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Nogmaals - het Generaal Pardon!
^^^^^ *

H ei gaat gueu met het*Ne-
derlandsch Arbeidsfront!

We wisten van tevoren wel.
dat de meerderheid der Neder-
landsche werkers zich niet da-
delijk door ons zou laten over-
tuigen. Hoe kon dat ook! Voor
het grootste deel zijn zij immers
altijd ongeorganiseerd geweest?
En bij slechts een uiterst klein
deel waren principieele bezwaren
daarvan de oorzaak — de over-
groote meerderheid was te laks,
had een te gering ontwikkeld
gemeenschapsgevoel en te weinig
opofferingsgezindheid om zich
bij hun kameraden in de vak-
organisatie te voegen. De onver-
schillige massa is dan ook steeds
veel en veel grooter geweest dan
het totaal aantal vakbondsleden
van verschillende richting.

Het zou al te optimistisch zijn
geweest, te veronderstellen, dat
het Arbeidsfront binnen enkele
maanden zou kunnen bereiken
wat de voormalige vakbonden
tientallen jaren achtereen ver-
geefs hebben gepoogd — name-
lijk deze massa onverschilligen
thans eensklaps te winnen voor
een nog heel wat moeilijker te
omvatten gedachte dan die der
vroegere arbeidersvakbeweging.
En dat nog wel onder héél wat
bezwaarlijker omstandigheden
dan voorheen!

Wij hebben dan ook van den
aanvang af begrepen, dat van
het Nederlandsen Arbeidsfront
de leden der vroegere vakbonden
de kern zouden moeten vormen.

Tevens echter waren we er ons
klaar van bewust, dat wij ook bij
hen groote bezwaren zouden ont-
moeten;

Bij hen namelijk is het geen
•?rschiüigheid, maar bewuste,

principieele tegenstand, waarop
wij aanvankelijk stuiten.-

Daar zijn bijvoorbeeld de
leden der vroegere confessioneele
vakorganisaties, die altijd prin-
cipieel tegen hun vereeniging
met andersdenkenden in één al-
lesomvattende, ten aanzien van
den godsdienst „neutrale", orga-
nisatie zijn geweest. Het bezwaar
dat zij vroeger tegen de niet-
confessioneele vakbonden had-
den, geldt ten aanzien van het
Arbeidsfront voor hen eveneens.
En voorzoover zij langzamerhand
leerea inzien dat de volkseen-
heid boven iedere splitsing moet
gaan en dat het ideaal van de
arbeidsgemeenschap des volks en
van de sociale gerechtigheid,
zooals dat door hét Arbeidsfront word t belichaamd, in gëeheri deele in strijd is met wat
hun door hun godsdienst wordt voorgeschreven, wordt hun toch door hun geestelijke
voorgangers belet, hiervan de consequenties te trekken en in het Arbeidsfront hun
plaats in te nemen. Hier is het niet voldoende, te overtuigen, maar-moeten wij de door
ons overtuigden tegelijkertijd onttrekken aan het misbruik, dat nog tot een vergane
wereld behoorende priesters en dominees van hun macht over de geesten hun-
ner volgelingen maken. Maar ook dit is geen zaak van weinige maanden, hetgeen ieder,
die in vroeger jaren ook met dit-bljltje gehakt heeft, grif zal toestemmen.

De leden der vroegere bjj het N.V.V. aangesloten socialistische vakbonden hebben
zich van een dergelijke geestelijke slavernij in elk geval weten vrij te houden. En daar
zij steeds hebben geijverd voor de ééne, ongedeelde vakorganisatie en voor een socialis-
tische maatschappijinrichting, zouden zij zich allereerst in het Nederlandsen Arbeids-
front op hun plaats moeten voelen, ware het niet, dat zij zich op hun beurt grooten-
Öeels weer laten maken tot slachtoffers van politieke machinaties. Het Arbeidsfroat

moge zich namelijk niet mei po-
litiek bemoeien - - de politiek:
van de bij het liberaal-kapitalis-
tische stelsel belanghebbenden
bemoeit zich wel degelijk met
het Arbeidsfront! En velen laten
zich daardoor nog misleiden, ook
zij, van wie men dat het. laatst
zou verwachten.-

We wisten dat allemaal ech-
ter tevoren.

We wisten drommels goed, dat
wij het Arbeidsfront opnieuw van
den grond, af zouden moeten op-
oouwen en dat*wij om de gees-
ten der Nederlandsche werkers
een taaien strijd zouden moeten
voeren. • En waar dit alles nu
eenmaal zoo is, is het resultaat,
in slechts vier maanden bereikt,
boven iedere 'verwachting! Het
is, zooals de ^Arbeidsfrontleider,
kameraad Woudenberg het on-
langs in een radiotoespraak zei-
de: „Het experiment is gelukt"!

Beseffend, hoe uiterst moeilijk
het is voor tallooze, onder geeste-
lijken dwang en politieke waan-
voorstellingen gebukt gaande
werkers om den door het Ar-
beidsfront gebaanden weg naar
een nieuwen tijd te betreden,

- heeft de Arbeidsfrontleirtf' de
gelegenheid voor de vroegere
vakbondsleden om met behoud
van hun verkregen rechten naar
het Nederlandsch Arbeidsfroht
over te gaan, nog tot uiterlijk
het einde van deze maand ver-
lengd. Voor wie van dit zooge-
naamde „Generaal Pardon" ge-
bruik maakt en zich vóór 30 Sep-
tember alsnog als lid opgeeft, tel-
len dus de vroegere jaren van
contributiebetaling tnede bi] de
bepaling van ouderdoms- en in-
validiteitsuitkeering en van de
verdere rechten, 03 welke liet
aantal lidmaatschapsjaren van
invloed is.

Het is vrijwel zeker, dat in
deze maand ook de nieuwe Wet
tot regeling van den Nationalen
Arbeid zal worden afgekondigd.
Thans kan worden gezegd, dat
de Arbeidsfrontleider ook om
d e z e '.eden het Generaal Par-
don heeft verlengd! Als gevolg
van de bedrijfsverordening, die
op grond dezer wet voor ieder
bedrijf zal moeten worden ge-
maakt valt namelijk te verwach-
ten, dat het aantal bedrijyen,
dat zijn personeel het verplichte
lidmaatschap zal voorschrijven,
snel zal toenemen, zoodat het
voor ongeorganiseerden voortdu-

rend moeilijker zal worden een bedrijf te vinden, waar zij te werk gesteld zullen kunnen
worden. Het zou onnoodig hard zijn voor hen, die voorheen vele jaren contributie heb-
ben betaald, alsdan met de ongeorganiseerden van vroeger te worden gelijk gesteld
Daarom wordt hun t h a n s nog de gelegenheid geboden, dit te voorkomen.

Het is ingevolge de opdracht y^n den Rijkscommissaris aan den Leider van het
Nederlandsch Arbeidsfront, alles 'te doen, waardoor de verkregen rechten der voor-
malige vakbondsleden verzekerd kunnen worden, dat het zich met zooveel aandrang
opnieuw tot hen wendt met den ernstigen raad, de belangen van zichzelf en van hur>
gezinnen niet aan den waan van den dag op te offeren. Het Nederlandsch Arbgidsf rpnt
is er en wordt met den dag sterker en invloedrijker. Het vermag de belangen der
werkers heel wat beter te dienen dan de voormalige vakbonden; straks zal het hen
allen overkoepelen en zal niemand er meer buiten kunnen.

Waarom dan niet nu besloten er lid van te worden, nu ernstige schade nog Kan
worden voorkomen?"!



Europeesche Arbeidsproblemen
Uit de geboorte-cijfers der ver-

schillende Europeesche landen
komt duidelijk naar voren, dat
vanaf heden tot en met 1950 alle
beschikbare arbeidskrachten in
Europa benut zullen moeten wor-.
den om den velen arbeid, welke
thans reeds wacht, te kunnen uit-
voeren. Dit wil allerminst zeggen,
dat na 1950" minder arbeidskrach-
ten noodig zullen zijn, doch'wél,
dat in eik geval tot 1950 met de
beschikbare krachten gewoekerd
zal moeten worden om de vele
economische opgaven, welke het
nieuwe Europa wachten, te kun-
nen uitvoeren. De uitvoering van
deze veelzijdige opgaven is in
sterke mate afhankelijk van de
beroepsleidiijg van het jonge ge-
slacht en het laat zich dan ook
goed verklaren, dat aan deze be-
roepsopleiding thans in vele lan-
den van Europa alle aandacht be-
steed wordt.

In de jaren 1925 tot 1936 heeft
het aantal jongelieden, hetwelk
den 14-jarigen leeftijd bereikt en
dus geleidelijk in het bedrijfs-
leven kan worden ingeschakeld,
per jaar een vrij sterke daling
ondergaan, hetgeen vanzelfspre-
kend ertoe leidt, dat in deze jaren
het aantal jonge arbeiders even-
eens een daling onderging en nog
ondergaat.- Gemiddeld beteekent
deze daling in Europa ongeveer
10%, doch voor enkele 'anden,
waaronder Frankrijk, België, Zwe-
den, Finland en Bulgarije is deze
daling reeds tot 20% opgeloopen.

Dr. Syrup behandelt, dit thema
thans in „Sozial Praktiz" en komt
daarbij tot de conclusie, dat mo-
menteel weliswaar een groot aan-
tal landen van Europa nog ar-
beidskrachten aan andere gebie-
den kan afstaan, doch dat de tijd
kan komen, dat in elk land de
eigen arbeidskrachten dringend
noodig zullen zijn om het bedrijfs-
leven op gang te brengen. Dit be-
teekent, dat alle Europeesche lan-
den er meer dan voorheen, op be-
dacht moeten zijn richtlijnen vast
te stellen voor de opleiding der
jeugdige arbeidskrachten, teneinde
deze zoo effectief mogelijk in het
arbeidsproces ie kunnen opnemen.

Zoowel de beroepsopleiding als
de beroepskeuze dienen in bepaalde
richting te worden gestuwd, waar-
bij de overheid zich voor de vraag
geplaatst -ziet welke takken van
het bedrijfsleven de meeste krach-
ten noodig hebben. Momenteel zijn
nog veel te veel jonge arbeids-
krachten zonder bepaald beroep.
Het leger der „beroepsloozen"
dient in Europa geheel te verdwij-
nen-. Bij de oplossing van dit
vraagstuk dient sterk rekening te
worden gehouden met het toe- .
komstig potentieel van het Evxro-
peesch bedrijfsleven en de vraag
hoeveel arbeidskrachten in eiken
bedrijfstak noodig zullen zijn
Dit komt erop neer, dat de oplos-
sing van dit vraagstuk in eerste
instantie weliswaar nationaal dient
te worden bezien, doch niet zonder
overleg op internationaal gebied
mogelijk is. De raderen van het
Europeesche bedrijfsleven zullen
in de naaste toekomst meer dan
ooit tevoren ineengrijpen en een
afzonderlijke oplossing van pro-
ductie- en arbeidsproblemen niet
zonder schade voor het Europee-
sche geheel mogelijk maken. Er
dient een juiste Europeesche ver-
deeling van de beschikbare ar-
beidskrachten in de afzonderlijke
takken van het bedrijfsleven te

Benutting van alle beschikbare
krachten is noodig

komen. De politiek van „vraag en
aanbod" der particuliere onder-
nemers op de nationale en inter-
nationale arbeidsmarkt dient voor
eens en voor altijd op te houden,
want juist deze politiek heeft tot
een chaos geleid. In vele landen
wordt, zulks reeds ingezien en
wordt dit kwaad dan ook bestreden
door de oprichting,van Arbeids-
bureau's en Bureau's voor Beroeps-
keuze. Aan deze Bureau's is een
grootsere taak gesteld. Zij toch
kunnen er veel toe bijdragen om
de beschikbare arbeidskrachten op
die plaatsen te brengen, waar deze
in het algemeen belang het meest
noodig zijn. Bij de beroepskeuze
dient men allereerst uit te gaan
van de persoonlijke eigenschappen
en antecedenten van de betrokken
arbeidskrachten, doch daarnaast
sterk rekening te houden met de"
eisenen van het bedrijfsleven. Door
juiste adviezen kan vooral bij de
jeugd zooveel worden bereikt en
voorkomen worden, dat in een be-
paald beroep teveel gegadigden
komen, terwijl in andere beroeps-
sectoren een tekort aan krachten

zou ontstaan. De werkloosheid in
vele deelen van Europa heeft er
de. laatste jaren toe geleid, dat de
klasse „beroepsloozen" schrikba-
rend is toegenomen. Dit mag in
geen geval gehandhaafd blijven.
Ook in de betrokken landen gaat
men zulks inzien. Het Fransche
blad „Temps" schreef dezer dagen
naar aanleiding van het werkloo-
zen vraagstuk in Frankrijk, dat
Frankrijk eigenlijk geen werkloo-
zenprobleem, doch wel een „be-
roepsloozen"-probleem kende. De
schrijver bedoelde hiermede, dat de
Fransche landbouw en industrie
terdege nog 'vele arbeidskrachten
gebruiken kan, doch behoefte heeft
aan vaklieden.

Het wordt door Dr. Syrup een
verblijdend verschijnsel genoemd,
dat tusschen de Europeesche sta-
ten allengs een nauwere samen-
werking wordt gezocht en deze zich
ook practisch uit in de oprichting
van opleidingsscholen, centrale
werkplaatsen, alsmede vakschoien
.der industrie. Op deze wijze zal de
fout, in vroeger jaren gemaakt,
spoedig gecorrigeerd kunnen wor-

den. Het bedrijfsleven zal zich nog
meer dan tevoren moeten gaan
intetfesseeren voor deze opleidings-
instituten en vandaar zijn arbeids-
krachten betrekken.

De meest ideale oplossing is
eigenlijk, dat de scholieren, zoodra
zij de school verlaten, door de be-
trokken instellingen opgevangen
worden en in een .bepaalde rich-
ting worden geleid. In Frankrijk
heeft men dit sinds kerten
tijd doorgevoerd door de benoe-
ming van beroepskeuze-commis-
sies, welke plaatselijk arbeiden en
waarbij de arbeidspsychologie een
woordje meespreekt.

Dergelijke commissies hebben
echter slechts nut, Indien zij be-
staan uit personen, die het be-
drijfsleven kennen en daarnaast
ook de arbeidsomstandigheden
door en door kennen.

De jonge arbeidskrachten dienen
er vooral van doordrongen te wor-
den, dat met hun persoonlijke
wenschen en gedachten tenvolle
rekening wordt gehouden, doch dat
anderzijds van hen verlangd
wordt, dat zij open oog hebben
voor de behoeften van het be-
drijfsleven. Arbeider, ondernemer
en overheid dienen hand in haryi
te staan bij de oplossing van al
deze sociale vraagstukken, welke
zoo beslissend zijn voor het leven
van den jongen arbeider eener-
zij ds, van het bedrijfsleven ander-
zijds en tezamen van de grootste
beteekenis zijn voor de Europee-
sche samenleving in haar geheel.

HET NEDERLANDSCH ARBEIDSFRONT
'Mei Nederlandsen Aröeidsfront vormt de door den

nierfwen staat erkende belichaming van de èéne arbeids-
gemeenschap des volles. HCT N.A.F omvat ajle Neder-
landsche werkers, met hoofd of hand. Werknemers of
werkgevers, kleine zelfstandigen en handwerkers beoefe-
nare» van vrije beroepen, mannen en vrouwen — ieder,
die tot het welzijn- van de Nederlandsche volksgemeen-
schap arbeid verricht, kan er deel van uitmaken en ,
gelijkelijk deelen in de rechten, die hem krachtens zijn
lidmaatschap toekomen.

Hefc Nederlandsen Arbeiclsfront heeft ten doel. den
Nederlandschen werkere levenszekerheid t<? verschaffen*
en arbeidsvreugde te doen smaken, zoodat zij zich van de
wieg tot het graf tn de volksgemeenKchnp geborgen weten.
Hierdoor zal tegelijkertijd de arbeidsproductiviteit ^tijgen
waardoor het belang der volksaemeenschap eveneens
gediend wordt

Het N.A.P biedt' zijn leden bijzonderen steun m nood-
gevallen werkloosheidsverzekering uHkeering bij huwe-
lijk (vrouwelijke leden) tubercuiose-ondevst.euninsen.
overlijdensiutkeering-, invalidHeits- en ouderdqmsonder-
steuning. rechtsbescherming én aleemeene sociale verzor-
ging ontspanning en ontwikkeling in en buiten het.
bedrijf

Bij de bestudeering van de tabel der bijdragen dient
men in aanmerking te nemen, dat:

Ie.-Categorieën van werkers, die niet bij de werklozen-
kas aangesloten behoeven te zijn. behoeven dezen toe-
slag niet te betalen.

