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Solidariteit der Eoropeesche werkers
In dezen oorlog wordt be-

slist over het lot van Euro-
pa. Dit Europa moet worden
beveiligd tegen de aanstor-
mende horden uit de Aziati-
sche steppen Het Nederland-
sche volk en in het bijzonder
de Nederlandsche werker kan
zich daarbij niet op het stand-
punt stellen, dat Europa gaat
mij niets aan en die strijd in
het Oosten nog minder. Dat
is het voeren van een struis-
vogelpolitiek, die zal blijken
levensgevaarlijk te zijn Men
kan hier den kop niet in het
zand steken; dat zou een
voorbereidende poging tot
zelfmoord zijn.

De werker zou kunnen op-
merken: ik ben Nederlander
e» koester alleen belangstel-
ling voor wat er binnen onze
grenzen gebeurt. Het staat
vast. dat de Nederlandsche
werker onder het kapitalisme
niet de gelegenheid heeft
gehad om dat Nederlander-
schap te beleven: hij heeft
niet ol nauwelijks deelgeno-
men aan de Nederlandsche
cultuur Het levensprobleem
van fcijn of niet zijn kan
thans niet binnen onze gren-
zen tot oplossing worden ge-
bracht; het is geworden tot
een Europeesch probleem. En
de oplossing is mede afhan-
kelijk van de solidariteit der
Europeesche werkers.

De arbeider zou kunhen
opmerken: mijn vaderen
hebben het kapitalisme be-
streden en ik wil dit even-
zeer, maar het bolsjewisme
is toch een soort van socia-
lisme en de practrjk van dat
bolsjewisme is niet zoo erg
als wordt geschilderd Deze
laatste influisteringen komen
van de zijde van hen. die
niet alle geweld de vorming
eener Europeesche solidari-
teit willen verhinderen. De
ervaringen van dat bolsje-
wisme in de Randstaten en
in Polen moeten toch ook
voor den Nederlandscheri werker een duidelijke taal spreken. En men
moet daarbij bedenken, dat het hierbij geenszins vrienden van Duitsch-
land betrof, waartegen de bolsjewistische haat zich openbaarde. De
bolsjewisten hebben in deze landen consequent dezelfde uitroeiingspolitiek
gevolgd als in de Sowjet-Unie. Dat bolsjewisme en wel de dictatoriale bureau-
cratie ervan kan alleen een grauwe gelijkvormige massa beheerschen. Alles
wat boven de massa uitsteekt wordt meedoogenloos afgemaakt. Hij. die meent,

dat de Aziatische steppen-
volkeren, in Nederland an-
ders zouden .handelen, is
een naïef kind. De bolsjewist
zou, stom verbaasd onze wo-
ningen aanschouwen, zelfs
onze slechtste. Hij zou ze gre-
tig in bezit nemen en om dit
te kunnen doen de Neder-
landsche bewoners er uit ha-
len en naar Siberië vervoe-
ren.

De bolsjewist handelt,
overal waar hij verschijnt,
volgens hetzelfde systeem.
Het bestaansminimum van
den werklooze in Nederland
zou voor den Aziatischen
steppenmensch nog weelde
beteekenen. Dat bolsjewisme
heeft hier in Nederland niets
te brengen en zou den Ne-
derlandschen werker verla-
gen tot een dwangarbeider.
Het zou ook hier elke per-
soonlijkheid vernietigen en
het volk tot grauwe massa
vervormen.

Tegen dat bolsjewisme moet
een dam worden opgewor-
pen door alle werkers van
Europa. Gij. Nederlandsche
werkers, die de dragers zult
worden van de volksge-
meenschap en van den nieu-
wen Staat, gij zijt niet in
staat om iets tegen die rol-
lende stoomwals uit het
Oosten te ondernemen. Zulks
kan alleen door de saamge-
bundelde kracht, de solidari-
teit van alle Europeesche
arbeiders. In den strijd om
behoud voor ons, en onze
kinderen, bij het opwerpen
van dien dam tegen het bols-
jewisme, zullen de Neder-
landsche werkers solidair met
die van de andere Europee-
sche landen de bouwstoffen
moeten aandragen.

Er is geen andere keuze.
Wie zich buiten de Europee-
sche solidariteit plaatst is
verloren. De werkers in
Duitschland, in Noorwegen,

in Nederland enz. hebben dezelfde belangen.
Aan de fronten groeit een kameraadschap tusschen soldaten van

verschillende volkeren, verbonden door dezelfde idee en denzelfden strijd-
baren wil. Deze Europeesche solidariteit zal evenzeer de werkers dienen te
omvatten. Zoo zal een groot Europeesch leger van den arbeid ontstaan, waarin
elke soldaat van den arbeid zijn plicht zal doen. opdat ook het leven en de
toekomst van de kinderen der Nederlandsche werkers verzekerd zijt

(Teekening Koekkoek)



Gezinnen van in het buitenland werkende
arbeiders verzorgd

A R B E I D S F R O N T GAF DEN STOOT TOT HET TECEMOETKOMINGSBESLUIT

Het Nederlandsche Arbeidsfront heeft,
teneinde de verzorging der gezinsleden van
hen. die in Nederland of in het buitenland
in Europa werk aanvaard hebben, in betere
banen te leidfn. in overleg met de Departe-
menten van Sociale Zaken en Financiën,
een regeling ontworpen, welke met terug-
werkende kracht van 3 Mei j.l af in wer-
king treedt bij besluit van de Secretarissen-
Generaal van bovengenoemde Departemen-
ten.

Aan een allengs onhoudbaren toestand in
vele Nederlandsche gezinnen — die in de
practrjk meestal op steun waren aangewe-
zen — zal hiermede een einde zijn geko-
men.

Financieele tegemoetkoming kan krach-
tens bovenbedoeld besluit verleend worden
aan bewoners van het bezette Nederland-
sche gebied, namelijk aan Nederlanders,
Nederlandsche onderdanen, vreemdelingen
en Statenloozen, voor zoover langer dan
drie jaar in Nederland woonachtig.

Voor zoover bedoelde categorieën na
21 Juni 1940 arbeid in Nederland of in het
buitenla'nd hebben aanvaard, kunnen zij
voor de navolgende tegemoetkomingen, die
blijkens de bepalingen van het besluit noch
loon noch ondersteuning ingevolge de
Armenwet zijn, in aanmerking komen:

1. Sociale toelage.
2. Overbruggingsgeld.
3. Kleedingstoelage.
4. Verteringsgeld.
5. Reisonkostentoelage.

SOCIALE TOELAGE.
Aan een gehuwden arbeider, die onder

dienstverplichting of daarmee gelijk te
stellen omstandigheden in Nederland of in
het buitenland is geplaatst, waardoor het
hem niet mogelijk is dagelijks of tenminste
éénmaal per'week huiswaarts te keeren, en
hij genoodzaakt is afzonderlijk te wonen
van den personen of den persoon, tot wier
levensonderhoud hij verplicht is. kan ten
behoeve van deze(n) na zijn vertrek, nadat
de periode, waarover het overbruggingsgeld
wordt verstrekt, is verstreken, voor den
duur van zijn werkzaamheden elders een
sociale toelage worden toegekend, wanneer
hij onmiddellijk voor zijn tewerkstelling:

a. werkzaam was, hetzij in loondienst,
hetzij als zelfstandige;

b. uitkeering genoot krachtens een van

Overheidswege gesubsidieerde wachtgeld-
regeling;

c. uitkeering genoot als wachtgelder in
Overheidsdienst;

et. gedurende niet langer dan 26 weken
uitkeering genoot krachtens de Ziektewet,
de Ongevallenwet of Land- en Tuinbouw-
ongevallenwet 1922;

e. uitkeering genoot krachtens de Ver-
ordening No 138 42 van den Rijkscommis-
saris voor het bezette Nederlandsche gebied
betreffende het beëindigen van arbeids-
overeenkomsten van tewerkgestelden bij
stilgelegde ondernemingen;

ƒ. ontslagen is uit den Nederlandschen
Arbeidsdienst of de Nederlandsche Waften
S.S. en onmiddellijk voor zijn indiensttre-
ding werkzaam was op de sub a. aangewe-
zen wijze.

