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den oorlog van 1914—1918 een
„wereldoorlog" te noemen. Vergeleken met de huidige gigan. tische worsteling zinkt het toendoor H. J. WOUDENBERG
malige gewapende conflict met
zijn naar de tegenwoordige
maatstaven toch maar hoogst
bescheiden proporties vrijwel in
steeds voorop gestaan de erHet naderen van de oor, het niet. Zoo ooit, dan blijkt
kenning van de groote sologshandelingen aan de Nethans hoe alles, ook in het miliciale
waarde, welke de vakderlandsche
zuidgrens
heeft
taire, betrekkelijk is. Tegenover
beweging als resultaat van
ons een klein voorproefje
een grootendeels tot stellingbijna driekwart eeuw arbeid
gegeven van de moeilijkheoorlog verstarden strijd op vrij
en vaak ook harden strijd
beperkte gevechtsterreinen in
den, die ons te wachten
het verleden zien wij thans een
vertegenwoordigde en het
staan, zelfs als wij voor het
beweeglijke worsteling tusschen
streven van het apparaat
directe oorlogsgeweld gecontinenten op uitgestrekte
van economische en sociale
spaard blijven.
slagvelden, een niemand en
belangenbehartiging van de
De lasten, die alleen reeds
niets ontzienden strijd, die
arbeiders onverkort te handhet nader komen van het
practisch geen volk ter wereld
haven en uit te bouwen. De
onberoerd laat, met alle ramp- , oorlogsfront ons oplegt, beverdere vorming en''ontwikhoeven hier niet nader te
spoedige gevolgen van dien voor
keling van de door het lidhen, die êe gebieden bevolken,
worden opgesomd. Ieder van
waar de zware materiaalslagen
maatschap der vroegere orons heeft die op zijn manier
worden geleverd en de huiveganisaties verkregen aanaan den lijve ondervonden
ringwekkende luchtoorlog woedt.
spraken en rechten is vanaf
en bet is niet ondenkbaar,
Hét is welhaast een gemeende oprichting een essentieel
dat deze bij *het verschijnen
plaats geworden te verzekeren,
bestanddeel geweest van de
van
dit
nummer
van
„Ardat
deze worsteling
haar
verzorgingstaak,
welke Het
beid" nog aanmerkelijk zijn
hoogtepunt tegemoet snelt. TerNederlandsche Arbeidsfront
verzwaard.
wijl in Oost-Azië vooralsnog
tegenover zijn leden heeft te
weinig of geen sensationeele
vervullen.
wapenfeiten plaats vinden, zijn
Ook Het Nederlandsche
. de blikken van heel de wereld
De taken van Het ArbeidsArbeidst'ront ondervindt den
in gespannen aandacht op de
front liggen op sociaal-ecoweerslag van de militaire
Europeesche fronten gericht.
nomisch en op algemeen progebeurtenissen op zijn wijze.
Hier loopen de strijdmachten
pagandistisch gebied en zij
Terwijl
door
verstoring
van
der J}Uiten-Europeesche vijanden van ons werelddeel — de • ~.verschillende middelen van. hlüven als zoodanig door den
strijd der machten niet onverkeer het onderlinge conAnglo-Amerikaansche plutocraberoerd. Doch zij reiken in
tact met Provinciale butie en het bolsjewistische staatsdien zin verder dan de bekapitalisme — 'storm tegen het
reaux, Kring- en Plaatselijke
voor de -toekomst van gansch
slissing, welke op de fronten
kantoren is verstoord of verons continent strijdende Duitwordt bevochten, dat het
traagd, stelt juist deze tijd
sche kernland. De concentrische
socialisme als noodzaak
aan het geheele apparaat
aanval op het Derde Rijk/ waaronder allé omstandigheden
van
het
Arbeidkfront
bijzonaan zij door de meest brute
blijft
bestaan.
dere
eischen.
luchtterreur en een agitatieDe consequentie daarvan
kanonnade
zonder
weerga
Zoo kan dan ook het Aris — en het is goed ons
kracht trachten bij te zetten, is
beidsfront zich in een tijd
in vollen gang.
daarvan ten volle rekenschap
als die, welke wij op dit
In het Oosten heeft Duitschte geven —; dat het zwaarteoogenblik beleven, richten op
land de gevolgen der Juli-crisis
punt van de activiteit wordt
zijn meest nabije taak, zon- /
weten te bezweren en tot nu toe
verlegd naar de directe beder daarmede het einddoel te
bleef den Sowjets hier ieder behartiging van de sociale beslissend militair succes ontverloochenen, ook wanneer
langen
van
de
Nederlandzegd. Ml mag niet worden ont-r
een deel van de leden en van
sche werkers, welke thans op
kend, dat het uitvallen van
de
functionarissen
ieder
vele wijzen worden beproefd
medestrijders als Finland en
voor
zich
—
zelfs
met
inzet
en bedreigd. Dit beteekent
Roemenië stellig een extra bevan
den
geheelen
persoon
—
lastingproef moet worden gegeen verandering van koers,.
zijn
standpunt
tegenover
het
acht. Doch ook hier geldt: beter
Het Nederlandsche Arbeidsideologisch front heeft gegéén bondgenooten, dan bondfront blijft zijn opgave in
kozen.
genooten, waarop men op het
vollen omvang trouw en het
beslissende moment geen staat
Om de vergelijking, welke
ziet ook heden als einddoel
kan maken. De jongste gebeurin den titel van deze behet
socialisme,
dat
alle
artenissen op den Balkan, inzonschouwing is vervat, verder
beiders met hand en hoofd,
derheid de oorlogsverklaring
uit te werken: wanneer het
in
leidende
en
uitvoerende
(Vervolg laatste kolom)
schip zich in de branding
functie, zoowel als zelfstanbevindt en stormen woeden,
digen, op den eenigen grondblijft het einddoel van de
slag van het belang der
reis onveranderd, doch is de
volksgémeenschap vereertisrt.
onmiddellijke taak schip, pasMet dit doel voor oogen is
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onrechte
—
verdeelde
sterden aan de leden.
enkele noodzakelijke maatker bleken dan hetgeen verHoofdredacteur:
drs.
w
regelen van organisatorieenigde, de confessioneele
- Wienbelt te A'dam.
schen aard getroffen. Om een
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waarin
het
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hoofdstad direct door het
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over het N.V.V. in 1940 tot
een kleinen staf van medeop heden, heeft daarbij
werkers naar de provincie

