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ARBEI] PANNING
Arbeid is het meest waarde-

volle goed, waarover een volk
beschikt; derhalve is de drager
van dien arbeid, de scheppende
mensen, de ruggegraat van het
Volk. Van de gemeenschappe-
lijke vruchten van dien'arbeid
Is het leven van''het volk af-
hankelijk. In-den strijd om het

• bestaan, tegen honger en-koude,
is de arbeid het beslissende
Wapen.

Het is derhalve een éisch van
de allereerste orde, dat de ar-
beidskracht, het prestatiever-
mogen van den werker, behou-
den blijft en voor nadeelige
Invloeden wordt behoed. Deze
nadeelige invloeden kunnen
voortkomen uit de omgeving,
waarin wordt gewerkt. Slecht
licht en bedompte lucht tasten
den gezondheidstoestand van
den werker en derhalve zijn
arbeidsvermogen aan. Van een

' ongezonde kan geen waarde-
volle prestatie worden vef-
wacht. Het is echter evenzeer
mogelijk, dat een arbeider in
een behoorlijk bedrijf, dat aan
de eischen der sociale hygiëne
voldoet, achterop komt door de
verhoogde krachtsinspanning,
die juist op dit oogenbük van
hem wordt gevraagd. Neder-
land is onder het-kapitalisti-
sche regime jarenlang „ge-
zegend" geweest met een leger
Van honderdduizenden werk-
loozen en erfond een grenzen-
looze verspilling van arbeids-
kracht plaats; thans moet met
arbeidskracht worden gewoe-
kerd. En wat minstens zoo
belangrijk is. het arbeidsver-
mogen van den scheppenden
mensen moet voor nu eji voor
de toekomst behouden blijven.
In het heden en in de toekomst
zal het Nederlandsche volk
alleen door zijn arbeid kunnen
bestaan en alles zal alleen door
onzen gemeenschappelijken ar-
beid verworven' kunnen wor-
den.

Het Nederlandsche Arbeids-
front, dat zoo nauw verweven
is met het arbeidsleven, üen
Nederlandschen werker van ciag
tot dag gadeslaat in zijn arbeid,
zich voor hem inzet, overal in
de bedrijven, als het ware de ;'
belichaming wil zijn van den i eMe^&i^'^^m--
geest van warm tintelende
kameraadschap, heeft zich iot taak gesteld, den werker voor mogelijke aan-
tasting van zijn gezondheidstoestand door de verhoogde krachtsinspanning
van het oogenblik te behoeden.

IR het groote, levende organisme, dat het Arbeidsfront is, moet het moge-
worden gedaan om elke cel van arbeidskracht voor kra.chteloosheid te

behoeden. Uit dien geest van
lotsverbondenheid, van bij el-
kaar behooren, van natuurlijke
kameraadschap, is dan ook de
gedachte voortgekomen, om den
arbeidskameraad, die juist door
zijn verhoogde krachtsinspan-
ning dreigt te worden ge-
knauwd, er eens een tijdje uit
te halen. Hij moet eens een
veertien dagen elders kunnen
vertoeven, in een geheel andere
omgeving in de schoone natuur,
die ons land op verschillende
plaatsen biedt. Hij moet lichaam
en geest eens kunnen ont-
spannen.

Hier ligt een opgave voor
Het Nederlandsche Arbeids-
front. D'e werkers zelve, saam-
gebundeld In het Arbeidsfront,
moeten dezen arbeidskameraad
de" arbeidsontspanning bieden,
die\ hij noodig heeft.

Hier worden vele belangen
gediend, die alle onder één
noemer zijn samen te brengen.
De werker zal na een verblijf
in een der ontspanningsoorden
van Het Nederlandsche Arbeids-
front naar lichaam en geest
verfrischt terugkeeren. Zijn ar-
beidsvermogen blijft aldus be-
houden, voor hem zelf, zijn ge-
zin, het bedrijf, waarin hij
werkt en derhalve voor de
volksgemeenschap.

Uiteraard heeft deze arbeids-
ontspanning ook een strikt
materieele zijde: zij feost geld.
Het Arbeidsfront stelt zich op
het standpunt, dat de bedrijven
zelve een belangrijk deel van
de financieele lasten dienen te
dragen.

Bij de aanwijzing der voor
een ontspanningsvertalijf In
aanmerking komende arbeiders-
(sters) zullen ondernemer en
sociale voorman samenwerken.
Deze samenwerking zal zich'
evenzeer kunnen openbaren bij
de verdere uitvoering der ont-
spanningsplannen. Bovendien is
er voor de betreffende bedrijven
slechts in schijn sprake van een
financieelen last. De ervaring
elders heeft uitgewezenr dat de
voor dit sociale doel u't Ji<£
geven gelden ruimschoots hun
baten afwerpen.

De Nederlandsche onder-
nemers zuilen metterdaad kun-
nen toonen „Betriebsführer"

te zijn, of m.a.w. zich van hun sociale verantwoordelijkheid tegenover hun
„Gefolgschaft" bewust te zijn.'

De-eerste weerklanken na het bekend worden der plannen stemmen, ons in
dit opzicht niet pessimistisch.



ARBEIDSONTSPANNING
Vele arbeiders en arbeidsters hebben dringend

behoefte aan een tijdelijke onderbreking van hun
werkzaamheden, omdat zij door de verhoogde
krachtsinspanning van het óogenblik in hun of haar
gezondheid of arbeidsprestatie dreigen te worden
aangetast. Het is in het belang van deze leden
onzer volksgemeenschap, zoowel als van de pror
duetie, dat zij gedurende een 14-tal dagen uitge-
zonden worden naar een ontspanningsoord, waar zij
Ui een mooie en rustige omgeving nieuwe krachten
kunnen opdoen voor een nieuw arbeidsjaar. De
Leider van Het Nederlandsche Arbeidsfront heeft
derhalve opdracht gegeven tot oprichting van de
afdeeling „Arbeidsontspanning". Deze afdeeling
heeft met het hierboven omschreven doel dus wel
een zeer bijzondere taak gekregen. Voor de uitvoe-
ring van deze taak is het noodzakelijk, dat de af-
deeling in de mooiste en gezondste streken van
ons land over een aantal ontspanningsoorden be-
schikt. Behalve de eigen vacantie-oorden van het
Nedesiandsche Arbeidsfront zullen daarvoor ver-
schillende groote hotels, o.a. in het mooie Valken-
burg, worden afgehuurd.

Tijdens de 14-daagsche ontspanning behoeven de
deelnemers en deelneemsters niet alleen de noodige
rust, doch bovendien behoorlijke afwisseling, welke
geboden zal wordert in den vorm van uitstapjes,
film-, muziek- en cabaretavonden en eventueele
tulnfeesten, enz. De deelnemers aan het eerste ont-
spanningsverblijf vertrekken 15 Mei a.s.; na 14
dagen komt een nieuwe groep en dit gaat den
geheelen zomer door tot 17 September.

De keuze der deelnemers en deelneemsters ge-
schiedt door den „Betriebsführer" in overleg met
den socialen voorman van Het Nederlandsche Ar-
beidsfront en onder toezicht van een daartoe door
het Arbeidsfront aan te wijzen arts, voor zoover
althans geen bedrijfsarts aanwezig is.

Hoewel het hier in de eerste plaats de werkers
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betreft, wier gezondheid en arbeidsprestatie drei-
gen te worden aangetast, kunnen ook herstellende
zieken, welke niet meer onder doktersbehandeling
zijn, eveneens in aanmerking komen. Zieken, die
een medische behandeling behoeven, kunnen aan de
vacantieverblijven niet deelnemen.

Elke groep deelnemers in de ontspanningsver-
blijven staat onder leiding van een „ontspannings-
leider". Uiteraard is voor een uitstekende voeding,
accomodatie en verzorging zorggedragen.

Het Nederlandsbhe Arbeidsfront meent dan ook,
dat door deze arbeidsontspanning een bedrijfsbe-
lang en derhalve een sociaal belang van de aller-
eerste orde is • gediend. Het verwacht dan ook van
hen, die metterdaad „Betriebsführer" zijn, dat zij
mede hun schouders onder dit zoo bij uitstek sociale
werk zullen zetten. Door deze arbeidsontwikkeling
zullen de deelnemende arbeiders en arbeidsters ge-
zond, frisch en versterkt, derhalve met volledig
herstel van hun krachten weer aan den arbeid
kunnen gaan. De arbeidsprestatie zal hierdoor wor-
den gediend en daarmee de volksgemeenschap.

Het verblijf in de ontspanningsoorden geschiedt

voor rekening van het „Betrleb" evenals de reis-
kosten 3e klasse heen en terug; alle andere kosten
komen ten laste van Het Nederlandsche Arbeids-
front. /

De Leider van Het Nederlandsche Arbeidsfront
spreekt de verwachting uit, dat ook de Raden van
Arbeid bij de uitvoering van deze nieuwe taak met
het Arbeidsfront zullen meewerken en arbeiders en
arbeidsters, wier gezondheid ernstig in gevaar is
gekomen, in de gelegenheid .zullen stellen voor hun
rekening aan een ontspanningsverblijf deel te nemen.

In het bijzonder dienen hier de mijnwerkers {£-
noemd te worden, op wier schouders in dezen tijd
wel een zeer zware taak rust: Van hen wordt w^l
zeer veel gevergd en zij hebben in de eerste plaats
een 14-daagsche arbeidsrust en ontspanning noo-
dig. De Arbeidsfrontleider doet derhalve een beroep
op het Algemeen Mijnwerkersfonds'om een groot
aantal mijnwerkers voor zijn rekening uit te zenden.

De Leider van Het Nederlandsche Arbeidsfront
spreekt de verwachting uit, dat alle „Betriebs-
lührer", welke zich van hun verantwoordelijkheid
bewust zijn, zich spoedig met de afdeeling „Arbeids-
ontspanning" van Het Nederlandsche Arbeidsfront
in verbinding zullen stellen om nadere gegevens
omtrent de ontspanningsverblijven te verkrijgen.
Zulks in het belang van de arbeiders en in het
belang van de productie.

f

VERHAUENPRIJSVRAAG
f en groot succes

Honderden Nederlandsche werkers hebben pen of
potlood ter hand genomen en een verhaal gezonden
onder het motto „Werkers schrijven".

De jury heeft het bij de beoordeeling niet gemak-
kelijk gehad en het zich ook niet gemakkelijk ge-
maakt. Zij heeft n.l. -niet de gladste en de gemakke-
lijkste en de geroutineerdste verhalen uitgekozen en
die een prijs gegeven, maar zij heeft vooral gelet op
den arbeid, die in de verhalen zat. Alleen de arbeid
adelt immers het werkstuk, dat weet elk goed vak-
man. De leek en de opperVlakkige zien het er niet
aan af, maar de vakman stelt met één oogopslag
het verschil vast tusschen een stukje werk, dat
haastig in elkaar is gesmeten, grootendeels liefst
machinaal, én een werkstuk, dat met zorg en liefde
is gemaakt.

Telkens en telkens weer trof ons bij het doorlezen
van de verhalen de oneindige liefde van den Neder-
landschen arbeider voor het werk zijner handen.
Hoe trotsch is de draaier niet op de zuivere afwer-
king, hoe voldaan kijkt hij, in deze verhalen, er niet
op toe, dat er geen bramen en scherpe kanten zitten
aan het onderdeel, dat hij straks overhandigt aan
den monteur! -Hoe gespannen Biet de .machinale
zager en schaver niet toe, dat de messing en groef
goed loopen, hoe fier is de lasscher niet als hij uit
een klein arbeidsongeval, dat hem bij zijn werk in
een nauwen ketel overkomt — doordat hij al te
enthousiast is! — zooveel leering weet te trekken,
dat hij een kleine verbetering in het arbeidsproces
weet aan te brengen, een kleine, arbeidersbeveili-
ging!

Diezelfde liefde voor het materiaal en voor het
werk spreekt ook uit de beste gedeelten van de in-
gezonden verhalen.