De sociale toelage zal bedragen bij een
verdiend loon van minder dan ƒ 25.— per
week ƒ 10.—; van ƒ 25.— tot ƒ 26.— ƒ 11.—
per week; van ƒ 26.— tot ƒ 27.— ƒ 12.— per
week en zoo vervolgens.

De maximale uitkeering zal bij een week-
loon van ƒ 60.— en hoofer ƒ 45.— per week
bedragen.
Als algemeene voorwaarde geldt, dat zestig
procent van het nieuwe loon plus het schei-
dingsgeld en de sociale toelage niet meer
mag bedragen dan negentig procent van
het vroegere netto-loon.
Onder het nieuwe loon wordt voor hen, die
in het buitenland werken dan verstaan het
grondloon, dat bij 48-urige arbeidsweek kan
worden verdiend. Prestatietoelagen, ac-
coordtoeslagen en eventueele kindertoesla-
gen worden niet meegerekend. Voor in Ne-
derland tewerkgestelden wordt onder het
nieuwe loon Verstaan het werkelijk verdien-
de arbeidsloon na aftrek van sociale lasten
en loon- en inkomstenbelasting.
Onder vroeger verdiend loon zal worden
verstaan het gemiddelde netto-loon, ge-
rekend over de laatste vier weken, vooraf-
gaande aan de plaatsing. Voor maandr
loonen wordt de laatste maand in aanmer-
king genomen. In bijzondere gevallen kan
hiervan worden afgeweken en het loonge-
middelde over de laatste 13 of 26 weken als
grondslag gelden. Voor zelfstandigen geldt
het gemiddelde netto-inkomen, dat bij
voortzetting der werkzaamheden zou zijn
verdiend, als basis.
De uitbetaling van de sociale toelage vindt
wekelijks plaats door of vanwege het Ge-

westelijk Arbeidsbureau, op voorwaarde,
dat door den betrokkene minstens 60 pet.
van het nieuwe loon ter betaling aan de-
genen, tot wier onderhoud de arbeider ver-
plicht is, is overgemaakt.

OVERBRTJGGINGSGELD.
Voor in het buitenland tewerkgestelde
arbeiders kan een „overbruggingsgeld" ter
hoogte van het laatst verdiende loon ver-

• strekt worden en wel gedurende de eerste
drie weken van het verblijf "buitenlands.
Voor in Nederland werkenden is de termijn
op één week gesteld. Het overbruggingsgeld
wordt door of vanwege het Gewestelijk
Arbeidsbureau uitbetaald aan de rechtheb-
benden.

KLEEDENGTOELAGE.
Een kleedingtoelage kan worden verleend
i_an de arbeiders, die voor het werk klee-
ding, schoeisel e.d. noodig hebben, doch
hierin zelf niet kunnen voorzien, en wel één
keer in een periode van 52 weken Wanneer
een arbeider gedurende een periode van
drie maanden, voordat hij werd tewerkge-
steld, werkloos was. kan deze toelage wor-
den toegekend, zonder dat déze behoeft te
worden terugbetaald; in andere gevallen
zal deze voor twee-derde gedeelte moeten
worden terugbetaald.

VERTERINGSGELD.
Tenslotte kan aanspraak gemaakt worden
op verteringsgeld en vergoeding van reis-
kosten tot aan de grens. Bij een reis. die
langer duurt dan 6, doen korter dan 12
uur. bedraagt het verteringsgeld ƒ 2.— ; bij
een reisduur van méér dan 12 uur, kan dat
verhoogd worden tot ƒ4.—.

REISKOSTENVERGOEDING.
Reiskosten voor in het buitenland tewerk-
gestelden worden als regel voor gehuwden
tweemaal per jaar. voor ongehuwden één-
maarper jaar vergoed. Door het Gewestelijk
Arbeidsbureau worden dus voortaan ook de
gemaakte kosten voor reisgedeelten in Ne-
derland vergoed.
Met betrekking t̂ot het grensgangers gel-
den de voor deze groep bestaande bepalin-
gen.
Deze regeling maakt een einde aan een on-
duldbaren toestand. Het sociale inzicht van
Het Nederlandsche Arbeidsfront heeft hier
weerklank gevonden bij de betreffende
overheidsinstanties tot heil van den Neder-
landschen werker.

ZORG VOOR DE SLACHT-
OFFERS VAN DEN OORLOG

Reeds is in „Arbeid" en op bijeenkomsten van Het
Nederlandsche Arbeidsfront medegedeeld, dat Het
Nederlandsche Arbeidsfront de zórg op zich genomen
heeft voor gewonde frontstrijders, die in hun beroep
moeten worden teruggevoerd. Bekend is het. dat wij
een „thuis" gaan inrichten voor degenen, die door
den oorlog zwaar getroffen zijn en door omscholing
weer geschikt kunnen worden gemaakt voor de pro-
ductie en voor volwaardigen arbeid, zooveel moge-
lijk in hun eigen • beroep. Voor anderen, zelfs die
zwaar gewond kunnen geweest zijn, zal het mogelijk
zijn dadelijk het oude beroep te hervatten, b.v. voor
hen, die vroeger in den handel of op commercieel
gebied werkzaam waren en met eenige oefening,
zelfs bij het verlies van een lichaamsdeel, toch hun
oude beroep kunnen gaan uitoefenen. In andere be-
drijven zal het mogelijk zijn door herscholing in het
bedrijf zelf de oorlogsgekwetsten eventueel een be-
roep aan te leeren, waarvoor zij beter geschikt zijn.

Het Nederlandsche Arbeidsfront is begonnen met
de voorbereiding van dezen moeilijken, maar be-
langrijken arbeid. Wij zullen onze kameraden in de
lazaretten gaan bezoeken en hun daar in de eerste
plaats het vertrouwen in de toekomst teruggeven.
Dan zullen wij hen in het lazaret practisch en daad-

werkelijk kunnen helpen en hen. na de bespreking
van de straks te volgen opleiding, reeds op het
ziekbed met de studie kunnen laten aanvangen

De opdracht van dezen voorbereidenden arbeid
is door de afdeeling Beroepsvorming van Het Ne-
derlandsche Arbeidsfront gegeven aan een Neder-
landschen onderofficier van de Waffen-SS. zelf een
zwaar-oorlogsgewonde, die verlof heeft gekregen om
bij Het Nederlandsche Arbeidsfront voor dit doel in
dienst te treden Hierdoor is tevens de mogelijkheid
geschapen om een vlottere medewerking van de
weetmachtsinstanties te kunnen krijgen

Ons werk voor de slachtoffers van den oorlog zal
worden uitgevoerd in afwijking van bestaande op-
vattingen bij het groote publiek, d.w.z. wij willen
daarbij elke gedachte van armenzorg of van z.g.
maatschappelijken steun verbannen en zelfs ook
niet spreken van een ..plicht" van overheidsinstan-
ties of van „landgenooten". Wij zien in de oorlogs-
gewonden, die hun gezondheid of hun leven voor
de verdediging en voor de veiligheid van ons volk
hebben gewaagd, eere-burgers van den Staat, aan
wie een eereplaats in onze samenleving moet wor-
den gegeven en waarbij zij in onze kameraadschap
moeten worden opgenomen. Wij hebben ons voor-
genomen, dat zij die kameraadschap in Het Neder-
landsche Arbeidsfront kunnen vinden, en al ons
werk zal worden beschouwd als een eenvoudige,
maar allesomvattenden kameraadschapsplicht

Ö. G.

De opvolgers van

Van Marken
In een speciaal nummer van „Arbeid", dat wij

kortelings voor de stad Delft hebben gepubliceerd,
oefenden wij met name critiek uit op de houding
van de opvolgers van v. Marken. Wij schreven o.a.

adat de ideeën van v. -Marken in kapitalistischen zin
door de opvolgers in de betreffende onderneming
zijn misbruikt.