I N V U L F O R M U L I E R
(Doorhalen waf niet bedoeld wordt.)

Gelieve mij

a. de gratis-brochures van het N.A.F, toe te zenden;
b. als lïd in te schrijven van het N.A.F.

man
Naam

vrouw
Voornamen

2e. Leden met kinderen wordt de volgende bijdrage-
verlagingen toegestaan:

bij 2—3 kinderen l bijdrageklasse lager,
bij 4—5 kinderen 2 bijdrageklassen lager,
bij 6—7 kinderen 3 bijdragekïassen lager.
bij meer dan 7 kinderen 4 bijdraseklassen lager.

De wekelijksche bijdrage is: ,
Klasse Weekloon Bijdrage, Toeslag

van—tot Werkloos-
heidskas

'-
-:§
i

Totaal

1
2
3
4.
5
6
7
8
9

10
11

• 12
13
14
15
16
17

J voor

/ ; e.-
., 601—,. 9-
„ 901—.. 12.
„1201— 15.-
„ 15.01—
..1801 —
„21 01 —
„2401 —
.y> 01—
.. 30 01—
.,3301 —
„36.01—
.42.01 —
..' 48 01 -
,5401 —
.. 72 01—
_9001 —

18.
21.-
24.
27
30
:«.
36
42.
48.-
54
72.
90.

102

invalide leden

ƒ 0.10
• „ 0 15
- ., 0.20
- .. 0.25
- .. 0.30
- ,. 0.35
• .. 0 40

,. 0 45
- .. 0.50
- , 0.55-
- , 0.60

.. 0 70
. „ 0.80

„ 1.—
- „ 1.2"
- . 1.50
- .. 1.80

ƒ 0.30 per

f 0.05
„0.10
... 0.15
„015
„ 0.20
„0.25
., 0.30
„0.35
„0.40
„0.45
„050
„0.50
„ 0.55
„ 0 7 0

- „0.80
1

Ü1.20

maand
Inschrijfgeld

/0.15
., 0.25
„ 0 35
„040
„050
., 0.60
., 0 70
„0.80
„ 0.90
»!.-
„ 1-10
,1.20
., 1.35
„1.70.
„2 —
„ 2.50
.3.-

ro.so

Woonplaats ....

Nader adres

.......

Geboren den ; te .X ,
Beroep

Werkzaam bij
.• -f

Ie . ....... g

Datum 1942.

Als brief op te zenden aan de afdeeling Propaganda van het Nederlandsch Arbeidsfront, P. C. Hooftstraat 180.
Amsterdam-Z.
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PIONIERS
van een nieuw arbeidsleven

,.Nou Kameraad, ik moet je eerlijk ver-"
tellen, dat ik 't niet precies wéét." Aldus
luidde het antwoord van een socialen
voorman op de vraag, wat hij als zoo-
danig precies dacht te doerO Dat open
antwoord stelde ons heelemaal niet te-
leur en wij schrokken er ook niet van.
Woudenberg heeft immers onlangs nog
tijdens eeru radiopraatje over den socia-
len voorman gezegd, dat deze, om zijn
taak goed ,te kunnen uitvoeren, van te-
voren door scholing bekend gemaakt
moet worden met de grondslagen der
problemen, welke rondom hem kunnen
rijzen.

Dat praatje hield Woudenberg naar
aanleiding van de aanstelling van deiv
eersten socialen voorman. Hoewel dit nog
maar kort geleden is, zijn er thans reeds
honderden sociale voormannen aange-
steld. En zij worden geschoold! Reeds
geruimen tijd komt wekelijks een 50-tal
sociale voormannen naar het N.A.P.-
Vormingsoord te Bentveld, ' waar 'deze
pioniers van een nieuw arbeidsleven
voor hun moeilijke, doch mooie taak ge-
schoold worden

Moeilijk, want niettegenstaande alle
tegenkanting, tvelke zij ongetwijfeld nog
zullen ondervindèn7~zullen zij. getrouw,
aan hun gemeenschappelijk ideaal, wat
werk en levenshouding betreft, als lich-
tend voorbeeld in de bedrijven mogten-
staan.

Moeilijkheden zijn er echter om over-
wonnen te worden en om dit te leeren
zijn deze voormannen naar Bentveld ge-
komen. Vooraanstaande en deskundige
figuren uit het bedrijfsleven houden le-
zingen en voordrachten over allerlei ar-
beidsvraagstukken. Uit de vragen, welke
aan 't eind van elk betoog gesteld wor-
den blijkt, dat de voormannen hun scho-
ling ernstig opvatten. Zij zijn gekomen
om iets „op te steken" en dit zoonoodig
straks in de praktijk tfte te passen.

Vijftig Nederlandsche werkers, uit alle
windstreken, zijn hier in kameraad-
schappelijken geest een week lang bij-
een. Daar is b.v. een forsche Fries, die
reeds 25 jaar werkzaam is in het zuivel-
bedrijf. Hij had zich nooit op politiek
terrein begeven, doch had altijd wel open
oog gehad voor de onrechtvaardigheden
om hem heen. Toen het N.V.V. gereor-
ganiseerd werd, besloot hij mede te wer-
ken en werd eenigen tijd geleden tot
socialen voorman benoemd. Natuurlijk
wordt hij wel een beetje scheef aange-
keken en voelt hij wel, dat er tusschen
zijn medewerkers nog niet voldoende"
vertrouwen in den nieuwen tijd heerscht,
maar hij zelf "geniet net vertrouwen én
van de directie èii van zijn medearbei-
ders en daarom denkt hij het wel klaar
te spelen.

Een werker uit een ijzergieterij in den
Achterhoek is een oude doorgewinterde
strijder voor het socialisme en daardoor
gevreesd bij den ondernemer, die bij de
benoeming tot socialen voorman van
dezen arbeider blijkbaar met angst aan
de voorbije periode van klassenstrijd en
alle onzalige gevolgen daarvan dacht.
Hij probeerde zelfs op puur democrati-
sche wijze zijn arbeiders een ..motie van
wantrouwen" tegen hun socialen voor-

man te doen uitspreken. Hij ving echter
bot, want 75 pet. der werkers schaarde
zich achter hun-voorman.
. „Wat-ie nog eigenlijk wou", had de on-
dernemer gevraagd. „Of-ie soms een
model-bedrijf zou maken".'Heel terecht
antwoordde onze sociale voorman, dat
daarvoor de hulp van bedrijfsleider en
personeel noodig is. Daarmee gat' hij
blijk zijn taak te verstaan; hij denkt het
best te zullen redden.

Uiteraard komt het neg al eens voor,
dat de sociale voormannen veel tegenwer-
king ondervinden van de zijde eter. onder-
nemers. Dit komt vooral in het Zuiden
voor, waar het' voorheen in vele bedrij-
ven gewoonte was, dat de arbeiders in
door den ondernemer aangewezen vak-
bonden georganiseerd waren.

Daar is een 'behanger en stoffeerder uu
Heerlen. Hoewel hij altijd georganiseerd
geweest is, voelde hij heel goed. f la t het
vakbondswezen niet ideaal was. Toen hij
tot socialen voorman van het N.A.F, be-
noemd werd, .lachten zijn medewerkers
hem hartelijk uit. „Maar thans reeds be-
ginnen zij er iets van te begrijpen", o klus
deze werker.

Ook het pad van een socialen voorman
uit een sigarenfabriek in Eindhoven gaat
niet .over rozen. Zijn bedrijfsleider pro-
beert, regelmatig moeilijkheden te ver-
oorzaken, maar hij voelt zich gesteund
door het N.A.F, en doet zijn best voor
zijn medewerkers iets te bereiken en hen
voor zijn ideaal te winnen.

Een ander geluid laat een bedrijfsleider
uit een Leidsche meubelfabriek hooren.
Zijn ondernemer komt zelf uit den wer-
kenden stand voort en voelt daardoor de
moeilijkheden ^an zijn medewerkers op
de juiste zwaarte aan.

* „Een droomorganisatie" noeirit deze
werker het N.A.F., d.w.z. een organisatie,
waarvan hij altijd gedroomd heeft. Hij
zag heel goed in, dat.rloor cie voormalige
verbrokkeling in de vakbeweging niets t-:
bereiken was. „Jullie weten- nog heel.
goed hoe het ging. Als we staakten gaf
eerst de Katholieke bond het op. d/in de
Protestantsche en tenslotte de neutrale
en aan 't einde waren we nog geen stap
vooruit gekomen-, terwijl én wij én de
baas een strop hadden."

Hij werd om vier uur benoemd, deze
werker en om vijf over vier had hij een
loongeschil, dat een jaar lang geharre-
war had veroorzaakt, op bevredigende
wijze opgelost. Hij • vindt, dat er met
nuchter verstand en kalm overleg ve-?I
te bereiken is. Daar heeft hij groot
gelijk in..

Aan het einde van den cursus vat
schoolleider Van Dijk in een slotwoord nog
eens de werkzaamheden van den socialen
voorman samen. Hij neemt geen • blad
voor den mond, deze schoolleider Hij
durf t „het kind bij den naam te noe-
men" en zijn betoog is. voornamelijk een
waarschuwing • aan de voormannen om
hun zware taak vooral niet te onder-
schatten.

Dan is de cursus ten einde en gaanrond
50 werkers weer terug naar hun bedrij-
ven, waar zij als sociale voorman van
het N.A.F, hun beste krachten moeten
inzetten als pioniers van een nieuw ar-
beidsleven.

1. Hier worden de sociale voormannen van liet N.A.F, geschoold
2. Zij vatten liuv scholing ernstig op. .
3 Geestelijk voedsel vormt den hooidscTiotel in Bentveld, maar het lichaam
iDOrclt niet, vergeten ....
4 daarvoor zorgen de kok en zijn trouwe heipsters.
5. Schoolleider Van Dijk spreekt een •pittiy .slotwoord.
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De oude Merwestad dommelde in het grauwe half-
donker van den vroegen morgen. Hooge schoorstee-
nen en gedrochtelijke gashouders, lompe pakhuizen
en hier en daar het teere profiel van 'n Schuchter
klokketorentje stonden vaag geteekend tegen traag
aanschuivend morgenlicht. .
^ Op de kade gloeide nog het groenige licht van
doelloos brandende straatlantaarns; spetterden nog t
wat verloren lichtvlekjes over de katatael-dansende

. golfjes van de rusteloos stroqme.nde rivier.
Langs de wit-gekopte meerpalen, waar een vloot

van groQte en kleine riviersleépers samenstroomde,
rumoerde het gerucht van den arbeid. In de nauwe
machinekamers rommelde dof gebonk van instor-'
tende kolenhoopen; rammelden haastig neergesmeten
stookijzers, en zwaaiden zwaar-gespierde knuisten,
mét rhythmisch beweeg, de zware kolenschoppen
naar de gapende vuurmuilen.

Hier en daar sisten met schor geweld dikke
dampwolken uit felblazende cylinderkranen of sis-
lluitende peilglazen. .

Op de dekken schuifelden de slaperige gestalten
van matrozen en stuurlui di^ hun staaldraden
klaarden, of lan^erig rondscharrelden bij bolders
of sleepbeetings. 'n Enkele sleepboot maakte zich
al los uit het kluwen: zwenkte af met hinderlijk
sissende' afblaaskranen; maalde dan halve kracht,
weg naar de verre ankerplaats waar drommen Rijn-
schepen, rij aan rij, aan de ver-uitgevierde ankers
stil te droomen lagen

Zwaar gebukt onder z'n volgepropten plunjezak,
sjouwde Klaas Bakker over de hobbelige keien van
de duistere Merwe-kaai. Even bleef hij staan om de
vierdubbele rij schoorsteenen en masten, boegsprie-
ten en ankerboomen te monstêTen. Hij zocht de
„Charon" waarmee hij dezen morgen voor het eerst
zou uitvaren.

Klaas was niet blij met de ,,Charon". Hij wist
dat de prauw oud en gammel was; gammel gevaren
op duizend en één jakkerende tochten van Rotter-
dam naar Mannheim heen en terug heen
en weer jaar uit, jaar in En hij wist dat de
vorige machinist van boord geschopt was wegens
verregaande verwaarloozing van z'n boeltje, 't Kon
fraai worden. Enfin, Klaas zou wel zien wat 'er van
te maken was. Zijn vorige boot was ook al zoo'n
vliegend cirpus toen hij aan boord kwam; 'n kar die
van narigheid uit elkaar viel. en 'n stoomketel die
lekte als 'n vergietteil. Maar hij had het zaakje toch
weer gesjord gekregen. Kon je tenminste weer 'n
kom koffie op de tafel zetten, zonder dat ie leeg-
tjoempte door 't gestomp van de kar

De „Charon"? O wacht, daar lag het kreng. Bak-
ker behoefde niet op het naambord te zien of hij
terecht was. Zeker, elke Rijnsleeper heeft 'n naam-
bordje voor aan Oen steven, maar daarrkijken
alleen de lui aan den wal naar. 'n Man van de Rijn-
va.art kijkt naar het schip zelf; den"kop, den mast,
stuurstelling, de davits; en_hij weet precies welka
prauw hij voor heeft.

.„Charon"? Twee veiligheidsspelden' in z'n neus,
en 'n gele zweer in de pijp. Daar leit ie!

Klaas mikte z'n plunjezak naar beneden op het
keteld^k, vlak naast dé voeten van den matroos, die
voor de kleine kombuis met 'n koffiepot stond te
knoeien. De jongen zette z'n pot neer en begon aan
den plunjezak te hfjschen

„La'legge!" commandeerde Klaas, ,,'k zal m'n eige-
vuil wel o'pruime!'" Hij klauterde .de \ladder af naar
het dek en.stapte gelijk naar het luikrooster, waar
beneden de stoker .z'n volle kolenschoppen' in de
vuren zwaaide. Even keek hij in het ijzeren kastje '
vlak.voor de stuurstelling, om den stoomdruk af te
lezen. „Dat pestding werkt tenminste nog", mop-
perde Klaas. „Net wat we noodig hebbe!" Hij had
'n hekel aan listig verborgen mano-meters die énkel
maar voor privé-gebruik van den kapitein bestemd
waren. Er waren van die kapiteins die eeuwig
Enfin dat kwam wel goed. Hij zou eerst z'n
plunjezak in het achterflnder mikken: en dan op
de plaat gaan kijken. Kon ie zóó z'n boeltje-'weer

In dit nummer begint het vervolgverhaal „De
Lastdrager" door Bas Bouwman. Het~speelt zich
af in arbeiderskringen en in het 'bijzonder is het
een verhaal rond ome binnenschippers. De scJirij-
ver is geen onbekende voor onze lezers — de op-
merkzame lezer zal zeker verwantschap vermoe-
den tusschen 'hem en den schrijver van onze 'ra-
briek „Werkers van onzen tijd". Hij- had nog
een -stapje verder mogen gaan, want de schrijver
'van deze rubriek — die in korten tijd een zeer
graag en veel gelezen rubriek werd -r- is dezelfde
als Bas Bouwman.

Een vervolgverhaal van dezen fijnen opmerker,
we kunnen ervan overtuigd zijn dat het een ver-
volgverhaal zal zijn waar de vonken van af spatten.
Een verhaal met bloedwarme figuren. Een verhaal
dat niets kmist?natigs heeft, geen foto is, maar
leeft. Wij twijfelen er niet aan, of dit vervolgver-
haal zal een van de vele redenen ziin, dat men.
iedere weeK weer zoo verlangend naar „Arbeid" uit-
ziet!

inpakken als 't niet beviel
De stoker leunde even op de schop, en keek wan-

trouwend naar den nieuwen machinist die het ijze-
ren trapje afdaalde

„Moge......!"
„Mojjen meester ! "
Hij had al zooiets gehoord over den"" nieuwen

machinist.
• ,,'n Ellendelaar" had 'n stoker gezegd, die gister-

avond bij Zwarte Mie zat te bieren. „Poetse dajje
't lazerus krijgt, en stoke dajje tong op je vessie
hangt! Lekker azzie - zoo'n stuk geraamte 'aan
boord krijgt!"