ARBEID

verplaatst. De landelijke leiding blijft echter te Amsterdam haar taak vervullen,
evenals de Provinciale Bureaux, Kring- en Plaatselijke
kantoren.
In verband met de eischen
van het oogenblik, o.a. het
zich voordoen van verschillende gevallen van onrechtmatig ontslag en het nalaten
van loonbetaling met een
misplaatst en niet rechtsgeldig beroep op overmacht,
is in overleg met het Departement van Sociale Zaken
en andere bevoegde instanties, een reeks maatregelen
getroffen, waarvan elders
mededeeling is gedaan en instructies aan de functionarissen in het land zijn verstrekt.
Ter verzekering van de
aanspraken van de leden op
uitkeeringen krachtens het
Huishoudelijk reglement en
de Dienstvoorschriften, hebben de leiders van de Plaatselijke kantoren opdracht —
voorzoover deze hun niet
schriftelijk heeft bereikt, heb
ik deze opdracht op 8 September door de radio gegeven
— zoo mogelijk uit de eigen
geldmiddelen van hun kantoor de aanspraken van de
rechthebbenden te 'voldoen
en zich, indien deze middelen niet toereikend zijn en
de verbindingen het toelaten,
tot de' landelijke leiding te
wenden.
Het Nederlandsche Arbeidsfront aanvaardt zijn
verplichtingen tegenover de
Nederlandsche werkers, welke verplichtingen dubbel
zijn gefundeerd én in de
.idealen en doelstellingen van
Het Nederlandsche Arbeidsfront én in het feit, dat Het
Arbeidsfront het apparaat
van de vroegere vakbeweging
heeft overgenomen, niet om
dit te vernietigen, noch om
deze organisaties klakkeloos
voort te zetten, doch om het
beter aan zijn hoogste doelstelling te doen beantwoorden, ten volle.
In dit bewustzijn doe ik
een beroep op de leden om
ook bun verplichtingen wat
betreft het betalen van contributie na te komen, niet
slechts in hun eigen belang,
ter verzekering van hun
rechten, doch ook en niet in
de laatste plaats, om het
front van den Nederlandschen arbeid als het kostbare
bezit van de gezamenlijke
Nederlandsche werkers mede
behouden te brengen door de
branding dezer dagen.

OVERWINNINGEN VERDRAGEN. KAK
IEDERE ZWAKKELING.
NOODLOrSLAGEK DOORSTAAN
KUNNEN
ALLEEN
DE Sr ERKEN.
'ADOLF HITLER
van Moscou aan Bulgarije en
de zure critiek der Sowjets op
de platonische houding der
sluwe Turksche staatslieden ten
opzichte van de geallieerde zaak
zijn intusschen een hoogst duidelijke barometer voor de onderlinge verhouding der zich
noemende Geallieerden. die
slechts één. zijn in hun haat
tegen het verjongde Duitschrland, dat voor de verwezenlijling van het volksche socialisme
strijdt en als zoodanig een
doodelijke bedreiging vormt voor
het kapitalistische stelsel.
In ademlooze spanning volgt
de menschheid nu al sinds weken de militaire ontwikkeling
in het Westen, waar na de
Amerikaansche doorbraak bij
Avranches het gansche front
in beweging kwam en een bliksemoorlog ontstond, waarin de
Amerikanen den pas aangaven.
De Duitschers, geplaatst tegenover een wat menschen en materieel betreft overmachtigcn,
vijand, zijn sindsdien gewikkeld
in een verbeten vertragingsstrijd, waarbij zij, den tegenstander de zwaarst denkbare
verliezen toebrengende, groote
deelen der Fransche en Belgische besefte gebieden moesten
Maar het is niet juist, dat
deze oorlog nu een eenzijdige
geallieerde aangelegenheid is geworden.
De bliksemoorlog dezer dagen
wordt gedicteerd door het heilig
moeten. Hij is een wedloop met
den tijd geworden, ingegeven
door de Geallieerde vrees voor
de nieuwe Duitsche wapens,
waaromtrent Churchill en Morrison zulke
„verschrikkelijke
dingen" zeggen te weten. Dr<
Göbbels heeft indertijd eens ge-*
zegd: „Wie de ruimte heeft, heeft
jok den tijd". Welnu, Duitschland
heeft de ruimte gehad en het
heeft die zeer nuttig gebruikt.
Thans is Duitschland één groote
vesting geworden en — volgens
verklaringen van zeer hooggeplaatste zijde — zal weldra aan
de wereld het bewijs worden
geleverd van de enorme toeneming van zijn potentieel aan
materieel en aan menschen, die
in grooten getale zijn vrijgekomen door de totale mobilisatie
en de liquidatie der omvangrijke
bestuursapparaten
der
prijsgegeven gebieden. Sinds
eenige jaren is men zich er in
Duitschland volkomen van bewust geweest, dat overmacht
niet door een nog grootere
overmacht gebroken kan worden. Hier zal het vernuft de oplossing moeten brengen en wel
door wapens, welke een technische omwenteling beloven.
Naarmate de strijd de Rijksgrenzen nadert begint de Duitsche tegenstand te verstijven en
op een zeker moment zal,
naar met den moesten nadruk wordt verkondigd, Duitschland zijn zorgvuldig achter de
hand gehouden traenen in liet
geding brengen in den vorm
eener met technisch volmaakte
strijdmiddelen uitgeruste, zeer
sterke operatieve reserve.
Dan zal de derde en tevens
laatste fase in deze worsteling
zijn aangebroken.
AD INT.

voorbereidend, wij eischen strijd.
Genoeg is er gekletst, het uur
eischt daden. Het uur etecht
geen sprekers maar werkers.

WIJ STAAN PAL
Zoo ooit de branding s.ls een
muur van schuimend water op
«ms is komen aanrollen. d«,n is
het' in deze dagen.
Zoo ooit de watermassa's een
jël offensief ontketend hebben
,«ïl ons tegen den grond t*
.slijten, dan i* dat nu het geval.
En als wij ooit schouder aan
stftouder hebben moeten staan
«m niet neergeslagen te worden
«Sn meegesleurd, dan is het in
öez* «iagqB waarin mannen,
kerels, van oude wijven onderscheiden worden.
Wij. de jeugd, wij hebben in
kort tijdsbestek, om precies te
zijn in- vier jaren, ontzaglijk
»eel geleerd.
Woorden van daden leeren
onderscheiden.
Verzekeringen
hooren geven en de droevige
omzetting in daden daarvan gezien, daarna. Het heeft vroeger
kerels van ons gemaakt', deze
'rijke ervaring. Wij.klemmen onze
kaken op elkaar en staan pal.
Hebben wij de overwinning
noodig om te strijden? .Hebben
wij de zegepraal noodig om
dapper te durven zijn, temidden
van ben, die ons vijandig omringen?
Het zwaard der gerechtigheid
achterhale den verrader, den
deserteur.
De duivel ha Ie de labbekakken!

Wie ons treffen wil. die probeere het! Wij schuwen het gegevaar niet. Wij kijken de kat
niet uit den boom — laat zitten
het mormel, óns interesseert
zelfs den boom niet! Wij verkiezen den afkeer van duizenden,
als we daardoor de makkers van
tientallen mogen Worden. De
tientallen, die niet, met .iedereen
meekletsen en iedereen nabouwen. De tientallen voor wie het vaderland geloof, geluk en
eer beteekent. De tientallen, die
duizenden durven trotseeren om
den strijd voor nationale en
sociale
rechtvaardigheid
te
strijden.
De tientallen, die wat wit is
•wit durven noemen, ook al willen duizenden het per se voor
rood houden.

Wees hard voor hem, die ons
in den weg waag"t te loopen en
t«gèn te werken.
Jeugd sta pal.
Duld geen verdachtmaking
van ons ideaal. Vereer den
man die tot 't einde een kerel
weet te zijn en in wienis gedachten zelfs 't w'oord ..vlBcht"
onbekend is. Luister niet naar
zoet gepraat over nieuwe orde
zus en . nieuwe orde zoo «n
straks gaan ,we dit doen.
Want praten wij als men zich
opmaakt ons te vernietigen?
De toekomst, die wij ons
droomen wordt belangd van
alle kanten?
Onze eenige propaganda zij
nog het zwaard, door felle, fiere
jong* kerels gedragen!