Want ook de taal is materiaal, ook een verhaal is
een werkstuk. En bij de beoordeeling gaf de jury
dan ook steeds de voorkeur aan die verhalen, waar-
in de taal het best gebruikt was. Niet aan die ver-
halen, waarin de geschiedenis het wonderlijkst, het
sensationeelst en vaak het opzettelijkst was.

Het doet de jury heel veel genoegen, dat zij den
hoogsten prijs, dien zij kon toekennen, kon verleenen
voor een bijdrage waaruit echte Nederlandsche ar-
beidershumor sprak.

Heel veel menschen zijn, als zij met pen en papier
gaan zitten, blijkbaar geneigd om heel sentimen-
teele verhalen te schrijven over vreeselij k tragische
zaken, arbeidsongevallen, ontslagkwesties, acliteruit-
zetting, werkloosheid enz. enz. Hoeveel eenvoudiger
zouden zij het voor zichzelf maken, hoeveel waar-
achtiger zouden hun verhalen worden als zij zich
hielden aan het gewone, dagelij ksche leven en als
zij dat slechts beschreven met de nuchterheid en den
echten drogen Nederlandschen arbeidershumor, die
zoo typeerend zijn voor werkplaats en fabriek!

Onze taal leeft! Onze taal leeft vooral onder de
arbeiders, omdat zij, in telkens nieuwe vormen, in
verrassende, pittige zegswijzen in de werkplaats ge-
boren wordt, in de onmiddellijke reactie van den
werker op zijn werk en op zijn maats. Het korte,
flitsende woord dat op bouwwerk en steiger, in
machinehal of schaftlokaal over en weer wordt ge-
roepen Is soms grof. maar heel vaak raak. Iemand,

die in staat zou zijn precies EOO te schrijven, als
deze werkers spreken, met weglating van al het
overbodige, zou al een heel eind op weg zijn.

Maar het is merkwaardig, hoeveel arbeiders, die
voor een wit papier gaan zitten, plotseling stadhuis-
taal gaan gebruiken en allerlei onnoodige en om-
slachtige zinnen op gaan schrijven! ,

Als zij de kernachtigheid van hun gewone manier
van denken en spreken maar konden volhouden en
dié ook toe konden passen op andere onderwerpen,
die nu eenmaal niet zoo Vlot op een bouwwerk of in
een werkplaats aan de orde komen wel, dan
zouden wij er heel gauw een aantal uitstekende
arbeidersschrijvers bij hebüen!

Wij hopen, dat deze prijsvraag daartoe het hare
kan bijdragen. Immers het uitschrijven er van en
de bekroning als het resultaat, zijn beide uitingen
van dezelfde erkenning • van den arbeid, die ook het
heele Arbeidersfront nastreeft.

En pas vanuit die erkenning van den arbeid zal
de werker goed kunnen schrijven. Die erkenning
moet vleesch van zijn vleesch, bloed van' zijn bloed
zijn geworden. Rustig en zelfverzekerd, vertrouwend
op zijn eigen scheppende kracht moet de werker
staan in de arbeidsgemeenschap. Pas dan zal hij zóó
kunnen schrijven, dat zijn werk leeft in wat hij
schrijft en dat het voor andere menschen belangrijk
wordt.

Het kan niet de bedoeling van het Arbeidsfront
zijn aan het groote aantal beroeps- en amateur-
schrijvers nog een groote groep dilettanten-toe te
voegen, die probeer en zoo nu en dan eens een rijks-
daalder te vangen door etn grappig verhaaltje over'
de een of andere gebeurtenis in de wereld van in-
brekers, gangsters, oplichters, verliWEden of rijke
nietsnutten in te zenden aan dag- en weekbladen.
Er zijn al veel te veel van die dilettanten, die met
het beschrijven van allerlei bedachte en meestal
niet bijster originele gevallen uit die, overwegend
Amerikaansche, droombeelden hun-leegentijd én hun
portemonnaie probeeren te vullen. Zij vragen bij
dat geschrijf nauwelijks er naar of ons volk derge-
lijke lectuur noodig heeft, zij schrijven die verhalen
domweg, omdat, zij op hun" beurt in dagblad of
weekblad oofc wel eens zooiets lazen en omdat zij
meenen, dat er dus wel winstmogelijkheden in het
schrijven van zulke kinderachtige, Amerikaansche
verhaaltjes zit.

De jury heeft-al zulke routine-bedenksels bij het
toekennen van de prijzen zorgvuldig opzij gelegd en
uitgesloten. Deze prijsvraag wil geen bevordering
van het dilettantisme zijn, eerder wil zij probeeren
een aantal menschen die hun tijd besteden aan het
produceeren van dergelijke volkomen overbodige
verhaaltjes op den goeden weg terug te brengen,
zoodat zij hun wezenlijke talenten niet langer ge-
bruiken voor' het 'schrijven van sentimenteele of
sensationeele verzinsels op zijn Amerikaansch, maar
hun aandacht gaan wijden aan hun eigen volk en
hun eigen leven. Daarom is aan enkele van hen nog
een prijs ter aanmoediging toegewezen, in de hoop
dat die aanmoediging den onderhavige in de goede
richting moge stuwen,



ELK BEDRIJF EEN GOED VERBLIJF
„Elk Bedrijf een Goed Verblijf" Is de slagzin,

•waarmede de afdeeling Schoonheid van den Arbeid
van de Gemeenschap „Vreugde, en Arbeid" een
nieuwe actie begonnen is.

„Elk Bedrijf een Goed Verblijf", het staat er zoo
aardig en het klinkt zoo veelbelovend, zoodat wij
werkelijk hopen, dat deze afdeeling zal bereiken wat
zij wenscht.

Om van elk bedrijf een goed verblijf te maken,
zal men in vele bedrijven bouwkundige en bedrijfs-
technische veranderingen moeten aanbrengen.
Maar wij hebben zoo'n idee, dat in zeer veel be-
drijven ook de houding van den mensch, van den
werker, een ingrijpende verantiering moet onder-
gaan. Daarom willen wij in gedachten eens een
goed .bedrijf en een slecht bedrijf tegenover elkaar
stellen.

Onder een goed bedrijf verstaan wij dan een
socialistische gemeenschap. Wanneer 'wij daarvan
een voorbeeld willen geven, kunnen wij helaas geen
voorbeeld uit ons eigen land aanhalen, doch denken
wij aan het bedrijfje, dat wij'eens In Duitschland
zagen. Stelt u zich voor in een van de buitenwijken
van de stad München, grenzende aan een stuk
boschgrond, ligt een metaalwarenfabriekje van zeer
bescheiden afmetingen en daar werkt 40 man ~>er-
soneel. Wanneer u het fabriekje vanuit de verte
ziet liggen, is het een weldaad voor het oog, goed
geschilderd en aardig van vorm. Wanneer wij dich-
terbij komen, dan zien wij grasvelden en bloemen-
perken voor" de fabriek. De directeur ontvangt ons
In zijn privékantoor, dat er, zooals in zooveel Neder-
landsche bedrijven, zijn mag en voert ons door. het
bedrij f skantoor, dat ook uitstekend in orde is en
dan betreden wij de fabrieksruimte. En stelt'u zich
nu eens voor een lichte vroolijk geschilderde werk-
plaats, waar licht en lucht van alle kanten toegang
hebben, waar plantenden bloemen een plaatsje voor
de ramen vinden, de menschen met liefde voor hun
werk aan den arbeid zijn en de materialen en het
gereedschap met zorg ontzien en behandeld worden.
De menschen loopen er allemaal netjes en niet vuil
bij, terwijl men van den grond kan eten. Dan ver-
laten wij de fabrieksruimte en zien wij een wasch-
gelegenheid, een kleedgelegenheid en een .ontspan-

ningslokaal, zooals wij er in ons land slechts weinige
kennen. Maar dat alles is nog niets vergeleken bij
wat wij op het fabrieksterrein te zien krijgen. Daar
zien wij midden in het bosch een open plek, waar
een sportveld met een sintelbaan is aangelegd.
Opmerkelijk is het, dat dit gedaan is door de arbei-
ders zelf in hun eigen vrijen tijd, dus op Zaterdagen,
Zondagen en door de weeks 's avonds kwamen zij
bij 'elkaar, rooiden een gedeelte van het bosch,
spitten het heele veld om en legden er het sport-
veld aan. Dan gaan wij een eindje verder en komen
bij een, zwembad. Ook dit zwembad Is door de
arbeiders in hun eigen vrijen tijd aangelegd en zij
hadden slechts de hulp van eenige bouwkundigen.
Maar dat is nog niet genoeg, want wij gaan nog een
eindje verder en zien dan een broeikas. Deze broei-
kas is niet door de arbeiders zelf 'gemaakt, maar
wel worden in deze kas thans reeds sla, tomaten en
andere groenten voorgekweekt, die straks een
plaatsje vinden op het.stukje grond van de werkers
uit dat bedrijf. Bovendien worden hier bloemen en
planten gekweekt, die een dankbaar plaatsje in de
fabriek vinden, terwijl datgene wat overblijft voor
moeder de vrouw mee naar huis genomen wordt. Nu
denkt u wellicht, dat op Zaterdagmiddag Jan, Piet
en Klaas met een handdoek en zwembroek onder
hun arm even naar het zwembad gaan om daar de
Zaterdagsche beurt te nemen, maar dan vergist u
zich want op Zaterdag en Zondag komen Jan, Piet
en Klaas met hun vrouwen en kinderen er gezamen-
lijk met de andere arbeidskameraden en worden
deze dagen op het fabrieksterrein bij bosch, sport-
veld en zwembad doorgebracht.

Laten wij ons nu niet blind staren op die tech-
nische volkomenheden van sportveld, zwembad,
waschgelegenheid en kleedgelegenheid, doch laten
wij eens letten op de levenshouding van de werkers
in dit bedrijf, waar'oij wij het dan aan u zelf over-
laten om eens na te gaan hoeveel werkers er In
uw bedrijf te vinden zijn, die bereid zijn op Zater-
dag en Zondag terug te komen om een sportveld of
een zwembad s,an te leggen.

Een volgend maal willen wij eens bezien hoe de
toestanden in de doorsnee Nederlandsche bedrijven
zijn.

WERKERS OFFEREN

VOOR WERKERS
Grondslag voor al het werk van het Nederland-

sche Arbeidsfront. is de gemeenschapsgedachte.
Dat het Nederlandsche Arbeidsfront hierin al

een flinken stap op den goeden weg gezet heeft,
is reeds meermalen gebleken.

Zoo ook in de laatste week weer. Nu door de
Britsche terreuraanvallen op de arbeiderswijken van
Rotterdam, in deze stad ellende is ontstaan in dui-
zenden werkersgezinnen heeft een groot aantal wer-
kers bewezen de gemeenschapsgedachte te hebben
begrepen. ^

Tot voorbeeld hiervoor diene het volgende:
Op initiatief van het Nederlandsche Arbeidsfront

zijn in een aantal groote bedrijven in en om Den
Haag — o.a. m enkele O.T.-lagers — bussen opge-
hangen, die het opschrift dragen: „N.A.F, voor
Rotterdam".

Hierin kunhen de werkers hun bijdragen doen,
om den nood in de getroffen Rotterdamsche wer-
kersgezinnen te helpen leenigen.

Spontaan hebben de werkers van deze bedrijven
hun medewerking hieraan gegeven en reeds wer-
den op deze wijze belangrijke bedragen geofferd.

Bovendien heeft het Arbeidsfront door middel
van zijn sociale voormannen een actie in de Rot-
terdamsche bedrijven ingezet, met het doel, goede-
ren voor getroffen arbeidskameraden in te zamelen.
Ook tijdens deze actie worden door de arbeidskame-
raden spontaan goederen geofferd, welke ertoe zullen
bijdragen den nood onder de zoo zwaargëtroflen

. Rotterdamsche werkers eeniqermate te verzachten.

In Rotterdam heeft men elkaar over de
ramp heen de hand gereikt. Moge dit een
aansporing zijn voor alle volksgenooten dit
voorbeeld te volgen. Geeft gul voor uw ge-
troffen Rotterdamsche volksgenooten tijdens
de groote straat- en huis-aan-huiscollecte van
den Nederlandschen Volksdienst op Zaterdag
17 en Maandag 19 April a.s.