Maar misschien viel 't wel mee. Hij had tenminste
ook nog d'r bij verteld dat ze op 't kantoor niet
aan de cente hoefde te pulleke, want dat meester
Bakker direct aan de bel hing, als 't zaakje niet
klopte Daar had ie al bonje genoeg over ge-
had

„Piano-an maar!" begon Klaas, toen hij even
rond gekeken had. „Laat 'm maar niet afblaze, we
hebbe nog wel effe*fce tijd. Ben je al lang aan
boord hier?"

„Vanmorge voor 't eerst, 'k Heb op de ,,Achilles"_
gevare!"

..Zoo op de .jAchilles"? Nou, dan zal je 't hier
ook wel klare ! Ga maar effe stoom bijzette! De
hoofd-afsluiter weet je te zitte ? Goed, ga maar
open draaien !

Klaas wachtte tot de stoom in de leidingen te
blazen begon en haalde dan het haiidle' van de
smoorklep over om stoom in de cylinders te blazen,
't Zag er maar bedenkelijk uit, vond Klaas. De stop-
bus van de smoorklep sproeide 'n straaltje ~water,
dan blies de stoom, met nijdig gesputter, de ruimte
in. „Om te beginne !" Hij vischte 'n vieze steek-
SleUtel van de werkbank en begon de moeren van
de stopbus om beurten aan te draaien, 't Haalde
weinig uit; het ding bleef doorblazeri. „Vooruit!"
besliste de meester. D'r zal nog wel meer voor den
dag komen. Net wat 'k dacht!" „Hoogedruk-stopbus
ook al zoo lek as 'n zeef Lagedruk van 't
zelfde 'n Lekke flens in de stoomleiding Toe
maar buitje !!"

Hij werkte 'n half uur om de grootste stoomlekken.
wat af te/dichten, en klauterde.dan. natbezweet,
naar boven waar de kapitein nieuwsgierig door het
rooster te gluren stond.

..Móge Bakker! Je ben nog niet klaar zeker? We
hadde al motte'vare !"

Klaas voelde de drift opkriebelen. Wat 'n gezegde:
We h'adde al motte vare! 'De lazerbol! Had et zelf
verslapen, en trachtte nu handig' de schuld van
de vertraging op den machinist af te schuiven! 'n
Handige vent, dien ouwe !

„Ik ben d'r al "n uur klaar voor!" loog Klaas.
„Vare maar as je zoo'n haast heb !"

Hij bemerkte met 'n lichte bevreemding dat hij
den Kapitein niet mocht. Waarom? Ze kenden el-
kaar slechts van aanzien en, behalve de simpele
woorden van zpo-even, hadden ze zoo goed als nooit
met elkaar gesproken. Klaas werd wrevelig bij de
gedachte dat ie den man wellicht verkeerd beoor-
deelde, en wat al te haastig 'n conclusie trok uit 'nl
enkele opmerking. Had ie daarvoor zooveel men-
schenkennis opgedaan om iemand maar klakkeloos
te veroordeelen die zoo eens even in z'n vaarwater
kwam?

,.Ga in den hoek staan, en schaam je, Klaas!"
gromde de machinist, toen hij weer het trapje af-
daalde.

„Langzaam vooruit, meester!" Het was de stem.
van Henk, den stuurman, die z'n commando door de
spreekbuis toeterde.

„Langzaam vooruit!" herhaalde Klaas, en trok
met elke hand een handle over, één van de smoor-
klep, en één van de injectiekraan. Hij schrok van
het geweld, waarmee de V-vormige machine z'n
eerste -omwentelingen begon. „Potverkokende-
gloeiende ! Wat gaat zoo'n kar tekeer! Instinct-
matig kneep hij den stoomtoevoer wat af. Dat was
geen werk om met zoo'n mirakel den Rijn op te gaan.
't Leek wel 'n gekkenhuis - Koeng koeng
koeng bong! Dalik de stukken voor je kop, en
'n boodschappie naar 't doóiefonds ,,Hé Dinges.
kijk es uit! Slaat 'm effe dicht as et spaak loopt!"

Hij rende naar boven om met den kapitein te
overleggen. „Zeg kap', draai effe bij! We kenrfen
toch zóó niét vare!"

De kapitein stond tegen de koelkast geleund en
keek grijnzend naar de wegzwenkende kade, waar
het eerste zonlicht 'n gouden gloed penseelde langs
gevels en boomkruifien

„M'n vorige machinist kon d'r wél mee varen, en
die was altijd op trjd ook !" Hij ging naar de
stuurkasl^, en liet onnoodig lang de stoomfluit
gillen.

De kade zwenkte weer bij.
v

Contract en contact.
Bart van der Vaart drukte z'n bolhoedje wat meer

naar stuurboord, en laveerde de Voorstraat over in
de richting van het waterpoortje waar hij 'n be-
scheiden kantoortje had ingericht.

Bart was in 'n blommige stemming. Meestal had
ie 's morgens vroeg al de dampjes in. Laat naar bed,
en vroeg op. Veel herrie aan z'n hoofd en -'n hoop
zorg over . z'n drie sleepbooten die, in hoog tempo,
den Rijn op en afjakkerden. Althans, dat behoorden
te doen. 't Waren dure kostgangers, die sleepbooten.
Echte kolenvreters en oliezuipers. Maar ja, ze ver-
dienden d'r kostje, en nog 'n krabbelt j e overgeld
om de hypotheken af te betalen.

In den goeien ouwen tijd had ie 'n krijthakkertje •
gekocht van 'n paardekracht of tien, om met dag
en nacht ploeteren z'n lekje boven water te varen.
't Was beulen geweest, maar toentertijd was er
voor 'n flinken vent nog wat te bereiken. Je kop
onder de bluschkraan om wakkerste blijv&n, en 'n
borrel op z'n tijd om het zaakje gaande te houden.
Moest je tegenwoordig om komen. Je had er, ver-
dorie, al op de vaart met 'n blauwe knoop op d'r
jasje, en 'n stik-staande-boord om d'r nek als ze
naar den wal gingen. En werken? Staken, dat kon-
den ze. Tien uren nachtrust .afpersen van 'n arm.
reedertje dat niet wist hoe de endjes aan elkaar
te prutsen. En vrije «dagen niet te vergeten. Op den
dag van aankomst werd geen nieuwe sleep meer
aangemaakt. Lag me daar zoo'n kapitaal van 'n
boot 'n vollen dag aan den ketting te knagen. En dan
die concurrentie. Iemand met 'n eigen bootje had
maling aan nachtrust en dag van aankomst. Die
harkte door, en vrat de kaas van je brood omdat
je, als groote reeder zijnde, met handen en voeten
gebonden zat aan contracten en overeenkomsten
met het varende personeel. Naar den bliksem ging je
op zoo'n manier.

Maar allee, heden niet getreurd, 't Leven begon
makkelijker te worden, 't Was altijd krabbefi en
bijten geweest om aan behoorlijk sleepwerk te ko-
men. Hier 'n tientje, en daar 'n kistje sigaren voor
den sleep-ag,ent, en 'n klusje kolen voor den scheeps-
bevrachter. Én 'n paar knaken voor de kapiteins om
's avonds 'n uurtje/door te harken als de dag van
aankomst 'n beetje onvoordeelig uit dreigde te
vallen

Maar vandaag geen narigheid asteblieft. 'n Pracht
veln een contrakkie afgesloten met de Hamco, om
scheepjes h'een en weer naar de Ruhr t£ sleepen.
Sleepie op, sleepie af, pantoffeltjes bij de kachel, en
kolen voor inkoopsprijs. Nog iemand wat op of aan-te
merken? Niemand? Dan gaan we effe de post door-
kijken en strakkies bij Zwarte Mie 'n ouwe klare
de kop afbijte. Niemand tegen? Keleertie meneertie
wat 'n weertie!

Hij rammelde met z'n sleutelbos voor de deur van
het kantoortje; verstarde danv in heftigen schrik
voor het schorre geluid van 'n gillende stoomfluit.
De „Charon"! Kristenziele! wat doet die hier voor
de wal? Die had al haast in Tiel moeten zitten met
z'n sleep. Als die maar geen malheur aan den ketel
had ,

(Wordt vervolgd)



Toen de „bond" in het N.A.F.
opging, werd besloten, het „Ge-
bouwenfonds", een van oudsher
bestaand onderling potje van
de leden der plaatselijke af dee-
ling, dat geen deel uitmaak-
te van het bondsvermogen,
onderling te verdeelen. Zij
deden dat reusachtig. Zoo reus-
achtfg. dat zij Klaas Oud, Piet
Brom en Jan Doof, drie oude
leden, die, als veteranen van
tezamen meer dan twee eeuwen
oud, reeds sinds lang van ver-
dere betaling waren vrijgesteld,
maar „vergaten".

Waarom? Omdat die drie
oudjes straf, ernstig straf ver-
diend hadden!

Of kwam het somstepas.dat
zij, die daar in het tehuis voor
ouden van dagen oogenschijn-
lijk zoo rustigjes hun laat-
ste levensjaren sleten, zich
zoo nu en dan vermaten, een
goed wcord voor den „nieu-
wen tijd" over te hebben? Na-
tuurlijk niet! Waa cp dsn ook
overeengekomen werd, dat deze
drie mannetjes van respectie-
velijk 73, 75 en 77 jaren oud,
niet beter gestraft konden wor-
den, dan door ze te treffen op
hun -- althans naar het per-
soonlijke oordeel der heeren
gelduitdeelers — gevoeligste
punt, in hun portemonnaie
namelijk. Ze zooden ze wel eens
leeren, deze gevaarlijke leden
der „vijfde kolonne", die nu
nog met woorden, maar straks,
wie weet, ook met daden de
zoete rust wel eens konden
gaan verstoren.

Maar Klaas, Piet en Jan, die
mochten dan al stokoud zijn,
aftandsch waren zij voor den
drommel nog niet! En niet zoo-
dra kregen zij in de gaten wat
voor een spelletje er met hen
werd gespeeld, of zij besloten
de kwestie eens met hun voor-
malige bestuurders te bespre-
ken. Tenminste, dat was hun
plan. Want niet zoodra hadden
zij het doel van hun komst uit-
eengezet, of daar ging het van-
dik-hout-zaagt-men-planken en

•gebruikten de heeren, die in de
jaren, dat zij deftig achter 'de
groene tafel zetelden, over een
schier voorbeeldige woordkeuze
wisten te beschikken, uitdruk-
kingen, die de oude mannetjes,
zoo zij ze al ooit gekend had-
den, dan toch reeds lang ver-
geten waren en waarbij het
woord „ploert" nog tot de meest
gekuischte vormen behoorde. En
toen zij, aldus afgescheept, .in
arren moede verklaarden zich
dan tot het Nederlandsche Ar-
beids Front te zullen wenden,
ontvingen zij tenslotte den kos-
teloozen raad „nooit naar hun
„vijanden" te gaan".

Met de lichtzinnigheid, welke
ouden mannen nu eenmaal
eigen is, besloten zij, dit uit de
volheid des harten gegeven ad-
vies in den wütd te slaan en
zoo legden zij hun zaak aan
het Nederlandsche Arbeids Front
voor. Alwaar, nadat een ver-
geefsche poging was gedaan om
met het voormalige plaatselijke
bondsbestuur in contact te ko-
men, „hoogere machten" in het
geweer geroepen werden. En
toen op 30 Juli de oude vrien-
den eens kwamen hooren, hoe
het er nu mee stond — het
eeuwige leven hadden zij im-
mers ook niet — -ging het met
volle kracht vooruit! Door den
plaatselijken Nederlandsche Ar-
beids Front-leider was het
hoofdbestuur van de betrokken
organisatie op de' hoogte ge-
bracht en onmiddellijk werd
daar nagegaan, op welke uitkee-
ringen Klaas Oud, Piet Brom
en Jan Doof nog recht hadden
zoodat , reeds op 4 Augustus
respectievelijk zeven, twaalf en
vijftien gulden, vergezeld van
een toepasselijk woord, aan
onzen „oudstrijders" werden
uitbetaald!

Die nu — en dat er méér
komen, die het door hebben,
daar zullen potdorie, die drie
oude mannetjes, wel voor zor-
gen — heel goed weten, wie
wél'en wie niet hun „vijanden"
zijn S. S.
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Hei cultureele werk, van Vreugde en Arbeid

in het komende winterseizoen
'BELANGRIJKE CURSUSSEN IN HET VOORUITZICHT

5-,,.,,,

De hoofdafdeeling Vreugde en Arbeid van het Neder-
landsche Arbeidsfront zit niet stil. De leider van deze
afdeeling, J. A. v. d. W9rken, heeft met zijn staf voor het
komende winterseizoen een programma samengesteld, dat
Klinkt als een klok Niet alleen voor ontspanning is daarbij
gezorgd. Een belangrijke plaats is tevens ingeruimd aan
de algemeene ontwikkeling.

„Vreugde en Arbeid" heeft zich ten doel gesteld het peil
van kennen en kunnen van de Nederlandsche werkers te
verhoogen, en hun geestelijk bezit te vermeerderen.

Hiertoe zullen verschillende cursussen in het leven
.worden geroepen. In de eerste plaats zal door geheel
Nederland worden overgegaan tgt de oprichting van
avondscholen voor volwassenen, zoowel in de steden en
ook, naar gelang hiervoor ambitie blijkt te bestaan op het
platteland. De bedoeling van deze avondscholen is het
„ophalen" van de op de lagere school opgedane kennis,
onder leiding van bevoegde krachten. Gedacht wordt hier-
bij aan een deelname van tenminste 15 personen per
cursus.

Voor hen die deelnemen, zullen twee vakken verplicht
worden* gesteld, terwijl bovendien nog twee vakken aan
de keus van de deelnemers worden overgelaten. Verplicht
zijn Nederlandsche taal en vervolgens wat we zouden kun-
nen samenvatten onder het begrip „kennis van land en
volk", namelijk geschiedenis, aardrijkskunde, heemkunde.

Hierbij zal, zonder tot vakstudie te komen (wat niet op
het terrein van Vreugde en Arbeid ligt), speciale aan-
dacht worden geschonken aan de in Nederland uitge-
oefende beroepen. De vakken naar keuze zijn rekenen en
handschriftverbetering, waarvoor zeker de noodige animo
zal bestaan.

Wanneer we hier van „scholieren" spreken, is dit eigen-
lijk niet geheel in overeenstemming met datgene waf
„Vreugde en Arbeid" zich voorstelt. In de eerste plaats
zal de verhouding tusschen de leerkrachten en de leer-
lingen een vrijer en kameraadschappelrjker karakter dra-
gen dan op „scholen" in de eigenlijke beteekenis mogelijk
is. Dit vrije karakter zal ook tot uitdrukking komen door
het feit, dat de lessen niet klassikaal doch individueel
gegeven zullen worden.

En verder zullen schoolbanken volgens den wensch van
den leider van „Vreugde en Arbeid" taboe zijn, en ver-
vangen worden door meer behagelijke tafels en stoelen,
opdat volwassenen zich geheel „thuis" zullen gevoelen.

Dit geldt zoowel wat de jongeren, als de meer bejaarder
leerlingen betreft. Het is namelijk de wensch van „Vreugde
en Arbeid" dat ook „de jongeren" onder de volwassenen
zich bij deelname niet onbetuigd zullen laten. Terloops
merken wij hierbij op, dat het in de bedoeling ligt om
deze scholen ook een plaats te geven in de groote be-
drijven.

Een belangrijk punt bij dit alles vormen natuurlijk de
kosten; deze zullen voor N.A.F.-leden ƒ4.— per cursus
bedragen, voor niet-leden ƒ 6.—, wat gelet op het feit,
dat van l October tot eind April èèn keer twee uur per
week les wordt gegeven, niet anders dan laag te noemen
is.

Van het verschuldigde cursusgeld zal bij inschrijving

door N.AJF.-leden ƒ1.50 voldaan moeten woraen,-. orj de
eerste les ƒ 1.— en vervolgens ƒ 0.15 per les tot het volle
bedrag is voldaan, wat na 10 lessen bereikt zal zijn Niet-
leden betalen naar verhouding tot het totaal verschul-
digde bedrag op dezelfde wijzei Hierdoor is zeker bereikt,
dat niemand van deelneming op grond van geldelijke
bezwaren hoeft af te zien.