Dit eischt de vastbesloten
jeugd, dus de toekomst van
Nederland; van iederen weerbaren man. om eens uw zwaard
over te kunnen' nemen.
Maar door uw daad moet het
dan zijn om het veroverde. t«
behouden. Er is .geen grens tusschcii het einde en het mogelijke.
Voor ons zijn er slechts lwe«
mogelijkheden: overwinnen of
op onzen post blijven tot het
einde!

Wij blijven onzen gerin^en arbeid doen. maar al onze arbeid
is voor volk en vaderland.
Vóór gaan ons de groote en
kleine helden, die door alle
eeuwen heen en op verschillende fronten, en gedragen door
verschillende
idealen,
bereifl
waren om voor volk en vaderland hun leven te geven — en
het ook gaven.
Met hun voorbeeld voor oogen
verdedigen wij onze sleutelposities in bedrijven, op scholen
of kantoren of waar dan ook.
In de vaste overtuiging dat
deze houding de eenig juiste is
en iederen goedwillenden jongen
daardoor de oogen zullen opengaan.
Kome wat kome, wij, de jonge
socialisten staan trouw aan ons
ideaal!
UILENSPIEGEL.

Wij. de jeugd, achter de draai' banken, op de kantoorkrukken,
in de schoolbanken of waar dan
ook, arbeidend voor volk en
vaderland of ons op dien arbeid
(No. 10 J

W

at dachten in •* hè.
lllHsn:i:iin
(tic „socialisten" toch. «lic y.ich
van het lif!TT'i|> ..ïcmecnschap"
7.<iii wcini: aant r o k k e n ? Dat het socialisme
xoo-iiiiiür-van/Hr
7011
kinnen, van
\;IIIC|:MK op
morgen, /onder dal /ij er
waf van merkten, /omler
iliit /ij er wat aan /ouden
moeten doen en
vooral,
zonder «lat zij er voor zmi«len moeten lijden?! Waren y.i.j dan t o t a a l ierïclen.
dut,
xi
Is
hun
theoretici hun hadden geleerd. hel socialisme op de
barricaden hevocliten /.on
moeten worden, y.ooals dit
thans geschiedt?:
Wat ivelen iMlrscriiKUinetjes echter van liairioailen! De/e
srootM-hc revolnlieli.jd vindt hen thans
in één front, nier ICncelschc
en
Amcrikaansche
philocnilcn en kapihilisten. liet eenheidslronl der
groote en kleine burgermannen leïen de ïl-oolslc
revolutie, die ooit lieert
plaats Kexonden.

Och armej,
l'roueer iliet je iiinioozele piirapliiicl.le maar legen (Ie revolutie op te tornen: s t r a k s lii-t liet als
oud vuil in een hot-'k »:«•kwakt.
Misschien lien je <l;ui in
Maat om de nerkclijkhriil
te zien!

De Wezenlooze
als Cupido.
Zooals gezegd, Klaartjemeu
genoot, de- eer tot bijwoning der
zorgvuldig voorbereide première,
welke een .ongedacht succes
werd. Tot driemaal toe dook zé
weg onder de gebloemde deken
die, naar het haar voorkwam,
nog bijlange niet dik genoeg
was om den vreeselijken blik
van het monster af te weren.
Ze wist het, zonder nadere aanduiding, dat was haar afgewezen minnaar. En mocht er ten
dien aanzien nog iets als twijfel
bestaan, dan waren de enkele
woorden, welke de verschijning
sprak, slechts voor één uitleg-ging vatbaar. De oude baas had,
bij zijn aanzoek, een zak kachelhout meegebracht teneinde het
hart der brave weduwe bij voorbaat tot mildheid te stemmen.
't Welk alweer 'n misrekening
was, want Klara had den opdringer een ongenadigen slag
met den leegen zak gegeven,
zoodat z'ii hoog zijden petje tot
aan de bedsteedeur door de
kamer zeilde.
Hij had het opgeraapt en, in
een laatste poging om z'n geknakte waardigheid te herstellen,-haar teegesnauwd: Geef 'ÖD
die zak!"
•
En nu grijnsde hij .haar toe
door het keukenraampje, minutenlang, en snauwde dan, pre-

ONTSLAG EN LOONBETALING
Daar tengevolge van de huidige bijiondere omstandigheden zich verschillende gevallen
hebben voorgedaan van onrechtmatig ontslag en het nalaten van loonbetaling, al dan niet
met beroep op overmacht, wordt het volgende onder de aandacht van belanghebbenden
gebracht:
Ontslag kan op grond van de „Verordening Veranderen van Betrekking" (Verord. 20/1943)
slechts plaatsvinden met toestemming van het Gewestelijk Arbeidsbureau op de daarbij
gestelde voorwaarden. Elk ander ontslag is ongeldig en bovendien strafbaar. Betaling van
het overeengekornen of vastgestelde loon is zonder eenig mogelijk beroep op overmacht,
verplicht, zoolang geen rechtsgeldig ontslag met inachtneming van den gestelden termijn
.heeft plaats gehad. Indien niet aan deze verplichting Wordt voldaan, is ingrijpen door
den bevoegden rechter mogelijk.
Door het NJederlandsche Arbeidsfront^ lijn, in overleg met het Departement van Sociale
Zaken, respectievelijk de bevoegde Duitsche instanties, een aantal maatregelen getroffen
om de gevolgen van onrechtmatig ontslag en het nalaten v»n loonbetaling zooveel mogelijk
te verzachten.
Onrechtmatig ontslagen arbeiders zullen, ingeval het ontslag niet ongedaan kan worden
gemaakt, respectievelijk de verplichte loonbetaling niet kan worden verkregen, door hét
Gewestelijk Arbeidsbureau en het Orgaan voor de Steunverleening als rechtmatig ontslagen
worden behandeld, onverminderd een mogelijke strafvervolging tegen den werkgever, zoodat
ook in dit geval inschrijving als werkzoekende bij het Gewestelijk Arbeidsbureau mogelijk is.
Indien plaatsing — waarbij uiteraard ook tewerkstelling in het belang van den oogst in
aanmerking komt — niet onmiddellijk kan geschieden, zullen de betrokkenen voor steunverleening krachtens de Rijkssteunregeling in aanmerkihg komen. Bovendien zal, ingeval
van uitblijven van loonbetaling, door ontstentenis van den werkgever en door andere bijzondere gevallen, na onderzoek door het Gewestelijk Arbeidsbureau onmiddellijk steunverlening krachtens bovengenoemde regeling kunnen plaatsvinden, tegen overdracht y«n
de desbetreffende vordering aan het Orgaanivoor de Steunverlëening.
Bij onmacht tot loonbetaling als gevolg van het uitblijven van de afrekening met Weermacht, O.T. enz. kan de werkgever of diens vertegenwoordiger zich met overlegging vart
de bewijzen der desbetreffende vorderingen en verplichtingen (Loonlijsten) wenden tot Het
Nederlandsche Arbeidsfront, Stedelijk Kantoor Plantège Franschelaan 9, Amsterdam, dot,
bïj gebleken juistheid van de gegevens, op korten termijn bemiddeling verleent tot het
verkrijgen van een voorschot ten behoeve van., loonbetaling.