Het Arbeidsfront in den aether
16 en 30 Aprü: HILVERSUM II, 17.15—17.30 uur:

„De Van Dammekes op reis", een serie luisterflitsen
voor de jeugd door Bas Bouwman. Aan deze uitzen-
dingen is lederen keer een prijsvraag verbonden. De
Van Dammekes, broertje en zusje, maken een reis
met Sjef, den Brabantschen chauffeur van het
expeditiebedrijf van hun vader. Met den vrachtwagen
komen ze in allerlei steden en dorpen. De plaats-
namen worden echter in de luisterflitsen niet ge-
noemd. Die moeten de jeugdige luisteraars dus
trachten te raden. Aan deze prijsvraag zijn ^aardige
prrjsjes verbonden.

25 April: HILVERSUM l, 12.30—12.45 uur: Toe-
spraak door den heer G. J. Zwertbroek, leider van
de afdeeling Propaganda van het Nederlandsche
Arbeidsfront.

28 April: HILVERSUM II, 19.50—20.05: De tweede
uitzending van hefrkwartiertje, waarin vragen, door
een socialen voorman gesteld, door afdeelingslelders
van Het Nederlandsche Arbeidsfront beantwoord
worden.

Rotterdams eerste sociale
voorman begraven

„Hij stierf als soldaat van den arbeid"
Dinsdag S Aprü j.l. heeft des morgens op de

Zuiderbegraafplaats te Rotterdam de begrafenis
plaats cevord.en van het stoffelijk overschot van
kam. K. Timmermans, den eersten socialen voorman,
die door het Arbeidsfront te Rotterdam was aan-
gesteld.

Kam. Timmermans was werkzaam bij de N.V.-
P. Smit's sleepbootdiensten. Tijdens het werk, door
het kapseizsn van de sleepboot, waarop hij zich be-
vond, kwam hij om het leven.

Een deputatie van het Arbeidsfront begeleidde
onzen kameraad naar zijn laatste rustplaats. Aan
de groeve werd het woord gevoerd deor den
provincialen leider, kam. Jordaans, die o.m. zeide:
„Kameraad Timmermans, onze eerste sociale voor-
man in Rotterdam, is als soldaat van den arbeid in
het harnas gevallen. Hij was een strijder van for-
maat. Vele anderen kunnen aan zijn werkkracht en
aan de toewijding, waarmee hij zijn taak als sociale
voorman heeft vervuld, een voorbeeld nemen. Zijn
voorbeeld zij voor de anderei* e 'in!),
om den strijd voor een goede arbeidsgemeenschap
des te krachtiger voort te zetten."

Wijziging
Kinderpaaschfeesten

In onze vorige editie vermeldden wij de
namen van plaatsen, waar door „Vreugde en
Arbeid" Paaschfeesten voor kinderen, wier
vaders in het buitenland werkzaam zijn, ge-
organiseerd worden.

In deze lijst van plaatsen zijn de volgende
wijzigingen gekomen:

De feesten te Emmen op 21 April en te
Middelburg op 26 April a.s. komen te ver-
vallen.

Daarentegen worden aan de lijst toegevoegd
de plaatsen Utreéht, waar op 21 April, als-
mede Deventer, Winterswijk en Zaandam,
waar op 27 April a.s. Paascbfeesten gehouden
zullen worden.

Nadere inlichtingen worden aan de plaat-
selijke kantoren van het Nederlandsen»
Arbeidsfront verstrekt.

ondanks of misschien juist ten gevolge van de
moeilijke tijdsomstandigheden, bij het Nederland-
sche Arbeidsfront, aan.

Duizenden met één slag zouden zich bij het Ne-
derlandsche Arbeidsfront aansluiten wanneer elk
lid deze week slechts één werker uit zijn omgeving
wil overtuigen, eveneens lid te worden.
Duizenden! En ze zullen u dankbaar zijn ook! Nu,
en later!

weekloon
Klasse

1
2
3
4

van — »ot
ƒ
, 6.01—
, 9.01—
, 12.01—

5 „ 15.01—
6 „ 18.01—
7 „ 21.01—
8 „ 24.01—
9 „ 27.01—

10
11
12
13
14
15
16
17

, 30.01—
, 33.01—
, 36.01—
, 42.01—
, 48.01—
, 54.01—
, 72.01—

6.—
9.—

12.—
15.—
18.—
21.—
24.—

27—30.—
33—

36—42—

48—
54—
72—
90—, 90.01—102.—

Bijdrage
ƒ0.10
„0.15'
„ 0.20
„ 0.25
„0.30
„ 0.35
„ 0.40
„ 0.45
„ 0.50
„ 0.55
„ 0.60
„ 0.70
„ 0.80
„ 1.00
„1.20
„1.50
„ 1-80

Met
werkl.

kas
ƒ0.05
„ 0.10
„ 0.15
„0.15
„ 0.20
„ 0.25
„ 0.30
„ 0.35
„ 0.40
„ 0.45
„0.50
„ 0.50
„ U.55
„0.70
„'0.80
„ 1.00
„ 1-20

Totsïal
per week

ƒ0.15
„ 0.25
„0.35
„ 0.40
„ 0.50
„0.60
„ 0.70
„ 0.80
„ 0.90
„ i.oo
,;i.io
„ 1-20
„ 1.35
„1-70
„ 2.00
„2.50
„3.00

Per maand ƒ0.30. Inschrijfgeld ƒ 0.50.
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GRENSGANGERS OPGELET!
Wilt U de rechten als lid van Het Nederlandsen»

Arbeidsfront niet verliezen, dun moet U er steeds
voor zorgen, dat het «.ff. „Grensganger-zegel" elk*
week wordt betaald.



Door Eric Linklater.

in Amerika
Daar er veel menschen waren, die in tegenge-

stelde richting van Juan en zijn nieuwen kennis
liepen, duurde dit verhaal geruimen tijd. Dikwijls
werd de kleine Jood naar den trottoirrand gedron-
gen en Juan tegen den huizenkant. Soms werd de
geschiedenis over de hoofden van hinderlijke voet-
gangers geschreeuwd en de meer dramatische
gedeelten werden door gebaren^ onderstreept. De
handen van den Jood waren zoo welsprekend, det
een jongen, die te dicht langs ging, in zijn gezicht,
werd geslagen, en heel wat menschep ontsnapten
aan een dergelijke kastijding door handig bukken
ot uitwijken.' Juan luisterde zoo oplettend als hij
kon. i

Tegen den tijd, dat het verhaal uit was, waren
ze in Fifth Avenue aangeland en wel op het punt
waar, met theatrale onverwachtheid in die lood-
rechte en staccato omgeving. Central Park ligt en
met zijn gotyend groen het oog streelt.

„Houdt uvan dieren?" vroeg de Jood.
„Bijzonder veel," antwoordde Juan.
„Ze hebben hier een paar hokken. De échte die-

rentuin is buiten in Bronnix. Dat is de grootste
„zoo" van de wereld. Maar ze houden hier een paar
coyotes en een paar wolven in het Park, om de
menschen iets van de natuur te laten zien, begrijpt
u?"

Een buitengewoon schouwspel wachtte hen"*daar.
Na een paar trieste virginia-hert'en, eep paar armoe-
dige beren enzoovoort bezichtigd té hebben, kwa-
men ze aan een ruimte, die groot geno'eg was om
een paar Yaks te huisvesten. Er stonden al een
stuk of tien kinderen en twee oudachtige manne-
tjes van het soort die gewoonlijk in openbare par-
ken wandelen, bij die trotsche beesten te kijken.

Zonder eenige aandacht aan dat onwaardige
publiek te schenken, waren de Yaks bezig elkaar
het hof te maken. Verliefd kwijlend besnuffelde het
mannetje de ruige vacht van zijn metgezel en likte
vriendelijk haar achterwerk met een dikke, paarse
tong. Speeksel droop vol meegevoel uit haar bek.
Haar koeienoogen waren zacht en droomefig. Zij
stonden naast elkaar; zij met haar kop naar het
publiek, hij met zijn staart naar hem toe. Zij was
geduldig en vol verwachting, hij was onrustig. Hij
krabde op den grond. Op slechts korten afstand
reden de auto's en bussen door Fifth Avenue en

. het geraas van het verkeer hing als een wolk in de
lucht. Plotseling zette de mannetjes-Yak zich
loeiend in beweging. \

Zich omdraaiend verhief hij zijn zware ruige ge-
stalte in de lucht en als een vallend rotsblok vol-
tooide hij zijn minnespel. Zijn wijfje stond onwrik-
baar bij dien geweldigen sprongV

VoJ ontzag sloegen Juan en zijn Hebreeuwsche
metgezel deze Himalaya's paring gade. De -jongere
generatie praatte opgewonden .en de zonderlinge
oude heertjes grijnsden en likten hun lippen af.

„Nou", zei Juan, „is dat nu iets absoluut ongé-
rijmds, of is.het typisch Amerikaansch? Die ruige
kolossen werden in Thibet geboren in de stilte der
bergen, misschien onderbroken door den ijlen klok-
kenklank van een naburig Lamaklooster. Hurt
uiterlijk is voorhistorisch. En toch zien we ze hier
'in New York paren, niet gesïoord door skyscrapers,
ondergrondsche sporen, nachtclubs, vijf (of zijn
het er tien? millioen inwoners en andere levens-
omstandigheden, ten eenenmale verschillend van de
hunne. Het valt mij op als iets ongerijmds, maar
misschien is het een symbool van Amerika. Toe-
vlucht van de heele wereld, het internationale
Tehuis voor Allen? Wat denkt u, Mr....?"
' „Cohen", zei de kleine Jood, „Isedore Cohen."
„En ik ben Juan Motley."
„Aangenaam kennis te maken", zei Mr. Cohen.

Hij snoot zijn neus, die door d« sterke lucht van de
wilde beesten was geprikkeld.

„Ik vind het heel gewoon" zei Mr. Cohen. „En
heelemaal niet om^verbaasd over te zijn* Zoo is de
natuur, niet? Stel u voor dat ü bijvoorbeeld een
jonge dame en een jongen man uit Brooklijn nam
en ze naar' Thibet stuurde en ze daar in een kooi
opsloot, denkt u nielf, dat ze precies eender-zouden
doen?"

„Zelfs als er een dozijn Lama's bij stonden te
kijken?"

„Zeker," zei Mr. Cehen, „als het niet anders kon,
en ze waren aan de Lama's gewend geraakt en
wisten, dat ze hun geen kwaad zouden doen. Ze
iouden zeker precies hetzelfde doen."

Mr. Cohens opvatting der natuur en zijn gebrek
aan verwondering bij de uitingen ervan schenen'
Juan de karaktereigenschappen- van een verstandig
man, en terwijl ze verder wandelden, vertelde hij,
dat dit'zijn eerste dag in New York was en dat
,hij nog niet wist hoe hij zijn avond zou doorbren-
gen.

„Dan moet u „Black Brea'd" gaan zien", zei Mr.
Cohen onmiddellijk, 't Is het beste wat er op het
oogenblik in de stad te zien is. Het duurt vier en
een half uur, de pauze's meegerekend. U zoudt
nergens méér waar voor uw geld krijgen. En als u

zin hebt om na afloop nog wat te drinken, dan zal
ik u buiten opwachten en u ergens brengen waar
de drank goed is — én je weet dat ze goed is.
Begrijpt u?"

„Bedoelt u dat u óók naar „Black Bread" gaat
vanavond?"

„En of", zei Mr. Cohen. „Ik ga er iederen avond
heen. Kijkt u maar eens naar het orkest. Daar
zit ik."