Wij stellen het op prijs te verklaren, dat deze
a-sociale houding niet betrekking heeft op de hui-
dige leiding van het betreffende bedrijf, echter op
een voorgaande periode.

Toen jaren geleden de oliefabrieken Calvé in han-
den van het Unilever-concern geraakten, zijn tal
van arbeiders, vaak met 10 en meer dienstjaren z.g.
uit bezuinigingsoverwegingen, ontslagen. Pensioen-
en andere rechten zijn daardoor verloren gegaan.

De houding van de huidige directie steekt hierbij
gunstig af. wat o.a. naar vorqn komt uit de maat-
regelen, die ten opzichte van die arbeiders uit het
bedrijf worden genomen, welke in Duitschland te
werk zijn gesteld.



Werkers van hoofd en hand luisteren naar. de openingsiooorden van den Arbeidsfrontleider.

Een foto van het Paviljoen tijdens de
openingsrede van Woudenberg.

rondwandeling.
Foto's A.P.-Breyer

Met een geslaagden kameraadschaps-
avond werd tiet. openingsfeest

besloten.

Een fraai uitzicht 'over Valkenburg
en omgeving.

Woudenberg: „Uw aanwezig-
heid hier berust niet op de
liberaliiitische liefdadigheid,
doch op kamer aadschaps-
plicht der volksgemeenschap"

F E E S T E L I J K G E O P E N D
Regenvlagen slierden over het per-

ron van het miniatuurstationnetje
van Valkenburg, toen Woensdag 2
Juni het middagtreintje binnen-
stoomde. Die regen vermocht echter
geen invloed te hebben op het hu-
meur van de talrijke passagiers, die
uit den trein stapten. Natuurlijk
niet! Hier kwamen immers de genoo-
digden, waaronder zich o.m, de stell-
vertr. Obmann van het Deutsche
Arbeitsfront Kretschmar bevond, sa-
men, om aanwezig te zijn hij de fees-
telijke opening der arbeidsontspan-
ningsoorden. waarvoor men die te
Valkenburg, waaraan wij in ons vorig
nummer een beschouwing wijdden,
had uitverkoren.

In een dezer Valken burgsche oor-
den, en wel in het hotel „Schaepkens
van St. Fijt", is thans een eerste
groep van 150 arbeiders en arbeid-
sters, wier krachten ten gevolge van
de verhoogde arbeidsinspanning een
totale ontspanning dringend noodig
hadden, aangekomen om gedurende
veertien dagen temidden van het on-
volprezen Zuidlimburgsche natuur-
schoon nieuwe krachten te verzame-
len om straks weer met frisschen
moed hun volle kracht in dienst der
volksgem eenschap te geven.

In verband met de weersomstan-
digheden vond de officieele opening
niet in de open lucht, doch in het

Paviljoen plaats. „Maar al valt bui-
ten regen, in ons hart schijnt de zon",
zei de Arbeidsfrontleider, die, na een
kort openingswoord vari den Provin-
cialen Leider Tielemans. een korte
rede uitsprak, waarin hij het doel
der ontsp"armingsoorden schetste.

Woudenberg doelde met deze woor-
den op de verkwikkende uitwerking,
veroorzaakt door het optreden der
jongens van de Reischschule uit Val-
kenburg, die onder leiding van Zug-
führer Ross met muziek en zang het
officieele gedeelte der openingslees-
telijkheden opluisterden. De indruk.
die deze jongens maakten, was dan.
ook voortreffelijk. Uit hun houding
sprak de levenskracht van den fieren
en vrijen Germaanschen mensen, die
krachtig „ja!" tegen het leven dur°t
te zeggen..

„Dat onze Nederlandsche jeugd een
dergelijke levenshouding aange-

' kweekt kan worden", aldus de Ar-
beidsfrontleider, „is van groqje be-
teekenis in ideëelen en socialistischen
zin. In mijn jeugd bekommerde men
zich niet om de levensomstandig-
heden en de gezondheid van de jon-
geren, die evenals ik reeds dikwijls op
acht-jarigen leeftijd in loondienst
traden. In de groeiende socialistische
volkerengemeenschap, waarvan deze
jongens de pioniers zijn, zal dit an-
ders worden.

Natuurlijk, eerlijkheid gebiedt ons
te erkennen, dat wij tijdens de
oorlogsomstandigheden geen groote
sociale hervormingen tot stand kun-
nen brengen. Wij moeten thans wer-
ken onder de moeilijkst denkbare om-
standigheden Daarom is het echter
van groet belang, dat het Arbeids-
Iront juist in dezen tijd zijn Arbeids-
ontspanningsoorden opent. Want
juist thans, nu een opvoeren van de
arbeidsprestatie tot het uiterste een
gebiedende eisen is, is het in het be-
lang der volksgemeenschap noodza-
kelijk, dat gij, arbeidskameraden, die

, een verfrissching van krachten noo-
dig hebt, door uw „Betriebsführer" op
advies van uw socialen voorman naar
een onzer arbeidsontspanningsoorden
werd uitgezonden. Het is dus niet op
grond van liberalistische liefdadig-
heid, dat gij hier zijt, doch op grond
van echt gevoelde kameraadschap.
Wij leven in een tijd, waarin niet
meer het goud, doch de arbeid het
waardevolste goed is. En is het dan
niet onze plicht om voor de gezond-
heid van de dragers van den arbeid
te waken, en zouden wij niet alles
daaraan ten koste leggen?

Kameraden, ik hoop, dat gij de ver-
frissching welke gij noodig hebt, hier
zult opdoen.- Reeds zie ik in mijn ge-
dachten een net van arbsidsontspan-
ningsoorden over Nederland ver-

spreid. De 2e Juni van dit jaar zal
daarom blijven bestaan als een sym-
bool van een waarlijk socialistische .
volksgemeenschap."

Na het officieele gedeelte volgda
een rondwandeling door Valkenburg,
waarbij bezienswaardigheden zooals
de grot en de ruïne bezichtigd wer-
den. De zon kwam achter de wolken
tevoorschijn, waardoor ëe pracht van
de vergezichten, welke nien vanaf de
ruïne heeft, ten volle tot haar recht
kwam. De Arbeidsfrontleider maakte
temidden van de arbeidskameraden
de wandeling mee.

Al gauw was de tijd voor het avond-
eten aangebroken. Buitenlucht maakt
hongerig en — wij konden ons er per-
soonlijk van overtuigen — de wer- -
kers in de arbeidsontspanningsoor-
den worden in de gelegenheid ge-
steld dezen honger volkomen te
stillen.

Met een kameraadschapsavond in
het Paviljoen werd het gebeuren van
den dag besloten. Een vroolijk caba-
retprogramma dwarrelde over da
hoofden der aanwezigen, die allen
voorzien werden van eenige consump-
tiebonnen, heen.

Aan alles komt- een einde. Te gauw
naar den zin der kameraden was het
feest voorbij. Een belangrijk sociaal
werk van het Nederlandsche Arbeids-
froiit heef t een. aanvang genomen. Wr.



JLAN Door Eric Linklater.

in Amerika
(7)

De man, die tegenover Wonny zat, opende het
gevecht.-Met een behendigheid, die een goochelaar
hem benijd zou hebben, haalde hij een automatische
revolver te voorschijn en vuurde éénmaal. Hij had
geen tijd om nog een schot te lossen. Want hij
mocht zoo vlug zijn geweest als een goochelaar,
Wonny was een toovenaar gelijk. Zijn revolver ver-
scheen eenvoudig uit het Niets, en voordat de knal
van het eerste schot was weggestorven, stoven er
twee kogels uit Wonny's revolver in snel, eendrach-
tig treffen, en Wonny's tegenpartij zonk dwaas op
eijn stoel in elkaar en zakte als een zwaar be-
schonken man opzij, op den grond.

