema zulk
een knutselclub-expositie werd ge-
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Rectificaties.
en der interessantste afdeelingen
van het hoofdkantoor is stellig de
niet' algemeen bekende afdeeling
Rectificaties. Toen indertijd het distributie-apparaat op volle toeren begon te draaien, ontstond er weldra
behoefte aan een centraal punt,
waartoe het publiek zich schriftelijk
of mondeling met klachten of om inlichtingen van welken aard ook zou
kunnen wenden. Aldus is het bureau
Rectificaties ontstaan, kortweg kamer
106 geheeten.
Kamer 106 geeft raad en daad in
alle distributiezaken en ze weet
menige plooi glad te strijken. Tot
haar vaste werkzaamheden behoort
o.a. de na-uitreiking van brandstoffenkaarten voor huisbrand en terugneming daarvan als het recht daarop, b.v. door inwoning, verbeurd is.
Voorts herstel van in de uitreikingslokalen foutief verrichte uitreikingen.
Door het inhouden van inlegvellen in
plaats van afkruisen wordt thans de
kans op dergelijke abuizen aanzienlijk beperkt. Ruiling van textiel- en
andere bonkaarten wegens beschadiging en/of daarop foutief geplaatste
stamk^irtnummers behoort eveneens
tot de taak van kamer 106. Bovendien
zijn er voor de controle en even-

tueele terugvordering van ten onrechte uitgereikte brandstof f enkaarten en -bonnen geregeld speciale
controleurs op het pad.
Kamer 106 is vooral ook een beroepsinstantie, waar geroutineerde
ambtenaren — tevens prima menschenkenners! — ieder geval afzonderlijk onderzoeken en na raadpleging der controle-administratie eventueele abuizen herstellen. Er wordt
dagelijks heel wat werk verzet, wat
natuurlijk nog niet wil zeggen, dat
iedere klager, die er voor het loket
komt, gelijk heeft. Het publiek is
onder de huidige tijdsomstandigheden
nu eenmaal zeer critisch en het verlangt — ook in distributiezaken —*
terecht zijn volle pond.
Maar ook het publiek begaat vergissingen, en niet zoo zuinig ook!
Wat bijvoorbeeld te zeggen van de
vrouw, die voor het loket verschijnt
met een handvol verloopen brood- en
vleeschbonnen en die nu alsnog tegen
nieuwe wil omruilen? Ze waren
zoekgeraakt en teruggevonden. Inderdaad een zielig geval. Maar er is nu
werkelijk niets meer aan te doen.
Daar tegenover staat weer het geval van den bejaarden man, die geen
nieuwe roolserskaart kon krijgen, omdat hij zijn afgeloopen kaart met den

AAN "TUINIEREN
Opend, zijn de jeugdclubs des avonds
in het bezit gesteld van Oiet terrein,
dat zij nu naar hartelust zelf mogen
bebouwen. De overdracht geschiedde
ïtiet de noodige plechtigheid en vele
autoriteiten waren persoonlijk verschenen om van hun belangstelling
blijk te geven, o.a. de Beauftragte van
den Rijkscommissaris, de heer Muller
Rejnert, wethouder Breedveldt, de poHtiepresident, overste Van Groningen
en de provinciale leider van het Arbeidsfront, kam. Satoni. De T.N.
stond in carré aangetreden, onder
commando van districtsleider -De
Ruwe en naast haar had zich het met
harken bewapende, van ongeduld poDelende, glunderende jonge volkje opSesteld. Rondom de afrastering bestond van de zijde van het publiek
Sroote belangstelling.
Nadat de T.N.-stafmuziek eenige
nummers ten gehoore had gebracht,
aanvaardde kam. Kok, dienstlelder.

van Vreugde en Arbeid, met een korte
toespraak het terrein namens de kinderen, die het nu voortaan als een
eigen akker zullen kunnen bewerken.
Ze zullen hier menig aangenaam uur
met productieven tuinarbeid^xkunnen
doorbrengen en hun moeders TIU en
dan met wat extra groente verrassen.
Na de T.N. voor haar nuttige werk te
hebben gedankt, wenschte hij de
jeugd veel succes met haar tuinierswerk.
Hiermede was de overdracht een.
feit geworden. Het jonge volkje
zwermde terstond uit over het land
«n ging ijverig aan den slag met dé
hark om.de eerste hand te leggen aan
de tuintjes, die voor elk kind 10 vlerk.
M. zullen beslaan en waarop weldra
echte naambordjes zullen prijken.
Bovendien wachtte den kinderen nog
een extra verrassing in den vorm van
een snoepje en een Ilesch melk. hetgeen ze zich goed lieten smaken.

Onmiddellijk na de overdracht begon de jeugd te harken.
(Foto C.N.F.uSchipper)

„We sullen slet wat er aan te doen Is, meneer.'
Waar de ambtenaar helpen kan, helpt hij.

(Foto A.P.-Breyer)