Daar hij nog een uur over had toen hij in zijn
hotel terug kwam, kocht Juan verschillende kran-
ten, en begon zich in het dagelijksch nieuws te ver-
diepen. Het scheen, dat hij hier was aangekomen
gedurende een epidemie van geweldige uitbarstin-
gen. Florida was klaarblijkelijk verwoest door een
orkaan, en zijn bevolking — voor 'zoover die aan
den ondergang ontsnapt was — werd in het leven
gehouden door hulptreinen van het Roode Kruis.
Een opeenvolging van branden had voor een waar-
de van een half milliard dollars aan timmerhout
vernield in Oregon en Washington en er was een
aardbeving in Zuid-Californië geweest. Een dame
uit South-Bent, Illinois had de minnares van haar
echtvriend met een hamer doodgeslagen en een
koopman uit Pennsylvanië trok de algemeene be-
langstelling door de nieuwerwetsche wraakneming
— hoofdzakelijk een kwestie van petroleum — die
hij op zijn vrouw en haar minnaar had toegepast.

„De Brandstapel In het Liefdesnestje" was'het
opschrift van het verslag der tragedie.

Behalve deze huiselijke en klimatorische rampen
was er niets, dat een dikgedrukt opschrift waard
was. Behalve' een crisis in de nationale taase-ball
competitie.

En toen vond Juan, tot zijn groote verbazing
plotseling op de voorpagina van een van de voor-
naamste kranten een foto van drie van zijn mede-

' passagiers op de Corybantic — de man met het
gewonde oog* en zijn metgezellen. Nog interessanter
dan de foto was het onderschrift: „Rood-oog, Rod
Gehenna en zijn lijfwacht op weg naar huis. De
Europeesche reis was slechts een vacantieuitstapje,
verklaart de Bierkoning."

Met groeiende verwondering las Juan verder: „Er
is geen bierracket in Parijs of Rome — en zelfs dan
zou ik niet geprobeerd hebben me er mee te be-
moe^en."

„Aldus luidde de uitspraak van Chicago's Tycoon
der Onderwereld, toen hij vanmorgen de verslag-
gevers in zijn privé-suite op de Coryfcantic ontving.
Rod was in gezelschap van zijn twee meest ver-
trouwde luitenants, Rocco en Weenende Wonny. Rod
wilde niets over zijn Europeesche reis loslaten. „Een
vacantieuitstapje", was zijn, gezegde en daar bleef
hij bij, zoodat geruchten van een Chianti-racket of
opkooperij van Vin-rouge absoluut voorbarig zijn.
Een treurige plicht wacht Rod bij zijn terugkeer in
zijn Chicagosche rijk. Cola Coloni, die altijd zijn
gepantserden auto chaüffeerde, is Zaterdag door
concurreerende gangsters doodgeschoten, en zijn
begrafenis is uitgesteld, zoodat Rod er bij tegen-
woordig kan zijn."

(Wordt vervolgd.)

(25)
De galgenhumor van een Bart, die onder de meest

wanhopige toestanden dezelfde bleef, was bij Klaas
ontoereikend om hem onverlet door het diepte-
keerpunt van zijn leven te voeren. Voor hem was
'alles meer tastbare kille werkelijkheid. Het schrij-
nende leed dat door Bart verdoezeld werd achter
een rookgordijn van woorden en kant noch wal
rakende opmerkingen, stak naakt en scherp in het
overgevoelige gemoed van Klaas Bakker. Niet enkel
hét eigen leed, doch ook dat van anderen, dreigde
hem te verpletteren. Het leek hem of alle levens-
glans en levensvreugde voorgoed waren weggetrok-
ken sinds hij dit oord der verschrikking had betre-
den. En ware het niet dat een diep-menschelijke

' plicht hem riep, hij zou in tijdlooze vergetenheid den
naciif hebben doorgebracht, vruchteloos peinzend
over het onbegrepen raadsel eener zinlooze wereld.
Het was Bart die hem tot de werkelijkheid terug
riep.

„Ga naar je nest, Klaas en zit^et te piekere over
dinge waar je toch geen bliksem van begrijpt! Soep
met balie! We zalle Van Bure effe In z'n mandje
schuive, en,dan gaan we pitte! Morge is et aanpak-
ke geblaze!"

Hoe zwaar er aangepakt moeit worden, beseften ze
pas toen ze den volgenden morgen hun aanwijzingen
kregen in een gedeelte der onafzienbare vlakte dat
klaarblijkelijk speciaal voor hen beiden was uitge-
zocht. Een diep moeras, waarover taaie slinger-
planten een ondoordringbaar netwerk geweven
hadden, moest tot de verelschte hoogte worden opge-
vuld. De benoodigde grond kon van de hooge wallen
weggegraven en met een verren zwieper in het
midden van den plas worden neergesmeten.

Voor Klaas, die gewend was de volle kolenschop-
pen in de vuren te zwaaien, bracht het werk' geen
bijzondere moeilijkheden, doch voor Bart was het
een lichamelijke foltering waartegen hij ternauwer-
nood opgewassen bleek.

„We zallen et 'n beetje handiger inpikke!" stelde
Klaas voor, toen Bart, in onbeholpen zwaai, al
enkele malen van den hoogen wal was weggegleden.
„Steek jij maar vierkante moppe, dan smijt ik ze wel
de majem in!"

„We hebben 't al aardig ver gebracht in de
wereld!" verzuchtte,Bart. „Daar staan we nou midde
in de rimboe! Geenf God of goed mensen te zien op

^de hellen aardbol! Oh wacht, daar kommo nog
''n paar van die gouddelvers aan! Kijk ze 'fl lol
hebbe! Ze loope aan ons te zwaaie ofdat we 'k weet
niet hoe dikwels, same met d'r in de goot i ?ge
hebbe! Hou je gedekt, Klaas, ik vertrouw die mon-
sters niet!"

„Gossamme!" schrok Klaas. „Nou zijn we onder de
panne. Henkie en^Korsie van de „Charon"! Ken je
ze nog?"

Bart kende ze nog maar al te goed. In den tijd

toen hij nog eigenaar was van drie Rijn-sleepbooten,
had*7 het tweetal, als stuurman en stoker, tot en
met het dramatische einde, het wel en wee van
Bart j es reederij ten volle meegemaakt. Als reeder en
varensgast hadden ze vaak als hond en kat tegen-
over elkaar gestaan, en nimmer had het tweetal
eenig ontzag betoond voor den reeder in wien ze niet
anders zagen dan een doortrapten „kappetalist" die,
van hun zuurverdiende centjes, slapende rijk werd.
En ook thans bij het weerzien, was hun hquding niet
die van den onderdanigen dienaar.

De wederzijdsche begroeting was joviaal en harte-
lijk zooals gewoonte is tusschen varensgezellen die
elkaar in langen tijd niet zagen. De vroeger nog
merkbare afstand was vervlakt, zonder dat er eenig
spoor van leedvermaak bij de ondergeschikten van
voorheen te bespeuren was. Het eenigste verschil
kon gezocht worden in de wijze waarop ze hun
vroegeren werkgever in de aanspraak betitelden.
Het correcte „meneer Van der Vaart" had plaats
gemaakt voor de minder officieele benaming: „Dop-
pie". Daar was de kous mee af. Voor de rest zouden
ze het wel rooien. Als Doppie en de Vetdot zoo goed
wouwe zijn om 'n blaasie te pikke, dan zouë de
Schele en de Kanedees wel effe 'n hoogeschoolnu'm-
mertje graszooie-steke late zien waar de hëele be-
manning steil van achterover sloeg. Ze waren al acht
weken in het vak, en dus voldoende geschoold om
onderwijs te geven aan onvolwaardige leerlingen,
die met die goddelijke grond stonden te knoeien of
het eten was.

„Hoe harder of je schept, hoe minder of ie ver-
dient!" besloot Henkie zijn onderricht.

„En hebbe ze jullie daarvoor hierheen gestuurd?"
wilde Bart weten.

„Zoo is 't maar net!" verklaarde Kors. „We zijn
gunter uit de ploeg geschopt omdat we op onze
hurkies ginge zitte toen ze aan de tarieve begonne
te knabbele! Vertel jij es.^Henk, hoe dat gaat met
die tarieve hier!"

Henk ging er maar weer bij zitten om breedvoerig
uiteen te zetten hoe, volgens zijn overtuiging, de
zaak op groote schaal geflescht werd:' Volgens hem
waren de tarieven „voor het aangenomen werk zoo-
danig gesteld, dat ongeschoolden enkele, guldens
minder dan hun steunbedrag verdienden. Dat was
om het luie zweet er uit te halen. Wie zoo verstan-
dig was om elke week weer hetzelfde kwantum werk
te verzetten, had kans dat de verdiensten van week
tot week opliepen tot enkele guldens boven het
steunbedrag. Dat was het hoogste wat ooit betaald
werd. Geen sterveling kwam daar boven, al verzette
hij de halve wereld alleen op een kouë voordemiddag.

„Je kan mijn nog meer vertelle!" onderbrak Klaas.
„Je weet toch hoeveel d'r per meter betaald wordt,
en hoeveel grond of je verzet? Dat is toch op de cent
af uit te rekene?"

„Dan ben jij knapper as ik!" hernam Henk. „Weet
jij hoeveel ze in deze put per meter betale?"

Klaas moest toegeven dat hij het niet wist, maar
zoodra de. opzichter kwam zou hij het vragen.

„Neem dan van mijn 'n goeie raad aan, en vraag
niks!" raadde Kors. „Doe maar net of je gek ben, en
wacht maar af "wat ze in je vingers stoppel Alleen
aster zoo'n bruinjas in de buurt is,'ga je maar net
staan doen of et vandaag nog klaar mot! Daar
komt 'r weer een! Spitte jonge-lui! Laat je niet in
de heupzwaai neme!"

(Wordt vervolgd)



APRIL ontslulter der Lente
Wel weet ik, dat minstens nog zes

weken lang sneeuwbuien en hagelvla-
gen, nachtvorsten en grimmige Noord-
Oosters alle voorjaarsillusies kunnen
verstoren, dat we vóór de strenge ijs-
heiligen Mamertus, Bonifacius, Pan-
cratius en Servatius feitelijk geen
recht op het voorjaar kunnen doen
gelden, maar ik houd het voor van-
daag toch met de kwetterende spreeu-
wen, en de stuivende havelaars.

Het mag een onaantastbaar feit
zijn, dat April grillig, nukkig, wispel-
turig is, zelden voorbijgaat zonder over
het bezaaide akkerland vegen hagel
neer te storten uit snel-voortdrijvende
„schepen met zure appelen", dat April
met rommelende donderrollingen en
treiterige water zonnetjes in de volks-
sprake allerlei wrange weerspreuken
heeft gebracht, toch blijft April de
mooie taak vervullen van lente-ont-
slutter. Hierop duiden de oude Romei-
nen in mensis aprillis of aperüis. Deze
openbloeiende maand April wordt ver-
heerlijkt in de sagen van de grijze oud-
heid, waarin cms verhaald wordt van
Dschemschid, den eersten koning van
Iran, die de aarde in April met een

gouden dolk openspleet en ook Virgl-
lius getuigt hetzelfde voor het oude
Rome, wanneer Taurus, de heilige wit-
te stier, die na den ram in den dieren-
riem treedt, met zijn vergulde hoorns
een gat in den hemel steekt, waardoor
de zon op de ontdooide aarde kan
schijnen.

Dichters en wijsgeeren hebben door
alle tijden heen April vereerd als de
maand der gulden beloften van lente's
eerstelingen, de maand, waarin naar
de dichterlijke visie van Helene
Swarth:

„Straks oop'nen • de aarde heimelijke
tgeesten,

Met fijne sleuteltjes van Tjloemengoud.
Die heeten sleutelbloemen."

Primula veris, eersteling der lente.
Primula veris heet ze deftig in het

Latijn en vele vereerders vertellen, dat
zij en geen enkele bloem eigenlijk
lente-ontsluitster is. „Jou sleutel-
bloem", zegt Abraham, a Santa Clara
in zijn „Judas"," ondervraag ik het
allereerst, daar jij de eerste in de
lente bent en door de Romeinen Pri-
mula veris bent genoemd."