De eerste kogel, die veel te hoog was, had Wonny
totaal gemist en doorboorde het aquarium boven
zijn hoofd. Hij trof juist den ronden, geeuwenden
visch, die zoo langdurig en stompzinnig de rookerige
zaal in had gekeken. Wonny verdween onder den
stortvloed van water, gebroken glas en de onver-
wachte menigte visschen, en de getroffen visch lag,
zijn zilveren >schubben bespikkeld met bloed, onop-
gemerkt op den grond. Zijn glanzende dikke met-
gezellen spartelden en sprongen naast hem, stikkend
in de heete lucht van de zaal, vertrapt door de
paniekvoeten van de menschen, die ze zoo vaak
en zoo onbegrepen hadden aangekeken. Hun
visschenoogen verstijfden in doode glibber en hun
zilveren maliënkolders braken op den grond, waar
de klanten hun sigarettenstompjes hadden neer-
gegooid. En zoo vreemdsoortig door een gangster
doodgeschoten, stierven de zilveren visschen een
voor een, ver van de kille stilte van hun geboorte-
zee en van de zacht wuivende wouden van wier en
de witte kronkelige gangen van de koraalriffen. En
zoo nu en dan zei een politieagent een paar gods-
lasteringen op hun graf — als hij op een van hen
trapte en uitgleed en pardoes op den grond viel.

Maar lang voordat de politie aanwezig was, en
voordat de visschen twee keer gehapt hadden of hun
glinsterende schubben vernield waren, hadden
Juan en Mr. Cohen hét tooneel van' den strijd ver-
laten en haastten zich de trappen af naar het
vreedzame lawaai van de straat. Terwijl de knallen
der schoten nog in hun ooren weerkaatsten en ter-
wijl iedereen verstomd stond te kijken, of schreeuw-
de, van opwinding gilde, had de vlugge Isadore Juan
bij den arm gepakt en naar dt deur geduwd en door
de andere deur, en had hem weggevoerd van de
treurige overblijfselen van een eens zoo keurige
kroeg.

„Begrijp je nu wat ik bedoel?" zei hij opgewon-
den. „Altijd worden je gesprekken onderbroken in
Amerika. Door een brand, door een moord, door een
ongeluk. Je krijgt geen rust, geen tijd om na te
denken, en als je niet denkt ben je stom. Be-
grepen?"

Ze liepen in de richting van Broadway. De straat
was donker' en leeg. Isadore was kwaad over de
manier, waarop zijn gesprek was onderbroken, en
In Juan streden verschillende, met elkaar in botsing
zijnde gevoelens. Geneigd om bang te zijn in een
land, waar revolvers onder een masker van bemin-
nelijkheid verborgen waren — die, wanneer het
masker werd afgerukt, fluitend naar voren schoten
— voelde hij zich aan den anderen kant in staat om
een onverschillige blasé-houding aan te nemen, een
blufferige pose, waarin hij kon doen, alsof zulke
schietpartijen gewoon a la mode de chez lui waren.
Die onnatuurlijke reactie was evenwel het gevolg
van de slechte whisky, die hij gedronken had. Een
meer natuurlijk gevoel was het vermaak, dat Isa-
dore's opvatting van verveling hem gaf. Dat was
nu wel, peinsde hij, het toppunt van een sophisti-
sche redeneering om een moord vervelend te vinden
en toen veranderde zijn neiging om mr. Cohen uit
te lachen inleen gevoel van respect.

De straat verloor zijn smalle duisternis in het
drukke geschitter van Broadway. Juan herinnerde
zich Iets en vroeg: „Wat is Broadway Limited? Een
trein?" „Of 't een trein is", antwoordde Isadore.
„De snelste trein van de wereld. Hij gaat naar Chi-
cago, lederen middag om drie uur."

Het zichtbare stuk van den hemel was beklad
met verblindende lichtklodders. Op ieder dak prijk-
ten gloeiende opschriften. Telkens verbleekte er één,
en een ander lichtte weer op. Een lijkkleurige uit-
slag verscheurde het duister om een toneelstuk aan
te prijzen, een vuurrood litteeken adverteerde een
auto, groene blaren kondigden een tandpasta aan
en als een walgelijk acne vormde een schurftige rij
van reusachtige letters den reclamenaam van een
sigaret. De menigte golfde heen en weer, en het
drukke verkeer suisde voorbij, en juist alsof snel-
stroomende wateren elkaar ontmoetten en schui-
mend tusschen de alpenachtige muren bruisten,
was er ook het onophoudelijk lawaai van een draai-
kolk, de grondtoon van een verwijderden storm, het
angstig krijschen van meeuwen en het geloei van
den ontketenden wind. De gezichten van de men-
Bchen, die over de trottoirs krioelden, zagen er
vreemd en onwezenlijk uit, helder en verlicht alsof
>e door zoeklichten werden beschenen. Tienduizend
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gezichten bewogen door kleine emoties. Geen echte
emoties zocals honger en liefde, maar oppervlakkige
gevoelens en lichte grapjes, witte gezichten als
maskers en gezichten, die alleen maar een zacht
omhulsel waren voor het sterke skelet, dat er onder
lag. Het was geen wonder, dat vrouwen, die onder
zulke gezichten leefden, hun wangen schilderden
en 'hun lippen opmaakten tot ze er uit zagen als
rood gummi, misschien kon het rouge hun sterfe-
lijkheid voor de zoeklichten verborgen houden. En
er waren heel wat aardige gezichtjes bij ook, aar-
dige gezichtjes, zoo lief als „magazinekaft-gezich-
tjes. En de mannen waren keurig geschoren en
keken zelfbewust rond, en ze leken veel op die ad-
vertenties voor boorden en dassen 'en scheermessen.
Een optocht van boordenadvertenties. Behalve dat
er te veel joden onder het publiek waren, en de
adverteerders nemen nooit foto's van Israëlietische
klanten om hun goederen'aan te prijzen — maar de
Joden konden het booglampenlicht beter verdragen
dan de Christenen, omdat hun oogen donkerder
waren, en de beenige structuur van hun schedels
naar een antiek model gevormd was.

Een gele glans kleurde alles binnen zijn lichtkring.
De bron van dit licht was een tent, waar vruchten-
limonade werd verkocht. Op een sneeuwwitte toon-
bank en op planken lagen gouden pyramiden van
sinaasappels. Wit-gejaste jongemannen draaiden
aan een vergulde kraan en tapten er glazen sinaas-
appelsap uit, en verscheidene magazinekaften en
boordenadvertenties bleven staan om er een te drin-
ken. Die middernachtelijke New Yorkers hadden
dan toch naar 't scheen menschelijke impulsen. Ze

gehoorzaamden althans aan één der Uchaamswet-
ten. Zouden ze misschien ook menschelijk zijn? —
witte maskers, maskers met karmijn-roode lippen
en zwart-geschaduwde oogen, maskers met zachte
en liefelijke contouren, en maskers van mannen,
met dunne scherpe lijnen tusschen neus en mond,
glazen oogen en vierkante kaken. Zé waren onge-
twijfeld menschelijk, niettegenstaande het lawaai,
dat de lucht vervulde en dat veel leek op het lawaai
van een groote machinerie om hen In beweging te
houden. Ze dronken sinaasappelsap. Dat was een
menschelijke gewoonte. Neen, liefelijker dan een
menschelijke gewoonte — een kindertractatie. En
't was ook kinderspel om maskers te dragen, en al
die gekleurde lichtjes waren kinderkamerversierin-
gen. Toen werd ook de beteekenis van de schitte-
rende hemelteekens Juan duidelijk, en hij zag. dat
ze niets van koortsblaren of pokken of acne hadden.
Hij was buitengewoon stom geweest om aan zulke
griezelijke gelijkenissen te denken. Het was speel-
goed, verjaarscadeautjes, carnavallantarens. Kerst-
boomkaarsjes, nachtlichtjes — een millioen nacht-
lichtjes om geesten en spoken en dingen, die des
nachts leven maken, te verjagen. Manhattan was
een kinderkamer, een prachtige, weelderige en rui-
me kinderkamer, waar -de kinderen den heelen
nacht op mochten blijven. Dat was de bedoeling, die
ze met het Vrijheidsbeeld hadden. Er was niemand,
die hen naar bed stuurde. En werkelijk ,als je ze
heel goed bekeek, dan zag je, dat de gebouwen
verbijsterend nauwkeurige imitaties van de kinder-
kamermodellen waren, zooals je ze vroeger met
houten blokken maakte. Ze waren vierkant, recht
op en neer, langzamerhand smaller toeloopend; het
eenige wat er op aan kwam, was om te zien hoe
hoog ze konden worden zonder om te vallen...