befaamden bon R. 03 bij den voorMet alle gevolgen van dien. Geen
jaarsschoonmaak was kwijtgeraakt.
winkelier wil ze hebben en nu richNu is de oude kaart tóch nog terechtten -de gedupeerden hun schreden
gekomen. Verheugd en opgelucht
naar den Amstel. Daar komen ze —
wappert hij ermee voor. het loket
sommigen zijn bijna vaste klanten
heen en weer. En de ambtenaar vergeworden — met hun verfomfaaide
heugt zich met hem. Stamkaart en
papiertjes voor het loket, om te red•oude bon verhuizen naar een volgend
den wat er nog te redden valt En
loket, waar hij prompt zijn nieuwe
dat valt dikwijls nog erg mee. De
kaart ontvangt.
ambtenaren hebben een geoefenden
— Dank u vriendelijk, heeren!
blik en één enkele snipper van een
— Niets te danken, mijnheer, u
bon is vaak voldoende om de identi»
kunt direct gaan genieten!
teit van den geheelen bon, met nummer eri al. vast te stellen". Natuurlijk
En hij boft óók nog, want het is
krijgen de bezoekers ook meermalen
vandaag pas Woensdag en Vrijdag
nul op het rekest, doch als het
wordt de nieuwe bon aangewezen
slechts even mogelijk is, worden ze
Het is met die bonnen R 03 een
aan nieuwe bonnen geholpen, met
eigenaardig geval. Er blijken er méér
den weigemeenden raad, volgenden
te zijn' zoekgeraakt dan men zou denkeer, voorzichtiger te zijn.
ken. Theoretisch zouden al die pechvogels dus nooit meer een rookersTusschen de bedrijven door constateeren de ambtenaren ook wel onkaart kunnen krijgen, zoolang als de
tabak gerantsoeneerd blijft. Voor het
gerechtigheden, die niet door den
beugel kunnen, zooals bonnen met
oogenblttc is daar, op grond van de
dienstvoorschriften, werkelijk niets ^ cijfers, waaraan kennelijk geknoeid
aan te doen, hoe hard het ook moge * is of die kunstig overplakt zijn met
klinken. Kamer 106 noteert nochtans
uitgeknipte cijfers van vroegere bonnen. Het zijn vaak plompe vervalde namen en adressen der betrokkeschingen, doch ook als het listiger is.
nen op een lijst, die te zijner tijd aan
de allerhoogste distributie-instantie
aangelegd, vliegen de ambtenaren er
niet in. Ze beschikken bovendien over
in den lande zal worden voorgelegd.
een speciale lamp met een sterk verZal er toch nog iets voor hen kunnen
worden bereikt?
grootende lens, die de geringste afwijking meedoogenloos aan het licht
brengt. Malafide aanbieders van derOok zijn er menschen, die ruzie
gelijke bonnen zijn nog niet gelukkig.
hebben met hun winkelier .— wat
ook nog al eens voorkomt — en die
Het delict wordt ter dege onderzocht,
met alle gevolgen van dien! Voorts
nu om goeden raad komen vragen.
zijn er lieden, die hun stamkaart nog
_,Zoo verschijnt er een vrouw, die inniet mooi genoeg schijnen te vinden
dertijd haar oliebon tegen ontvangsten er op hun eigen houtje allerlei
bewijs bij haar winkelier heeft inge„aanvullingen", ja zelfs heele .verleverd, doch nu kan (of wil?) deze
halen opschrijven. Dit is streng'verniet afleveren, omdat hij, volgers zijn
boden, de kaart is trouwens het
zeggen, geen olie meer heeft. Een geeigendom van den staat der Nederval van „inwegen"? Het is mogelijk.
landen, en zij kunnen zeker zijn van
Maar kamer 106 kan niet a'nders doen
een scherpe terechtwijzing.
dan haar aanraden, deze kwestie met
Dit alles is slechts een greep uit
den winkelier zelf te regelen Een
het vele werk, dat Rectificaties verandere, eveneens vaak voorkomende
strubbeling, is verschil van meening dicht. Kamer 106 beantwoordt ten
over de hoeveelheid taptemelkpoeder,
volle aan de gestelde verwachtingen
waarop men als klant recht heeft.
Niet aHeen is zij de vraagbaak voor
Het heeft duidelijk in de kranten gevelen, die niet wegwijs kunnen worden in den doolhof der distritautiestaan en de ambtenaar beslist, dat de
winkelier, als hij het niet goed beïoorschriften, doch haar werfc heeft
grepen heeft, zich met de distributie
vooral ook een sociale zijde. Menigin verbinding moet stellen.
een, immers, die anders uit nood
En dan zijn er nog de beschadiginwellicht bonnen in dBn zwarten hangen! Er blijken heel wat menschen
del zou koopen, wordt daarvan weerte zijn, die hun bonnen achteloos
houden, doordat Rectificaties zijn
middendoor knippen of scheuren of
moeilijkheden weet w te inssen,
er hun kinderen mee laten spelen.
(Wordt vervolgd.)

B E L A N G R I J K ARBE l DS FRONT-INITIATIE F
Officieel onderstreept
Het uitbannen van de tegenstellingen kapitalisme-klassenstrijd uit het
Nederlandsche bedrijfsleven is niet
alleen een kwestie van theorie, doch
ook, of liever juist een vraagstuk van
practischen aard.
Het behoeft dan ook geen verwondering te wekken, als Het Nederlandsche Arbeidsfront, dat tot hoogste
taak heeft de oude tegenstellingen te
vervangen door de eenheid van een
waarachtig socialisme, in het bijzonder in de Nederlandsche bedrijveA,
geen mogelijkheid ongebruikt laat om
dit doel te bereiken.
Voor een groot deel is dit een werk
van ombouw en hervorming; de hervorming, namelijk van bedrijf tot bedrij f sgemeenschap. Dat wil zeggen, de
verandering van de teehnisch-organisatorische eenheid onder leiding van
een werkgever en gediend door werknemers in een organisch geheel,
•waarin bedrijfsvoerder en volgmanschap, wanneer zij bij elkaar zouden
kunnen worden opgeteld, als som
meer zouden _ geven dan simpelweg
een bedrijf, d'at ten doel heeft het
vervaardigen van producten en het
maken van winst.
Zooals gezegd, dat is geen kwestie
van de theorie, maar van de practijk
en wel tot in de allerkleinste onderdeelen. In de toekomst moet het bedrijfsleven in dienst staan van het
volksleven — het heeft het volk te
dienen. Daarom moet het eer meer
dan minder geperfectionneerd worden
dan ooit vroeger een bedrijf, dat
slechts ten doel had winst te maken,
geperfectionneerd was. Alleen, één
verschil, iedere betere aanwending van
arbeidskracht, iedere verhooging van
-resultaat en vermindering van inspanning zal dan niet meer uitsluitend een kwestie zijn, waarover een
„werkgever" zich heeft te bekommeren, doch iets, waar het geheele be^
drijf en alle werkers in het bedrijf
bij betrokken zijn.
Hoe meer dan ook in de toekomst
de ontwikkelingslijn, zooals het Arbeidsfront die denkt, zich in het bedrijfsleven begint te verwerkelijken,
hoe meer uit allerlei dingen zal blijken, dat verhooging van resultaat,
vermindering .van inspanning, vereenvoudiging op allerlei gebied, kortom de bedrijfsverbetering als resultaat van denken en doen van werkers in de bedrijven een ding is, waar
rekening mee gehouden moet worden. Omdat wat thans gebeuren kan,
niet naar een verre toekomst verschoven moet worden, is het Arbeidsfront reeds geruimen tijd bezig met
een actie voor verbeteringsvoorstellen in de bedrijven. Hierdoor heeft '
ieder lid van de volgmanschap de gelegenheid om eigen gaven te ontplooien en tevens eigen bedrijf te vervolmaken, en daarbovenuit door het
sparen van arbeidskracht het beschermen van gezondheid of wellicht
het verhoogen. van arbeidsvreugde
van andere werkers, iets van reëele
beteekenis te verrichten.
Iets nieuws? In zooverre niet, dat
de mogelijkheid om verbeteringen in
het bedrijf te verkrijgen, ook in
Nederland vroeger in enkele meestal
groote bedrijven was opengesteld. De
actie er voor geschiedde echter niet
systematisch, doch slechts op individueelen grondslag. Het doel van het
Arbeidsfront wijkt hier aanmerkelijk
van af, hetgeen na het bovenstaande
wel duidelijk is.
Uiteindelijk vraagt een actie als
die voor verbeteringsvoorstellen, zoo-als boven geschetst, een practische
uitwerking. Als een werker in eigen"
bedrijf een voorstel indient, heeft hij
niet alleen recht,op een ernstig onderzoek van zijn voorstel, doch indien dit werkelijk een verbetering
blijkt te zijn, op een belooning, die —
afgezien van andere mogelijkheden,
b.v._ verdere studie- en opleidingsmogelijkheden — wel een geldelijke
belooning zal zijn.
Het stemt tot voldoening, dat deze
materie thans officieel is geregeld, en