Vormen .deze „herhalingscursussen" een belangrijk punt
op het programma van „Vreugde en Arbeid", de werk-
zaamheden zijn hiermede niet ten einde. Er behoeft geen.
twijfel over te bestaan, dat het beheerschen van Euro-
peesche talen voor de Nederlandsche werkers in de naaste
toekomst van groot belang zal blijken te zijn.

Om deze reden zal „Vreugde en Arbeid" pp het gebied
van de cultureele ontwikkeling ook op dit terrein zija
werkzaamheden richten. In de eerste plaats komen uiter-
aard Fransch, Duitsch en Engelsch in aanmerking, voor
welke talen in alle provinciale hoofdsteden en verder in
de plaatsen Leiden, Delft, Dordrecht, Eindhoven, Tilburg,
Heerlen, Sittard, Nijmegen, Breda, Amersfoort, Hilversum,
Zutphen, Enschede, Hengelo en Almelo, cursussen in het
leven worden geroepen. Spaansch en Itallaansch zullen
althans voorloopig beperkt blijven tot Amsterdam, Haar-
lem, Utrecht, Den Haag en Rotterdam, wat zeker niet
zeggen wil, dat dit in de toekomst niet tot andere plaatsen
kan worden uitgebreid. De aandacht zal tevens geschon-
ken' worden aan bijzondere belangen die op dit punt in
bepaalde plaatsen blijken te bestaan. Zoo zal in Zuidwoide
gelegenheid worden gegeven een cursus Duitsch te volgen
en zullen de Harlingers zich onder leiding van „Vreugde
en Arbeid" in de Engelsche taal kunnen bekwamen.

Om het ieder mogelijk te maken aan deze cursussen
deel te nemen zijn ook hier de kosten zoo laag mogelijk
gehouden.

N.A.F.-leden betalen ƒ 5.50, niet-N.A.F.-leden ƒ 8.— per
cursus. De wijze van betaling komt eveneens overeen met
die voor den herhalingscursus voor volwassenen. Zoo wordt
door N.A.F.-leden bij inschrijving ƒ 1.50, bij de eerste les
ƒ 1.— en vervolgens IQ x f 0.30 betaald. Niet-N.A.F.-leden
betalen aan inschrijfgeld ƒ2.50, vervolgens f 1.50 bij de
eerste les en daarna 10 x f 0.40.

Heeft „Vreugde en Arbeid" met de bovengenoemde taal-
cursussen reeds-een belangrijke taak op zich genomen, oofc
op ander gebied zal het belang van de werkers worden
gediend.

In de voornaamste plaatsen zullen E.HJB.O.-cursussen
\vorden opgericht, terwijl bij voldoende deelname de moge-
lijkheid bestaat, dat ook naai- en knipcursussen en kook-
cursussen in het leven worden geroepen.

Tenslotte zal de, het vorig jaar aangevangen, cursus
Vestigingswet kleinbedrijf in de plaatsen waar deze cur-
sussen In het vorig winterseizoen werden gegeven, worden
voortgezet.

Wie het programma nog eens overziet, kan niet anders
zeggen, dan dat het veel tieloften inhoudt.

Of die beloften in vervulling zullen gaan zal mede af-
hangen van de ambitie waarmede de werkers van de hun
door de hoofdafdeeling „Vreugde en Arbeid" van het
Nederlandsche ArbeHsfront geschonken mogelijkheden
gebruik zullen maken.
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1. Willem Jansen en zijn gezin kafnt na een reis van bijna vijf
uur in „Morgenrood" aan.

t. ,£al het, weer goed blijven?"
3. Zoo'n dag buiten maakt hongerig — de bedrijfsleider van

„Morgenrood", de heer Schippers heelt daarop gerekend.
4. Overzicht van de gezellige eetzaal.

•

' e man Willem Jansen is van-
morgen! in alle vroegte opge-
staan, omdat hij het dag wilde
zien worden.

Zeker, hij heeft dat meer
zien gebeuren, lederen dag wel-
haast, als hij zich naar zijn
fabriek spoedde ^door ochtend-

stille straten met slechts een enkelen vroegen
melkboer of een van zijn ook al voortjakke-
rende arbeidskameraden.

Maar was de geboorte van den nieuwen dag
dan een heerlijk wonder? Was je 'er blij om,
of mokte je al toen je je eerste been buiten
bed zette en vervloekte je den nieuwen dag ai
niet als je je oogen nog maar net geopend had?

Heeft hij, de fabrieksarbeider Willem Jansen,
ooit gedacht, dat hij uit eigen beweging zoo
vroeg zqu opstaan, niet daartoe gedwongen
door een onverbiddelijken, kouden ratel van
den wekker of veraf door den" metalen roep
van de fatariekssirene?

En nu, in alle- vroegte beent hij voort langs
mulle zandwegen, omdat hij het dag wil zien
worden, omdat hij het morgenrood wil zien.

Over de bosschen en velden blauwt de och-
tendnevel en spreidt een gordijn voor gindsche
naaldbosschen, over de weiden en geeft zoo
de koebeesten iets onwezenlijks, verdoezelt de
verten en' maakt van dezen morgen een schil-
9erij in gnjs.

Voort gaat Willem Jansen en neemt dit
alles begeerig in zich op.

Hoera voor dezen dag!
Hoera voor dezen morgen! _
Waarop hij vrij kan gaan waar hij wil.
Heeft hij dat ooit zoo gehad? Werd hij ooit

gewekt door een loeiende koe, bijna vlak onder
zijn venster, roepend om den melker? Dat
was goed voor boeken, dat beleefde je. immers
als fabrieksarbeider nooit! Ja, hij heeft hier
wel naar verlangd. Zóó erg, dat hij soms al
tevreden was met de gedachten aan zulke
heerlijke dagen als deze.

En vandaag loopt hij langs die gedroomde
landweggetjes, waarlangs een wand van ge-
rijpt graan oprijst. En niet alleen hij geniet
van dit alles, want zoo voortgaand weet hij
zijn vrouw eh vier kinderen slapende m de
frissche kamertjes — die alle aparte wóninkjes
zijn - - van het vacantieoord „Morgenrood".

Hoe ver is nu de stad, hoe ver de fabriek!
Nooit ging hij met vacantie uit de stad. Ja,
één keer is hij met z'n jongens per boot naar
Velsen gevaren. Op de vreugde van dien tocht
hebben zij jaren moeten teren^ omdat zelfs
dat niet meer kon....

Zoo werden zijn vacanties martelingen om
het doelloos rondgaan over brandend asphalt;
om de drukte der straten, die hem opjoeg en
hem zijn hoog noodige rust niet kon geven.
Maar ook en vooral omdat hij het schier
vreugdelooze leven van zijn vrouw zag, die-den
heelen dag in het bekrompen woninkje met de
vier kleinen rondsloofde, die geen oogenblik
aan zitten toekwam, die trap-op trap-af jak-
kerde en die niet verder kwam dan de rij
voor den groentewinkel....

Zoo haatte hij zijn vacan-tie, omdat hij de
armoede zag, zijn armoede en de smalle, gore
gezichtjes van zijn kinderen.

Ver weg, mijlen ver, daar moest heide zijn
en bosch, daar moest je kunnen loopen
waar je wilde, daar moest je uren kunnen
wandelen zonder iemand tegen te komen, daar
moesten je vrouw en de jongens kleur op hun

))"• .'' Iti Oisterwijk staat, temidden van
„Morgenrood", dat geëxploiteerd wordt
Troelstra-Oord te Egmond aan Zee. D«
eigen kosten — die zeer lE^ag gehouden
van het N.A.F. Jaarlijks stelt het N -A
som van ƒ 10.000 beschikbaar, waarvoor
Oisterwijk of in Beekbergen kunnen
kozen en komen uit alle mogelijke.
vanwege zijn leeftijd, een ander
gezondheidsredenen ,enz. Wij brachten
kennis maakten met Willem Jansen, l
nooit in zijn vacantie naar buiten
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leven zelfs mooi gaan vinden.
.Maar ver weg, mijlen ver. . . .
Daar komt geen fabrieksarbeider met /

kinderen en een weekloon van ƒ 24.—. &
droom je alleen van, als je tenminste niet
moe was om zelfs dat te kunnen doen. '̂
deloos kon je daar onder worden, je zou *
willen loopen. Wég van de armoede, van
fabriek, van de verbandmachine, die het s!

in je longen perste, wég van de
harde stad.

Maar je werd vastgehouden door wel
zend gekromde vingers die samen
Dwang en Sleur heetten en die je
om je eigen machteloosheid en armoede
te zien. En na zoo'n vacantie keerde je
onder de fabriekspoorten en nam je nio1

loozer dan ooit je plaats aan de ~mac
weer in. Een jaar lang zou je daar weer si
Dag-Jn dag-uit, jaar na jaar, tot je óp
en niet meer kon.

En 's avonds kwam je thuis en viel je d _
moe op je stoel terug, te moe en te lustd(lJiü\Vcle
om nog met de kinderen te gaan spelen
moe om gezellig voor je vrouw te zijn
eenige uren dat ze het dan gezellig kon heb'

Zoo was je leven grauw, en zonder ui
een sleur, die nooit onderbroken werd
ook maar hefkleinste pretje.

En nu stapt hij voort in den-jongen rno:
en ziet de zon boven de boomen komen,
hoe haar eerste stralen den brand zettefl
de stalramen van een boerderij.

De dag1 ontwaakt en hoera voor dezen
die schoon gaat worden én warm naar
lijkt. Warm als gisteren, toen de wit-gloeté
zon het wonder, verrichtte hen rood
branden. En hij ziet de verhitte, roodgeb:
de snuitjes van zijn kinderen afsteken V
de propere hagelwitte kussens. Hij heeft
gelukkige gezicht van zijn vrouw gezien
is ontroerd naar buiten geloopen en heef t c

gezucht omdat het leven zoo onverC*
schoon kan zijn en een mensch tot huilenS'
dankbaar, omdat hij het stille geluk V
oogen van zijn vrouw gezien heeft. Oogefl
al zoo lang moe geworden waren en %v
geen levensvreugde meer blonk.

Maar ook over hem is het wonder geh
— hij heeft zich eensklaps weer jong en s

geweten, krachtig genoeg om allen tegenSl
vah de -Wereld aan te kunnen en te verze'
Hij was zoo oud toch niet! De armoede
hem geknauwd? Maar op den drempel
zijn Gisterwijksche slaapkamer heeft ld
van zich afgeschud. Straks zal hij weei
achter z'n machine, nu niet met te
maar dankbaar en strijdvaardig.

Strijdvaardig, om de idee van het A
front ook irr'zijn fabriek uitjte dragen.

L»'



st

w
pe *

van b'
wordt
!ee.
ouden
et N.A
.arvoi
men
jke . b*

va

nsen,
en w»»

f

je zelf

eïl vennen, het prachtige vacantiehüis
Arbeidsfront ter vervanging van het
n het N.A.F, kunnen hier komen voor

°' • — daartoe uitverkoren — op kosten
cz-e Z-S- „vacantiegebouwen" n.l. een

geheel gratis hun vacantie of in
Deze menschen zijn willekeurig ge-
een valt dit buitenkansje ten deel

it
l^ere prestaties, weer een ander om

'.' bezoek aan „Morgenrood", waar we
^ksarbeider met vier kinderen, die nog
M.

in
ntfe l^e

:n en

met ,V'.—: DS
;e niet

wel
Armo'
dwonl
oede
e je i
e mo
mac

eer sta
e óp

l je di
lustel'

spelen.
: zijn,
in heb'
r uitzi'
/erd

zijn arbeidskameraden dit geluk ten deel
Vallen. Nog meer zal hij een steun zijn

r die weifelende kameraden, nog meer zal
? Voor hun belangen op de bres staan.
" zeker zal zrjii levensvreugde overvonken
2lJn kameraden, die nog niet konden gaan.

,„ ,..- * vele uren sporen bereikt men Oisterwijk.
ieii. J*1 ,.eri zoovele uren scheiden twee werelden:

zou * "i 6ej akker en de landelijke rust.1
,, van r*11 gemoedelijke stationschef wijst hoe ge

het s' ,et gaan. Morgenrood? Een half uur loopen.
naaïf?i:aot...."

H8 gaat men recht door, slaat men linksaf
gaat men vervolgens rechts af. Als men een
artier geloopen heeft, dan is er een bank
Öaarop twee oudjes.

^oi'èenrood? „Joawel, ge gaot "
er-' Langs mulle zandwegen. Waarom zet
vacantieoorden ook zoo ver van het

i at blijkt z'n voordeel te hebben — een
el dat je natuurlijk al lang wel ver-

^öde, maar dat je nie*t wilde erkennen toen
de hitte langs de mulle paadjes voort-
e. Want als we moe in den tuin — geen

tuintje, maar een wijd brok natuur
een hekje van de zich in vrijheid bevin-

le natuur gescheiden — zijn neergevallen
js er rond ons de landelijke avondrust,

JJhts verstoord door muggengegons, gekwaak
kikkers in een ven en het schrille geslis

• een boer die zijn zeis wet.
e maken kennis, zien de tevreden gezich-
ten het wonder van gezichten waaruit
leven geweken seheen, die maskers ge-

oen waren en die je nu gezond en wel
l ̂ «lachen.

len tenslotte — want hij kwam juist inet
aanhang uit het bosch terug — het stra-

*c gezicht van Willem Jansen, en dat van
Vrouw dat vroeg oud dreigde te worden

2e niet eindelijk haar portie levensvreugde
regen zou hebben.
ft nieii spreekt met die menschen en men

f
rt achter hun woorden de blijheid zin-

c
 e^. omdat ze nu wérkelijk eens met vacan-

^2l^n, weg uit hun dagelijksche gedoe. Om-
,j 2e ?.oo dankbaar zijn, dat dit kan gebeu-

fOn ze Praten en praten, alsof het aantal
(hff6*1 hun dankl3aarheid zou uitdrüKken,
il0e Ü. je bij den eersten zin al kon hooren
1 ^ j-^lij en gelukkig men hier wel is.
*j eêeen die nog nooit met vacantiï is ge-
L st weet niet wat het is, een week zonder

^n door té brengen." Daar komen de ge-
-sken die we 's avonds in de.ruime eetzaal
'f;11 op neer.

£ Vind het fijn, dat ik je kan vertellen
c *e het hier hebben" zegt Willem Jansen.
j(j .^an ook ik propaganda maken voor ons

^'ösi'ront. Zet den naam van mijn fabriek
Sei'Ust bij en stuur me dan wat kranten
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dan kunnen mijn kameraden zien, dat ik geen
woord "te veel gezegd heb. Dan aal ik \K'K n:en
voor het Arbeidsfront kunnen winnen, oprlat
niet een paar werkers zoo'n heerlijke vacantie
kunnen doorbrengen ajs wij hier op „Morgen-
rood", maar dat iedere Nederlandsche werker
zoó'n rustperiode krijgt!"

Dat is de toon. van hun gesprekken. Dank-
baar en kanieraaclsckappelijk.

Nu is men zelf vroeg opgestaan om langs
de landwegen te gaan rond „Morgenrood".

Stil is de ochtend.
Ge verneemt het gerucht van. klappende

wieken, ge hoort de koeien loeien. Verder,
achter het bosch, haiiengekraai, het gerinkel
van rruftifhusgpn het bonkend voortgaan van
een wagen, hoog opgetast niet het goud van
het land, het graan, een leeuwerik die jube-
lend omhoog klimt, nu hij de zon ziet komen,
die als een brandende discus achter de zwarte .
Stammen staat.

Blij en gelukkig!
Zij, die in dit heerlijke vacantieoord van

het Arbeidsfront zijn, zij zijn het!
Maar hoevelen kennen dit geluk nog niet!

Hoevele werkers gaan zonder uitzicht op le-
vensvreugde hun langen weg van de wieg tot
het graf!

]^feii moet die dankbare briefjes lezen van
„Morgenrood"-gangers!