„Laten we ergens anders nog wat gaan drinken",
stelde Juan voor.

„Best", zei Isadore, „maar dan zullen we naar een
veiliger gelegenheid gaan." (Wordt vervolgd.)

Boj Bouwman

(28)
Het leven In den triesten veenpolder sleepte zich

voort in eindelooze eentonigheid, en evenzoo sleep-
ten de veenwerkers zich voort van den killen mor-
gen tot den vreugdeloozen„avDnd van eiken dag.
Sommigen klemden zich nog vast aan de waange-
dachte, dat een verhoogde werkprestatie een ver-
hoogde belooning Inhield, doch dit waren slechts
enkelen. De meesten waren reeds de theorie van
Korsie en Henkie toegedaan — hoe harder je schept
hoe minder je verdient — en daarbij tot de ont-
dekking gekomen, dat hard werken zeer beslist uit
den booze was. De vurige werklust waarmee ze in
het veen waren losgelaten, was getaand, en niemand
van hen zag de werkverschaffing nog als het mid-
del om zich een bestaan te verzekeren.

Ook Klaas Bakker had zijn werkdrift ingetoomd,
omdat hij wist, dat zwakkere ploegen onvermijdelijk,
in de knel kwamen wanneer anderen topprestaties
leverden. Vergeefs had hij besprekingen gevoerd
met opzichters en uitvoerders, en even /ergeefs de
tusschenkomst ingeroepen van burgemeesters en
wethouders, die voor het welzijn der tewerkgestel-
den uit hun gemeenten verantwoordelijk waren.
Vergeefs was hij voor die en gene persoonlijk op
den ketting gesprongen...

Het geval Van Buren had hem niet met rust ge-
laten. De kampdokter en de heer Blommers waren
samen 'n spelletje handjebal gaan spelen, en het
was de stil-waanzinnige Van Buren die in einde-
looze regelmaat van Vollenhove naar Beukendorp
heen en weer gekaatst werd.

Blommers had geen vertrouwen in de deskundig-
heid van kampdokters. Hij geloofde er niet in. Wel
geloofde hij in de mogelijkheid dat de schipper
opgezwollen enkels en kromgetrokken ledematen
kon simuleeren...

En dus verstrekte de armmeester hem telkens
opnieuw een spoorkaartje Beukendorp-Steenwijk, en
de opdracht stipt op tijd te zijn.

Dit laatste was, volgens Van Buren, niet altijd
mogelijk. Eenmaal miste hij den trein omdat er op
het modderpaadje, dan ligt tusschen den paarde-
stal van Beukendorp en het station aldaar, grint
gestrooid was, en het slachtoffer, in stikkedonker,
bij eiken misstap op de verraderlijke steenen,
kreunend ineen zeeg.

Blommers had daar geen boodschap aan. Was een
kwartier te kort om den afstand naar het station
af te leggen, dan was men verplicht daarvoor een
half uur te rekenen. Van Buren redde het niet in
dat halve uur. En dus werd hij voor den tijd van
veertien dagen van steun én werkverschaffing uit-
gesloten. Veertien dagen rust. Ook voor den kamp-

dokter, die meende dat hij het partijtje eerlijk ge-
wonnen had.

Het was Van Buren zelf die deze illusie ontijdig
verstoorde. Gezeten op de bagagedrager van een
fiets, liet hij zich naar het gebouw „Vrede zij
ulieden" vervoeren om, in zielig gestotter, aan het
loketje van den Geweldige een spoorkaartje te
vragen voor het traject Beukendorp—Steenwijk.

Het waren Henkie en Korsie, die samen den be-
wusteloozen schipper uit de sloot trokken en hem
terugdroegen naar de barak.

Het was Klaas die er op uit gfng om te bewerken
dat aan Van Buren ziekengeld werd uitgekeerd.

En het was Bart die kamp en veenpolder bijeen-
vloekte. omdat Klaas op het punt stond de stomste
streek van zijn leven uit te halen.

Want de ploeg der gebrekkigen, waarin schipper
Van Buren nu en dan werkte, haalde geen hooger
bedrag dan acht gulden per week, en hét zieken-
geld bedroeg daarvan ... tachtig procent...

„Dan weet ik et beter gemaakt!" opperde Klaas.
„We stoppe Van Bure in z'n nest en..'."

„Wij zorge voor de kaakies!" juichte Bart. „Azzie
dan maar uitkijkt dat de Pil buite de deur blijft,
want die is gek genoeg om 'm weer aan dat zalfie
van Blommers uit te levere! En zoowaar zal die de
veile krijge ...!"

„Alle goederen gemeen!" citeerde Henkie. „Azze
wij as arbeidersmassa maar solidaar benne, dan
ister geen kip die je pikt! Dan leit, bij wijze van
spreke, vandaag d'n dag nog, et heele kappetalisme
op z'n dooie rug! Niet me de wapene der barbare,
maar door de wil van de massa! Ik stel voor om
direk over te gaan tot et oprichte van 'n raad van
arbeid... stik... Ik bedoel 'n arbeidersraad, en die
mot eische stelle, en daar motte wij as massa achter
gaan staan...!"

„Azzie je kop niet houdt, dan loat ik ie door de
massa de keet uittimmere!" onderbrak Bart. „Ben
jij nou 'n haartje be.......!"

„De dictatuur van het proletariaat is de is het
verrek, hoe was et nou ook weer?" peinsde Henkie.
„Afijn, as julie nou effe je kieze op mekaar houë.
dan zal ik je haarfijn uitlegge hoe we tot 'n massale
actie motte komme! Luistere jullie es effe!"

Er was niemand die luisterde. Henkies afgezaag-
de, honderdmaal herhaalde theorieën, waarvan hij-
zelf nauwelijks de strekking begreep, waren niet bij
machte eenige belangstelling te wekken, en de
massabeweging waarover hij bazelde bestond voor-
loopig alleen in het verhitte brein van den stuur-
man zelf. Alleen Korsie deed alsof, maar in werke-
lijkheid volgde hij het rumoerige gesprek dat, ver-
derop, gemoederen en vuisten in beroering bracht
tot de viesbeduimelde etensschaaltjes op de onaf-
geruimde tafel een enerveerenden rinkeldans be-
gonnen.

En niet enkel in deze, maar ook in alle andere
barakken, rumoerde het lawaai in veelstemmige de-
batten over het groote nieuws dat, — niemand wist
vanwaar, — in het barakkenkamp was doorgedron-
gen.

Reeds lang gebogen ruggen strekten zich; reeds
lang gedoofde hoop herleefde en deed de oogen
glinsteren in spanningvolle verwachting dat dit-
maal het broze geluk niet aan de grijpende handen
van den verworpene voorbij zou gaan.

(Wordt vervolgd)



Geniet door middel van
„Vreugde en Arbeid"
van uw vrijen Zondag

Trekt met de kinderen er op uit!

Excursies
Onder leiding van deskundige kame-

raden zullen In den zomer eenlge excur-
sies gehouden worden. Zij, die zich wen-
schen op te geven als excursie-leider,
kunnen dit doen bl] het Centraal Bu-
reau van „Vreugde en Arbeid", Amstel
224—226. Amsterdam-O. Gaarne ontvan-
gen wij bij de bereldverklarlngen ook
plannen voor excursies en rondleidingen
alsmede opgave van speciaal-beheerschte
projecten

Den 27en Juni zullen verschillende ex-
cursies gehouden worden. Hieronder vol-
gen de gegevens:

Bussum: Wandeling naar Hilversum
met bezoek aan de Studio. Met con-
sumptie en eenpansmaaltijd ƒ 1.65 Ver-
zamelen 10 uur Stationsplein, Bussum.