wel door een „Premiebeschikking" van
den Gemachtigde voor den Arbeid,
Deze beschikking is opgenomen in de
Staatscourant van 2 Juni j.L, waarin
de Gemachtigde voor den Arbeid het
volgende heeft bepaald:
Artikel 1.
Alle werkgevers, die als regel 20 of
meer arbeiders in. hun dienst hebben,
mogen met inachtneming van hetgeen
in de volgende artikelen van deze beschikking |is bepaald, zonder schriftelijke toestemming van den Gemachtigde voor den Arbeid, aan arbeiders
in hun onderneming geldpremies uïtkeeren, welke worden toegekend ter
belooning van voorstellen tot het
aanbrengen van verbeteringen in de
wijze van werken of de omstandigheden, waaronder wordt gewerkt.
^ Artikel 2.
1. Het aantal premies, hetwelk
jaarlijks in een onderneming zonder
toestemming van den Gemachtigde
voor den Arbeid mag worden uitgekeerd, bedraagt ten* hoogste 5 pet.
van het totaal-aantal in de onderneming op l Januari van het betreffende kalenderjaar werkzaam zijnde
arbeiders.
2. Het bedrag van elke premie
wordt telkens door den werkgever
vastgesteld in overleg met eenige betrouwbare en deskundige arbeiders en
den socialen voorman, indien deze is
aangesteld, en bedraagt ten hoogste
ƒ 250.—.
3. De naam en voornamen van den
arbeider, die het voorstel heeft gedaan, alsook het voorstel zelf en, de
daarvoor toegekende premie, dienen
op een in de onderneming gebruikelijke wijze door den werkgever aan
het personeel te worden bekendgemaakt. .
Artikel 3.
1. De werkgever, die krachtens de
toestemming, verleend in artikel l

van deze beschikking, premies uitkeert, is verplicht om hiervan binnen
drie maanden na het tijdstip van de
uitkeering mededeeling te doen aan
den Gemachtigde voor den Arbeid, op
de wijze, als aangegeven: op Bijlage A
van deze beschikking.
2. Van iedere premie-uitkeering
dient afzonderlijk mededeeling te
worden gedaan.
Artikel 4.
De Gemachtigde voor den Arbeid is
bevoegd in bijzondere gevallen niettemin het uitkeeren van premies, als
bovenbedoeld, afhankelijk te stellen
van zijn voorafgaande schriftelijke
toestemming.
Artikel 5.
Deze beschikking geldt onverminderd het ter zake bepaalde in de Wet
van 7 November 1910, zooals sindsdien
gewijzigd (Octrooiwet).
Artikel 6.
De Gemachtigde voor den Arbeid
kan noodzakelijk dan wel redelijk geachte afwijkingen van en uitzonderingen op de bepalingen van deze beschikking voorwaardelijk of onvoorwaardelijk toestaan.
Deze beschikking treedt in werking
op den datum van haar afkondiging
en kan worden aangehaald als
Premiebeschikking No. l van den Gemachtigde voor den Arbeid.
Dat deze beschikking onmiddellijk
en in ieder bedrijf ten uitvoer zal
worden gebracht, zal niemand verwachten. Toch beteekent deze beschikking — die bij de uitvoering ook
den socialen voorman een fc,ak toe-

De wijze van organiseeren heeft
„Vreugde en Arbeid" als volgt gedacht. Ieder bedrijf, dat wenscht deel
te nemen aan het sportappèl 1944,
doet dit, door onder leiding van
socialen voorman of bedrij f ssportbedrijf
r organisator, zoo die in het
aanwezig is, een dag te bepalen,
waarop — hetzij op het fabrieksterrein, hetzij elders buiten — het
sportappèl .gehouden kan worden.
Op dien dag — welke in tegenstelling met vorige mededeelingen ook
na l Juli 1944 mag vallen, doch bij

Zomer-vacantiekampen voor
de werkende jeugd
•Evenals vorige jaren organiseert
het Nederlandsche Arbeidsfront voor
werkende jongeren, ook dit jaar
Zomer-vacantiekampen.
In afwijking van vorige berichten,
worden deze watersportkampen, welke
steeds één week duren, van l Juli a.s.
af gehouden in „De Waterman" te
Reeuwijk bij Gouda aan de Reeuwijksche Plassen.
Meisjeskampen worden van 16 Juni
a.s. af gehouden in „De Liebergh" bij
Hilversum. Ook deze kampen duren
steeds één week.
In alle kampen is beproefde leiding
van jeugdleiders en jeugdleidsters
aanwezig, terwijl in de watersportkampen onder leiding van zeil- en
watersportinstructeurs aan de deelnemers der kampen de kunst van het
zeilen zal kunnen worden onderwezen.
Het watersportkamp „Vinkeveen"
is, doordat dit jaar kon worden beschikt over het grootere en beter ingerichte tehuis aan de Reeuwijksche
Plassen, komen te vervallen.

De tentoonstelling van het Nederlandsche Arbeidsfront zal van 24
Juni t/m l Juli 1944 worden gehouden te Almelo, in Café-Restaurant Royal, tegenover het station.

,Vreugdë en Arbeid" roept ook uw bedrijf
Iets nieuws — maar tevens iets om
in de toekomst bestendigd te worden:
„Vreugde en Arbeid" organiseert
sportappèls. Sportappèls voor de
Nederlandsche bedrijven, waaraan
iedere werker, al of niet „sportsman",
kan deelnemen. Sportappèls, waarbij
op uw medewerking wordt gerekend,
zoowel op die van uw kameraad.
Wat „Vreugde en Arbeid" van u
verlangt? Gij zijt op - dat punt volkomen ingelicht, als ge weet wat
„Vreugde en Arbeid" wil doen.
„Vreugde en Arbeid" wil, dat een zoo
groot mogelijk aantal Nederlandsche
bedrijven toont, dat zij meer zijn dan
simpelweg een bedrijf, doch dat zij
zijn een bedrij f sgemeenachap, ook in
en door de sportbeoefening*
• Dat te toonen is een kwestie van
daden. Die daden zijn in dat geval
hardloopen, het beoefenen van gymnastiek en het deelnemen aan wand*elmarschen, en wel door een zoo
groot mogelijk aantal leden van een
bedrijf.