Leden van het Nederlandsche Arbeidsfront komen bij werkloosheid in aanmerking voor „de
reglementaire uitkeeringen.

cies als toen: „Geef op die zak!"
Jaapje vouwde een meegebrachten kolenzak open, en
schoof hem, samen met Piet,
over den grijnzende tronie van
den Wezenlooze.
..Eëh is weg!" fluisterde Pïet.
„Nou goan we kijke of Scheeve
Wim de veinsters ope gelaete
het!"
Die zak was een uitvinding
van Jaapje. Hiermee konden ze
het geval, zoonoodig, aan onbescheiden blikken onttrekken, en
bovendien gaf het eenige beschutting tegen het zeer; royaal
uitgesmeerde rattenkruid. Wel
was hij overtuigd, dat het verdelgingsmiddel, als zoodanig,
weinig om het lijf had, maar 't
bleef an z'n vingers kleven, telkens als hij de verschijning op
den bezemsteel plaatste. En er
kwamen lichtvlekken op z'n
broek, als hij daar de handen
aan afveegde. Dat was minder
gewenscht, want zij zelf mochten in geen geval gezien worden.
Hij peinsde dus over een technische oplossing van het probleem, en hij was daar nog niet
over uitgepiekerd toen Piet het
geval alweer bedrijfsklaar had
opgesteld voor het raam van
Scheeve Wim. Jaapje tastte z'n

zakken af naar 'n eindje touw.
Was er niet. 'n Klodder lak,
waarin stukjes krijt en rn
stompje kaars. Andere zak: 'n
paar lucifershoutjes en... gossiemikkie... 'n kurketrekker! Hij
vouwde het ding open, en reikte
naar Piet's oor om deze over de
wonderbaarlijke dubbele vonrist
in te lichten. „Bove in z'n harses draaie, om aan beet te pakke!" fluisterde Jaapje.
Piet had thuis ook zoo'n kurketrekker:
meegebracht
uit
Spanje, 't Was dezelfde, dacht
Piet, en zei dus, harder dan
noodig was: „Daer kommie ök
niet, eerluk aan!" Meer niet.
Maar dit woord op de juiste
plaats had een opvoedkundige
waarde, zóó gróót,.. Enfin
Scheeve Wim kwam nog dienzelfden nacht gereed met zijn
ontwerp tot grondige zelf-reclasseering. Hij besloot: het huisje
te verkoopen; volgenden Zondag
ter kerke te gaan; tien procent
van de verkoopsom listiglijk in
het armenzakje te stoppen; zijn
zonde te biechten aan iemand,
die het niet verder zou verr
tellen
Die iemand was Klaartjemeu.
Zij etaleerde den volgenden dag
in geuren en kleuren, haar

De overgange' tusschen de getijden
zijn altijd zwaar, en verscheuren het zijn,
omdat in hen stervende krachten strijden
tegen opkomende. Elke groei is pijn
en elke neergang. Nimmer gaat het leven
onmerkbaar over tot een nieuwe staat;
de menschheid of de eenling, om het even,
verwerven niets, als niets in hen vergaat.

ttenr. Rol and Holst

nachtelijke bevindingen. En
Scheeve Wim stond doodsangsten uit, dat ze ook z i j n geheim
over de geheel steeg zou uitdragen. Hij moest haar, onder vier
oogen, spreken over die aangelegenheid, alvorens de heele
buurt er mee te koop liep. Hij
zou het haar eens goed zeggpn.
Nadien stonden telkens hun
klompen eendrachtiglijk bijeen
voor de deur van één van teiden —- 't meest bij Klaartje —,
ten bewijze dat daarbinnen
zwaar geconfereerd werd over
het probleem van den d^g.
Want een ingewikkeld vraagstuk was het, dat was zekcs.
Willem kon nu wel, te hooi «R
te gras, besluiten, den raad. ttnmaal gegeven aan den Rijken
Jongeling, op te volgen, m»ar
hij moest toch ook .verder kijken
. dan 'n neusletigte. Aldus Klara.
Hij had nu wel geen kind of
kraai op de wereld... allebeneur... maar dat kon gauw genoeg veranderen. Hij was ilog
niet oud. en nog heel wat mans,
en hij had 'n aardig huisje, goed
droog, daar niet van, maar daar
moest es flink in gewerkt worden. Een man alleen, nou ja,
was maar 'n man alleen. Een
vrouw alleen was weer heel iets
anders, hoewel 't ook niet meeviel. Zoo'n rare tijd, tegenwoordig, en dan dat gespook van
Willem z'n oud-oom. Niks gedaan, zoo als wedevrouw alleen
zijnde...
Zoo dacht Klaartjemeu er over,
en Willem was_het roerend vneV
haar eens. Eerlijk gezegd, hac!
hij dat zoo nog niet bekeken,
maar gelijk had ze. En hij kro^g
nu niet den indruk dat ht-t,
direct om z'n centjes te doen
was of. om z'n meubelen. Zelf ast
üe ook nóg kriapjes in d'r spullen. Bttw dan Klazien \-„n
janusoonie.
iVervolg op pagi 3)

Klazien had 'n winkeltje, want
ze was ook wedevrouw. Willem
fewam er nog al eens, in 't winHIJ VREEST TE
keltje, om tabak te halen en
VROEG. DIE
bron-olie. Hij voelde wel wat
voor dat winkeltje, maar dan
VREEST EER 'T
moest die bron-olie d'r uit. Dat
ONHEIL IS GEwas niks, 'n vrouw die naar
petrolie rook. Dan was Klara
BOREN.
toch heel wat frisscher...
VONDEL
Nee, met Klazien werd het
niks. 'n Vrouw die naar bronolie rook... Volgenden keer maar
niet zoo lang aan de toonbank
b.ehoorlijk van zoethout .voorblijven hangen als ie tabak ging
zien was; gat' een anderen bebalen. Gewoon: „goeiemprge... . gunstiger eeiv cent • terug Op het'paksie zwaere... hier bin de
besteede half je; . liet de melk
cente... ' dankie... öag- hoof...
overkoken; vergat de' kraan te
..Zou ze wel doorkrijgen dat het
sluiten, en deed of. vergat nog
niks werd...
zoo het een en ander, zoolang
Klazien had het al door. Zij
die scheeve klompen voor dat
kende Willem z'n scheefgelooper!
hatelijke stoepje stonden.
klompen alsof zij • ze zelf geJa Klazien had een slechten
maakt had. Het zinde haar niet,
dag. Doch zij troostte zich met.
dat die maar steeds, te pas en
de gedachte, dat ze dien avond
te onpas, voor 'het straatje
wel meer te weten zou komen
stonden van buurvrouw Klaarvan hetgeen daar achter buurtjemeu. Sinds dien spookavónd
vrouw Klaartje d'r gesloten venstonden ze er haast den.herier,
sters verhandeld werd. Dat
dag. Gisteren, en vandaag weet.
meiisch moest zich schamen
Nee, het zinde haar niet.
om, niet alleen den heelen langen dag, maar ook bij nacht en
Telkens hield ze haar halve-'
ontij, tezamen met 'n wildcents-snoepklanten serieus de
vreemd manspersoon, achter gedeur uit; keek 's morgens al elke
sloten deuren en vensters, over
vijf minuten de steeg af, naar
alles en 'iedereen te smoezen.
den bakker, die altijd 's middags
Niks voor Klazien, dat gekwam; klopte tusschendoor 'n
heimzinnige gedoe. Haar' parool
dozijn stofdoekeri; duwde verwas: »opeii en eerlijk door het
strooid een vierjarigen klant,
leven...
met deur en al. naar buiten,
En dus stond ze. in den. laten
voor de betreffende jongeman

avond, toen de steeg verdoezeld
la,g in het zwart, van den komenden nacht, meer dan gespannen te luisteren naar de
spaarzame woorden, die nu en
dan traag opklonken achter
Klaartiemeu d'r zwaar gegrendelde vensters.!.
HOOPDSDTUK VII.