Amsterdam: Wandeling door het Am-
sterdamsche Bosch (Boschplan), onder
deskundige leiding. Boomen, vogels en
planten. Met consumptie / 0.40. Verza-
melen 10 uur Haarlemmermeerstation.

leiden: Vogelexcursie naar De Kaag.
Wandeltocht langs de plassen. Met con-
sumptie en eenpansmaaltijd ƒ 1.66. Ver-
zamelen 10 uur Plaatselijk N-A.F.-kan-
toor, Rapenburg 34.

utrecht: Wandeling naar Zeist met
bezoek aan het Meteorologisch Instituut
onder deskundige leiding. Met consump-
tie en eenpansmaaltijd ƒ 1.65. Verzame-
len 10 uur Prov. N.A.F.-Bureau. Malie-
baan 14.

Arnhem: Wandeling naar het Open-
luchtmuseum.. Bezoek onder deskundige
leiding. Daarna naar den Dierentuin.
Met consumptie en eenpansmaaltijd
ƒ 1.65. Verzamelen 10" uur Prov. N.A.F.-
Bureau, Apeldoornscheweg 27.

Breda: Wandeling door de prachtige
Ulvenhoutsche bosschen. Met consump-
tie ƒ 0.40. Verzamelen 10 uur Plaatselijk
N.A.F.-kantoor, Dr. Mierlostraat 37.

Heerlen: Tocht naar Valkenburg. Be-
zoek onder deskundige leiding aan de
Gemeentegrot. Wandeling In de prach-
tige omstreken. Met consximptie en een-
pansmaaltijd ƒ 1.65. Verzamelen 10 uur
Stationsplein.

Zwolle: Wandeltocht naar de Leem-
kuilen. Met consumptie ƒ0.40. Verzame-
len lo irar Prov. Bureau, Nieuwe Ha-
ven 12.

Emmen: Wandeling naar het Hune-
bed. Daarna bezoek aan het unieke die-
renpark van het Noorden. Met consump-
tie en eenpansmaaltijd ƒ 1.66. Verzame-
len 1O uur Stationsplein.

Leeuwarden: Tocht naar Grouw, cen-
trum van watersport. Gelegenheid tot
varen en zwemmen. Met consumptie en
eenpansmaaltijd ƒ 1.6S. Verzamelen 10
uur Stationsplein.

Groningen: Wandeling naar Paters-
wolde. Gelegenheid tot zwemmen. Met
consumptie en eenpansmaaltijd ƒ1.65.
Verzamelen 1O uur Prov. N.A.F.-Bureau,
Westerkade 10.

Rotterdam: Bezoek aan den prachtl-
gen dierentuin „Blijdorp". Rondleiding
onder deskundige leiding. Met consump-
tie ƒ 0.75. Verzamelen 10 uur Prov. Bu-
reau N.A.F., Heemraadssingel 163

BIJ deze prijzen zijn de eventueelc
treinkosten n i e t Inbegrepen!

Gelegenheid tot aanmelding vanaf
heden bij het Prov. Bureau of het
Plaatselijk Kantoor van het N.AJ".

Excursies te Rotterdam.
Op 13 Juni a.s. wordt een excursie

georganiseerd naar de tentoonstelling
van schilderwerken van den heer Mas-
tenbroek, namelijk de „Zuiderzee wer-
ken". De tijd van samenkomst is be-
paald op 11 uur des morgens aan het
Kunstenaarshuls. Witte de WIthstraat
35a, Rotterdam.

De kosten van deelname bedragen 10
cent per persoon. Aanmeldingen hier-
voor bij het Provinciaal Bureau, Heem-
raadssingel 163, Rotterdam.

Op 12 en 19 Juni a.s worden eveneens
excursies georganiseerd en wel naar de
vuilverbrandingsinrichting van de Ge-
meentelijke Vervoer- en Motor-diensten,
Reinigings- en Ontsmettingsdiensten
van Rotterdam. Deze excursie vindt tel-
kens des middags op bovengenoemde
data plaats om 2.3O uur. De kosten

hiervan zijn nihil, doch in verband met
de technische rondleiding, kunnen
hoogstens 15 personen tegelijk hieraan
deelnemen.

Kaarten hiervoor af te halen aan het
Provinciaal Bureau. Heemraadssingel
163, Rotterdam.

Op 26 Juni des middags om 14.30 uur
een excursie naar de Rijks-Serum In-
richting. Kaarten (kosteloos) eveneens
Prov. Bureau.

Bedrijfsbibliotheken
Wij kunnen diegenen, die belangstel-

ling hebben voor de z.g. Bedrijfsbiblio-
theken mededeelen. dat drie nieuwe lijs-
ten In omloop gebracht zijn. De samen-
stelling Is gelijk gebleven aan de oude
bibliotheken n.l.: 80 % ontspannings-
lectuur 10 % voorlichtlngswerken. 10 %
algemeene boeken.

De verschillende rubrieken: Oorspron-
kelijke Ned Romans. Vertaalde werken,
Natuurhistorische werken Geschiedkun-
dige romans. Romans over het boeren-
leven. Politieke boeken. Humoristische
romans enz. konden eveneens gehand-
haafd worden.

Huisvlijtactïe
Door de tijdsomstandigheden moest

de Huïsvlijt-tentoonstelling in de Pro-
vincie Groningen worden uitgesteld.
Nadere berichten hierover volgen 1n de
pers zoowel als in Arbeid

De actie echter vindt vanzelfsprekend
doorgang Wij verwachten dan ook. dat
de Inzendingen, zoodra die weer In ont-
vangst genomen worden, de verwachtin-
gen verre zullen overtreffen Wij raden
lederen Hulsvlijt-beoefenaar aan. aan
het. werfc te gaan 11

HÜISVLIJTBEOEFENAARS IN
DE PROVINCIE ZUID-HOL-
LAND, ZENDT TIJDIG UW

WERKSTUKKEN IN!
De tentoonstellingen worden gehou-

den: te Gouda van l—15 Juni; Leiden
van 9—16 Juni; Den Haag van 25 Juni—
4 Juli; Rotterdam van 3—1O Juli.

Inlevering der werkstukken te Den
Haag op 21 en 22 Juni in Amicitia van
10—20 uur; te Rotterdam kunnen de
werkstukken ingeleverd worden tot 30
Juni a.s. van 9—12 uur, van 2—5 uur
en van 7.3O—9.30 uur.

Inlichtingen hieromtrent bij de plaat-
selijke kantoren van Het Nederlandsche
Arbeidsfront.

PROVINCIE FRIESLAND.
Zwaagwesteinde. Woensdag 16 Juni.

Ons Huis. Aanvang 7.30 uur n.m. Ca-
baretvoorstelliifg. Medewerkenden zijn:
Jac. Verdy, Harrison, Rita Verne, Lou
Marti, orkest o.l.v. Willem van Holten.

Kinderen onder 14 jaar hebben, ook
onder geleide, volgens de nieuwe bepa-
lingen, geen toegang tot bovengenoemde
voorstelling.

Kaarten a ƒ 0.50 voor leden en niet-
leden van het N.A.F, zijn verkrijgbaar
bij het plaatselijk kantoor, de N.A.F.-
boden en de Sociale Voormannen
Schiermonnikoog. Vrijdag IS Juni.

Hotel v. d. Werf. Aanvang 7.30 uur
n.m. Cabaretvoorstelling. Voor verdere
bijzonderheden zie boven.

De mogelijkheid bestaat om op on-
derstaande data een uitstapje naar Hil-
versum te maken, ter bijwoning van een
Bonte Zaterdagmiddag en wel op: 12
Juni voor de bewoners van Prov. Zuld-
Holland; 19 Juni Amsterdam en Rot-
terdam; 26 Juni Utrecht. Aanmeldingen
bij de Prov. Bureaux of Plaatselijke
Kantoren van het N.A.F.