Sleutelbloemen neeten ze van ouds
in de&e contreien. In het „Cruydt-
boeck" van Dodonaeus uit 1618 vinden
v>ij bf? primula dan Hollandscjien
naam Sint_Petersleutel vermeld en de
Edd'a verhaalt', dat Lichtengard, het
verblijf der Asen door een brug, de
regenboog of hemelring geheeten, was
verbonden met de aarde, waar de
menschen woonden. De dooden gin-
gen, zoo ze niet in het rijk van Hel,
Nevelheim kwamen, naar boven; de
engelen en onsterfelijken daalden af
langs deze brug van Lichtengard naar-
het menschenland. Waar de brug de
aarde raakte, lieten de Asen een gou-
den sleuteltjë vallen, dat aan de bloe-
men, die daar bloeiden, hun naam gaf.

Filiae ante patrem.
Aan Kleierige vaartoevers en op

moerassige plaatsen van weilanden,
langs slootwalletjes en aan beekjes-
boorden rekken zich nu pok de dikke
proppen van het groot' hoef blad Uit
tot een tuil van purperen, soms witte
"bloemen. Petasitas officinale -is de
naam, dien de deterministen eraan
gaven, maar de vroegere kruidkun-
de, die de poëzie zelfs niet bande uit
de systematiek en de nomenclatuur
noemde ze met andere vroege voor-
jaarsbloemen als crocusjes en het zeer
aanverwante klein hoefblad, Fussilage

farfare „filiae ante patrem", dochte-
ren, die voor den vader verschijnen."
Immers, als er van de eigenlijke
plant nog niets is te zien, en de bla-
derpunten witgeel zich ander de aard-
oppervlakte gereed maken voor den
komenden groeitijd, pronken deze
vroege bloeiers in kwakkelwinters
reeds half Februari met hun wondere
overdaad van karmijnroode en hya-
cinttrossen gelijkende bloemen, die
heele oeverkanten van Geul, Gulp en
Geleen paars kunnen tooien.

Mogen deze "regelen er velen toe
brengen, juist in April het open-
bloeien van het natuurleven gade te
slaan. Mogen zij trachten iets te ver-
staan van hetgeen tot ons spreekt in
het zieleleven der planten. Dan eerst
zullen zij beseffen, hoe innig de vro-
me dichter van Vlaanderenland Guido
Gezelle de openbaring der lente heeft
bezongen in:

„Daar davert iets dwers deur elk we-
[zen, daar zijn stralen

Van louter levendheid, die uit den he-
[mel dalen.

Of wat ontdekt het mij, wat is die
[geile stroom,

Die alles blijk doet zijn,
Het zij mensche, dier of boom?"

D. J. VAN DER VEN.

Vreugde en Arbeid-Revue
Met medewerking van Guus Brox,

Rodnay, Sann & Sylvla, Katinka Kuster,
Pred Fagel, Bern. Barends, Ge Smit,
Henny Vemt, Andréa Ballet, Gebr. May;
orkest o.l.v. Bram van Brakel.

Toegangskaarten a 50 et. voor N.A.F.-
leden en huisgenooten en 8O et. voor
niet-leden. Aanvang voor alle plaatsen
7.15 uur, behalve voor Amsterdam en
HaarJem, waar de voorstelling om 7 uur
begint. J ,
Arnhem Vrijdag 16 April

Musis Sacrum. Kaartverkoop Jans-
buitensingel 17.
Utrecht Zaterdag 17 April

Tivoli. Kaartverkoop Vredenburg 10.
Hilversum Zondag 18 April

Gooiland. Kaartverkoop Stationsstr. 8.
Amsterdam Maandag 19 April

Bellevue. Kaartverkoop Prins Hendrik-
kade 49 en V. en A. Inlichtingenbureau
Leidschepleiri.
Haarlem Dinsdag 20 April

Stadsschouwburg. Kaartverkoop Kruis-
weg 74.
Lelden Woensdag 21 April

Stadsgehoorzaal. Kaartverkoop Rapen-
Jjurg 34.
Rotterdam Donderdag 22 April

'•on. Kaartverkoop Westzeedijk 78.
Delft Vrijdag 23 April.

Stadsdoelen. Kaartverkoop Oude Delft
101.

SCHOUWORKEST
Will Hildering, m.m.v. Roland Wagter,

Marjory en John., danspaar, Elly Bou-
wers, zang en Heinz Hinse, marimba-soli.
Toegangskanten a 50 cent .voor N.A.F.-
leden en huisgeriooten en 8O et. voor
niet-leden. Aanvang 7.15 uur.
Kampen Vrijdag 16 April

De Gehoorzaal. Kaartverkoop IJssel-
kade 46.
Meppel

Zaal Ogterop.
kade 1.
Steenwijk Zondag 18 April

Het Wapen van Steenwijk. Kaartver-
koop Oosterstraat 32.
Heerenveen Maandag 19 April

Schouwburg. Kaartverkoop Dracht 23.
Sneek Dinsdag 20 April

Amlcltia. Kaartverkoop Stationsstr. 28.
Harlingen Woensdag 21 April

Schouwburg. Kaartverkoop Midlumer-
weg 44a.
Franeker. Donderdag 22 April

De Koornbeurs. Kaartverkoop Hertog
van Saxenlaan 33.

Zaterdag 17 April
Kaartverkoop Maat-

FILMVOORSTELLINGEN
Vertoond wordt de Ufa-film „Nanette",

met Jenny Jugo. Een film, die vér boven
het gewone peil uitgaat. Toegang alle
leertijden. Aanvang der voorstellingen
7.15 uur.

Des middags om 4.30 uur een sHpciale
'kindervoorstelling met de vroolijke
Centra-film „Dik Trom".

• Toegangskaarten a 30 et. voor N.A.F.-
leden en huisgenooten en 45 et. voor
niet-leden (kinderen 15 et., .begeleiders .
30 et. voor de kindervoorstelling) zijn
verkrijgbaar bij de bekende adressen, de
N.A.F.-boden en de sociale voormannen.
Huizen Vrijdag 16 April

Excelsior. Kaartverkoop: C. Borst,
Valkenaarstraat 80. (Aanvang avond-
voorstelling hier om 8 uur.)
Brielle Zaterdag 17 April

Zaal Dedert. Kaartverkoop: A. M.
Heymans, VenkelstrSat 24.
Oostvoorne Zondag 18 April

Zaal De Man. Kaartverkoop: H. Oude-
water, Middelweg 35.
Mïddelhamis Maandag 19 April

Hotel Meijer. Kaartverkoop: B. v. d.
Nieuwendijk, Nieuwstraat 8b.
Middelliarnis Dinsdag 20 April

Hotel Meijer. Kaartverkoop: B. v. d.
Nieuwendijk, Nieuwstraat 8b.
Nieuw Helvoet Woensdag 21 April

Tivoli. Kaartverkoop: C. 324.
Goedcreede Donderdag 22 April

De Gouden Leeuw. Kaartverkoop: de
tekende adressen.

Zciidagocfitend voorste! tijgen
Amsterdam Zondag 18 April

City Theater. Aanvang -10.15 u. v.m.
Vertoond wordt de Uf a-film „Haar
eerste avontuur" met "Ilse Werner en
Johann Riomann. Toegang 14 jaar

Kaarten verkrijgbaar a /O.35 bij de
N.A.P.-kantoren, Prins Hendrikkade 49,
De Kempenaerstraat 51, Stadhouders-
kade 139, het V. en A.-Inlichtihsen-
bureau aan het Leidscheplein, de N.A.F.»
boden en de Sociale Voormannen.
Amsterdam Zondag 18 April

Tivoli Theater. Aanvang 10.15 u. v.m.
Vertoond wordt de Uf a-film ,,Kleeren
maken den man" met Heinz Rühmann
en Hertha Peiler Toegang all« leeftijden.
Den Haag Zondag 18 April

1 Asta Theater. Aanvang 10.15 v.m. Ver-
toond wordt de Ufa-ïilm „Schaduwen
der duisternis" met R. Pernau en Fritz
Kampers. Toegang 18 jaar.

Kaarten & ƒ 0.35 zijn verkrijgbaar bij
het V. & -A.-Inlichtingenbureau aan den
Hofweg.
Rotterdam Zondag 18 April

Arena Theater. Aanvang 1O.15 u. v.m.
Vertoond wordt de Tobis-film „Ver-
dachte ontkent" met Olga Tschechowa
en Albrecht Schönhals. Toegang 18 jaar.
Samenzang onder leiding van Cor Steyn.

Kaarten a ƒ 0.35 zijn verkrijgbaar
Westzeedijk 78, bij de N.A.F.-boden en
de Sociale Voormannen.

Amsterdam Zondag 25 April
City-Theater. Aanvang 10.15 uur v.m.

Vertoond wordt de Tobis-film „Verdach-
te ontkent", met Olga Tschechowa en
Albrecht Schönhals. Toegang 18 jaar.
Samenzang onder leiding van Cor Steyn.

Kaarten a. ƒ 0.35 zijn verkrijgbaar bij
de N.A.F.-kantoren, Prins Hendrikkade
49, De Kempenaerstraat 51, Stadhou-
derskade 139, het V. en A.-inlichtingen-
bureau aan het Leidscheplein, de N.A.F.-
boden en de sociale voormannen.
Amsterdam . Zondag 25 April

Tivoli-Theater. Aanvang 10.15 u. v.m.
Vertoond wordt de Ufa-film „Parkstraat
13", met Olga Tschechowa en Hilde
Hildebrandt. Toegang 18 jaar. Verder
goed verzorgd voorprogramma. Kaart-
verkoop zie boven.
Rotterdam Zondag 25 April.

Arena-Theater. Aanvang 10.15 u. v.m.
Vertoond wordt de Ufa-film „Kleeren
maken den man", met Heinz Rühmann
en Hertha Peiler. Toegang alle leeftijden.

Kaarten a /O.35 zijn verkrijgbaar:
Westzeedijk 78, bij de N.A.F.-boden ea
de sociale voormannen.

DIVERSEN
OPERA FAUST

Amsterdam Maandag 19 April.
Stadsschouwburg. Aanvang 6.30 uur.

De kaarten voor deze opera-voorstelling
zijn reeds uitverkocht.

Lichamelijke opvoeding
Zwemmen
Leeuwarden Overdekte Zweminricliting

Vanaf 21 April 1943 iederen Woens-
dagavond van 6.3O tot 9.30 «rur. Toe-
gangsprijzen. ƒ 0.10 voor kinderen t/m
13 jaar en ƒ 0.15 voor volwassenen.

Tennissen
Uitsluitend voor N.A.F.-leclen

In Utrecht zullen de^gn zomer enige'
tenniscursussen worden georganiseerd
voor beginners en geoefenden. De cur-
sussen zullen loopen van l April tot l
October. Beginners kunnen gebruik ma-
ken van de door Vreugde en Arbeid be-
schikbaar gestelde rackets, terwijl zoo-
wel geoefenden als beginners iederen
oefentijd les zullen krijgen van een
gediplomeerd leeraar. Inschrijvingen bij
de N.A.F.-kantoreu: Maliebaan 14 en
Vredeburg 10.

Athletiek
Amsterdam.

Binnen enkele jrëken. zullen te Am-
sterdam athletiek-cursusseu worden ge-
organiseerd. Aanmeldingen voor boven-
genoemde cursussen bij het Prov. •
Bureau, Pr. Hendrikkade 49.

Volksontwikkeling
Huisvlijtactie

Onder verwijzing naar het artikel. In
één der vorige nummers van „Arbeid";
getiteld „Nijvere handen in vrijen tijd",
volgen hier enkele nadere gegevens over
•öeze actie, die door de Afd. Volksont-
wikkeling wordt georganiseerd.

De eerste tentoonstelling zal worden
gehouden in de provincie Groningen.

Het ingezonden, werk wordt verdeeld
In de volgende af deelingen én leeftijds-
groepen:
1. frötaelwerk voor kinderen tot en met

6 jaar; -

2. huisvlijt voor kinderen van 7 tot ea
met 9 jaar;

5. huisvlijt voor kinderen van 1O tot
en met 13 Jaar;

4. huisvlijt voor kinderen van 14 tot
en met 17 Jaar;

6. huisvlijt voor volwassenen.
Ingezonden kan worden in één of

meer der volgende rubrieken:
a. papier en cartonbewerking;
b. houtbewerking (timmerwerk, zaag-

werk, snijwerk, etc.);
C. boetseeren en modelleeren (klei.

gips, etc.);
d. metaalbewerking;
e. nuttige en traaie ^handwerken-

(naaien breien, haken);
t. teeltenen en schilderen (pen, pot-

lood, krijt, olieverf, waterverf);
g. modellenbouw (schepen, vliegtuigen,

spoorwagens, enz.);
b. iedere vorm van handenarbeid, die

niet in de bovengnoemde rubïeken
Is vermeld (etsen, vlechten, raffia,
enz.).