kent — een goede schrede naar de
toekomst in de Nederlandsche bedrijven, mits de bedrijfsvoerders hun
taak in dezen weten te verstaan en
wanneer zij, die in het bedrijf als
werkers staan, eigen krachten en
gaven tot ontplooiing weten te brengen, en beschikbare gaven, die kunnen leiden tot verbetering, weten aan
te wenden. Wij hebben echterx voldoende vertrouwen, dat de Nederlandsche bedrijfsvoerders en alle werkers
zoo niet onmiddellijk, dan toch geleidelijk, in eigen en in algemeen belang de geboden mogelijkheden zullen
weten te benutten.

voorkeur niet véél later — worden
door de bedrij f sgenooten de volgende
takken van sport beoefend: hardloopen, gymnastiek en marcheeren. Dit
alles zal in groepsverband plaatsvinden, omdat voor de prijzen, die voor
de verrichtingen beschikbaar zijn,
ook naar de uitkomst van de venrichting per groep, d.w.z. per bedrijf,
gezien zal worden.
Verder zal als onderdeel van het
sportappèl door deelnemende bedrijven een wandelmarsch van 20 km.
worden gehouden en wel tusschen
l Augustus en 15 October 1944. Ook
hierbij zal, met inachtneming van

zekere richtlijnen, bij het beóordeelen
van de verrichtingen van het deelnemende bedrijf als geheel worden
uitgegaan.
Dit alles en nog meer, dat betrekking heeft op het sportappèl van
„Vreugde en Arbeid", is nader uitgewerkt in een geschrift je „Richtlijnen
Sportappèl 1944", dat de afdeeling
„Lichamelijke Opvoeding" van de Gemeenschap „Vreugde en Arbeid",
Amstel 224—226, Amsterdam, ter beschikking heeft voor bedrijven, die er
over denken, straks gehoor te geven
aan den oproep van „Vreugde en
Arbeid" en het hunne willen bijdragen tot het welslagen van dit
initiatief.
Stel niet uit tot morgen, doch besluit thans den eersten stap te doen.
NEEMT DEEL AAN HET
SPORTAPPÈLll

(Foto

Archief)

EEN JAAR

SOWJET-SCHRIKBEWIND
IN LITAUEN

„De huiveringwekkende verschrikkingen, waarvan de BaltisChe staten
' gedurende e,en jaar bolsjewistische
bezetting het tooneel zijn geweest,
vormen een niet mis te verstane
waarschuwing voor alle andere Europeesche landen", aldus begon prof. dr.
Kaskeles de voordracht, die hij dezer
dagen in Krasnapolsky te Amsterdam
voor een groep Arbeidsfront-functionarissen heeft gehouden.
De spreker, die zich van de Duitsche taal bediende en door kam.
Zwertbroek werd ingeleid, behandelde
in hoofdzaak de door hem persoonlijk
meegemaakte gebeurtenissen in Lithauen, dat van 15 Juni 1940 tot 22
Juni een waar schrikbewind heeft
doorgemaakt. In die 374 dagen is
andermaal geblekenj dat er van een
..menschelijk" geworden bolsjewisme
geen sprake is; dit is een infame leugen. Vlak achter het Roode Leger
marcheeren de liquidatiecommando's
der GePeOe (thans N.K.W.D.), op $ien
voet gevolgd door massaterreur en
een inferno, dat ieders dramatisch
voorstellingsvermogen verre te boven
gaat. Zoo ging het-in Lithauen, en
zoo gaat het overal, waar Moskou het
voor het zeggen krijgt. Eerst bezetten
de joden tezamen met het uitvaagsel
'der maatschappij alle sleutelposities
en vervolgens werden laatstgenoemden geliquideerd en hebben de joden
alle macht aan zich getrokken.
Lithauen heeft nooit meer dan 3000
aangesloten communisten geteld. Bij
• het lathausche volk heeft Moskou nooit
aanhang van beteekenis kunnen krijgen en daarom trachtte het de menschen in slaap te wiegen door het
kweeken van aanhang in den vorm.
van salon-bolsjewieken en crypro^
communisten.
Direct na de bezetting van Lithauen
door de Sowjets, brak de hel los. Binnen een jaar werden er ruim 30.000
menschen vermoord of ontvoerd.
Spionnen brachten een ieder, die
„verdacht" was, aan. Een grandioze
| verkiezingszwendel bracht uitsluitend
candidaten van het Kreml op het
kussen. Moord, foltering, terreur,
kerkvervolging waren aan de orde van
den dag. Pensioenen werden geschrapt, spaargelden, sieraden en
bankpapier in- beslag genomen. Onroerende goederen, groote en kleine
woonhuizen en gebouwen werden
staatseigendom. Bedrijven met meer
dan 20 arbeiders, of met meer dan 10
arbeiders en machines werden „genationaliseerd"; kleinere •ondernemingen werden samengevat tot groepen,
onder toezicht van logge, topzware

UIT

DE P R O V I N C I E S

Op initiatief van den
socialen voorman van
de N.V. BlauwhoedenVriesseveem zijn. in
samenwerking mét het
Rijksarbeidsbureau, bedrijfsvoerder en volgmariseriag, enkele veranderingen aangebracht, die én de werkers én het
bedrijf ten goede komen. Onder meer
is er een belangrijke verbetering in de
lijn der bewakingsdiensten aangebracht.
In de provincie Utrecht,
met name in Arherongen, was kam. H.
Blankensteyn onlangs
25 jaar georganiseerd.
Gedurende al deze
jaren heeft hij aclief
deelgenomen
aan het bestuur van de
;
- Toen op l Mei 1942 het Nederlandsche Arbeidsfront werd gesticht,
is kam. Blankensteyn ook van deze
organisatie deel blijven uitmaken. Hij
leidt momenteel het Plaatselijk Kantoor Amerongen en den Dienst
Rechtsbescherming, De kameraden
ter plaatse, en niet mjnder de medewerkers van Kringkantoor, Provinciaal
Bureau en Landelijke leiding
h
°Pen nog vele jaren met kam. Blankensteyn te mogen samenwerken.

staatsapparaten. Wanbeheer, overorganisatie en materiaalverspilling
vierden hoogtij.
Anderzijds trachtten de Sowjets
door het Stachanof-systeem steeds
meer uit de arbeiders te persen. Voor
Moskou heeft de mensen niet de minste waarde. Het aantal bedrijfsongevallen steeg dan opk zienderogen en
de productie daalde schrikbarend,
weshalve er ijverig jacht werd gemaakt op „saboteurs", die dan naar
Siberië werden verbannen.
Zoo ging het met Lithauen snel
bergafwaarts. Binnen een jaar veranderde het door het bolsjewisme van
een welvarend land in een chaos,
waar niemand zijn leven meer zeker
was, een slavenstaat, die iedere beschrijving tart.
Men kan zich voorstellen met welk
een vreugde en dankbaarheid de Lithauers en de overige randstaters den
intocht van Hitlers troepen begroetten, die hen uit hun slavernij kwamen verlossen. Een ieder, niemand
uitgezonderd, i's er van het bolsjewisme genezen; men heeft het leeren
haten als de pest. Wat de Moskovieten met het overige Europa voor hebben, is duidelijk gebleken uit de te
Kaunas gevonden liquidatielijsten, opgesteld door de N.K.W.D. voor alle
Europeesche staten.
Prof. Kaskeles verduidelijkte zijn
betoog door het toonen van authentieke foto's der door de Sowjets bedreven gruwelen.