MOOI LIMBURG.
Onder verwijzing naar ons vorig num-

mer van „Arbeid", waarin wij vermeld-
den, dat het mogelijk was door be-
middeling van V. & A. pension te be-
spreken In één der beste hotels te Val-
kenburg a ƒ 4.76 per dag, kunnen wij
ü thans tot ons genoegen mededeelen.
dat het ons Is mogen gelukken een be-

langrijke korting op dezen prijs te ver-
krijgen. De prijs Is nu ƒ 4.15 per dag,
alles Inbegrepen, voor een prima pen-
sion In een der beste hotels, voor kin-
deren t.m. 8 jaar ƒ2.10 per dag.

Aangezien de deelname hiervoor zeer
groot is en het aantal kamers beperkt
Is, Is spoedige bespreking gewenscht

Aanmeldingen bij de Afdeeling Reizen
en Vacantie van het Centraal Bureau
van „Vreugde en Arbeid", Amstel 224—
226 te Amsterdam-C.

SYMPHONIE-CONCERTEN.
De bewoners van Amsterdam worden

op 27 Juni a.s. In de gelegenheid ge-
steld de Symphonie-concerten, die de
Nederlandsche Omroep lederen Zondag-
middag in de Studio te Hilversum geeft,
bij te wonen. Inlichtingen Provinciale
N.A.F.-kantoor, Pr. Hendrikkade 49.

Athletielc cursussen
Den Haag.

In bovengenoemde plaats zullen op het
Bportveld aan de Escamplaan lederen
Vrijdagavond van 7—9 uur athlettek-
crursussen worden georganiseerd

De prijs tot deelname bedraagt voor
leden van het N.A.F, ƒ 5.50 en voor nïet-
leden van het N.A.F, ƒ 7.— per cursus.

Aanmelding en nadere inlichtingen bij
het Provinciaal Bureau. Dr. Kuiper-
rtraat 10. Den Haag.
Amsterdam.

Ook te Amsterdam bestaat de moge-
lijkheid een athletiek-cursus zoowel voor
dames als voor heeren te volgen. De
prijs bedraagt voor leden en nlet-leden
van het N.A.F, ƒ 5 per cursus.

Aanmelding en nadere Inlichtingen
bij het Provinciaal Bureau, Prins Hen-

"Brikkade 49 en het V. & A.-inlichtlngen-
bureau. Leidscheplein, Amsterdam.
Arnhem.

In het Gemeentelijk Sportpark te
Arnhem bestaat öe gelegenheid voor
dames en heeren deel te nemen aan
een athletiek-cursus.

Het cursusgeld bedraagt voor leden
van het N.A.F. /5.50, en voor nlet-
leden f 7 per cursus.

Aanmelding en nadere Inlichtingen
bij het Provinciaal Bureau, Apeldoorn-
scheweg 27.
Rotterdam.

Binnenkort zullen ook te Rotterdam
dergelijke cursussen georganiseerd wor-
den op het Nenytoveld. De cursusprijs
bedraagt voor dames en heeren ƒ 6.50 en
ƒ7.00 per persoon, resp. roor N.A.F.-
leden en voor niet-leden

Aanmelding en inlichtingen Heem-
raadssingel 163 te Rotterdam.
Winschoten

Vanaf Zaterdag 19 Juni a.s. zullen
eiken Zaterdagmiddag van 16'.30—18 uur
athletiekcursussen gehouden worden op
het Gemeentelijk Sportterrein. Het
cursusgeld bedraagt voor leden van het
N.A.F. ƒ4.26. ƒ6.75 per persoon.

Inlichtingen en aanmelding bij het
Plaatselijk Kantoor, Venne 84, en bij
den heer J. Smit, Marktstraat 13a, te
Winschoten.

Zwemmen
Groningen.

Afzwemfeest In het Noorderbad te
Groningen. Aangifte van deelname en
alle verdere inlichtingen op de zwem-
uren en aan het Plaatselijk Kantoor van
het N.A.F.. Turfsingel 75 te Groningen,
Rotterdam.

Op 28 Juni a.s. zal te Rotterdam In
het Oostelijk Zwembad een afzwemfeest
worden gehouden. Opgave tot deelname
en nadere inlichtingen, alsmede toe-
gangskaarten bij het Prov. Bureau
N.A.F., Heemraadssingel 163.
Zwolle

Des Maandagsavonds bestaat gelegen-
heid tot zwemmen In het Sportfondsen-
bad op de Turfmarkt van 7.30—8.30
uur. De prijs bedraagt voor leden van
het N.A.F, vanaf 14 Jaar en ouder ƒ0.15
per persoon. Kinderen tot en met 13
Jaar /0.10. rntroducées betalen resp.
ƒ0.20 en ƒ0.16. Aanvang eerste zwem-
avond 31 Mei a.s.

Zoowel leden als introducées dienen
eerst een zwemkaart te gaan halen bij
het Provinciaal Bureau. Nieuwe Haven
12 te Zwolle.
Den Haag.

Het Nederlandsche Arbeldsfront.
„Vreugde en Arbeid", afdeeling lichame-
lijke Opvoeding. Zwemmen. Gezonde
Bportl Voor leden van het Nederlandsche
Arbeldsfront ƒ 0.16, voor niet-leden / 0.20
bestaat gelegenheid In het Sportfondsen-
blad „Regentesse" te Den Haag, ledere
Maandag van 6.30 tot 8.45 uur, des
avonds te zwemmen. Badgoed, handdoek
enz. medebrengen. Gratis zwemonder-
richt. Zwemkaarten kunnen tegen ver-
toon van het lidmaatschapboekje afge-
haald worden bij het V. en A.-inllch-
tingenhulsje, aan den Hofweg.

Delft
Vanaf Vrijdag 4 Juni bestaat de ge-

legenheid voor leden en niet-leden van
het N.A.F., des avonds van 8—9.30 uur.
tegen den gereduceerden prijs van ƒ0.06
per persoon te zwemmen in het Open-
luchtbad te Delft, gelegen aan de Twee-
molentjesvaart.

Aanmeldingen en nadere inlichtingen
bij het Plaatselijk Kantoor. Nieuwe
Plantage 17. Delft

Voetbalwedstrijden
Op het A.N.O.-terrein zullen op 6 en

13 Juni voetbalwedstrijden worden ge-
organiseerd- *

De opbrengst van deze wedstrijden
komt geheel ten goede aan de bij' het
laatste bombardement van Rotterdam
getroffen gezinnen.

Programma: 6 Juni: a. 2—4 uur
O.N.A.—Olympia, b. 2—4 uur G.S.V.—
Gouderak; 13 Juni1 Finale: winnaar a
—winnaar b.

Toegangskaarten a ƒ 0.25 en ƒ 0.4O ver-
krijgbaar bij het Plaatselijk kantoor
van het N.A.F.. Westhaven 46, Gouda en
bij de Sociale Voormannen en N.A.F.-
Boden en voor zoover voorradig nog
des middags op het terrein.

NATUURBADEN
Leden in de provincie utrecht kunnen

terecht bij het fraai gelegen natuurbad
„De Blltsche Duinen". Op den gewonen
abonnementsprijs wordt voor leden een
korting gegeven van 50%. De prijzen
zijn voor volwassenen ƒ 3.50, kinderen
van 10 t.m. 15 jaar f 3.— en kinderen
van 2 t.m. 9 Jaar ƒ 2.50 per seizoen.

Teneinde in het bezit te komen van
een goedkoop abonnement, dient men
zich te wenden tot het Provinciaal Bu-
reau, Maliebaan 14 te Utrecht, of het
Plaatselijk Kantoor, Vredenburg 1O te
Utrecht, alwaar men tegen Inlevering
van een pasfoto en betaling van het ver-
schuldigd bedrag, het abonnement kan
afhalen." De abonnementen kunnen nu
reeds worden afgehaald, zoodat men di-
rect na openstelling van het natuurbad
hiervan gebruik kan maken.

Tevens kunnen de leden in Utrecht
een belangrijke korting genieten op Ce
abonnementsprijzen van het „Bosch-
bad" aan den Soestdijkerstraatweg te
Amersfoort.