Ieder kan zooveel werkstukken Inzen-
den als hij/zij zelf wil! Kosten zijn
aan de deelneming niet verbonden. Na
beëindiging der tentoonstelling wordt
een prijsuitdeeling gehouden. De werk-
stukken worden door een deskundige
commissie beoordeeld, waarbij terdege
rekening gehouden zal worden met leef-
tijd, beroep, opleiding, keuze van onder-
werp, enz.

Na sluiting der tentoonstelling wor-
den de werkstukken weer aan de des-
betreffende eigenaars teruggegeven.

Men dient zich voor deelneming aan
te melden op de Plaatselijke Kantoren
van Het Nederlaiidsche Arbeidsfront en
eventueel nader bekend "fce_ maken adres»
sen.

EN THANS AAN HET WERK!!!

Reizen en vacantle
In de komende maanden Juni, Juli

en Augustus zal het Troelstra-Oord te
Beekbergen wederom opengesteld wor-
den voor diegenen, die er hun- vaeaniie
willen doorbrengen. Het Troelstra-Oord
is'geheel'modern ingericht met l- en 2-
persoonskamers en ligt in één der
mooiste en boschrijkste gedeelten van
ons land. De. pensionprijs bedraagt:
kinderen tot 2 jaar ƒ0.50 per dag; kin-
deren tot,7 jaar f 1.25 per dag; kinderen
tot 13 jaar ƒ 1.75 per dag; volwassenen
en kinderen boven 13 Jaar ƒ2.50 p. dag.
Minimum moet voor twee dagen bespro-
ken worden. Men wordt echter ver-
zocht zooveel mogelijk per week te re-
serv»eren van Zaterdag tot Zaterdag,
ter vereenvoudiging der interne organi-
satie. Tenslotte vermelden wij nog, dat
huisdieren niet kunnen worden meege-
nomen. Gezien het beperkte aantal
plaatsen is spoedige bespreking ge-
wenscht. Aanmeldingen alleen en uit-
sluitend aan de Prov. Bureaux en Plaat-
selijke Kantoren, alsmede bij het Cen-
traal Bureau van „Vreugde en Arbeid",

•Amstel 224, Amsterdam.
De aandacht wordt erop gevestigd;

dat de week van 3 t/m 1O Juli te Beek-
bergen reeds volgeboekt is.

Provincie Utrecht
Op Zaterdag 17 April a.s bestaat er

gelegenheid voor inwoners van de Pro-
vincie Utrecht, o.l.v. Vreugde en Arbeid
.een Bonten Zaterdagmiddag van den
Nederlandschen Omroep mede te maken

Aanmeldingen bij -het Provinciaal Bu-
reau Maliebaan 14 en bij de Plaatselijke
Kantoren; vanaf Utrecht ƒ 1.10, waarbij
Inbegrepen reiskosten (retour derde
klasse) en l consumptie.



van Oi
M">« beste neven en nichien.

De vorige keer heb ik een en ander
verteld over de manie van eer groot
aantal neven, die handtekeningen van
bekende-voetballers verzamelen. In
mijn tijd verzamelden we knikkers,
postzegels, sluitzegels en lucifersmer-
ken.

Aan de lucifersmerken-spaarderij
heb ik nog een bijzondere herinnering.
Hoe het praatje in de wereld was ge-
komen, weet ik nog niet — dat is van
praatjes altijd heel moeilijk na te gaan
— maar een feit is, dat bij ons alge-
meen bekend was, dat je een, nieuwe
fiets kreeg, als je honderd verschillen-
de lucifersmerken had.

Je kan geloven, dat we ons best de-
den, die honderd verschillende merken
bij elkaar te krijgen. Wij waren zeker
zo fel op een lucifersmerk, als de
stads jongens van tegenwoordig op de
handtekeningen van een bekenden
voetballer en we durfden heus wel aan
vreemde heren te vragen, of ze mis-
schien een lucifersmerk voor ons had-
den.

Nu waren er heel veel verschillende
merken, maar honderd — dat is een
hele boel.

Toch gelukte het een van 'mijn
vriendjes, hu heette Piet en z'n vader
was schoenmaker — dat weet ik nog
van hem — honderd van die verschil-
lende merken bij elkaar te krijgen en
op een vrije Woensdagmiddag zouden
we samen de fiets gaan halen.

Waar we moesten zijn was algemeen
bekend: in een fietsenwinkel aan de
Overtoom.

Zo liepen mijn vriend Piet en ik die
middag naar de Overtoom... een wan-
deling van ruim anderhalf uur. Maar
dit mocht niet hinderen. Als je een
nieuwe fiets gaat halen, wil je daar

best een heel eind voor lopen, of

schoon ik geloof, dat mijn zoons In dit
geval zouden zeggen: „Vader, Ik moet
helemaal naar de Overtoom... kan ik
een tremmetje krijgen?" In mijn tijd

Mt je er eenvoudig niet aan, met de
trem te gaan. Als je ergens heen wou,
ging je lopen — dè,t sprak vanzelf.

We stonden dus,- na anderhalf uur
tippelen, op die Overtoom. „Hier is
het", zsi Piet „En daar zal die fietsen-
zaak zijn."

We stapten een grote fietsenwinkel
binnen en Piet, die misschien bang

' was, dat ik anders de nieuwe fiets zou
krijgen, deed zelf het woord. Dat Was
z'n recht — hij had de honderd mer-
ken.

De deftige meneer in dé fietsenzaak
liet Piet schoon uitpraten_— hij keek
met belangstelling naar de" honderd
verschillende merken — maar toen ik
dacht, dat hij met de nieuwe fiets te
voorschijn zou komen, vertelde hij
vftendelijk, dat we bij hém niet aan
het goede adres waren. Misschien bij
z'n buurman.

Piet en ik vonden lipt reuze jammer,
maar vol goede moed gingen we naar
de volgende zaak. Zo hebben we — om
het verhaal niet te lang te maken —
de hele Overtoom afgewerkt. M'n Am-
sterdamse neven en nichten weten
wel, dat die Overtoom een behoorlijke
lengte heeft...

En m'n vriend had al lang goed ge-
vonden, dat ik het woord voerde. Hij
had er na drie winkels al genoeg van,
maar ik wilde niet ophouden, voor we
alle fietsenzaken hadden gehad en bij
de laatste winkel ging ik, met de hon-
derd merken van Piet, helemaal alleen

, in m'n eentje naar binnen.
„D'r is niks van aan", Kon ik toen

met zekerheid zeggen, „'t Is gelogen
van die fiets."

Het was intussen al aardig laat ge-
worden en doodmoe sukkelden we sa-
men naar huis.

• Nu nog herinnerde ik mij, hoe dank-

baar ik was, dat ik eindelijk ons eigen
huis weer zag. Dat eigen huis...

-Wacht, irïi ben ik tegelijk bij de prijs-
vraag uit ons nummer van 19 Maart.

DE HOOFDPRIJS
kreeg Elly Hoeksema, m., 13 j., Hor-
tensialaan 11 A, Groningen.

Troostprijzen werden toegekend
aan: Henkie Martens, j., 6 jaar, 0054,
Oud-Ootmarsum (O.); Ellsabeth Wie-
ling, m., 10 j. en Jacob Wieling j., 6 j.,
BeetS 341 (Fr.); Siebold Schraa, j., 10
j., Watertorenstraat 71, Tilburg; Nico
Packbier, j., 13 j., Kattebeek 58 E, Val-
kenburg L.; Adri Oskam, j., 7 j., Pieter
v. ö. Doesstraat 122, Ie ét., Amster-
dam-W.

Ons nieuwe prijsraadsel is
EEN RAAD- EN KLEURWEDSTRIJD
waarvoor ik een dubbel aantal prijzen

en troostprijzen beschikbaar stel. Van
bijgaande plaatjes vraag ik: Wat
doen zij? De beantwoording van dez«
vraag is wedstrijd nommer 1.

De tweede wedstrijd is, één of meet
plaatjes van de serie te kleuren (met
potlood, kleurkrijt — je mag natuur-
lijk ook verven. Je mag van alle plaat-
jes een schilderij maken — je mag *'
Ook één van nemen. Ik heb liever een
heel mooi plaatje, dan een hele serie,
die niet zo fraai is.

EEN EXTRA HOOFDPRIJS
stel ik ditmaal beschikbaar voor den
neef of de nicht, die de aardigste, oor-
spronkelijkste inzending stuurt. Hofl
dat moetf1... Daarvoor wordt nu juist
die extr- hoofdprijs gegeven. Inzen-
dingen zo spoedig jmogelij k, in elk ge-
val vóór 30 Aprü aan OOM NIEKi

Postbus 5000, Amsterdam-Zuid.

T
J
J
f
•T
T
T
T
T
T
T
T

É_

t TE
'•:••:.•..
££?
£•:•#
••••:•;.•

J'-'-X*'*

„Feiten die pleiten" is de titel van een koekje dat o.:
Centrale Arbeiders Levensverzekering Heeft uitgegeven
voor allen die belang stellen in leven en streven van
een maatschappij die geboren en getogen is in Werkene!
Nederland. Het boekje geeft slechts feiten zonder op-
smnk. die pleiten zonder mooiprater!;, en kan voor
ieder van nut zijn die zich van dé verantwoordelijkheid
voor zijn nabestaanden Bewast is.
„Feilen die pleiten" wordt met een practisch notitie-
boekje of een zilverbon-ëtui (indien het aantal aan-
vragen tenminste den voorraad niet overtreft) toege-
zonden aan ieder die onderstaand formulier volledig
en duidelijk ingevuld-in-
zendt aan: De Propa-
ganda-Afdeeling van De
Centrale Arbeiders
Levensverzekering Mij.,
Rijnstt. 28, Den Haag.

»DE
soüdë

Wilt U mij het boekje „Feiten
die pleiten" met een
of zilverbon-etui toezenden:
Naam i -..-...- ._—.—..
Adres;—.—
Ik bent jaar oud- gehuwd/niet
gehuwd — heb een/geen levens-
verzekering — man/vrouw.
Volledig invullen en doorhalen wit niet
van toepassing ii op inzender/ster.

ENTRALE«
VERZEKERT WERKEND NEDERLAND
DE CENTRALE ARBEIDERS-LEVENSVERZEKERING, RUNSTRAAT 28, DEN HAAG
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Rillerïg? Kou gevat? Neem
dan dadelijk 'n "AKKERTJE"
dan kont Ge het doorzetten
van die kou nog voorkomen l

"AKKeKTJES"
koorts en gn

DeNederlandsche Pijnstiller

VOOR EN NA OEN OORLOG:
LEKO, voor doelmatige elec

trische apparaten.

LEKO A

DUITSCH of ENGELSCH
(•«ren in 8 maanden - . . . . II. 2.05 p. mnd.
Nieuwste schriftelijke methode, bevoegde M.O.-leeraren.

MirJdensfandsdiploma (aig. ontwikkeling)
Ned. Taal en Corresp. fl. 1.50 p. mnd.
Boekhouden . . • fl. 1.— p. mnd., mei correctie.

D A LI NEDERLANDSCH TALEN INSTITUUT- R'DAM
n !• IV (Het instituut wiet SOOO rurtimtfnl)

(als brief lenden). - Grmu lei van ........

<Noi Arb. anita-Agentschap, Nassaukade 373, Amsterdam.
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YOOS O N Z E

DE ADEL VAN DEN ARBEID
Zouden we wel ooit zoo den arbeid

waardeeren, als juist, wanneer we
door ziekte, gedwongen werkloosheid,
of andere omstandigheden buiten
onzen wil, tot ledigheid gedoemd zijn?