'a Wedstrijd met . hindernissen. Bergingswerk volgens geheel nieuwe richtlijnen.
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Bolle Piet had dien dag besteed aan-een schier éifideloozen
zwerftocht door den wijden
polder. Er was weinig te beleven
geweest. Zo nu en dan -'n paniek onder de koeien, en 'p.
beetje verschil' van meening,
met een rentenier, uit het. naburige dorpje, over het eigendomsrecht op belleneuren. Niet
de moeite waard om' lang over
na te boomen. En toch...
Hij had de appels aan een
boom, die vlak voor het huis
van den rentenier stond, met
meer dan toelaatbare belangstelling bekeken.
„Je zol me 'n groot, plezier
doen, azzie van die appels afblijft!" had de man gebruld.
Dat geloofde Piet graag. „Mor
as ik ze afplukt, dan doe 'k m'n
aaige 'n plezier!" was zqg ongeveer z'n antwoord.
(Wordt-, vervolgd.)

Bi p tiet verscheiden van
kam. G« 1% Kramer
Plotseling werden wij opgeschrikt door
de jobstijding:
„Kameraad G. F. Kramer komt
op de doodenlijst voor als gevolg vait een laffe n aanslag op
een trein vol met reizigers."
Onze eerste reactie op deze
ontstellende mededccling was,
dat dit niet waar kon ïïjn.
Kameraad Kramer was immers
nog kort geleden in ons midden geweest. Hij nam afscheid
van ons den dag voor zijn dood.
Opgewekt en vol goeden moed
ging hij van ons heen, in het
vooruitzicht, 's anderen daags
pp een openliuht bijeenkomst,
uitgaande van het Arbeidsfroiit,
het woord te voeren, om in de
harten van vele werkers de
vlam van het socialisme te ontsteken.
Idealist en strijder als hij
was, gaf hij zich geheel aan de
taak, welke hij zich van de
stichting van Het Nederlandsche Arbeidsfront af gesteld
had:" den Nederlandse lint werker tot de
geineensehapsgeflachte. te brengen, nadat hij
reeds van 1930 af, voornamelijk
onder het A.T.O.- en Van Gend
& Loos-personeel, den weg naar
een betere en rechtvaardiger
wereld gewezen had. Veel heeft

RAPPE KUIPERS
MAKEN VATEN
Vaten!
Strikt genomen is alles, dat
iets kan bevatten, een vat.
Maar hier willen we het meer
in het bijzonder hebben over
die nuttige houten dingen,
waarin vooral verduurzaamde
levensmiddelen in groote hoeveelheden worden bewaard en
getransporteerd. Men kan in
vaten van alles en neg wat opbergen, van zuurkool en boter
tot geestrijke dranken en benzine toe.
Uit den aard der zaak bestaat er wel degelijk verschil in
materiaal en constructie, al
naar gelang het doel van het
vat. Kostbare vloeistoffen kan
men nu eenmaal niet in eenvoudige haringtonnetjes bewaren, al zijn deze ook nog zoo
solide gemaakt. In het eerste
geval zijn de duigen in den
regel minstens van zwaar eikenhout — moeten dit wel zijn! —
en in het andere van veel dunner beukenhout. Maar elk in
hun soort zijn de «vaten bewonderenswaardige werkstukken, die door geoefende kuipershanden in zeer korten tijd

hij op allerlei terrein voor deze
groep van werkers gedaan én
voor hen, die werkzaam zijn' »jij
de Tramwegmaatschappijen, bekend als dochterondernemingen
van de Ncderlandsche Spoorwegen.
In de functie van Arbeids~
sectieleider Tramwegen van «l«
'ArbeiasgToep „Verkeer,' ; Hotel,
T-bedter en Verpleging" van
Het
Nederjandsche
Arbeidsfront, heeft kameraad Kramer
zeer verdienstelijk werk verricht en heel wat misvattingen
ten opzichte van het ilocl en
streven van het Arbcidsfrónt
uit den weg géruim'd.
'Daarvóór heeft hij aanspraak
op onze onverdeelde waardeering en nu zijn bezielend woord,
dal wij juist in dezen tijd zoo
noode missen, voor eeuwig is
verstomd, nu zijn arbeid door
mnordenaarshanden wreed en
ontijdig is beëindigd, leggen wij
de gelofte af, het door hem
aangevangen werk naar ónze
beste krachten voort te zetten.
Beste kameraad Kramer, uw
gaafheid van hart en karakter
zal ons daarbij tot lichtend
voorbeeld zijn.

Rust zaeht.'
J. WALKER.
12 Augustus 1944.
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in elkaar worden gezet en zeer
langen tijd meegaan.
Dezer dagen zijn wij eens een
kijkje wezen nemen in een der
talrijke kuiperijen in de groote
viïscherijcentra aan de monding der Maas, een klein bedrijf, waar van loopende-bandwerk geen sprake is en alles
nog met de hand geschiedt —
hetgeen een bezoek des te belangwekkender maakt. Een bekend spreekwoord wil. dat holle
vaten het meeste geraas maken. Maar dit Vlaardingsche
fabriekje spant met zijn vatenin-wording. wat lawaai betreft,
stellig de kroon: het is er den
geheelen dag door een oorverdoovend gehamer. Hier, in een
betrekkelijk kleine ruimte — in
een nevenlocaliteit is de zagerij — is een dozijn werkers
druk bezig het kuipersambacht
uit te oefenen en zij doen alles
in een voor den leek werkelijk
verrassend tempo. Vooral 'het
„opzetten" van het vaatje, de
allereerste handeling, zooiets
als het leggen van de kiel van
een schip, is hoogst interessant
om te zien. Een handvol pas-