INLEVERING

VACANTIEBONNEN
VACANTIE 1944
De inname van vaoantiebonnen voor
loonderving over de Vacantie 1944. zal
plaats vinden tusschen 3 en 6 Jul^, a.s.
voor de Leden van het Nederlandsen*;
Arbeidsfront aan de Plaatselijke Kantoren. Verschillende Plaatselijke v Kantoren
zullen niet over al deze dagen^ vacantiebonnen kunnen innemen, .zoodat men aan
het Plaatselijk Kantoor of bij den bode
naar de juiste datum en uren gelieve te
informeeren.
Alle in het bezit zijnde vacantiebonnen
1943/44 moeten worden ingeleverd, daar
zij nadjen WAARDELOOS zijn. De datum
van uitbetaling zal bij de inname der
bonnen worden bekend gemaakt. Zoowel
bij de inname als uitbetaling moet het
lidmaatschapsboekje worden overgelegd.
Onopgeplakte bonnen kunnen niet worden aangenomen.
Stedelijk Kantoor Amsterdam.
De inlevering en uitbetaling van vacantiebonnen zal plaats vinden in gebouw
PLANTAGE PRANSCHELAAN 9 (ingang
beneden rechts) o(p 24, 25, 27 en 28 Juli
a.s. van 's morgens 9—12 uur en 's middags van l—4 uur volgens onderstaande
letterspecificatie •
Maandag 24 Juli 's morgens A en B;
's middags C, D en E.
Dinsdag 25 Juli 's morgens P, G en H;
's middags I t.m. L.
Donderdag 27 Juli 's morgens M t.m. Q;
's middags R t.m. S.
Vrijdag 28 Juli 's morgens T't.m. Z;
's middags de leden, die op de aangewezen dagen niet konden komen.
Stedelijk Kantoor Rotterdam.
De inlevering en uitbetaling van vacantiebonnen/ vindt plaats in het gebouw

Voor de vrouwen

ZIJ HEBBEN HET WEL GEZEGD
Er zijn altijd lieden, die bij eventueele mislukkingen, tegenslag in
zaken of carrière van. anderen, met
een zelfverzekerd gebaar verkondigen,
dat zij het wel gezegd hadden en dat
het hen niets verwonderde, dat het
op een fiasco was uitgedraaid.
Ik heb het wel gezegd, het moest
spaak loopen, roepen zij luid, en vanuit hun ivoren toren, waar niets hen
kan deren, oordeelen en veroordeelen
ze maar raak. Hun weg was immers
zoo netjes afgebakend en uitgestippeld, zij liepen geen enkel risico, het
ging alles van een leien dakje, ze
kregen zelfs geen gelegenheid 1 voor
teleurstellingen of tegenslagen , ze
rolden als 't waren door het leven.
De gecompliceerdheid van het leven
ging aan hen voorbij en het leven
van hun medemenschen, ach, daar
vermoeiden ze zich niet mee, daar
verdiepten ze zich niet in.
Hoe andere volksgenooten den strijd
om'het bestaan dag aan dag moesten
voeren, had hun belangstelling niet,
alleen zetten ze dien strijd in een
bespottelijk daglicht en gooiden bovendien nog steenen op de mislukkingen. Ze geven zich in 't geheel
geen rekenschap met hoeveel energie,
ernstigen, goeden wil en taai uithoudingsvermogen pogingen werden aangewend om er weer bovenop te
komen, om het hoofd boven water te
houden en vrij en onafhankelijk
ieder in de oogen te kunnen zien,
want, het kan gebeufen nietwaar, dat
met allen ijver, goeden wil en zorgvuldige berekening, toch het zoo
vurig gewenschte doel niet kon worden bereikt, dat alle ernstige pogingen faalden en schipbreuk leden, dat
het ons, ondanks al onze goede kwaliteiten, niet meeloopt en wij telkens
weer van voren af aan moeten beginnen'.
Meer dan ooit hebben wij in die
oogenblikken een kameraadschappelijk woord noodig. Wij hebben de
hand noodig, die ons opheft, en het
woord van meeleven en meevoelen,
maar meer nog het woord, dat ons
wankelend vertrouwen in eigen
kracht en eigen kunnen weer doet
herleven.
Maar neen, dan komen zij, de
eigen gerechtigden, de oppervlakki-

gen, de alles voor den wind gaanden,
die den lijdensbeker van den betrokkene doen overloopen, met hun „ik
heb het wel gezegd, dat het zoo zou
gaan. waarom heeft hij dit en dat
gedaan of niet gedaan, het was te /
voorzien, dat. het verkeerd zou loopen
en ze slaan zich bovendien nog met
ten hemel geslagen oogen op de borst
om den Heer te danken, dat zij niet
.zoo onvoorzichtig, zoo roekeloos zijn
als die anderen, dat zij een veel en
veel Joeter inzicht hebben en meer
dan ooit zijn ze zich bewust van
eigen voortreffelijkheid, waaraan zij
alle goede en prettige dingen des
levens, alle geluk en meevallertjes
danken.
„Ik heb het wel gezegd" — hooren
we dit ook niet menigmaal in het gezin de vrouw den man toevoegen,
wanneer er iets verkeerd gaat bij
den arbeid?
Gaat. dit gezegde bovendien n-iet
dikwijls- vergezeld, waarom niet dit
zue of zoo gedaan, enz. enz.?
Als de vrouw zich toch maar eens
wilde indenken, wat het voor haar
man beteekent, deze desillusies te
moeten dtiormaken, deze teleurstellingen en tegenslagen het hoofd te
moeten bieden, het was toch waarlijk
niet zijn schuld, hij deed het alles
voor bestwil en nog het meest in 't
belang van haar en de kinderen.
O ,het kan zijn, dat hij hier of daar
een fout heeft gemaakt, dat hij anders had kunnen handelen, met meer
rijp overleg en beraad, hoe dan ook;
maar falen is menschelijk en hij wil
toch zoo graag alle mogelijkheden
aangrijpen, om wat verloren ging,
weer op te bouwen, om wat verkeerd
was. te herstellen.
Maar nu komt hij thuis, bitter en
moedeloos, ja soms als geslagen, en
zulk een ontvangst wacht hem bij
haar, die zijn sterkste hulp en steun
bij alle levensmoeilrjkheden moest