„Hartelijk bedankt voor de prettige vacan-
tie, die het N.A.F. voor ons heeft georgani-
seerd. Wij hebben nu met eigen oogen gezien,
wat de „Nieuwe Tijd" brengt."

„Ik verheug mij nu, dat er een organisatie
tot stand is gekomen, waarin wij als broeders
met elkaar kunnen leven. Jammer, dat het
Arbeidsfront niet 25 jaar geleden is opgericht.
Mijn vrouw en ik hebben heerlijk van' de va-
cantie genoten."

„Ik weet haast niet hoe ik van mijn vreugde
moet getuigen voor de heerlijke vacantie. Ik
ben reeds 49 jaar, maar heb nog nooit zoo'n
vacantie gehad. Met den wensen, dat het Ar-
beidsfront groot en sterk mag worden, opdat
nog vele arbeiders op allerlei terrein zullen
worden geholpen, teeken i k . . . . "

In den vroegen ochtend stapt men langs de
landweggetjes rond „Morgenrood", die nu
weer langs heidevelden, langs demiebosschen,
langs vennen, en dan weer langs groene wei-
den, langs blonde akkers gaan. Vanavond zal
mijn trein de stad weer biniiendenderen, want
wij zijn niet met vacantie in „Morgenrood"..

Maar je vindt dat niet erg, want je mag
meebouwen aan het Arbeidsfront dat het dezen
menschen mogelijk . maakte levensvreugde
deelachtig te worden. Omdat je je'mag inzet-
ten voor dat Arbeidsfront, dat het geluk van
alle werkers beoogt, dat alle werkers met hun.
vacantie naar buiten wil hebben. Te mogen
werken voor hen voor wie vacantie beteekent:
je vervelen en doelloos langs de straten gaan.

Wie de oogen van de vrouw van Willem Jan-
seii heeft gezien, dat. klare geluk; wie de roo.d-
gebrande gezichtjes van hun kinderen heeft
gezien, wie den herboren fabrieksarbeider Wil-
lem Jansen zélf heeft gezien, die weet, dat wij
het zullen winnen, dat wij het moeten winnen,
omdat het hoog tijd wordt, dat iedere warker
dit alles beleven kan, om «Jaar zijn kracht voor
een heel' jaar uit te' putten, opdat ook zijn
arbeid vreugdevoller zal zijn.

Boven de bosschen en vennen van Oisterwijk
gloort reeds het morgenrood der overwinning!

D. 5. Op weg naar de bosschen.
6. Eigenlijk komt Willem Jansen ook liïer nu niet bepaald oan

zijn rust toe...
7. Maar altijd schiet er wel een uurtje over om een boek te leien
S. Of om de noodige kaarten naar vrienden en kennissen te

sturen.



UIT DE WERELD
van den Arbeid

Het N.A.F, in de bedrijven
Bedrijfsvergaderingen en steeds weer

bedrijfsvergaderingen worden door het
Arbeidsfront in Amsterdam en Rotter-
dam, in Den Haag en in Den Bosch en
door heel Nederland georganiseerd. In de
afgeloopen weken werd de arbeidsfront-
gedachte uitgedragen voor winkelmeisjes
en confectiewerkers, voor bakkers en
ambtenaren, voor drukkers en voor kell-
ners; voor allen die werken in de groote
gemeenschap, door ons volk gevormd.

De tweehonderdste Amsterdamsche bij-
eenkomst is in zicht, maar géén van de
gehouden vergaderingen was gelijk aan
een vorige.

Bij de HEMA in de Linnaeusstraat
sprak de stedelijk propagandaleider Ebe-
Hrfe voor de winkelmeisjes en het was
De Roodt. die zich tot de meer dan
honderdvijftig meisjes van de japonnen-
fabriek R.M.V. aan de Keizersgracht
wendde. Eén van de best geslaagde be-
drijfsvergaderingen was die met het per-
soneel van de firma Bundels. De stede-
lijk leider van Amsterdam. Piersma. sprak
voor het personeel van Oudkerks Naai-
machinehandel en voor de verzamelde
werkers van de ,.Deutsche Zeitung in den
Niederlanden".

De organisatieleider van het N.A.P.,
Van Kampen zelf, bezocht de kameraden
van de gasfabriek Zuid. terwijl Sormani
de werkers van de Centrale Noord om
zich heen zag. Op denzelfden dag werd
de nieuwe' bedrijfscantine bij de Fina-
Cola-fabriek in gebruik genomen, bij
welke gelegenheid Piersma niet verzuim-
de enkele woorden te uiten. Ook in de
drukkerij Jonker stonden de persen een
half uurtje stil om den roep van den
nieuwen tijd te kunnen hooren: het per-
sor.eel van den Distributiedienst werd
evenmin vergeten... Maar het Arbeids-
front strekt zijn werkzaamheden verder
uit dan alleen tot Amsterdam:

Zestig man luisterden^ naar den prov.
prop.-leider van Friesland. Steensma,
bij de zuivelfabriek „Lijempf" te Dokkum;
zijn woorden gingen er in als koek en
het animeerde om den opbouw nog
krachtiger ter hand te nemen! In Lem-
mer vonden daarop dan ook twee appèls
plaats, en wel bij de N.V. Stoomzagerij.
Kisten- en Vatenfabriek en bij de 1-eiding
van de Gemeente zelf. waar de burge-
meester een toepasselijk woord tot zijn
medewerkers ricntte. Drie maal sprak
Steensma daarna in Heerenveen: ook
hier weer bij het gemeentepersoneel en
-verder bij den carrosseriebouw Firma
Hainje en het Gew. Arbeidsbureau. In
Harlingen wist dezelfde spreker eveneens
een 150 man over drie bedrijven ver-
deeld, te pakken met zijn gloeiend be-
toog voor rechtvaardigheid en samenwer-
king.

Uit Gelderland kwam bericht van
pracht>bijeenkomsten te Arnhem en te
Dieren: In Arnhem waren het bij de
Nederl. Industrie voornamelijk werkende
vrouwen die bezocht werden door kam.ske
Lentink: in Dieren waren het weer meer
dan tweehonderd stoere metaalbewerkers,
die, vereenigd in de montagehallen der
Lepper's fabrieken, niet aan de bezielen-
de kracht van Van Kampen's woorden
konden ontkomen: „Het N.A.F, zal niet
rusten voor de Nederlandsche werker de
plaats heeft die hem toekomt! Het uit-
eindelijke doel is het opbouwen van een
nieuwe, rechtvaardige orde en daarbij
mag niemand aan den kant staan", riep
hij uit en een spontaan applaus klater-
de op.

Ook Rotterdam leerde het klappen van
de propagandazweep kennen. Met het
personeel van de Hpllandia sacoharine-
iabriek werd het lijstje van de eerste
honderd samenkomsten voltooid. De
stemmingen in de vergaderingen in dit
zoozeer beproefde deel van ons land, zijn
in den beginne niét altijd even goedmoe-
dig: op een tweetal bijeenkomsten, waar
circa 1200 bouwvakarbeiders aanwezig
waren kon zelfs over een opstandige
worden gesproken. Naarmate de sprekers
echter hun betoogen voortzetten, veran-
dert de houding der luisteraars ziender-
oogen: leeren zij Woudenberg en zijn
werkers op andere wijze beoordeelen...,
dan wijkt het niet-willen-weten... dan
maakt de anti- of de apathie, plaats voor
sympathie: dan worden Kameraden ge-
wonnen, Kameraden... met een groote,
een heel groote K!

Bijeenkomsten vonden hier verder
plaats bij de firma» Klingelnberg Fijn-

In de practijk is gebleken,
dat leden, die meer loon gaan
verdienen, dit in den regel niet
zelf aan den leider Geldzaken
of aan den bode opgeven. Het
is in het belang van de leden
zelf, om steeds volgens hun
juiste inkomen te betalen, wil-
len zij bij uitkeering uit de
werkloozenkas geen financieele
schade lijden.

werk. Machinefabriek A. Fontyne, Centr.
Bur. uit het Ned. Landbouwcom. Silo-
en Veevoederfabr. en de Handelmij. Kok.
Tezamen ongeveer een driehonderdtal
kameraden.

In Groningen was het ditmaal-iets rus-
tiger: niettemin vond een uiterst be-
langrijke bijeenkomst plaats te Scheem-
da, waar een vijftigtal gemeente-ambte-
naren in de schoolbanken waren terug-
gekeerd om zich de beginselen van het
Arbeidsfront uiteen te hooren. zetten. In
de stad Groningen vonden bijeenkomsten
plaats bij de Heerenkl.fabr. v.h. Gebrs.
Levie, N.V. v.h. Leefsma's Confectiebedrijf
en N.V. Eerste N. Ned. Automij. v.h. D.
Bakker. Hier was het weer eens Van
Kampen, die de in totaal circa 1000 wer-
kers bereikte.

Wij zullen dit verslag beëindigen met
Brabant en waar wij hierboven een over-
zicht hebben gegeven over de gehouden
bedrijfsvergaderingen dat klinkt als een
klok, willen wij hier even de aandacht
vestigen op de wijze, waarop de firma
Zwanenberg te Oss haar werkers weet
te verrassen: Onder leiding van het
N.A.F. trok de sociale voorman met zestig
van zijn meest toegewijde werkers voor
een driedaagsch verblijf naar Valken-
burg. Hiervoor was reeds lang van te
voren gespaard, maar het verkregen be-

drag was bij lange na niet gnoeg en zoo
betaalde de firma de rest, die te Kort
schoot, bij. De deelnemers zouden met
hun verhalen over kussengevechten,
waarin Oss overwinnaar werd, over wan-
deltochten en over onleschbare dorst,
die tóch gélescht werd, al een heel num-
mer van Arbeid kunnen vullen. Dat de
stemming zoodanig was dat er werd
afgesproken, dat het volgend jaar ook
dé vrouwen meegenomen zullen worden,
zegt ten slotte voor den buitenstaander
alles!

OS

Ordening in het Hotel-, Café- en
Restaurantbedrijf

Met de dezer dagen door de Overheid
afgekondigde bindende regeling van loo-
nen en arbeidsvoorwaarden in het hptel-
café- en restaurantbedrijf is een nieuwe
phase voor de tienduizenden werkers uit
dezen zoo belangrijken bedrijfstak inge-
luid. Jarenlang hebben deze werkers ge-
wacht op een regeling van hun sociale
positie. Dat wil 'niet zeggen, dat in die
lange jaren door de vakorganisatie geen
pogingen zijn aangewend om ordening te
scheppen in de chaotische loon- en ar-
beidsverhoudingen. Integendeel. Het voor-
malige N.V.V. heeft zich zeer intensief
hiermee bezig gehouden en men kan wel
zeggen, dat men in de thans afgekondig-
de regeling veel terug vindt van hetgeen
in het eerste ontwerp van de toenmalige
vakorganisatie werd omschreven.

Het is het verheugende van deu tijd,
welken wij thans beleven, dat óp het ge-
bied van de sociaft politiek een voortgang
wordt betracht, welke voorheen onmoge-
lijk was. Het is het dynamische van dezen
tijd, dat weerstanden die vroeger onover-
komelijk leken, thans overwonnen kun-
nen worden. Het Nederlandsche Arbeids-
front en .in het bijzonder de onderbe-
drijfsgroep Hotel-, café, restaurant- en
aanverwante bedrijven is het geweest,
welke in belangrijke mate er toe heeft bij-
gedragen, dat thans de regeling der loo-
nen en arbeidsvoorwaarden voor deze
categorie van werkers tot stand is ge-

komen Zoo zien wij het wederom gebeu-
ren, dat aan de wenschen. welke jaren-
lang onder een groep Nederlandsche wer-
kers hebben geleefd, door de stuwkracht
van het Nederlandsche Arbeidsfront is
voldaan.

Wij spraken van een chaotischen toe-
stand op het gebied van loon- en arbeids-
voorwaarden. Voor de meeste 'werkers
waren de werktijden onbegrensd, terwijl
van rusttijden nauwelijks sprake was.
Vele kellners hadden nauwelijks tijd om
te eten, terwijl zij dikwijls als manisje
van alles werden gebruikt Het behoorde
niet tot de uitzonderingen, dat een kell-
ner of portier of een andere werker uit
dezen bedrijfstak aan den exploitant van
het hotel, café of restaurant een bepaal-
de geldsom moest betalen, om in het be«
treffende bedrijf te mogen werken Het
vraagstuk der werkkleeding heeft in de
practijk steeds tot groote moeilijkheden
aanleiding gegeven. Op dit gebied werden
aan den kellner of portier vaak zeer wis-
selende eisenen 'gesteld. Wanneer een
kellner ergens in een bedrijf een soort
uniform moest dragen, dan was dit klee-
dingstuk waardeloos geworden, op het
moment dat hij van functie veranderde.
Behoudens enkele uitzonderingen was
van vacantie geen sprake. De kellner
verdiende geen loon en kon derhalve niet
met vacantie gaan. De beunhazerij in dit
bedrijf vierde hoogtij en er waren „vele
lieden, die zich voor kellner uitgaven,
zonder hiertoe de minste vakbekwaam-
heid te bezitten.

Thans is orde geschapen. Voor de be-
paling van het loon der werkers uit het
hotel-, café- en restaurantbedrijf zijn de
ondernemingen in drie klassen ingedeeld.
Voor elke klasse zijn bepaalde minimum-
loonen vastgesteld. Voor de kellners is
bepaald, dat zij in elk geval een bepaald
minimum bedrag zullen ontvangen. De
grootte van den omzet speelt hierbij een
rol. Naarmate de o'mzet van den kellner
daalt, neemt het minimumloon, dat hij
moet ontvangen toe. In vele bedrijven
wordt Z:ga. op tronc gewerkt Er bestaat
in een dergelijk bedrijf dan een fooien-
pot, waarin de fooien van het personeel
worden gestort. De* verdeeling van dezen

WE R
van onzen Wit

Kwartier van den Arbeid. Zaterdag 15
Beptember a.s. van 18.15—18.30 uur Hil-
versum II: Bedrijfsreportage bij de Etna
te Breda en een onderhoud met den
socialen voorman van dit bedrijf.

ZE REDDEN HET WEL
Het lijkt wel of Moeder Natuur de spaarzame zomersene dagen

bewaard heeft voor het brokje schoonheid dat Bentveld heet.
De lichte gebouwen met hun crèmekleurige gevels en donker-
roode daken liggen daar rustig tusschen opeengepakt groen en
dikbekruinde hoornen.

Hoog boven het grasveld waait de vlag, en die geeft een ge-
voel of er iets feestelijks gaat gebeuren.

Er gaat iets feestelijks gebeuren. In deze gebouwen, rond deze
vlag, komen ze bijeen, de werkers van onzen tijd. Werkers in
den dubbelen zin van het woord. Ze komen van alle kanten en
uit alle streken, de pioniers van het groote leger van den
Arbeid.

De Limburger die daar langs het grintpad gaat, zat nog gis-
teren honderden meters diep onder de wereld die te droomen
ligt in groen en goud, en hij heeft in de stikdonkere mijngan-
gen geworsteld met het'zwarte goud dat schaarsch is, en waar-
zonder wij niet leven kunnen.

Het eeuwige kromliggen in de nauwe ruimten heeft hem ge-
bogen, en het lijkt of zijn schouders gekromd gaan onder deu
zwaren 'druk van een moeilijk te torsen last. Werker in den
dubbelen zin ...!

Niet alleen eigen zorgen, en die van het gezin, drukken op de
pebogen schouders, doch ook de last welken hij vrijwillig op zich
nam; de last welke ook drukt op de schouders der arbeids-
kameruden voor wie hij zich bereid verklaarde, hun nooden
en zorgen mee te dragen en te helpen verlichten. Hij aan-
vaardde de taak om voor hun belangen op de bres te .staan,
en waarlijk niet voor zijn genoegen...

En het is niet uitsluitend voor zijn genoegen dat hij de lange
reis naar Bentveld maakte, waar het leven druk, en de dag lang
is. Het is geen vacantiedag in ledigheid, want hier tikt het
klokje van gehoorzaamheid. De gehoorzaamheid die niet gelast,
doch gevraagd en gegeven wordt als vanzelfsprekend. En het is
goed zoo. Het zijn geen vacantiegangers doch werkende werkers.