Als ge van een ziekte langzaam be-
gint te herstellen en ge voelt weer
belangstelling voor de dingen van
allen dag en voor de kwesties van
het maatschappelijk leven, is dan niet
uw grootste verlangen, den dagelijk-
Bchen arbeid, waaraan ge gewend
«ijt, die met u is saamgeweven, als
een onontbeerlijk deel van uw leven,
te mogen hervatten?

Ge kunt uw algeheele beterschap
bijna niet afwachten, uw lichaam wil
den werkzamen geest in sterkte even-
aren en ge herinnert u niet, dat ge
ooit met meer moed en levensblijheid
uw oude vertrouwde taak weer hebt
aanvaard als dien eersten dag na uw
herstel. Ondanks uw nog zwakke
krachten leefde gij u in alles weer
spoedig in, om u geheel aan uw ar-
beid te wijden.

Onze arbeid! — want zoo immers
moeten wij ons werk beschouwen,
willen.we in waarheid, dat de arbeid
ons zal adelen.

Welke arbeid ook, van den eenvou-
digsten tot den verantwoordelijksten
en meest gecompliceerder!, wij moeten
er iets van ons zelf in leggen, iets van
onze eigen persoonlijkheid, wij moe-
ten er ons aan geven met hart en
«iel, anders zal het werk 'door ons ver-
richt, mechanisch, slordig en onnauw-
keurig worden gedaan, wat voor de-
genen, die met de resultaten van
onzen arbeid te maken hebben lastig,
onaangenaam, ja een bron van erger-
nis kan zijn. Nauwkeurigheid en een
groote mate van verantwoordelijk-
heidsbesef zijn wel de twee voornaam-
ste factoren, die wij bij iederen arbeid
In acht moeten nemen. Dat wij door
economische noodzakelijkheid, werk-
zaamheden hebben moeten aanvaar-
den, die niet met onzen aanleg of,
met ons talent overeenkomen, mag
niet als verontschuldiging gelden, om
de op ons genomen taak te ver waar -
tonen.

De arbeid is een zegen op zich zelf
en vindt de belooning in zich zelf.
Arbeid geeft het leven inhoud. Wan-
neer vele nietsdoende vrouwen, steeds
klagende over allerhande kwalen —
ook ingebeelde — eens aan den
arbeid togen, dan zouden ze eens zien>
hoe goed dit haar zou doen.

Bij leed en teleurstellingen, niet bij
de pakken neer te zitten in ledigheid,
maar zich op te richten met ver-
nieuwde energie, zich aan het werk,
dat wacht en de aandacht vraagt, te
geven, dit kan wonderen verrichten

in onze geestesgesteldheid, arbeid is
de beste medicijn voor ziel en lichaam
«n wat eerst zoo donker en onover-
komelijk scheen, wordt lichter te dra-
gen.

Wij vrouwen klagen zoo dikwijls
over onze moeilijkheden en zorgen en
waarlijk, vooral in dezen tijd zijn die
klachten niét ongegrond. Eiken nieu-
wen dag staan wij weer voor een
hoeveelheid problemen, die tot aller
tevredenheid van onze huisgenooten
moeten worden opgelost; en niet al-
tijd vindt het volbrengen van deze
moeilijke taak de waardeering, die zij
verdient; maar — toch blijven door-
gaan met dezen dagelijkschen arbeid,
met de velerlei plichten, ook al drei-
gen ze soms te zwaar te worden, blij-
ven doorgaan met opgeheven hoofd
en trachten onze blijmoedigheid te
behouden. Onder onzen arbeid de ge-
dachten laten gaan, naar allen, die
het nog veel harder en moeilijker
hebben dan wij. Dan zullen er licht-
straaltjes vallen, ook op het donker-
ste pad. Belangstelling in het lot van

anderen, meeleven met hun wel en
wee,, zal onzen blik verruimen, ons
eigen leed zal er door op den achter-
grond raken, omdat het geborgen
wordt in het leed van onze kamera-
den.

De zegenende mogelijkheden . van
den arbeid zijn onbegrensd. Op zijn
vreugde, zijn waarde, het geluk, de
schoonheid, die de arbeid aan ons
leven schenkt en het adelt, kan niet
genoeg de nadruk worden gelegd.

Laat de arbeid onze vreugde en
toeverlaat blijven, de geneeskracht
voor vele wonden in het leven gesla-
gen, laten we hem liefhebben en
waardeeren, als een kostbaar klei-
nood!

Heeft de verschrikkelijke werkloos-
heid-periode van vroeger in ons land,
ons niet geleerd, den arbeid als het
hoogste goed te beschouwen? Is er
schrijnender tragedie denkbaar, te
willen en te kunnen werken, er met
z'n heele hart naar te verlangen, en
het niet te mogen, te worden terug-
gewezen en tot werkloosheid ge-
doemd?

De mannen en vrouwen, die dit
alles zelf hebben doorgemaakt, kun-

nen dit leed het beste begrijpen,
maar ook zij, die het niet hebben
ondervonden, doch zich in dienst van
de gemeenschap hebben gesteld, zul-
len met alle kracht de schouders er
onder zetten om een sociale en eco-
nomische orde te bouwen, waarin het
spook der werkloosheid is uitgeban-
nen. B. Buising—v. Besouw.

BffifWFUNI
Mej. H. te W. Als regel geldt, dat

een bewijsje wordt gegeven, als de
trein, die vóór den spertijd binnen kon
zijn, verlaat is. Als er dus omstandig-
heden zijn, die den reiziger buiten zijn
schuld nodozaken op straat te sijn.

Mevr. v. D.—ï. te A. Geneeskundige
adviezen kunnen wij niet geven.
Wendt ü tot uw huisarts.

Mevr. J.—P. te Den B. Tengevolge
van administratieve moeilijkheden is
het ons niet meer mogelijk, patronen
te verstrekken.

VAN ALLES WAT
Koefc/es mef de feestdagen

Van. rauw geraspte aardappelen
kan men heerlijke koekjes bakken, die
men aan de koffietafel of des avonds
bij groente en gekookte aardappelen
kan geven.

MET AARDAPPELKOEKJES

zou men de komende feestdagen de
huisgenooten kunnen verrassen.

Het recept, berekend naar een hoe-
veelheid voor vier personen, laten wij
hieronder volgen.

Wij hebben noodig: zes groote aard-
appelen, een uitje of preitje, selderij,
bloem, taptemelk, boter of-ret, zout.

De aardappelen schillen en raspen.
Het uitje 'raspen en de selderij was-
schen en fijn snijden. De aardappelen
en de selderij met wat bloem en tap-
temelk vermengen tot de massa
smeuïg, maar niet vochtig is. Het deeg
op smaak afmaken met wat zout en
desgewenscht wat aroma of tomaten-
puree. In een koekepan de boter warm
laten worden. Van het deeg kleine
koekjes vormen en deze bakken tot zij
gaar en licht bruin zijn.

GEEF GEEN WATERSOEP!
Wij hebben het heden ten dage met

de bindmiddelen erg te kwaad. Als we
voor een. soep wat groentenat met
bloem binden, dan lukt dit wel voor

een oogenblik, maar na eenige minu-
ten koken wordt het vocht weer even
dun als het was geweest. De andere
bindmiddelen, zooals gortmout, gort-
bloem en gortgrutten hebben we ook
niet voor het opscheppen. We krijgen
er tenminste niet zooveel van, dat we
er én de pap én de saus én de soep
mee kunnen binden.

Een enkele geraspte rauwe aard-
appel kan echter uitkomst brengen.
Nu zal men ook niet veel aardappelen
over houden — stil maar! We hebben
echter slechts één rauwe aardappel
noodig om een saus of soep te binden.
Blijft deze na toevoeging van bloem
toch dun, dan raspen we een geschil-
den, rauwen aardappel. We laten dit
„raspsel" even mee doorkoken en na
eenige minuten is het vocht 'gebon-
den.

Ditzelfde geldt ook voor pap. Heeft
men te weinig gortmout e.d., dan
kookt men. dunne pap — voegt er wat
geraspte aardappel aan toe, laat dit
even mee doorkoken en de pap wordt
mooi dik en ziet er aantrekkelijk uit
door de lichtgele kleur, die zij heeft
gekregen.

- Ook kan men pap maken uitsluitend
van geraspte aardappel. In gezinnen
waar men sinaasappelen krijgt, moet
men de schillet j es eens in de melk af-
trekken en er dan aardappelpap van
koken. De kinderen zullen er dol op
zijn!

Tot slot een recept voor hen, die
meer van iets hartigs houden, een ge-
recht van gort, waarvoor geen suiker
en geen melk wordt gebruikt:

EEN KERRIESCHOTEL VAN GORT.

Wij hebben ervoor noodig: 150 gr.
gort; 7 dl. water, 2 groote uien, 3 thee-
lepels kerriesurrogaat, een klontje bo-
ter, aroma of een bouillonblokje, zout.

De gort één nacht in het water wee-
ken en met het weekwater gedurende
i uur koken. De pan snel in de hooi-
kist overbrengen en er pl.m. 4 uur in
laten staan, of de gort op de kachel
zachtjes gaar koken- De uien snippe-
ren, de boter in de koekepan smelten
en de gesnipperde ui met de kerrie ge-
durende 10 minuten zachtje^ laten
bakken. De uien, af en toe omroeren.
De gort met de uien vermengen en het
gerecht op smaak afmaken met zout
en aroma. Het kerriesurrogaat kan
worden vervangen door één eetlepel
paprika.

Deze kerrieschotel heeft een pikan-
ten smaak, waaraan men juist, nu
vleeschlooze maaltijden veel voorko-
men, behoefte kan hebben.

Daarvoor alleen al is het een proef
waard, te meer, daar is gebleken, dat
personen, die niet houden van gort
met stroop of suiker, dit gerecht met
smaak eten.

De schotel wint aan vitamine-waar-
de, wanneer men er op het laatste
oogenblik van geraspte rauwe wortel
of fijngesneden groenten aan toe-
voegt.

Beeld: Jan Lutz. Regie en tekst: N. J. P.

tekenaar houdt niet meer Dus doe ik m'n das e» mutsje
mij... af...

„Meed mij verder uit... ...neem een flinke duik en verdwijn weer in de inktpot.
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SPREEKWOORDEN

EN GEZEGDEN
EEN ZAK ZOUT MET IEMAND ETEN

Onze taal kent tal van zegswijzen,
met betrekking tot het zout, hetgeen
er wel op wijst, welke waarde aan dit
artikel wordt toegekend. Oorspronke-
lijk waren het vooral de Oostersche
volken, die zeer royaal met het zout

omsprongen. De uitdrukking „Een zak
zout met ieman'd eten", wordt in zijn
diepsten oorsprong aan de Arabieren
toegeschreven. Men weet, dat de uit-
drukking gewoonlijk gebezigd wordt,

-wanneer men te kennen wil geven, dat
iemand, hetzij door zijn omgangsvor-,
men, dan wel door zijn gedragingen,
het niet heel lang bij denzelfden
werkgever zal uithouden, of met den-
zelfden vriend zal kunnen omgaan.
In een dergelijk geval wordt dan ge-

Op 14 Maart werd in Nederland de
eerste dagvlinder waargenomen. Het
was een Atalanta, die fladderde over
een Betuwsch weggetje bij Huissen.
Een vroegertje, want gewoonlijk be-
gint het vlinderleven in Nederland pas
in de eerste dagen van April. Het is
waar, naar overoude wijsheid doet
April, wat hij wil, maar gewoonlijk wil
die maand wel goed en de vlinders,
wagen het er in ieder-geval maar op.
De citroentjes behooren altijd tot de
eerste dagvlinders, die het wagen, uit
te fladderen over het vroege lente-
land. Het citroentje draagt zijn naam
met eere, want het mannetje is inder-
daad citroengeel en heeft op ieder van
de vier vleugels een- oranje tip. Het
wijfje is veel bleeker, men zou zich
kunnen voorstellen dat men een wat
vreemd gekleurd koolwitje ving, ware
het niet dat die witjes altijd zwart aan
de vleugels hebben. Zij leggen hun
eieren op Rhamnussoorten, waarvan
Vuildoorn en Wegedoorn wel de be-
kendste^ zijn. Uit die eieren komen
vuügroene rupsen met een witte &ij-
streep, die nog in het najaar vlinders \
worden. De vroege vlinders, die men
thans langs de wegen ziet dwarrelen,
zijn voor het grootste deel overwinte-
raars, zij werden van rups tot vlinder
in den naherfst, yonden een beschut
hoekje, een spleet of, wat ook gebeurt,
een rustig plekje in een woning en,
overwinteren daar. pie winterslaap is
zeer bijzonder, het is een toestand
waarin de insecten schijndood zijn. Zij
halen zoo goed als geen adem, bewe-
gen zich niet, hun hart klopt maar
heel langzaam en dus stroomt het
bloed uiterst traag, en dat alles heeft
tot gevolg dat de vlinder gedurende de
wintermaanden met een onwaar-
schijnlijk geringe hoeveelheid voedsel
toe kan komen, zoo weinig, dat de
reservervoorraad dien hij in den zomer
in het- lichaam ophoopte, ruim vol-
doende is.