(Foto's: A.P.-Breyer)
klare dingen wpi'dt cirkelvormig samengevoegd. Tot zoover
lijkt het nog nergens naar, en
allerminst op een vat, doch
dan wordt de eerste ijzeren
hoepel er met daverend geweld
omheen gehamerd en komt er
eensklaps teekening in het
werkstuk, doordat de duigen
vast tegen elkaar aan worden
geperst.
Een volgende kortstondige
handeling, n.l. verhitting —
waardoor het hout uitzet —
voltooit dit saménpersingsproces. Voor de versterking van
het middenstuk worden, al naar
gelang het doel van het vat,
andere ijzeren hoepels of teeneri
hoepels aangebracht. En dan is
het vat klaar.
Dit^ kleine bedrijf, met zijn
handvol werkers, kan op een
zeer behoorlijke productie bogen; het tempo van den arbeid, geprikkeld door—het stukloon, is er hoog. Toen wij enkele arbeiders aatispraken. gunden zij zich nauwelijks den tijd
om ons te antwoorden. De
vraag kan worden gesteld, of
dit jakkertempo goedgemaakt
kan worden door een beloon ing
in geld. Is dit de eenige maat-staf voor de .waardeering van
den arbeid? Zeker niet.' In het
fabriekje, dat wij bezochten,
liet bovendien de arbeidsj'uimte
veel te wenschen over. Het be-

'grip „schoonheid van den arbeid" was er blijkbaar nog niet
doorgedrongen.
Tegenwoordig mogen de vaatjes zich meer clan ooit in de
bijzondere belangstelling van
de huisvrouw verheugen, niet,
omdat er thans zooveel haring
of boter te koop zou zijn. doctó
omdat ze zich zoo uitstekend
leenen om de haast niet meer
verkrijgbare steeneii inmaakpotten te vervangen. En dan
zijn er tenslotte" nog de halve
vaatjes, die we eveneens zagen
maken en die in dezen tijd in
de keuken een zeer geliefd stuk
huisraad zi.in geworden, omdat
ze zoo goed als kuipen, teilen
en afwaschbakken kunnen worden gebruikt.
Zoo verlaten de keurige
blanke vaatjes, door rappe handen opgebouwd en in vele gevallen samengesteld uit reeds
eerder voor andere vaatjes gebruikte duigen, de kuiperij om
hun nuttige bestemming te volgen.
Sinds menschenheugenis maakt
de kuiper vaatjes. De vervaardiging mag dan sneller en de
afwerking grondiger zijn geworden, het resultaat is én blijft
, .een:. onmisbaar gebruiksvoorwerp ten gerieve van de etende
en
drinkende
mcnschheid.
Want de vaatjes zijn van alle
, tijden J
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• gemeenschapsgevoel, dut is
•niet iets wat te Zeeren is — zoo?/ii7i . kameraadschap zich lont
bevelen.
Men kan op duizend-en-éen
manieren propaganda maKén
voor gemeenschap. Men kan
zich. met mooie woorden vervend, verliezen in beschouioinyén over gedroomde heilstaten,
waarin het woord ..samen" een
duidelijk omlijnd en voor ieder
vatbaar begrip is gemorden.
Men kan da g-in,- dag-uit zeggen, dat men zus m zoo moet
doen, om van dat -woord „gemeenschap'' een belevenis van
het hart. te maken.
Maar dat alles zal geen Kie.nigrond vinden als uw karakter,
u ir voorbeeld nog geen vertrouwen inboezemt. Zoo ergens het:
..begint bij uzel/" gekit, dan ia
het wel hier
Twee vooroeeldeii'
-,-;-ei
Station Haarlem, .'t Loopt
tegen gessen. Volle, overvolle
treinen. De trein uit Rotterdam
davert het station binnen. Piepend tot stilsland komen. Bestorming. Ge .kent dat... leder
voor ~.ich én God voor ons allen.
Ge piekert er niet meer over, of
ge al dan niet een zitplaats zult
krijgen, maar o] er tusschen
vier, vijf, acht, dertig ' opeengedrongen borstkassen nog een
snippertje levensruimte is voor
UW' borstkas. En prikkelt eensklaps een gedachte omtrent gemeenschapsgevoel uw hersens,
dan is dat bij alle benauwenissën één te meer.
Maar nauwelijks rumoert de
trein onder de overkapping weg,
of 'een heer staat op .en trekt
een van de arbeiders — niet den '
jongsten — aan zijn jasje en
biedt hem zijn plaats aan.
En daar is die man toch ver\ bouwereerd van. Want verdorie,
hij is toch geen wijf, hij heb
toch een paar /linke pcote en
hij is voor den donder toch geen
ouwe kerel, hij . ...
De heer ontzenuwt al die onuitgesproken veronderstellingen:
„Man, ik heb den heelen dag
gezeten en ik veronderstel, dat
jij je licliaam wel voelt?- niet?"
Waait de wind uit dien hoek,
maar dan graag!
Gemeenschapsgevoel? De. sterke voor den zwakke, de. uitgeruste voor den vermoeide,
tn'ee paar schouders, waar één
paar den last niet kan dragen,
samen doen wat de enkeling niet
vermag, mét elkaar vóór elkaar.
Maar spreek niet over die
dingen, als ge ze niet verstaat,
als ge de theorie niet in practijk kunt omzetten, als ge nergens toe behoort, overal buiten
stfta t.
Want men volgt, logisch,
alleen aanwijzingen van hem,
dié een daad stelde, die een
voorbeeld gaf, karakter toonde.