Want zooals de sociale voorman voor alles werker is, thuis
in Limburg, Brabant, Zeeland, het nabije Oosten, Westen of
hooge Noorden van ons land, zoo is hij hier vdör alles werker,
die toch weer in gedachten bij zijn werk is, en bij zijn kame-
raden thuis, die hem erkennen... soms... maar vaker nog hem

. minachten en verguizen. Omdat ze nog niet door hebben dat
hun sociale voorman een kerel is die eigen hobbies en licfheb-
berijtjes, gezelligheid en ontspanning... ja zelfs eigen gezond-
heid opoffert om het leven der Salie's, der dwarsdrijvers en der
roddelaars, lichter, vroolijker, gelukkiger en beter te maken...

(Het is niet den schrijver z'n schuld als hij ook eens 'n keer
uit z'n slof schiet. Als z'n wijsgeerige bespiegelingen verbrokke-
len tot een triesten puinhoop van bittere gedachten... hier op
Bentveld, waar de boomcn ruischcn en de natuur jubelt in
gouden zonnelach .» . . )

Want... Jan Salie & Co.... luisteren jullie es effe! 'k Heb

hem gezien, den arbeidskameraad wiens lichaam ondermijnd
wordt door een sloopende ziekte. Jullie sociale voorman, voor
wien het beklimmen van èèn trap meer inspanning kost dan
voor jullie het bestijgen van den Mont Blanc. Hij heeft hier
het hooge tempo der drukbezette dagen — waar de eene bezig-
heid direct gevolgd wordt door de andere — volgehouden! Vol-
gehouden voor jullie! Neen, nee, nee... voor jullie! Omdat
jul l i e . . . Jan Salie 'c.s. te lamlendig zijn om eigen lot in eigen
handen te nemen, en liever wachten tot de zoo gehoonde
kameraad z'n zieke lichaam naar directeur of bedrijfsleider
gesleept heeft om voor jullie de gloeiende kastanjes uit het
vuur te halen. Ga in den hoek staan en schaam je...!

Wa«ht es effe . . . ! Doe het maar niet ook. Je liebt al veel
te lang in den hoek gestaan. Daar worden we ook al niet xvij/,er
van. Kom er maar uit, en d u r f te l e v e n ! of ben je bang
voor de praatjes van de mensihen? Ja? Kom er dan toch maar
uit, want er is altijd nog zooiets als ridderlijkheid en kame-
raadschap!

Het is deze kameraadschap, die zoo treffend tot uiting komt
in deze samenkomst der werkers van onzen tijd. Niet alleen iit
den omgang met elkaar, — want he't is geen kunst om kame-
raad te zijn met hem die dezelfde moeilijkheden ondervindt —
maar meer nog in den geest der kameraadschap welke tot uiting
komt voor hen die nog aan den kant staan.

Zeker..: er worden door de sociale voormannen klachten ge-
uit over openlijke of bedekt-geniepige tegenwerking in de be-
drijven. Over de sfeer van verdachtmakingen waarin sommigen
van hen hun zware taak te vervullen hebben. Doch immer en
altijd is het slot van elk overzicht: Mét geduld en overleg red-
den we 't wel!

De man uit Limburg zegt het weer anders dan de Noordhol-
lander; de meubelmaker, de textielwerker, de drukkers, de tram-
menschen, de werkers van suikerfabriek, scheepswerf en zoovele
andere, drukken zich weer anders uit. . . doch hun vastgegroeide
overtuiging is: We redden het wel!

De textielwerker voert zijn strijd vdör- en onder menschen
welke nog gebukt gaan onder den last der vergane tijden, waar-
in geloof en politiek gebruikt en misbruikt werden om den weg
naar sociale rechtvaardigheid hermetisch af te sluiten. Nóg
zien ze niet in dat de politieke geestelijke adviseur het veld van
den arbeid zal moeten ruimen, omdat het niet z ij n terrein,
doch dat van den w e r k e r is. Het zal een zware strijd zijn
voor den socialen voorman. Maar hij redt het wel.

Omdat hij gelooft.
En zijn kameraad uit het groote metaalbedrijf, waar de geest

van het verleden nog rondwaart en zich uit in fluistergesprek-
ken en verdachtmakingen, ook hij redt het weL Evenals alle
anderen, die hier bijeen zijn. ,

Omdat ze gelooven in de Toekomst die grootsch is,' en geloo-
ven in de werkers die eenmaal alle lauwheid, laksheid en
vrees voor het onbekende zullen afschudden om met- en voor
elkaar te gaan bouwen aan'oe groote organisatie van alle wer-
kers: Het Nederlandsche Arbeidsfront.

Ze redden het wel.. U (J. v. d. B.)
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fooienpot heeft In het verleden veelal
tot moeilijkheden en strubbelingen aanlei-
ding „ gegeven. Thans is bepaald, dat de
werknemers mede toezicht houdeijtop het
beheer van den f ooienpot en de verdeeling
van de betreffende gelden. Voorheen was
het meestal zoo, dat de werkgever alleen
besliste op welke wijze de fooienpo^t ver-
deeld zou worden.

Vele werkers uit het hotel-, café- .en
restaurantbedrijf zijn voor hun .maaltij-
'den aangewezen op hun werkgever. In
de bindende regeling is uitdrukkelijk be-
paald, dat sommige werknemers naast
hun loon in geld , bepaalde emolumen-
ten, namelijk broodkost, volle kost of
volle kost en inwoning zullen genieten.
De regeling geeft"van al deze dingen een
nauwkeurige omschrijving, terwijl verder
is bepaald, dat deze emolumenten ver-
vangen mogen worden door een bedrag
in geld, waarvan de grootte ook nauw-
keurig is omschreven.

Het is den werkgever uitdrukkelijk ver-
boden voor het indienstnemen of het in-
diensthouden van een werknemer eenige"
betaling aan te nemen.

Nauwkeurig zijn de werk- en rusttijden
bepaald. De normale arbeidsduur is
vastgesteld op maximaal 120 uur per 2
weken. Overwerk moet extra worden be-
taald, ledere werknemer heeft per week
recht op een onafgebroken rusttijd van
tenminste 30 uur. Bij een dagelijkschen
werktijd van 12 uur of langer zijn een
rusttijd van tenminste 2 uur en'2 rust-
tijden van tenminste een half uur voor-
geschreven.'

Verder is de vacantie geregeld. ledere
werknemer die op l April 16 maanden of
langer bij denzelfden werkgever in dienst
is geweest, heeft recht op 8 dagen va-
cantie met behoud van loon en een spe-
ciale vacantievergoeding.

Nauwkeurige regelingen zijn getroffen
voor het zgn. mastiek maken. Er is een
duidelijk verschil gemaakt tusschen uni-
form, dat door den werkgever en be-
roepskleeding, welke door den werkne-
mer betaald dient te worden. Het is ver-
der van de grootste beteekenis, dat een
leerlingen-regeling is opgenomen. In het
verleden zijn dikwijls onder het mom
van leerlingen goedkoope arbeidskrach-

ten In dienst genomen. Dit zal voortaan
niet meer mogelijk zijn. Vermelden wij
nog, dat ook. de ziekteverzekering is ge-
regeld.

Het is te verwachten, dat zich in de
practijk bij de uitvoering van de rege-
ling nog wel moeilijkheden zullen voor-
doen. De regeling treedt eerst op l Octo-
ber in werking en allen, die in dezen be-
drijfstak werkzaam zijn, ondernemers en
personeel, hebben dus den tijd om de
noodige voorbereidende maatregelen te
treffen .

Aan dr. ir. A. H. W. Hacke te 's-Gra-
venhage is de bevoegdheid verleend van
bepalingen der regeling of van haar bij-
lagen dispensatie te verleenen.. Wij ver-
trouwen, dat hiervan slechts in de aller-
uiterste .noodzaak gebruik zal worden ge-
maakt.

Het N.A.P. mag zich verheugen in een
belangrijk succes, dat voor de werkers
uit het hotel-, café- en restaurantbedrijf
Is bepaald. Dit succes bepaalt zich ech-
ter niet alleen tot deze -groep werkers.
Immers, het is voor. allen, die gebruik
maken van de diensten van dezen bedrijf s-
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Wie. arbeidt en daarmee

voor het volk nuttig is, moet

de zekerheid hebben, dat

dit volk hem nhet^alleen laat

staan.

tak van de grootste beteekenis, dat deze
diensten op de best mogelijke wijze wor-
den verleend. Dit kan alleen geschieden
indien er orde heerscht in het bedrijf en
de werker de waardeering vindt waarop
hij recht heeft. t

Voor de werkers bestaat thans de rno-
reële plicht • om zich aan te sluiten M]
het Nederlandsche Arbeidsfront, dat zich
voor hen allen heelt ingezet. Allen zul-
len in de toekomst de baten van de rege-
ling genieten; dit moge de ongeorgani-
seerden tot nadenken stemmen.

VOLKSONTWIKKELING
Excursie" Amsterdam.

13 Sept., 11 uur v.m., bezoek aan
tent. Stad en land in het Sted. Mu- •
seum. Prijs N.A.F.-leden ƒ 0.15 per per-
sooit Plaats van samenk.: • Potterstraat
om 10.45 uur v.m. Aanm. en inl. bij
Prins Hendrikkade 49 en V. en A.,
Leidscheplein.

Talencursussen
In een groot aantal .plaatsen zullen

cursussen Fransch, Duitsch, Engelsen,
ItaliaanscK en Spaansch voor beginne-
lingen en meergevorderden worden ge-
organiseerd. Deze cursussen leiden op
voor een Vaardigheidsdlploma. Hierbij
wordt dus niet gelet op de taalontwik-
keling voor het beroep.

CURSUSSEN E.H.B.O.

Deze leidt op voor den z.g. examen-
cursus. Is deze cursus met succes ge-
volgd, dan volgt een examen voor het
E.H.B.O.-dïploma van het Oranje Kruis-,
De lessen worden door een arts gegeven.
Alleen deelneming voor personen van
18 jaar en ouder.

Overige cursussen
IN SAMENWERKING MET DE AF-

DEELING ,.VROI.nVEN" VAN HET N.A.F.
WORDEN ONDER LEIDING VAN BE-
VOEGDE KRACHTEN GEORGANI-
SEERD:

Cursussen ziekenverpleging ivi huis;
zuigelingenzorg; van oud tot nieuw
(naai- en knipcursus); koken; opvoed-
kunde en handenarbeid. Minimum-aan-
tal deelneemsters 15; maximum 20 per
cursus. Kosten f 3.— p. p. 'per cursus.
De cursus omvat 1O a" 12 lessen. Voor
den kookcursus behoeven geen bonnen
te worden meegenomen.

AVONDSCHOLEN VOOR
VOLWASSENEN

Avondschool voor Volwassenen
De A.V.V. omvat 2 cursusjaren van

6 maanden. Wekelijks één lesavoud van
2 uur. Aan het eind van het 2e cursus-
jaar .wordt diploma verstrekt. Verplich-
te vakken: Ned. taal en Kennis1 van
Land en Volk, terwijl eventueel ook les
gegeven wordt in Rekenen en Hand-
schriftverbetering.

Kosten e.d.
A.V.V.: ƒ4.— voor N.A.F.-leden, ƒ6.—

' voor niet-leden voor den geheeren cur-
sus, betaling in termijnen.

Talencursus: ƒ 6.50 voor N.A.F.-leden
en ƒ 8.— voor niet-leden, betaling in
termijnen.

A.V.V.'s en eursusscn worden georga-
niseerd in: A'dam, Aalsmeer, Haarlem,
Naardeii-Bussum, Alkmaar, Hilversum,
Enkhuizen, Hoorn, Zaandam, A'foort,
Baarn, Utrecht, Alphen a. d. B., Bode-
graven, Delft, Dordrecht. Goyda, Den
Haag, Katwijk a. Z., Leiden. Nximans-
dorp, R'dam, Woerden, Zoetermeer,
Heerlen, Hoensbroek, 'Maastricht, Roer-

mond, Sittard. Valkenbmfe, Venlo, Weert,
Vaals, Kerkrade, Apeldoorn, Arnhem,

. Doetinc&em, Nijmegen, Tiel, Zutphen,
-Delfzijl, Groningen, Hoogezand, Paters-
wolde, Breda, Den Bosch, Eindhoven,
Oss, Roosendaal, Tilburg, Waalwijk,
Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo,
Kampen, Zwolle, Assen, Emmen, Meppel,
Norg, Rol3e, Zuidwolde, Dokkum. Fra-
neker. Harlingen, Heerenveen, Leeuwar-
den, Sneek.

Rotterdam.
Georganiseerd wordt hier o.a. een

naai- en knipcursus. Aanm. en inl. bij
Heemraadssingel 163.

Cursussen K.II.B.O. worden georganl-.-
seerd in: A'dam, Haarlem, A'foort,
Utrecht, Dordrecht, Den Haag, Leiden,
R'dam, Heerlen. Maastricht, Roermond,
Arnhem, Nijmegen, Groningen, Breda,
Den Bosch, Eindhoven, Almelo. Deven-
ter, Enschede, Hengelo, Zwolle, Dokkum,
Leeuwarden.

Er wordt, op gewezen, dat het mog~e-
lijk is-een A.V.V. of cursus in Bedrijfs-
verband te organiseeren.

De afd. Volksontwikkeling zal geen
schriftelijke cursussen organiseeren!!

Inlichtingen en aanmeldingen voor
deelneming uitsluitend bij de plaatse-
lijke en. provinciale kantoren» van het
N.A.F.

EEN DENKEND MËNSCH BOUWT
AAN ZIJN KENNIS. GEEFT U
OM TELEURSTELLING TÉ
VOORKOMEN, Ol' VOOK DE
A.V.V.!

Niet zooals op de Lagere
School: één onderwijzer voor
velen; ledere cursist heeft zijn
eigen leeraar.

Leerboeken gratis verkrijgbaar
voor cursisten en deze worden na
afloop eigendom van de deel-
nemers.

YOOKTS CURSUSSEN \IN
VREEMDE TALEN.

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

LICHAMELIJKE OPVOEDING

Zwemmen . -,
In tal van plaatsen worden voor

N.A.F.-leden en huisgenooten goedkoope
zwemavonden georganiseerd. Nadere in-
lichtingen bij de plaatselijKe^kantoren.

Nieuwe zwemkaarten
Ieder die wil deelnemen aan de zwem-

avonden van V. en M., dient in het
bezit te zijn van een speciale zwemkaart,
welke op vertoon van lidmaatschaps-
boekje 'Verkrijgbaar Is bij het plaatse-
lijk N.A.F.-kantoor en aan de kassa van
het zwembad tijdens het V. en Av
zwemmen.

Zwemmend. redden
In de plaatsen, waar V. en A.-zwem-

avonden worden gehouden, zullen cur-
sussen zwemmend redden worden geor-
ganiseerd.

Belangstellenden dienen zicli op te
geven bij het plaatselijke N.A.F.-
kantoor.

Afzwemfeest te Amsterdam
6 September afzwemfeest in het

Sportfondsenbad-West te Amsterdam
van 2—4.30 uur.

Op het programma staat een aantal
demonstraties zwemslagen en derg. De
toegangsprijs bedraagt 15 en 30 cent.

Inl. bij Prins Hendrikkade 49 en V.
en A., Leidscheplein.

Sportcursussen
De afdeeling lichamelijke opvoeding

van V. en A. organiseert in het seizoen
1942—1943 cursussen jiu Jitsu, gym-
nastiek (dames- en heerengroepen),
boksen, rhythmische'"gymnastiek (alleen
dames), in alle plaatsen, waar hiervóór
belangstelling bestaat.

Gymnastiek (dames- en heereiigroe-
pen).

Prijs: ƒ3.— N.A.F.-leden en huisge-
nooten .per cursus van 3 maanden.
ƒ 4.25 v niet-leden.

Jiü .Jitsu. Prijs ƒ5.50 N.A.F.-ledeu ert
huisgenooten per cursus van 4 maan-
den. ƒ 7.— niet-leden.

Hierbij is inbegrepen het examengeld
voor het vaardigheidsdiploma C van den
Ned. Jiu Jitstibond. waarvoor de nor-"
male prijs reeds ƒ 5.— bedraagt.

Rnythmisc l ie gymnastiek (alleen voor
dames). Prijs: ƒ3.50 k.A.F.-leden en
huisgenooten per cursus van 3 maan-
den. ƒ 4.75 niet-leden. i

Aanmeldingen en nadere inlichtingen
bij de plaatselijke N.A.F.-kantoren.