WESTZEEDIJK 78. Rotterdam, op 24 en
25 Juli a.s. van 9— J.2 en l—4 uur.
Plaatselijk Kantoor Haarlem.
De inlevering., van vacantiebonnen zal
plaats vinden op Maandag 3 en Dinsdag
4 Juli a.s. van 9.30—11.30 en 1.30—5 uur.
Plaatselijk Kantoor Hilversum.
De inlevering van vacantiebonnen,
vindt plaats op Maandag 3 Juli van 14—
16 uur en op Dinsdag 4 Juli varf 14—16 en
19—21 uur.
Plaatselijk Kantoor Leiden.
De inlevering van vacantiebonnen
vindt plaats op Maandag 3 en Dinsdag 4
Juli a.s. van 2—5 en van 7—9 uur.
Plaatselijk Kantoor Hillegom.
De .inlevering van vacantiebonnen vindt
plaats op Donderdag 6 Juli a.s. van 3—5
en van 6—9 uur in de v. d. Endelaan 22,
Hillegom.
Plaatselijk Kantoor Schiedam.
De inname van vacantiebennen vindt
plaats Dinsdag 4 Juli en Woensdag 5
Juli a.s van 9.30—11.30 en van 1.30^4.30
uur. De uitbetaling vindt plaats op
Woensdag 26 Juli a.s. van 9.30—11.30 en
van 1.30—4.30 uur.
Stedelijk Kantoor 's-Gravenhage.
De inlevering en uitbetaling van vacantiebonnen vindt plaats op 24, 25, 26 en
27 Juli a.s. van 9—11.30 en van 2—5 uur
en indien noodig van 19—20.30 uur in
gebouw Amicitia Westeinde 15, Den Haag,
24 Juli A t.m. G.
' 25 Juli H t.m. M.
26 Juli N t.m. S.
27 Juli T t.m. Z.

zijn, die althans haar uiterste best
moest doen hem te begrijpen en zich
in zijn toestand te verplaatsen.
Toen het- hen goed ging, was alles
lief en mooi, was alles rozengeur en
maneschijn, maar nu de schaduwen
kwamen, om de zon te verdrijven, nu
wolken en stormen het blauw van den
huwelijkshemel kwamen verduisteren,
moest nu ook uit de harten de liefde
en saamhoorigheid verdwijnen? Was
die liefde, die trouw en offervaardigheid, waarop toch hun verbond voor
het leven was gebouwd, tegen zoo
weinig niet eens bestand?
Wanneer de vrouw dit alles eerst
eens overdacht, zonder zich direct
door haar gevoel van teleurstelling telaten meeslepen, dan zou zij beseffen, hoe juist in die moedelooze
oogenblikken de man haar steun en
hulp noodig heeft, hoe dicht zij juist
dan naast hem moet staan, dat zij
het vooral moet zijn, die hem een
hart onder den riem steekt, dat zij
eigen verdriet en eigen materieel belang terzijde moet stellen, om hem te
schragen, hem weer blijmoedig te
doen zijn en de toekomst minder
zwaar tegemoet te doen zien. Zrj moet
hem de overtuiging geven, met hem
samen het ongeluk onder de oogen
Je willen zien, samen weer op te bouwen en te herstellen, wat verloren is
gegaan.
Deze wetenschap zal zijn grootste
kracht vormen, om het leven weer
aan te durven, dat zal hem voor de
smartelijkste desillusie, n.l. het verlies van het geloof en vertrouwen in
haar, met wie hij zijn leven verbond,
bewaren.
Als de zon schijnt en de vogels
zingen, als alles lacht om ons heen,
ach, dan is het zoo gemakkelijk, goed
en blij te zijn, maar als dat alles verd-wijnt en de wolken zich boven ons
samenpakken, dan dit te' trotseeren,
dapper, fier, met opgeheven hoofd,
met innerlijke blijmoedigheid#en rust,
dan, juist als het-er op aan komt, een
sterke rots in zee te zijn, dat is de
hoogste wijsheid, die men zich in het
leven kan verwerven.
B. BULSING—v. BESOUW.

GIJ NEEMT TOCH OOK DEEL
AAN HET SPORTAPPÈL?

Wandelmarschen

Openluchtbad te Valkenburg

OPVOEDING
Reductie op Natuurbaden
De mogelijkheid Is geschapen, dat
leden van Het Nederlandsche Arbeidsfront en hun huisgenooten. evenals
andere Jaren ook dit Jaar wederom'
tegen sterk gereduceerde toegangspmjzen
van de natuurbadéh In ons land kunnen genieten Onderstaand doen wij een
opgave volgen van de reeds tot stand
gekomen overeenkomsten.

Leden betalen In plaats van 40 cent
slechts 25 cent en kinderen van leden
16 cent in plaats van 26 cent.
Nadere in.1. bij het plaatselijk kantoor
te Valkenburg en Sittard, resp. Grootestraat 15 en Paardestraat 9.

Openluchtbad Blankevoort
te Heerlerheide

Leden betalen la plaats van 25 cent
slechts 1O cent.

De prijzen zijn als volgt: gezinsabonrrement voor zes personen ƒ 15.—s
voor leden ƒ 13.50; éénpet'soonsabonnement resp ƒ 5.— en ƒ 4.—, idem
voor een volgepd gezinslid resp. ƒ 3.—•
en ƒ 2.70, idem voor een derde gezinslid
ƒ 2.— en ƒ 1.80. Deze abonnementen zijn
geldig van l Juni tot en met 30 September. Nadere inlichtingen hieromtrent
bij het plaatselijk kantoor Heerierheide.

Natuurbad te Emmen

Zwemmen

OPENLUCHXBAD TE SIIXARO

Leden van Het Nederlandsche Arbeid».
Tront en hun huisgenooten kunnen
tegen sterk gereduceerde prijzen in de
komende zomermaanden van bovengenoemd Natuurbad genieten. De prijzen
bedragen: Gezinsabonnement voor 4 en
meer personen ƒ 9.25 met-leden en ƒ 5.25
voor leden; gezinsabpnnement .voor 3
personen resp. ƒ 8.25 en ƒ 4.75; gezinsabormëment voor 2 personen resp. ƒ 5.75
en ƒ 3.75; 1-persoonsabonneinent resp.
ƒ 4.25 en f 2.25; Zwemles resp. f 2.50 en
ƒ 2.—. Nadere inlichtingen bij het Plaatselijk Kantoor, Kerkhoflaan 7—8 te
Emmen.