'n Brief
Brief van Mulfafu/i aan
den heer lulius de Geyter
Keulen, 8 February 1867.
„Holland is niet zooals men vaak zegt: onrijp, maar ongeschikt
voor het vertegenwoordigend stelsel. Onrijp zijn, nog niet rijp
zijn, veronderstelt de mogelijkheid van rijp worden. Die bestaat
in Noord-Nederland niet. Ik zoek naar de oorzaak en meen die
te vinden in de onzedelijkheid der kapitaalsvorming. Holland
arbeidt niet, het speculeert, hef dobbelt. Hieraan kan 99 pet.
der bevolking uit gebrek aan middelen geen deel nemen. Die
99 pet staan achter den speler, als lakeien in de zaal te Homburg,
en wachten met lakeiachtige onderdanigheid of er iets afvalt
van de winst.
Dit vernedert Arbeid (in anderen zin dan het oprapen van de
toegesmetefi guldens) voortbrengende, scheppende arbeid zou
veredelen, aanspraak en geschiktheid geven tot mee-oordeelen.
(Ik voel dit aan mijzelf, hoeveel trotscher, flinker ik gestemd
ben, wanneer ik werk, dan als ik mijmerend rond dool.) In
Holland is elke rijke: patroon (o, niet in romeinschen zin, neen
in gemeen duitschen zin: Herrschaft), elke arme is knecht, bediende, afhangeling cliënt. En dit laatste alweer niet in ram. zin,
want de cliënt had aanspraak op bescherming.
De bespottelijke hoogmoed van wie iets bezitten, de verachtelijke laag der armen is in Holland oorzaak van de algemeene
degradatie.
Het komt den arme niet in de gedachten, dat hij anderen
regten heeft dan de welwillendheid van zijn heer (dat is de
man die hem voor een tijdje huurt). De Hollandscfie arme is geen
burger.
Er is een groote crisis noodig om dit te veranderen. Een
gezamenlijk ondergane schipbreuk zal de rijke passagiers en
de arme matrozen tot elkaar brengen. Maar zal het nieuwe
schip varen onder dezelfde vlag?
Dat is de vraag.
Door Frankrijks -{of Napoleons?) lafhartigheid, door de verdeeldheid van Duitschland, is Pruisen stout geworden. Het moet vooruit, want stilstand is onmogelijk. En als er eindelijk een Europeesche beroering komt zal het bedorven Nederland bij den
eersten stoot onder gaan."
* * *
Nog 77 jaar zou hef duren alvorens de catastofe kwam die
Multatuli voorzag. En zij vond „Noord-Nederland" nog juist
zooals in Multatuli's tijd.
(Uif: „De Waag".)
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Het kleine mannetje naast mij
op de parkbank zwijgt, en hij
zwijgt maar niet zoo gewoon. Het
is een nadrukkelijk en demonstratief — een zeer welsprekend
zwijgen
Als hij mij met zijn
kleine waterige oogjes 'aankijkt
en de lippen van zijn haast tandeloozen mond opeen klemt, is
dit een uitdaging, een uitdaging
aean mijn, adres om hem weer
eens aan het •spreken te krijgen.
Zal ik den handschoen opnemen? Ik doe het. Is er argeloozer onderwerp dan het weer.
Grimmig beaamt mijn bankgenoot, dat het zeer mooi is.
Prachtig. Nu de tweede aanval:
was alles maar zoo mooi als het
weer.
Zwijgen naast me, maar dan
komt het toeval — tot dat oogenblik ergens verscholen in het
lommer — me te hulp, in den
vorm van een jongen kerel in
de uniform van de Duitsche
toeermacht. Zijn borst is gesierd
met verschillende eereteekens.
Hij spreekt — heusch hij fluistert niet — Nederlandsch, en
laat zijn oog, waarom ook niet
op zoo'n zomerschen dag, vol
welgevallen rusten op het lieve
kind van om en nabij de duizend
weken, dat naast hem. loopt.
Het oude mannetje naast me
ziet echter niet de poëzie der
dingen. „Da's ook gauw afgeloopen, meneer", profeteert hij.
„Hoezoo", zeg ik, .ge zien er
anders uit, of ze goed bij elkaar
passen."
Maar dan barst het mannetje
los. „Nee, dat bedoel ik niet,
ik bedoel, straks is het afgeloopen, straks zijn ze vertrokken,
nog maar een korte tijd meneer,
let qp mijn woorden."
,Juist, en dan?"
„En dan?" Het oude baasje
moet even wachten. Er zijn vragen, waar je zoo niet op rekent.
,JSn dan? Nou dan bennen we
weer onder ons, dan doppen we
onze eigen boontjes, dan ts er
weer... recht", oef, het groote
woord is er uit.
„Oh juist, nou dat is dan maar
prettig — meen ik — dat er dan
weer recht is. Alleen u moet wat
meer weten dan ik, omdat u zoo-

veel langer op de wereld bent
fzoo iets verleent altijd onmiddellijk gezag, en m.ijn bankgenoot veert dan ook op). Ik geloof, 'dat ze vroeaer over dat
recht ook niet zoo best te spreken waren, is het wel? Staakten
ze niet, protesteerden ze niet.
hadden ze geen critiek op de reaeering. waren er geen armen,
bedeelden, waren er geen rijke
schurken en eerlijke en broodarme werkezels. Ja, de boontjes,
die we toen dopten, leverden ook
niet allemaal „het recht" als gerecht op." Ik knipoogde er es bij.
Het mag niet al te heftig worden, dunkt mij zoo.
„Meneer, ik weef er alles van",
en het kleine baasje staart in
het verleden, vermoedelijk zijn
eigen verleden, dat, je kunt het
hem aanzien, ook niet zoo rooskleurig geweest zal zijn.
„Goed", zeg ik weer. „En waarom willen we dan zoo graag dat
alles weer terug, of liever waarom meenen we, dat zij, die voorheen de kracht misten of de
overtuiging of den lust dat te
veranderen, het straks wél zullen
doen. Ik geloof, dat we dan nog
maar liever moeten vertrouwen
op hen. die met of zonder uniform vechten of werken voor
een nieuwe maatschappij."
Het mannetje is nog niet heelemaal overtuigd. Kan ook niet,
in twee minuten een oud wereldbeeld omver gooien gaat niet,
vooral niet als een nieuw beeld
onder
oorlogsomstandigheden
niet duidelijk en helder — zelfs
met. schuld van hen, die beter
konden weten vertroebeld —
'verschijnt. Die poging doe ik dus
niet. Is het echter niet al heel
wat, als mijn oude baasje, verder
wandelend, nog eens omkeert en
zijn stok groetend opheft, terwijl hij zegt: Ik snap het wel, jij
bent er ook zoo een. die voor een
nieuwe orde vecht, allemaal larie.
maar dat het vroeger zoo goed
was, dat wil ik ook niet beweren,
die van vroeger kunnen me. ook
gestolen worden."
„Allemaal larie", kunnen we
dat op ons laten zitten?, denk ik
weer verder wandelend door het
park, zeker niet! Doorvechten en
doorwerken, dat is het eenige
u)at gebeuren kan en gebeuren
moet, allen twijfel ten spijt!

UIT HET LEVEN VAN EEN
ENGELSCHE ARBEIDSVROUW
Het Engelsche blad „Daily
Worker" publiceert de geschiedenis van een oorlogsweduwe,
die in de wapenindustrie werkt,
vrouw Melarangi. Haar man
was stoker op een vrachtschip,
en ging in den herfst van het
jaar met het schip ten onder.
Een „dankbare natie" keerde
zijn vrouw met haar zes kinderen wekelijks het bedrag van
£2.10.—, welk bedrag na 10
weken op £3.—.— werd gebracht. De weduwe Melarangi
zag zich genoodzaakt, drie van
haar kinderen in een weeshuis
onder te brengen, en een vierde
ergens anders uit te besteden,
terwijl ze zelf op de werf
werkte.
Vervolgens gebeurde het volgende:
ijverige ambtenaren
brachten haar ondersteuning
terug tot £1.16.—. • De correspondent van den „Daily Worker" bezocht de weduwe thuis.
Ze woonde in een van de vele
stegen, die Liverpool rijk is.
Eindelijk kwam hij in een uit
vier kamers bestaand huis. De
eerste kamer was nauwelijks
gemeubileerd, een tafel, een
stoel en een zelfgemaakte boekenplank waren de drie dingen •
die er stonden. De zoldering
vertoonde groote, vochtige vlekken, veroorzaakt door het
regenwater dat door het dak in
de slaapkamer liep. De achterkamer diende hoofdzakelijk als
schuilkelder en was zoo klein,
dat men zich voortdurend aan
een, daar staande zinken badkuip

stootte. De achterkamer op de
eerste verdieping kon niet worden gebruikt omdat ze te vochtig en te bouwvallig was. Als
slaapkamer bleef dus alleen de
voorkamer op de eerste verdieping over, waar het vocht langs
de wanden liep. Daar stonden
twee bedden, waarin, wanneer
alle leden van het gezin met
vacantie naar huis kwamen,
de moeder en haar zes kinderen moesten slapen.
Nachrichten aus der Sozialpolitik No. 7-1944.
WERKENDE JEUGD SPAART
Spaarzaamheid is een deugd,
die aangekweekt moet worden.
Hoe vroeger men ermee begint,
des te grooter is het succes,
wat men ermee bereikt. De
werkende jeugd, die aan het
sparen in het bedrijf deel wil
nemen, deelt dit mede aan den
bedrijfsvoerder. De jeugdige
werker kan zelf kiezen, bij
welke instelling hij wil sparen.
Er wordt een rente van 3 pet.
gegeven. De jeugdige spaarder
kan van het tegoed, wat hij
heeft, geen geld opnemen, tot
op het oogenblik waarop hij
wordt opgeroepen voor Arbeidsdienst of Militairen dienst.
Voorts kan hij over het tegoed
beschikken bij de beëindiging
van zijn dienstbetrekking en
bij het bereiken van den achttienjarigen leeftijd. Voor dien
tijd kan er geld worden opgenomen, wanneer bijzondere omstandigheden t zulks rechtvaardigen, zooals beroepsopleiding,
deelname aan kampen - en reizen, ziekte van hem bf zijn
familieleden en ongevallen enz.
Arbeitertum No. 15-1944