Zwemmen te Leiden
lederen Woensdagavond van 8—10 u.

gemengd zwemmen, Nieuwe zwemkaar-
ten verkrijgbaar aan het Volksgebouw,
Kamer 6, o'p lederen Woensdagmiddag
van 2—4 uur op vertoon van lidmaat-
schapsboekje.

CULTUREELE ONTSPANNING

SpedaÜteitenschouw 1942
Ken keur van Nederlandsche artisten

met wereldreputatie. Medewerkenden:
De twee Cyba's, rijwielluchtnummer:
Clias Bonlanger. zang en dans; De
Ma.jolila's. ba l le t ; '.".'? .Mr. Gordonn i ???;
De Banlli 's. plastische acrobatiek; De
Gebrs. Mullens, komische jongleurs op _
één wiel; De Willons, het duo aan de
trapexe; De drie Voteïs. parterre-acroba-
ten en een groot orkest o.l.v. Jan MUI
Laar.

Toegangsprijs: ƒ0.50 N.A.F.-leden. 80.
cent niet-leden. Voor alle plaatsen
tevens kaarten verkrijgbaar bij N.A.P.-
boden, den socialen voorman en vóór
den aanvang aan de zaal.

Groningen- Donderdag 10 September
Het Tehuis, aanvang 7.30 uur. n.m.

Kaartverkoop: Turfsingel 75.

Assen Vrijdag 11 September
Concerthuis, aanvang 7.30 uur n.m.

Kaartverkoop: Brink 28; niet-leden be-
talen, hier ƒ0.75.

Zwolle Zaterdag 12 September
Buiten-Societeit, aanvang 7.30 uur

n.m. Kaartverkoop: Eekwal 29a.
/

De volgende plaatsen van de/.e tournee
worden in liet weekblad „Arbeid" van
11 September a.s. bekend gemaakt.

Variété-revue

IETS VOOR U!
Groot aantal medewerkenden, w.o.:

Charles, jongleur op den rollenden
kogel; Gerada en Hel i i iu th , danspaar;
Fantasio, ongeëvenaard goochelaar;
RemnraiHltliia, schilderes met vodden;
De Daiharies, accordeon-virtuozen; Het

Wonderpaard Trixy: Paula eii Gino,
acrobaten; komisch kwartet „Domlrefa":
De Bari's, Oostersch nummer, en Nol
van Dijk, conférencier; Groot orkest
o.l.v. Bert Ulasema.

-Toegangsprijs: ƒ0.50 N.A.F.-leden;
ƒ 0.80 niet-leden.

Voor alle plaatsen tevens kaarten
verkrijgbaar bij N.A.F.-boden. den socia-
len voorman -en vóór den aanvang der
voorstelling aan., de zaal.

Alkmaar Maandag 7 September
Gulden Vlies, aanvang 7.30 uur n.m.

Kaartverkoop: Tulpstraat 16.

Hoorn Dinsdag 8 September
Wilson Theater, aanvang 7.30 uur

n.m. Kaartverkoop: Groote Noord 107. .

Biissum-^ Woensdag 9 September
Concordia, aanvang 7.30 uur n.m.

Kaartverkoop: Bijlstraat 86.

Amersfoort Donderdag ' 10 September
Concertzaal De Valk. aanvang ^7.30

uur n.m. Kaartverkoop: Snouckaert-
laan 11.

Apeldoorn Vrijdag 1 1 September
Tivoli, aanvang 7.3O uur n.m. Kaart-

verkoop: Hoofdstraat 178.

Ziitphen /uterdag l'J September
Buiten-Societeit,' aanvang 7.30 uur .

n.m. Kaartverkoop: Stationsplein 3.

De volgende plaatsen van de/.e tournee
worden in liet weekblad „Arbeid" van
11 September a.s. bekend .gemaakt.

ZONDAGOCHTENDBIJEENKOMSTEN

Den Haag Zondag 1:i September
Odeon Theater, Heerengracht, aan-

vang 10.30 uur v.m.
Vertoond w9rdt de prachtige avoii»

turenfilm Trenek de I'iindoer met
Hans Albers en Sybille Schmitz. Alle
leeftijden.

Bijprogr.: De Melodisten Mona en I.<-e.
Kaarten a 35 cent p. p., verkrijgbaar

- bij V. en A.-Im.-Bur. a." d. Hoi'weg en
's morgens aan de zaal.

Amsterdam Znndair l :i September
City Theater: aanvang 1O.30 uur v.m.
Vertoond wordt de prachtige f i lm

Robert Kooli met Em'il Jannings, tevens
n];issir/,niig o.l.v. f 'nr Steyn.

Kaarten a 35 cent p. p. verkrijgbaar
bij Pr. Hendrikkade 49. V. en A.. ï.cid-
schepleiii en--voor zoover voorradig
"s .morgens aan de zaal.

Bonte Radio-avond
Op 16 September a.s. in Tivoli te

Utrecht. Nadere mede.deelingen volgen.

SCHOONHEID VAN
DEN ARBEID

Deze afdeeling beoogt verbetering van
de arbeidstoestanden door het Inrich-
ten van ontspanningslokaleft, kleed- én
waschgelegenheden enz. Ondanks het
onlangs afgekondigde .bouwvertaod is er

toch nog heel wat te doeu. In ieder
eval kan in vele bedrijven een groote-

schoonmaakactie op touw worden ge-
zet. Hieronder wordt verstaan het ver-
wijderen van alle overbodige leidingen,
spijkers, wandversieringeii enz., waar-
door het geheel reeds een veel' boter
aanzien kri jgt . Neemt dit ter hand en
stelt u in verbinding met uw socialen
voorman.

Voo/ de uitvoering van een en ander
wendt de laatste zich dan tot het
plaatselijke ol provinciale N.A.F.-bnreau.

,Vraagt nadere inlichtingen omtrent
deze «ctie 4ij cle provinciale N.A.F.-
taxireau's of het Centraal Bureau van
„Vreugde en Arbeid", afdeeling Schoon-
heid, van den Arbeid, Ams-tel 224—226
te Amsterdam (C.).



Van een lezer ontvingen wij het vol-
gende schrijven:

Ik heb bemerkt, dat als afkorting voor
Tiet Nederlandsch Arbeidsfront- gebruikt
wordt N.A.F., veelal gesproken als na f.
Vit verschillende overwegingen, naar
vooraf ook uit propagandistisch oogpunt
zou ik hierin verandering willen zien. De
Jeugdstorm voert'een actie: De a/korting
van de Nationale Jeugdstorm is niet
W.J.S. doch Jeugdstorm.

Laten wij het niet zoover laten Ttomen
en reeds nu'in eigen kring en naar buiten
ingang doen vinden de afkorting A r-
beidsfront.

Het spreken in zinledige afkortingen is
een verschijnsel van kuituur'gebrek en
vervlakking, dat onverbrekelijk verbonden
was aan het zinledige en inhoudslooze
leven van een voorbij tijdperk. Wij. die
het leven meer inhoud willen geven, moe-
ten met deze gemakzuchtige sleur weten
te breken, alleen ai als consequenties van
ons revolutionnair beginsel.

Maar daarnaast is een n a f een dood
dina. dat den arbeider hoogstens
soover kan brengen, dat het voor hem de
verzamelnaam kan worden voor een aan-
tal sociale voordeelen Het is op grond
van zijn eigen wezen veroordeeld buitsn
het leven te blijven staan.

Arbeidsfront daartegenover is een
Zinvolle benaming die iedereen direct
wat te zeggen lieeft. door den aard van
het woord al. Zelfs zonder een gedachten-
'combinatie met sociale aangelegenheden
spn.skt dit woord tot eiken'Germaansch-
voelenden werker en wordt daarmede
symbool en drager van hetstreven, dat
het 'moet belichamen

Loonmoeilijkheden in de
Vereenïgde Staten

Oneenigheid tusschen regeering en
vakbonden.

De kwestie van de aanpassing der loonen
in de Vereenigde Staten aan de gestegen
kosten van levensonderhoud is opnieuw
aanleiding geweest tot oneenigheid tus-
schen de regeering en de vakbonden. De
voorzitter van de War Manpower Com-
mission, Mc. Nutt, deelde in Los Angelos
mede, dat de conferentie tusschen de
vakbonden en hem betreffende een sta-
bilisatie van de loonen in de CaKfomi-

sche luchtvaart-
industrie werd af-
gebroken.

Kort tevoren had
de Labour Board
te Washington me-
degedeeld,, dat den
arbeiders der klei-
nere staalfabrieken,
in totaal 157.000
man, een loonsver-

hooging van 44 cents per dag is toege-
kend. De CIO had een loonsverhooging
van l dollar per dag verlangd. De presi-
dent van de CIO, Philip Murray, kwam
inmiddels te Washington aan voor ver-
dere besprekingen. De besprekingen,
welke hij aldaar zal voeren, richten zich
voornamelijk tegen het voornemen van
de officieele prijsorganen om alle loons-
verhoogingen in de staalindüstie tot 5
pet. te beperken.

Geef dit blad na lezing aan uw

ongeorganiseerden buurman!
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Dames en meisjes

maakt nu thuis zelf uw kleding
Zetidt onderstaande Don en 30 cent postz.
(4 x 7è cent of 10 x 3 cents postzegels)

. aan Ensaid-instituut, Tolsteegsingel 54,
Utrecht, en wij zenden Ü een mooi boek met
100 maten en modellen en 'n gratis apparaat
om ö te' laten zien hoe gemakkelijk U
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Kent U
dit

gevoe/?

Een gevoel alsof U over het
geheele lichaam met spelden
geprikt wordt: rheumatische
zenuwpijnen of een uiting
van overpr.ikkelde zenuwen.

Neem een „Akkertje", dan
komen Uw zenuwen tot rust."
Dan verdwijnen Uw pijnen en
zult U zich weer echt „fit"
voelen voor Uw bezigheden.

Per doos van 2 stuks 10 cent
Per doos van 13 stuks 61 cent

AKKERTJE
De Nederlandsche Pijnstiller

Solide

Schakel
tijdig in.

Eén handomdraai - machtige

machines komen in actie - licht-

installaties verspre iden hun

glans over Werkend Nederland.

Schakejt m wanneer de arbeid

roept - schakelt U „De Centra-

le" in - de maatschappij voor

Werkend Nederland - die door

een levensverzekeringNglans zal

geven aan de dagen van wel-

verdiende rust, als Ge eens Uw

taak aan jongeren zult over-

dragen.

ENTRALE
Coulant

VERZEKERT WERKEND NEDERLAND
DE CENTRALE ARBEIDERS-LEVENSVERZEKERING RIJNSTRMT 28 DEN HAAG
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De Bedrijfsgroep Kleedingindustrie
geeft gelegenheid voor~ ontwikkeling

tot

naaister
in de Nederlandsche Kleedingindus-

trie te Amsterdam.

Spoedopleiding in school der Bedrijfs-
groep Kleedingindustrie gedurende
8 a 10 weken; direct ingaand loon.

Aanmelding Dinsdag, Woensdag en
Donderdag tusschen 2 en 4 uur

bij de

Bedrijfsgroep Kleedlngindnstrle,
GEWESTELIJK ARBEIDSBUREAU,
Passeerdersgr. 30-32 te Amsterdam.

^

INLICHTINGEN worden aldaar verstrekt
door dé Bedrijfsgroep Kleedingindustrie.

10



iT O O B- O N Z E

ARBEID" OOK VOOR DE VROUWEN!
E r was een tijd, dat wij,- vrouwen,'

slechts matige belangstelling had-
den voor hetgeen er in de wereld,
buiten ons eigen kleine gezinskringe-
tje gebeurde. Vader mocht dan al
interesse hebben voor vakbeweging of
voor politiek — hij mocht dan een
strijder zijn voor het socialisme en
zich in de vroegere verkiezingsdagen
voor zijn partij verdienstelijk maken,
het gebeurde maar al te vaak, dat de
Vrouw van zulk een voorvechter zich-
niet de zaken, die haar echtgenoot
zoo zeer ter harte gingen, in het
minst niet inliet, ja, er met een
schouderophalen aan voorbij ging.

De vrouw interesseerde zich niet
voor de politiek en de vakbeweging,
alsmede de strijd voqr het socialisme
lieten haar onbewogen.

„Je hebt er maar last van — door
die liefhebberijen is Jan geen enkelen
avond thuis", zoo luidde veelal de
klacht, „en hij laat zich telkens maar
weer- nieuwe baantjes opdringen".
Zoo'n werker voor het socialisme
mocht zich gelukkig prijzen, als zijn
vrouw er zich toe bepaalde, zichzelf
zoo nu en dan eens te beklagen en
dat zij er niet toe overging, hem in
zijn idealen tegen te werken.

CV
Die geringe belangstelling voor het-

geen de man als bijzonder gewichtig
zag en gevoelde, sproot voort uit on-
wetendheid. De vrouw „geloofde het
wel". Zij las in de krant haar feuille-

ton; ze keek de familieberichten door,
sloeg een blik in de gemengde be-
richten en . . . . liet.de overige lectuur
gaarne aan haar heer-gemaal over...

Wat dit laatste aangaat, gelooven
wij, dat er ten opzichte van hetgeen
de vrouwen lezen van een kentering
mag worden gesproken. De papier-
sehaarschte heeft er-het hare toe bij-
gedragen, de v,gezelHgheidsrubrieken"
der meeste bla-
den in te krimpen
en soms geheel
doen verdwijnen.
Anderzijds heeft
de groote tijd,
welke wij thans
beleven, ertoe bij-
gedragen, dat ook
de vrouwen tot
het inzicht zijn
gekomen, dat het-
geen buiten den
eigen familiekring
gebeurt van het
grootste belang
voor die familie
kan zijn.

Het is ons dan ook bekend, dat vele
vrouwen, die voorheen de rubriek
Buitenland met geen blik verwaardig-
den, thans den strijd aan het Oost-
front, wëlRe strijd toch voor ons
allen van de grootste importantie is,
nauwkeurig volgen en die volledig op
de hoogte zijn van hetgeen er ver
buiten ons land gebeurt. Belangstel-
ling gaat aan medeleven vooraf.

J. P. F. RICHTER meende:
„Vrouwen bewaren hun
eigen geheimen, mannen
die van anderen."

FRIEDRICH SCHLEGEL meen-
de:

^Hoewel de vrouwen meest-
al minder zeggen, dan zij
bedoelen, doen zij soms
meer dan zij bedoelen."

WIJ MEENEN:
Dat dit „soms" wel eens
zoo is.'

En daarom meenen wij er goed aan
te doen, de belangstelling van onze
vrouwen te vragen, voor hetgeen het
Nederlandsche Arbeidsfront in ons
land verricht en voor hetgeen het
voor alle werkers bereikt. Degenen,
die nauwlettend lezen,- moet het zijn
opgevallen, dat „Arbeid" van gezel-
ligheidsblad ondanks — misschien
juist door — de papierbeperking

is uitgegroeid tot
een strijdorgaan,
dat elke week
weer voor het

Nederlandsche
Arbeidsfront op
de bres staat.

En nu zeggen
wij den vrouwen:
dit is geen verlies
— dat is w i n s t ,
mits ook gij van
deze winst profi-
teert. Lees in ons
blad de artikelen,
die niet alleen
voor de vrouw
zijn bestemd en

die nu eens niet bedoelen, u eenige
oogenblikkcn van ontspanning te
geven. Wij zijrt ervan overtuigd, dart,
Vnèt de belangstelling voor deze arti-
kelen ook de belangstelling komt voor
ons Nederlandsche Arbeidsfront —
het front, dat niet alleen alle werkers
met hoofd en hand, doch dat ook de
vrouwen van die werkers zich achter
zijn vaan wil zien scharen.

Mevr. H; v. d. L. te d. H. — Na-
tuurlijk kunt u de witte was van
"nide samenstelling uitstekend voor
ie zwarte schoenen gebruiken. De
jlans zal dan wel niet diep-zwart
'eerden, maar daar staat tegenover,
iat deze was veel beter voor tiet
leer is. Wat een botter, dat het
looste bij het schoonmaken van de
kast te voorschijn kwam!