„De Ijzeren Vrouw"
te Den Bosch
Ook voor deze zweminrichting geldt,
dat leden van Het Nederlandsche Arbeidsfront en hun huisgenooten tegen
gereduceerde prijzen toegang hebben. Zij
betalen slechts 50 % van de normale
toegangsprijzen, t.w-: Gezinsabonnemeut voor niet-leden, kost ƒ 3.50, voor
leden ƒ 1.75; persoonlijk abonnement
resp. ƒ1.25 en ƒ0.621; persoonlijk abonnement voor kinderen resp. ƒ0.75 en
/0.37i.
Nadere Inlichtingen Bij het Prov.
Bureau, Nieuwstraat 31 te Den Bosch.
r

Natuurbad „De Biltsche
duinen" te Bilthoven
De prijzen voor leden en huisgenooten bedragen: Abonnementsprijs kinderen 2 tot en met 9 Jaar van niet-leden
ƒ 5.—, voor die van leden ƒ 2.50; voor
kinderen van 10 tot en met 15 Jaar
resp. ƒ5.— en ƒ3.—; Volwassenen:
Niet-leden ƒ 7.—. leden ƒ 3.50. Nadere
Inlichtingen bij het Plaatselijk Kantoor, Nieuwstraat 37, De Bilt.

„Crailoo" bij Hilversum
Leden en hun huisgenooten betalen slechts 30 et. p. p.; kinderen t/m
13 jaar 20 et. p. p. Nadere Inl. bij
Plaatselijk Kantoor Hilversum, Stationsstraat 8; J. C. W. Bussbach, Vaartweg
64 te Bussum; A. v. d. Kaay, Driftlaan
24 te Blaricuin en P. Bakker, Molenelnd
50 te Kortenhoef.

Openluchtbad „De Branding"
te Doorwerth
Leden en hun huisgenooten betalen
In plaats van 45 cent slechts 25 cent
p. p. (behalve des Zondags). Speciale
zwemkaarten hiervoor kunnen afgehaald
worden bij het Plaatselijk Kantoor,
Jansbultensingel 17. te Arnhem.

Openluchtbad „Groenendaal"
te Doetinchem
Leden en hun nulsgenooten betalen
als abonnementsprijs f 3.— in plaats
van ƒ 4.—; personen van 12—16 jaar
12.50 In plaats van 13.—; personen
beneden de 12 Jaar ƒ 2.— in plaats van
f2.50 Kaarten hiervoor zijn te verkrijgen, bij het Plaatselijk kantoor, Terborgscheweg 17 te- Doetinchem.

Baarn
Badinrichting aan de Eem. lederen
Dinsdagavond. Leden van Het Nederlandsche Arbeidsfront betalen in plaats
van 25 cent slechts 15 cent. Gratis
zwemmen. Nadere Inl.
Krlngkantoor. Snouckaertlaan 11 te Amersfoort;
PI. Kantoor Baarn. Laanstraat l te
Baarn.

Bussnm: Op Zonda'g 2 Juli 1944.
Reeds thans bestaat gelegenheid voor
bedrijven en Indivldueelen om zich voor
dezen wandelmarsch, die door een
prachtige boschrijke omgeving gaat, bij
het. V. en A.-huisje op het Leidscheplein en het Stedelijk Kantoor, Plantage
Franschelaan 9 te Amsterdam op te
geven.
Enschede: Op Zondag 9 Juli 1944. Afstand pl.m. 20 km. De start vindt
plaats des morgens om 9.00 uur vanaf
het Plaatselijk Kantoor, Molenstraat 46,
alwaar tevens alle verdere Inl. te bekomen zijn.
Deventer: Op Zondag 16 Juli 1944
vindt er In de prachtige omgeving van
Batnum en Laren een marsch plaats. De
afstand bedraagt pl.m. 20 km. De start
vindt plaats des morgens om 10.00 uur
vanaf Hotel „Hoekhuls", Brink te
Deventer. Nadere inl. en aanm. bij het
PI. Kantoor Deventer, Rijkmanstraat 2
te Deventer.
Amersfoort: Zondag 30 Juli 1944. Afstand pi.m. 25 km. De start vindt plaats
des morgens om 11.00 vanaf Café-Restaurant 's Prinsentiof, Hof f 11 te Amersfoort. .Nadere inl. en aanm. bij het
Plaatselijk kantoor, Snouckaertlaan. 11
te Amersfoort en Prov. Bureaxi, Maliebaan 14 te Utrecht.
Tevens kan men zich aanmelden bi]
S»ciale Voormannen en boden De prij- •
zen van deelname bedragen: 45 et. voor
leden en 55 et. voor niet-leden, indien
zij individueel meeloopen; in bedrijfsverband bedraagt de prijs slechts 40 et.
per persbon.

Zweminrichting te Boxtel

VVEDLÓOP VAN l K.M. XE ROIXERDAM EN AMSIERDAM.

Reductie op de tarieven voor leden
en hun huisgenooten, t.w, gezinsabonnementen ƒ 10.—, voor leden ƒ 5.—;
persoonlijke abonnementen resp. ƒ5.—
en' ƒ3.75; vacantiekaarten resp ƒ2.50
en ƒ 1.50. Nadere inlichtingen aan het
Gemeentehuis te Boxtel.

Deze 'Zullen op een nader te bepalen
datum plaatsvinden. De- deelname is
mogelijk voor elk bedrijf en voor individueelen. Er zullen' fraaie prijzen ter
beschikking worden gesteld.
Nadere mededeelingen volgen zoo
spoedig mogelijk.

Zweminrichting te Oss
Op alle toegangsprijzen (ook abonnementsprijzen) wordt aan leden en-hun
huisgenooten 50 pet. reductie verleend.
Nadere Inlichtingen hieromtrent worden verstrekt door den plaatselijk
leider, den heer Ph. van Lent, Kromstraat 60 te Oss.

Afzwemfeest te Rotterdam
Op 26 Juni 1944 wordt in het Oostelijk
Zwembad een afzvvemfeest gehouden,
waar wordt afgezwommen voor de
diploma's A en B.
Toegangsprijzen: voor kinderen t/m
13 Jaar 15 cents; voor volwassenen
25 cent.
Nadere inl. worden, verstrekt door het
Plaatselijk Kantoor Westzeedijk 92, op
de oefenavonden in de zwembaden en
door de sociale voormannen en boden.

Zwemwedstrijden te Den Haag

Van 29 Juli—12 • Aug. en van 19
Aug.—16 Sept. Is nog een beperkt aan«tal plaatsen beschikbaar. De prijs per
dag bedraagt ƒ4.25.

Belangrijke mededeeling voor
bezoekers van onze vacantieoorden
In verband met de huidige schaarschte
wordt aan bovengenoemde bezoekers
verzocht bij hun bezoek aan de bekende vacantie-oorden zelf voor lakens,
sloopen en handdoeken zorg te dragen.
Tevens dienen alle geldige distributiebonnen over de betreffende periode te
worden meegebracht..