Een tweede manier om den winter
door te komen is, dat de rups* zich^in
den herfst verpopt op een vrij warm
plekje. De derde mogelijkheid is, dat
het ei overwintert en er nu een rups
te voorschijn komt. Die jonge rupsen
zijn echter gewoonlijk de laatste die
ontwaken, de volwassen vlinders van

vorigen herfst de eerste. Het zijn
overigens de geluksvogels, de geluks-
fladderaars in dit geval, die het voor-
jaar zien, want verreweg de meeste
slapende vlinders en poppen en ook
het grootste deel van de eieren valt
des winters ten prooi aan de insecten-
eten zangvogels als meezen, spechten
enz., die alle boomen afstroopen en
m'et hun scherpe snavels tot in de fijn-
ste spleten komen. Zoo is er maar een
betrekkelijk klein deel van de vlinders,
poppen en eieren dat het in de lente
tot een hernieuwd leven brengt. Ge-
lukkig daarom, dat Vlinders buitenge-
lüoon veel eieren plegen te leggen!

Een heel vroege soort is ook de Ata-
lanta, die men wellicht beter kent als
nommervlinder, schoenlapper of admi-
raal. Dat is werkelijk roei de mooiste
vlinder dienjnen in dezen tijd kan zien
en hij is gemakkelijk te herkennen.
Aan de onderzijde -van de vleugels
staan n.l. een paar getallen, dat kan
18, 81 of 98 zijn. Uiteraard is dat maar
toeval, een bizondere plaatsing van de
kleurschubben, maar in vroegere tij-
den heeft men aan die getallen aller-
lei verhalen verbonden. Het bekend-
ste is Wel de historie van de konings-
dochter Atalanta, die alleen maar
wilde trouwen met een man die har-
der liep dan zij. Toen er een listige
koningszoon was, die op de hard-
loopbaan overal~stukjes goud strooide,
waardoor Atalanta's aandacht werd
afgeleid en de koningszoon den wed-
strijd won, wilde Atalanta toch niet

' met hem trouwen. Voor straf werd zij
daarom veranderd in een bruin en
zwarte, afzichtelijke rups met zwavel-
gele vlekken en veroordeeld op brand-
ne£els te leven. Toch bleef de konings-
zoon van Atalanta houden, hij vef-
zocht ook in een rups te mogen wor-
den veranderd en na dat aandoenlijke
bewijs van liefde, besloten de goden
dat de twee geliefden nog eenige da-
gen per jaar als mooie vlinders, zwart,
rood en wit zouden mogen ronddarte-
len. '

Andere vroege vlinders zijn de Va-
nessa-soorten, die echter in het voor-
jaar niet mooi zijh omdat alle eerste-
lingen als vlinder overwinterd hebben
en daarbij heel wat kleurschubben
hebbenf verloren. De eerste nieuwe
generatie, die zoo ongeveer in begin
Juni verschijnt, zal echter heel wat
mooier zijn. Ook-kleine en groote Vos-
sen dwarrelen al rond, vlinders die
veel gelijken op de Atalanta, maar
groote, zwarte vlekken op een geelroo-
den achtergrond hebben. Veel grootte-
ver$chil is er tusschen Kleine en
Groote Vos niet, het grootste verschil
is, dat de Kleine haar eieren op
brandnetels en de Groote de hare op
wilgen, iepen en kersen legt.

zegd, dat de betrokkene „daar geen
zak zout zal eten".

Dat de oude volken de eerste levens-
behoeften in de spreektaal te pas
brachten is algemeen bekend. Men
denke maar aan -„brood en spelen"
voor de Romeinen. Brood en zout wa-
ren eerste levensbehoeften, maar ook
werd vooral aandacht aan het zout
gewijd; daar het beschouwd werd als
onderpand van eeuwige trouw. Als
eertijds de -czaar van Rusland een
stad of dorp in zijn rijk bezocht, werd
hem zout, brood en aarde aangeboden.
Dat zout was het symbool van trouw,
vriendschap en gehechtheid.

Simon Gorter zegt in zijn reisbe-
schrijving Arcachon: „Over heengaan
spreken, eer Uw vriend met U een
zak zout gegeten had, gij zoudt het,
in de- dagen der trekschuiten n.l., een
slag in het aangezicht Uwer huisgoden
geacht hebben."

Geleidelijk was dus alle zinnebeel-
dige beteekenis van het zout als zoo-
danig verdwenen en dacht men
alleen aan de stoffelijke beteekenis.
Zout wordt doorgaans slechts in kleine
hoeveelheden genuttigd en aan de
spijzen toegevoegd. Alvorens dus

- iemand in de gelegenheid was geweest
een zak. zout, waaronder dus verstaan
werd een zeer groote hoeveelheid, met
een ander te gebruiken, moest er een
geruime tijd verloopen. Gedurende
dat tijdsverloop waren de betrokken
personen dan in de gelegenheid,
elkanders aard of karakter grondig te
leeren kennen. Eenzelfde strekking
ligt ook in het versje:

„Als ge een mensch voor 't eerst pas
[ziet,

Prijs hem niet, of laak hem niet;
Om elkanders aard te weten,
Moet men zout met schepels eten."

De goede oplossing van het Kruis-
woordraadsel is:

Horizontaal: 1. ham; 3. worst; 7.
straf; 11. nor; 14. of; 16. met; 18. tip;
20.'s e; 21. mop; 23. bof; 25. das; 26.
t: L; 28. botter; 31. logger; 34. l b; 35.
hel; 37. ds; 38. de; 39. ad; 40. ijs;
41. per; 42. opera; 44. matinee; '46.
stola; 48. ravage; 50. meter; 51. des-
sinf 52. s r; 53. bres; 55. lel; 56. bora;
57. e d; 58. naaste; 60. pret;' 62. dut;
63. toen; 64. loon; 65. gul; 67. brem;
69. leiden; 72. iz; 74. peur; 75. pap;
77. kees; 78. pa; 79. eenrum; 81.
blaam; 83. tralie; 85. riool; 86, flap-
kan; 87. traan;, 88. esp; 89. ir; 91. oa;
92. ka; 93. mi; 94. kar; 95. vt; 96.
knoest; 98. entree; 101. me; 102. dog;
103. set; 105. pel; 106. Is; 108. wet;
110. ral; 112 la; 113. dik; 114. renet;
115. beits; 116 kim.

Verticaal: 1. Honthorst; 2. af; 4.
om; 5. rest; 6. st; 8. 11; 9. ring; 10.
ap; 12. os; 13. Rembrandt; 15. rob;
17. do; 49. aar; 22. podagra; 23. bre-
tel; 24. flanel; 25. dessert; 27. lepar;
29. ts; 30. Edam; 32, Oder; 33. gij;
34. lelie; 36. lev; 41. pos; 43. rabat;
45. ietem; 47. tsa; 49. eestrum; 51.
doenietl 54. stoer; 56. broek; 58. nut;
59. Eem; 60. pol; 61. bun; 65. gesar;
66. Miereveld; 67. beuling; 68. kaap;
70. dertien; 71. Saenredam; 73. Zeist;
74. pro; 75. plaats; 76. pakket; 78.
piaam; 80. nop; 81. blos; 82. maan;
84. lak; 90. po; 93. mr; 96. koe; 97.
even; 99. taai; 100. een; 104. eb; 107.
si; 108. we; 109. te; 110. re; 111. lt;

De prijzen werden gewonnen door:
Z. v. d. Zweerde, Ie Helmersstraat

143 Ie ét., A'dam, Ie prijs van ƒ10.—.
C. Nierop, Balth. Floriszstraat 49,

A'dam, 2e prijs van ƒ 5.—.
L. Muller, Turfmarkt 3. Zwolle, de

3e prijs van ƒ 2.50.
De prijzen zullen zoo spoedig moge-

lijk overgemaakt worden.
De tiende serie luidt als volgt:
1. Optelling..
De gebruikte letters stellen de cijfers

l—9 voor.

Kamer Hoe luidt deze opstelling in
puur cijfers, als gegeven is, dat

: Kamer een even negenvoud.
Ruïne is.

2. Rebus.
L K AR.
Welk woord is met bovenstaande

voorstelling bedoeld? 't Is een woord
van vier lettergrepen.

3. Visitekaartje.
A. P. C. Masker,

Hees.

Wat is het beroep van dezen heer?

De oplossingen worden verwacht
vóór 22 April. Zij moeten gericht zijn
aan de redactie „Arbeid", P. C. Hooft-
straat 163, Amsterdam, onder vermel-
ding van ,JIersenarbeid X".

Louwdag en Schouwdag
Tegenwoordig hoort men door be-

sturen en ingelanden van polders of
waterschappen uitsluitend spreken
van schouwdagèn, waarmede bedoeld
worden de dagen, waarop eenige be-
stuursleden zich er van komen over-
tuigen, of de slooten van het vuil zijn
ontdaan en of de wegen (voor zoover
die dan in beheer en onderhoud bij
het polderschap zijn) aan de gestelde
eischen voldoen. ,Wanneer afwijkin-
gen worden waargenomen, krij-gen de
betrokken ingelanden de aanzegging,
dat zij vóór den bepaalden datum
hebben te zorgen, dat de slooten beter
gereinigd of de wegen beter gehard
moeten zijn en bij den z.g. naschouw
wordt dan gecontroleerd, of jaan de
aanzegging voldaan is.

In de vorige eeuw was ^dit echter
anders. Nog in hef jaar 1874 sprak
men van louwdag en schouwdag. Op
den louwdag geschiedde, wat tegen-
woordig op den schouwdag plaats
heeft en wat in onzen tijd naschouw.
geheeten wordt, noemde men destijds
schouwdag.

DE ROL VAN VADER.
Zusje speelt met haar poppen en brqer

komt vragen, of hij mee mag doen.
„Nee", zegt zusje. „We hebben-geen va-

der noodig. We spelen,'dat we thuis Wij-
ven. Er is dus niets te betalen!"

RADIO-SOEP.
Mevrouw: „Hoe is die soep, .mannie?

Ik heb het recept door de radio gekregen." „
Meneer: „Dacht ik al. Ik proef de sto-

ringen."
•

OOK EEN WERKER!
„Je moet met dien kerel te doen heb-

ben. Hij is zóó bijziende, da't hij zioh nog
eens dood werkt. Hij kan niet zien of de
baas naar hem kijkt. Daardoor moet hij
•wel zonder ophouden doorwerken."

l

P.V. 1595/1 Verantwoordelijk voor. het redactioneele gedeelte van den inhoud G. J. Zwertbroek te Bussum (telef. 4283). Verantw. voor de advertenties A. H.
Lammers te A'dam Uitgever: Nederlandsch Arbe-idsfront, P C. Hooftstr. 180 te A'dam. Drukker: NV. De Arbeiderspers, Hekelveld 15 te A'dam. Verschijnt
eenmaal per 14 dagen. Abonnementsprijs voor niet-leden ƒ125 per half jaar Losse nummers ?è cent. Kengetal K. 113.

12 •