Mevr. C. M, j. te G. — Nieuwe
knippatronen kunnen wij wegens
plaatsgebrek voorlooptg niet meer
geven. De meeste van de in „Arbeid"
gepubliceerde patronen zijn echter
nog tteeds leverbaar.

Mevi. W. S.—v. D. te R. — De
te klein geworden kinderschoentjes
kunnen nog best worden gedragen,
wanneer u door den schoenmaker
de neuzen laat wegnemen. De tee-
nen komen, •precies als bij sandalen,
vrij te.liggen en zullen dan vamelf
ook niet meer knellen.

Mevr. S. de J. te U. — Onder de
gegeven omstandigheden zal er niets
anders opzitten dan het versleten
linoleum, te vervangen door stuK-
ken, die anders toch door het vloer-
kleed worden bedekt. t

Mevr A. v. d. B. te A. — Wij zijn
het volkomen met u eens, dat voor
de nieuwe, dikwijls van imitatie leer
e.d. vervaardigde gebruiksvoorwer-
pen en wandversiering en in ver-
houding tot de waarde veel te hooge
Wijzen worden gevraagd

De onhandige huisvrouw
.

Voorzichtig met distributiebescheiden
Aan onze prijsvraag „De Onhandige

Huisvrouw" (opgenomen in „Arbeid" van
26 Juni j.l.) heeft een zeer groot aantal
lezeressen deelgenomen. Dat hadden we
trouwens ook verwacht. Want waar zouden
de vrouwen tegenwoordig méér belangstel-
ling voor hebben dan voor.... distributie-
bonnen?

Gelukkig bleken de lezeïessen van „Ar-
beid" niet zoo slordig op haai' bonnen te
zijn als de „onhandige huisvrouw", die ;op
ons plaatje d'r bonnenkaart zóó'n eind uit
haar tasch liet steken, dat zij deze ge-
makkelijk kon verliezen of laten stelent

.Ze»r terecht merkten de meeste inzend-
sters dan ook op, dat men met distributie-
bescheiden uiterst voorzichtig moet zijn;
ze zorgvuldig In tasch of portemonnale
dient op te bergen en bij het boodschap-
pen-doen nooit méér bonnen moet mee-
nemen, dan strikt noodzakelijk Is.

De eerste prijs van ƒ 2.50 viel ditmaal
ten deel aan mevr. A. Dijkstra, Charlotte
de Bourbonstraat 311, Amsterdam (W).•

De drie prijzen van ƒ 1.— werden toe-
gewezen aan mevr. J. Jansen, St. Ste-
phanusstraat 2, Nijmegen; mevr. Batte-
veld, Nassaulaan 33, Delft en aan mevr.
A. J. B. Vos. Traaij 259, Driebergen.

Laatstgenoemde deed haar oplossing van
het volgende korte, maar krachtige rijmpje
vergezeld gaan:

Geef dit blad na lezing aan
uw ongeorganiseerde buren!

Haar tasch is te vol en staat open
Of dat nu wel goed af zal loopen?
Ze loopt met melk en koek te zonnen
En denkt niet 't minst aan h aar bonnen.
In plaats ze zorgzaam weg te sluiten
Steken ze brutaal naar buiten.
Worden een prooi voor den hevïgen

wind
Is dat wel een huisvrouw, of is hef

een kind?
De geldprijzen zullen den betrokkenen

zoo spoedig mogelijk worden toegezonden.

MELK VOOR DE KINDEREN
- NIET VOOR DE KOFFIE

Gebruik meer karnemelk
Kinderen krijgen een hoeveelheid ge-

standaardiseerde melk toegewezen.
Die melk hebben de kinderen noodig.

Zij krijgen minder brood, boter en
vleesch, dus zij komen in de eerste plaats
in aanmerking voor pap e.d. Het is daar-
om zoo verkeerd, dat de melk, die voor
de kinderen bestemd is, door de grootea
voor de koffie wordt gebruikt, terwijl d*
huisvrouw van Ae taptemelk die ».ïi krijgt,
pap kookt.

Wij weten natuurlijk wei, nat nc moe-
der er niet bij stil staat wat zij hi dit ge-
val haar kinderen te kort doet

In normale tijden, als er van alles vol-
op is te krijgen, zal niemand er dan ook
bezwaar tegen maken, dat de kinderen
pap van taptetnelk krijgen. Nu echter
wordt door de deskundigen op vocdings-
gebied precies uitgerekend waar de
mcnsch op bepaalde leeftijden en onder
bepaalde omstandigheden behoefte aan
heeft. Aan de hand van deze gegevens
wordt de distributie geregeld. Wij al»
huisvrouwen moeten er dan voor zorg-
dragen, dat onze huisgenooten krijgen
waar zij recht op hebben

Gelukkig is er nog een tnelksoorl, die
wij, als wij de taptemelk voor de koffie
willen- gebruiken, kunnen krijgen'. rte
karnemelk.

Een glas karnemelk DIJ de boterham is
gezonder dan een kop koffie.

Karnemelksche pap is een frissen»' aan-
vulling van ons broodrantsoen. Hieronder
geven wc een paar recepten van gerech-
ten, die met karnemelk zijn bereid
KARNEMELK MET GORTGRUTTEN.
l Liter karnemelk, ong 70 er gort-

Rrutten, een weiiüg zout.
De gortgrutten een nacht taten wee-

ken De karnemelk aan de kook bren-
geri en daar roerende de gortgriittrn bij-
voegen.

Op een zacht vuur, terwijl men 100
nu en dan roert, de grutten gaar koken
(ong. 20 min.).

HANGOP
Z a 3 liter karnemelk.
Een vergiet op een diepe pan 'zetten

er een schoener doek in leggen en daar
de karnemelk op gieten. De wei, tiet
dunne gedeelte, loopt dan door den doek,
terwijl een dikke brij achter blijft. Deze
brij steeds van den doek afscheppen, zoo-
dat het vocht vlugger kan doorloopen.

De hangop roeren tot het een gladdd
pap is geworden. Deze presenteeren met
suiker.

Hoe we karnemelk voor de inmaak
kunnen gebruiken zullen we in ren vol-
gend praatje vertellen.

Verdraagt kant een wasc/i-
foe/iancfe/ing?

Zeker, mits u de fijne en gevoelige
kant om een flesch wikkelt en deze
door het waschwater heen en weer
slaat.

Steriliseren van tuinboonen
„Ik heb", zoo schrijft ons mevr.

Louwersheimer uit Rotterdam, „ditmaal
tuinboonen geweckt zónder deze vóór
te koken. Eerst heb ik ze een uur in
kokend water laten staan en ze daar-
na in flesschen een uur laten sterili-
seeren. De tuinboonen zijn aldus heer-
lijk geworden en bovendien bespaarde
deze nfcttiode mij veel tijd en gas." *

Onze lezereésen zullen zeker niet na-
laten met de ervaring van de Rotter-
damsche haar voordeel te doen.

En crêpe-weehels?
Deze moeten op Dijzondere wijze wor-

den behandeld. Eerst moet worden vast-
gesteld, of zij thuis Kunnen worden ge-
wasschen. Een daarvoor geschikte plaats
maakt men iets vochtig en als het goed
erg krinkelt, dus tcruript. mag het alleen
door een chemische wasscherij beha»
deld worden. Het is aanbevelenswaar*
dig crêpe-artlkelen vóór de behandeling
nauwkeurig te meten, opdat zij nader-
hand weer op de oorspronkelijke leng-<
té. wijdte en breedte gespannen en ge-
strekt kunnen worden. Crépe-stoffen
mogen niet met een zwaar, heet strijk-
ijzer worden behandeld Het strijkijzer
moet er zoo licht mogelijk over neen
worden gehaald Men moet goed oplet-
ten, dat het goed vóór het strijken
droog is, want raiders loopt u Kans aat
het crêpe-effect verloren gaat en de
stof heelemaal glad wordt.

— Kunstzijden "artikelen mogen al-
leen bij matige warmte worden ge*
droogd en met een matig-warm ijze*
worden gestreken, aan den verkeerden
kant Terwijl kousen n i e t gestre^
ken mogen worden l
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HST LAATSTE BMP
VAN ALLE? WAT

ONS NIEUWE KRUISWOORDRAADSEL
HORIZONTAAL.

1. Voorzijde van een munt; 6. Gras-
achtig gewas; 10. Richting; 15.'Stieren-
vechter; 16. Pennestrijd; 17. Opening in
deur of raam; 18. Touw (Mal); 19. Meis-
jesnaam; 20. Vlaktemaat; 21. Lijken-
eters: 24. Boom; 25. Geknotte stam; 27.
Onschuld; 28. Meisjesnaam; 30. Middag:
32. Plaats in Duitschland; 33. Vreemde-
Ung; 35. Vlug; 37. Bloei wijze; 38. Snauw;
41. Made; 43. Gewas; 45. Vogel; 46.
Smalle opening; 47. Vogel; 48. Rots
onder water; 49. Hinderen; 51. Vlinder;
53. Plant; 55. Plaats in Arabië;'56. Vat;
67. Visch; 59. Afhangend deel; 60. Meer
in Amerika; 63: Omslag; 65. Tooneelen;
67. Groente; 69. Ongesteldheid; 72.
Schaakterm; 73. Speelveld van kaatsers;
76. Schapenhaar; 77. Pleisterplaats; 79.
Houten klepper; 80. Klaarblijkelijk; 82.
Plant; 83. Geleidelijke groei; 84. Kwee-
king; 85. Onderdeel van een priesterlijk
gewaad; 86. Graveeren.

VERTICAAL.
1. Boek met kaarten; 2. Extra-tram;

3. Uitbouw; 4. Soort hert; 5. Kaap in
Japan; 6. Bergklip; 7. Turksch keizerlijk

decreet; 8. Bewegingsorgaan; 9. Tocht,
wandeling; . 10. Iemand, die verstand
beeft van; 11. Familielid; 12. Slot; '13.
Spreker; 14. Deel van Zwedren; 18a.
Hijschtoestel; 22. Putemmer; 23. Vroeger
(Duitsch); 26. Ontvangen, putten uit;
29. Moeilijkste; 31. ' Houten schotel; 32.
Opening r 33. Meisjesnaam; 34. Bloemen -
kamer; 36. Afdruk; 37. Wijnmaat; 39.
Staat in Br. Indië; 40. De slag van iets;
42. Voorzetsel; 44. Berg; 45. Groente; 50.
Opvoeding; 51. Zoogdier; 52. Krul; 54.
Overwinning; 56. Stad in Italië; £8.
Plaats in Palestina (zonder h); 61. Ver-
zoekschrift; 62. Plaats in Gelderland;
64. Slotgedeelte; 65. Soort tarwe; 66. Ver-
dieping; 67. Begin; 68. Boom; 70. Soort
pruim; 71. Plaatsje in Duitschland; 74.
Oorlogsgod; 75. Spaansch hertog; 78.
Vaas; 81. Gegraven diepte.

Oplossingen moeten vóór 15 September
in ons bezit zijn. Op 'de enveloppe:
Kruiswoordraadsel.

Als prijzen stellen wij beschikbaar:,
1ste prijs: /10.—.
2de prijs: ƒ5.—.

-3de en 4de prijs: ƒ2.50.

Voor de kinderen

Babbeltje van Oom Niek
M'n beste neven en nichten.

Voor deze week, heb ik maar heel wei-
nig ruimte om te babbelen. Dat kan ook
haast niet anders: het moet uit de lengte
of uit de breedte komen en om de mooie

. kleurplaat, die ik onzen tekenaar liet
maken zo groot mogelijk te plaatsen, op-
dat jullie die plaat zo mooi mogelijk
kunt kleuren, maak ik m'n praatje kort.
Wat de plaat voorstelt, hoef ik niet te
vertellen. Als je goed kijkt, zie je den
onderwijzer zeggen: ,.na de vacantie gaan
•we met frisse moed aan het werk." De
opgave is nu, de plaat te kleuren, met
krijt, met potlood of met verf en je ge-

kleurde plaat zo spoedig mogelijk, in elk
geval vóór 10 September te zenden aan
Oom Niek,_ Postbus 100, Amsterdam C.

Er worden mooie boeken als prijzen
uitgeloofd.

Hiernaast is dan de te kleuren plaat:

Van de opstelwedstrijd
heb ik plezier gehad. Heel wat prettige
vacantiedagen heb ik door jullie opstel-
len extra gehad. De hoofdprijs verkreeg
Nanny Meeuwissen, m., 11 j., Dillenburg-
straat 56, Breda.

Troostprijzen werden toegekend aan:
Anne Heijnsdijk, j., 14 j., Schipperswege-
ling 14, Goes; Beppie van Klaveren, m.,

-' 10 j., Koninginnestraat 86, Den Haag;

JAN SALIE
Ons aller vriend Jan Salie is
Een beetje vjeesch, een beejjc visch.
Wat slapjes in de beenen.
Hij is niet rijk, hij is niet arm,
't Is gauw te koud, 't is gauw te wan».
Hij houdt zich aan degenen
Die, net als hij, graag kalmpjes aan.
Gezapig door het leven gaan,
En in hun onschuld meenen
bat leven met veel ergernis
Voor hun gestel veel erger is
Dan knobbels aan de teenen....

Ons aller vriend Jan Salie gaat
Zijn vensters sluiten, als op straat
De zon wat fel gaat schijnen.
Hij houdt niet van dat felle licht,
Dan knijpt hij graag zijn oogen dicht,
Zoodat ze niet gaan schrijnen.
Hij houdt het op de vredigheid,
En beidt zijn tijd in ledigheid
En vrede met de zijnen.
Men ziet hem plechtig aan den haal,
Bij herrie of bij veel kabaal,
En snel in huis'verdwijnen . . . .

Hij is niet zus, hij is niet zoo,
Hij is niet anti, en niet pro,
In deze nare tijden.
Hij knikt van ja, als £. wat zegt,
En schudt van neen, als B. 't weerlegt.
Hij zegt wat and'ren zeiden...
Hij kent geen vreugde, geen verdriet.
Hoe hij moet leven weet hij niet.
Straks, na zijn overlijden,
Heeft niemand ooit van hem gehoord,
Behalve dan, die nog een woord
Aan zijn verscheiden wijden....

Jan Salie is een lammeling,
^En 'k wou wel voor een heel lief ding,

Dat 'k al zijn soortgenooten
Eens even in de rij zag staan.
Zoo met een ketelpakje aan.
Een schopje in d'r . . . (handen).
En spitten dat het luie zweet
Met straaltjes langs hun rugje gleed,
'k Denk dat ze dan besloten,
Hun houding van afzijdigheid,
Hun laffe onpartijdigheid,
Ver van zich af te stooten....

Jan Salie trek je werkpak aan,
En durf naast Jan Kordaat te staan,
Bouw mee aan 't groote wonder.
Het wonder van den Nieuwen Tijd.
Laat 't uit zijn met die vadsigheid.
Schiet op! . . . . of je gaat onder!

B. B.

Scherven brengen

NU ZEKER

geen geluk...

Integendeel l In dezen

tijd moet alles wat U aan

glaswerk, aardewerk en

porcelein bezit, met de

grootst mogelijke zorg

wordenbehandeld. Laat

het afwaschwater niet

te heet zijn en leg een

omwaschdoêkje op het

aanrecht; op een kou-

den, harden ondergrond

wordt er licht 'n scherfje

afgestooten. Zorg dat

zoo weinig mogelijk ge-

broken o£ beschadigd

wordt.

Publicatie van het
Dep. v. Handel, Nijverheid «n Scheepvaart.

Geef dit blad na lezing

aan uw ongeorganïseer-

den buurman!

Zélf gekleurd door

Naam: ..;.. .._. Jongen/meisje
Marietje Blokland," m., 11 j., Pretoria- ....Adres:
plein 54, Gouda; Massie Schepen, m., 13 • • • • • •
j., Van der Elststraat 19a, Schiedam, Leeftijd: Jaar

F.V. 1595/1. Verantwoordelijk voor het redactioneele gedeelte van den inhoud: G. J. Zwertbroek te Bussum (telef. 4283). Verantwoordelijk voor de advertenties:
A. H. Lammers Ie A'dam. Uitgever: Nederlandsen Arbeidsfront, P. C. Hooftstraat 180 te Amsterdam. Drukker: N.V. De Arbeiderspers, Hekelveld 15 te Amsterdam-

Kengetal: K 113.

12