Bonte Radio-middag van den
Ned. Omroep te Hilversum
Op Zaterdag 24 Juni zullen de bewoners van de stad Amsterdam m de
gelegenheid worden gesteld dezen middag bij te wonen. Nadere inlichtingen
hieromtrent zijn te verkrijgen bij het
V. en A.-huisje op het Letdscheplein en
Plantage Franschelaan 9 te Amsterdam.
Hiermede zal de reeks Studiebezoeken
van dit seizoen worden gesloten.
Opening van het nieuwe seizoen wordt
t.g.t.^ïn dit blad gepubliceerd.
Door Vreugde en Arbeid worden verschillende data voor het
maken van daguitstapjes, enz.
vastgesteld.. Voor bedrijven zijn
echter nog tientallen andere mogelijkheden aanwezig, evenals
voor gezelschappen, bestaande
uit individueelen. Vraagt uw
Socialen Voorman eens, wanneer
uw bedrijf gezamenlijk een uitstapje gaat maken. Hij, als sociale
"voorman, kan bij de plaatselijke
kantoren van het Nederlandsche
Arbeiüsfront, dienst „Vreugde en
Arbeid", alle nadere inlichtingen.
> ontvangen.

Bedrijfssport
Staat of zit u in uw bedrijf
den halven of geheelen dag aan
machine of bureau? Doet u ongezond of eentonig werk? Bent u
Jong, zoodat u in Uw ontwikkelingsjaren bent en dus de spieren eens goed moet leereu gebruiken?
.
Indien u op één dezer vragen
„ja" %moet antwoorden, wendt u
dan eens tot „Vreugde en Arbeid"
om nadere Inlichtingen inzake de
bedrij f ssport.
Een half uurtje sport breekt
den dag en zet de spieren aan
het werk, die anders niet gebruikt worden.
Een gezonde geest in een gezond lichaam!

ATHLEIIEKWEDSIRHDEN VOOR BEDRIJVEN op liet ENVEHA-XERHE1N
(voormalige wielerbaan) te RIJSWIJK,

op Zondag 16 Juli 1944 In het Zulderparkbad. Aanvang 14.00 uur. Deelgenomen kan worden door indlvidueelen
(niet-leden N.Z.B.B.), door bedrijfs/sportgemeenschappen en bedrijven en
wel aan de volgende nummers: 1. 25
e a 50 m. schoolslag, vrije slag en rugslag . voor diverse leeftijdsgroepen; 2.
estafette voor bedrijven; 3. hinderniswedstrijd.
De prijzen der plaatsen .zijn: zitplaatsen 25 cent voor leden en 40 cent
voor niet-leden; staanplaatsen resp. 15
en 25 cent.
Nadere inl. bij het Plaatselijk Kantoor,, Dr. Kuyperstraat 10; V. en A.kiosk a. d. Hofweg, de sociale .voormannen en boden.

op Zondag 9 Juli 1944, des morgens om
9.00 uur.
De toegangsprijs bedraagt 15 cent
voor leden en 25 cent voor -niet-leden.
Toegangskaarten en nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij het Plaa'tselijk
Kantoor, Dr. Kuyperstraat 10 en de
V. en A.-kiosk aan den Hofweg te Den
Haag; de sociale voormannen en boden.

Sportdag voor Amsterdam

Door bijzondere omstandigheden
kunnen wij in tegenstelling met
de reeds eerder gepubliceerde" berichten niet over de hotels te
Epe beschikken. Alle aanvragen
zijn hierdoor vervallen. ;—
—

Deze zal op 13 Augnstus van dit Jaar
op de Sintelbaan worden gehouden.
Hieraan kunnen alle bedrijven, die
wel of geen Bedrij f ssportgemeenschap
in samenwerking met Vreugde en Arbeid nebben gesticht, deelnemen. Een
speciale voetbalcompetitie zal worden
georganiseerd, terwijl ook bij de athletieknummers, het touwtrekken en het
hindernisloopen om fraaie prijzen zal
worden gedongen.
Reeds thans bestaat gelegenheid om
nadere inlichtingen over deze groote
sportgebeurtenis in te winnen bij
het Stedelijk Kantoor, Plantage Pranschelaau 9 te Amsterdam,

HEMELEN (ZUID-LIMBTJRG).

Vacantie-oorden
ÜDDEL (GbD.)

l

Dit vacantie-oord Is geheel volgeboekt tot 9 September. Er kan dus nog
plaats besproken worden voor het tijdvak 9—3O September.

Excursies vanuit Amsterdam
GLASBLAZERIJ op Zaterdag 24 Juni.
Hier zal men kunnen zien, hoe luxeen medische glaswerken, worden ver-'
vaardigd.
RIJKSMUSEUM EN SPOORWEGXEN-

TOONSXELLING. Eveneens op 24 Juni
zal deze excursie plaatsvinden. De kosten hieraan verbonden bedragen 25 cent
p. p.' De aanvang is bepaald op 14.00
uur.
NAAR BOSCH, HEI EN WEIDE. Op

Zondag 25 Juni zal de tweede excursie
. plaats vinden en wel door het NoordHollandsch waterland. Gewandeld wordt
naar Broek, terwijl met de( tram naar
Amsterdam wordt teruggegaan. .
SIADSKWEEKERIJ. Op Maandag 26
Juni, des middags ^>m half drie, vindt
er door een deskundige een prachtige
rondleiding plaats langs kassen, oranjerieën en lanen. Hier ziet men zoowel de
ons bekende bloemen en planten als b.v.
edelweiss, banaan, koffie, enz. en wel
het mooie complex Frankendael. De kosten bedragen slechts 15 cent. p. p.
HET NIEUVVSIE GEDEELXE VAN
AMSXEHDAM. Op Vrijdag 30 Juni vindt
de vijfde en laatste wandeling plaats in
de serie LEER AMSXERDAM KENNEN.
Deze serie van vijf wandelingen zal In
de maanden Juli en Augustus worden
herhaald. Zij, die hieraan wenschen deel
te nemen, kunnen zich nu reeds hiervoor opgeven bij het V. en A.-huls.te op
het Leidschepleïn te Ams.terdam. De
totaalkosten voor de vijf wandelingen
bedragen 50 cent p. p. .
Nadere Inlichtingen omtrent bovenstaande excursies, alsmetle aanmeldingen bij het Stedelijk Kantoor, Plantage
Franschelaan 9 en het V. en A.-liuis.je
op het Leidschepleïn te Amsterdam,
hetwelk geopend is van 10—17.30 uur.

Zangkoren in de provincie
Friesland
In verschillende plaatsen bestaat de
mogelijkheid tot oprichting van bovenstaande koren over te gaan, mits hiervoor voldoende belangstelling bestaat.
Het Is de bedoeling, dat er minstens
30 tot 40 deelnemers zijn. Vreugde en.
Arbeid zorgt voor zangnummers, enz.
Bespreekt u de mogelijkheid daarvan
eens met uw plaatselijk dienstleider van
Vreugde en Arbeid.

_
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