VERTROUWEN
GIJ. DIE MOET ZIEN IN DONKERE DAGEN
HOE ONRECHT TIJDELIJK TRIOMFEERT.
NIET KLAGEN. DICHTER, NIET VERSAGEN.
MAAR STRIJDEN TOT DE WERELD KEERT!
WIE STIJGT TEN SLOTTE EN OVERWINT ER?
NIET WIE HET LEVEN TEGENHOUDT.
DE LENTE ZIT AL IN DEN WINTER.
DE BLOESEM IN HEÏ HARDE HOUT.
RENÉ DE CLERCQ

1<?VI

Opvoeden en opvoeden is
twee. Reformatie in opvoeding en onderwijs,
door J. Flentge. N.V. Ned.
Uit. Opbouw, Amsterdam,
1944.
De geesteshouding van hen,
die met de opvoeding onzer jeugd
belast zij a. Is van het grootste
belang bij den opbouw van het
Nieuwe Europa. Aan die geesteshouding mankeert echter uog zeer
peel en daaraan kan — juist thans
— nooit genoeg aandacht worden
besteed.
In dit door prof. dr. T. Goedewaagen van een voorwoord voorziene werkje wijdt de schrijver
een belangwekkende beschouwing
aan het groote' euvel van dezen
tijd: het vastloopen van ons on-

derwijs, dat door eenzijdig intellectualisme sinds jaar en dag
mank gaat aan een ongehoorde
veelweterij, die bepaald funest
werkt, zoowel op de mentaliteit
der leerkrachten zelf als op het
door hen gegeven onderwijs, met
alle gevolgen van dien voor de
aan hun zorgen toevertrouwde
"leerlingen — dus voor onze volksgenooten van morgen! Tegen deze
verstarring van ons onderwijs
trekt de schrijver in zijn Ietwat
wijsgeering getuit betoog te velde,
waarbij het hem niet zoozeer to
doen is om een radicale vernieuwing van het onderwijs als wel
om het rechttrekken van het vele,
dat door de eenzijdigheid uit, zijn
voegen is geraakt. Een allesfefns
lezenswaardig geschrift, dat wij
gaarne in de belangstelling van
ledereu paedagoog aanbevelen.
W. A. ZEYLSTRA.

DOOR HET IOND,
VOOR HET KIND
De door de Gemeenschap
„Vreugde en Arbeid" van Het
Nederlandsch Arbeidsfront georganiseerde kinderclubs in het
kader van de actie „Door het
kind, voor het kind", mogen zich
in steeds meer plaatsen van het
land in een groote belangstelling
verheugen. Deze belangstelling
gaat zelf-s zoo ver, dat ook leden
in Nederland zich tot ..Vreugde
en Arbeid" wenden met de vraag,
of hun kinderen deel kunnen nemen aan deze clubs. Vanzelfsprekend zou Het Nederlandsche
Arbeidsfront niets liever willen,
dan een zoo groot mogelijk aantal kinderen te laten deelnemen.
Dit is echter op het oogenblik
helaas niet mogelijk. Het gebrek
aan materiaal is zoo nijpend, dat
slechts een beperkt aantal kinderen deel kunnen nemen aan

Wees niet vervaard gij
[kleine stoet
van dappere getrouwen,
al doet des vijands
[overmoed
den zegekreet weer[klinken.
„GIJSBRECHT
VAN AMSTEL"

de kinderclubs. Dat daarbij dan
de kinderen van werkers, die in
het buitenland zijn gaan werken,
dus die huis en haard hier te
lande verlaten hebben, de voorkeur genieten, zullen alle Nederlandsche volksgenooten, dus zeker de in Nederland werkende leden van het Arbeidsfront, begrijpen. Deze kinderen immers,
missen hun vader, terwijl de
vrouwen, recht hebben op bijzonderen steun en hulp van het ArJ)eidsfront.
De leden irt Nederland kunnen
ervan verzekerd zijn dat, zoodra zulks weer mogelijk is, ook
hun kinderen met open ar-men in
de kinderclubs zullen worden
ontvangen.
In verband met de bovenaangehaalde materiaalschaarschte
doet de Gemeenschap „Vreugde
en Arbeid" tevens een dringend
beroep op diegenen, die textielafval te missen hebben. De
kleinste strookjes en bandjes, de
kleinste hoeveelheden, worden
dankbaar aanvaard. De kinderen,
en niet minder de ouders die weten, dat hun kinderen op hun
vrije middagen op deze clubs
goed verzorgd worden, zullen de
gevers er dankbaar voor zijn.
Inzendingen worden gaarne ingewacht bij de Plaatselijke Kantoren, terwijl grootere hoeveelheden worden afgehaald, indien
er even een berichtje wordt gestuurd.
Behalve voor de kinderen, wier
vader itf het buitenland werkt,
wordt er ook voor de vrouwen
wier man in het buitenland
werkt, 'gezorgd. De leider van
Het Nederlandsche Arbeidsfront
heeft bepaald, dat voor deze
vrouwen bij de voorstellingen van
„Vreugde en Arbeid" dezetfde gereduceerde prijzen zullen gelden
als voor hen, die lid zijn van het
Arbeidsfront.
Deze bepaling geldt zoowel
voor de voorstellingen als voor
de cursussen „Volksontwikkeling", „Lichamelijke Opvoeding"
e.d., welke door de Gemeenschap
,Vreugde en Arbeid" zijn georganiseerd.

VOORSTELLINGEN „VREUGDE EN ARBEID"
In aansluiting op de berichten, dat het Nederlandsche Arbeidsfront zijn werkzaamheden is
blijven vervullen, wordt nog bekend gemaakt, dat ook de Zondagochtend-filmvoorstellingen
van de Gemeenschap „Vreugde en Arbeid" van het Nederlandsche, Arbeidsfront normaal doorgang zullen vinden.
Op 17 September a.s. zal in de volgende plaatsen en theaters een filmvoorstelling worden
gegeven:
Aanvang 10.15 v.m.
DELFT:
Stadsdoelen-theater
Aanvang 10.15 v.m.
's-GRAVENHAGE:
Asta-theater *
Lido-theater
Aanvang 10.15 v.m,
LEIDEN:
ROTTERDAM:
Aanvang 10.15 v.m.
Arena-theater
Passage-theater
SCHIEDAM:
Aanvang 10.15 v.m,
Kaarten zijn aan de bekende adressen verkrijgbaar.