De prijzen bedragen resp. voor volwas-
senen t 3.50, voor kinderen tot 14 jaar
ƒ2.— per seizoen.

Gelegen in het 50 ha. groote bosch
Birkhoven aan den Soestdijkerstraatweg
mag het zeer zeker als een der mooist
gelegen Natuurbaden worden aangeduid.

De abonnementen voor dit natuurbad
bieden dezelfde rechten als de gewone
abonnementen, n.l. wandeling door de
prachtige bosschen enz.
ffDeze abonnementen zijn verkrijgbaar

Op het Plaatselijk kantoor, Snouckaert-
laan 11 te Amersfoort, op vertoon van
het lidmaatschapsboekje, waarbij tevens
een pasfoto moet worden overgelegd.

Het bad zal begin Juni worden open-
gesteld.

Voor leden uit Arnhem en omstreken
bestaat de mogelijkheid op vertoon van
een bewijs, dat afgehaald dient te wor-
deh aan het Provinciaal Bureau, Apel-
doornscheweg 27, Arnhem, een abonne-
ment te verkrijgen met 50% korting
voor het natuurbad „De Branding"

Bij het afhalen der abonnementen
moet het lidmaatschapsboekje worden
medegebracht.

Voor leden van het N.A.F, bestaat ten-
slotte de gelegenheid tegen sterk gere-
duceerden prijs een abonnement af te
sluiten voor het openluchtbad Groenen-
daal.

De przen bedragen resp. voor volwas-
senen ƒ 3.—• per persoon, voor kinderen
van 12—16 Jaar ƒ 2.5O per persoon, voor
kinderen beneden 12 jaar ƒ 2.— per per-
soon per seizoen. Abonnementen zijn
verkrijgbaar, op vertoon van lidmaat-
schapsboekje, aan het Plaatselijk Kan-
toor van Het Nederlandsche Arbeids-
front, Lijsterbeslaaii 26, Doetinchem.

Bedrijfssportdag
Op de sportterreinen „Birkhoven" te

Amersfoort zal op Zondag 13 Juni (Ie
Pinksterdag) een groote bedrijfssportdag
gehouden worden. Hier zullen athletiek-,
voetbal- en bokswedstrijden gehouden
worden, terwijl ook gelegenheid tot
zwemmen bestaat. Muziek op de terrei-
nen aanwezig. Massa-sportdemonstraties
zullen plaats vinden. Des middags zal in
het Openluchttheater ter plaatse een
openluchtvoorstelling worden gegeven.
De Schouwspelers o.l.v. Johan Boezer
voeren het kluchtspel op „Don Quichot
op de bruiloft van Kamacho". Aanvang
des morgens 10 uur, einde des middags
6 uur.

Dagkaarten, zoowel toegankelijk voor
de sportdemonstraties als het open-
luchtspel, voor leden van het N.A.F. a
ƒ 0.40 en voor niet-leden a ƒ 0.6O zijn
verkrijgbaar bij het Provinciaal Bureau
N.A.F., Maliebaan 14, Utrecht, de Plaat-
selijke Kantoren in de provincie Utrecht,
alsmede-te Hilversum aan het Plaatselijk
Kantoor, de N.A.F.-boden en Sociale
Voormannen.

De treinen met bezoekers voor boven-
genoemden bedrij f ssportdag zullen stop-
pen aan de halte Vlasakkers, waardoor
het terrein in enkele minuten bereik-
baar is.



WAAR HET THANS OM GAAT
Aanstormend geweld wordt niet met leuter-

praatjes en evenmin met beloften of door het
aannemen van een gewild vertoon van „wat
gaat het mij aan" gekeerd. De Arbeidsfront-
leider heeft het kortelings zoo duidelijk ge-
zegd: „Wanneer ge plotseling bemerkt, dat uw
leven wordt bedreigd doordat iemand u naar
de keel grijpt en uw levensadem tracht af te
snijden, dan is uw eerste gedachte niet heeft
moeder de vrouw er wel om gedacht om de
nieuïoe bonkaarten te halen, of hebt ge niet
vergeten de slaapkamerdeuren te sluiten, om-
dat het vannacht wel eens zou kunnen rege-
nen. Uw eerste reactie zal zijn, hoe verlos ik
mij uit die wruggreep. Het gaat hier immers
om uw leven."

En zoo vergaat het evenzeer de moeder, die
plotseling ontdekt, dat haar kind te water
is geraakt; zij zal zich onmiddellijk te water
storten om haar kind van den verdrinkings-
dood te behoeden, en zij zal daarbij niet eerst
overwegen, dat zij juist op dien ongeluksdag
haar Zondagsche japon heeft aangetrokken.
Zij zal, gedreven door de band van het bloed,
welke haar met het kind verbindt, zelfs niet
erover denken of zij zelf de zwemkunst wel
machtig is.
De drang naar zelfbehoud eischt het stellen
van daden. Niet alleen van de moeder, die
haar kind wil redden. Want de band van het
bloed, zooals deze in het aloude Nederlandsche
begrip bloedverwantschap — waaraan nooit
iemand zich heeft gestooten — tot uitdrukking
komt. die bindende kracht is van nature aan-
wezig tusschen allen, die van een zelfde volk
zijn.

Gedurende de vele jaren van het kapitalis-
me, die achter ons liggen, is de groote massa
buiten de gemeenschap van het volk gehouden.
Juist in de eerste pioniers van het socialisme
heeft de drang naar opname in de volksge-
meenschap, naar erkenning van hun mensch-
zijn intens geleefd. Zij werden echter telken-
male weer teruggestooten, omdat de leidende

economische en politieke machthebbers in een
volksche socialistische gemeenschap een be-
dreiging van hun voorkeurspositie zagen. Die
eerste pioniers hadden begrepen, dat zij alleen
uit eigen kracht in staat waren hun sociale
positie te verbeteren.

Onder het kapitalisme heeft de klassenstrijd
voor de arbeiders zijn ondeugdelijkheid bewe-
zen voor de bevrijding van den arbeid. Thans
gaat het om de bevrijding van het gansche
Nederlandsche volk. Het afweren van het
dreigende levensgevaar is allereerst aan de
orde.

De Nederlanders hebben door - de eeuwen
heen bewezen, dat in dagen van nood de na-
tuurlijke gemeenschapszin onder hen leefde.
En ook in deze dagen zijn er bewijzen te
vinden voor het bestaan van deze natuurlijke
binding. De collecte, die kortelings ten be-
hoeve van de slachtoffers van het door de
Britten geteisterde Rotterdam werd gehouden,
heeft aanzienlijk meer opgebracht dan tot
dusverre voor deze collecten van den Volks-
dienst als norm gold.

De Nederlandsche werker zal na de schok-
kende gebeurtenissen van de laatste weken
dienen te begrijpen, dat hij noch van Engelsch
Amerikaansche zijde, noch van de Nederland-
sche plutocratische kliek iets te verwachten
heeft. Hij heeft zich wederom laten misbrui-
ken. De verwekkers van de spanningen van de
laatste weken hielden zich weer buiten schot
en, zooals het in den volksmond heet. Jan
Boezeroen was weer de sigaar

De Nederlandsche werker zal thans dienen in
te zien waarom het gaat en op wien hij zal
kunnen rekenen als het er op aan komt. Hij
zal toch zoo langzamerhand wel begrepen heb-
ben wie de vijanden van het volk zijn.

Hij wordt van kapitalistische en bolsjewis-
_ tische zijde belaagd. Slechts door eigen kracht
zal hij zijn toekomst en die van zijn kinderen
veilig kunnen stellen. W. W.

Tweede ontmoeting van

WERK
ZORGEN VÓÓR DEN TIJD.

Bertus, de sociale voorman, vindt het maar zoo-
zoo. Hij is in 'n stemming om den boel d'r maar es
'n keer bij neer te gooien, 't.Haalt toch geen draad
uit of je ai voor Jan en alleman op den ketting
springt; achter je rug nemen ze 'n loopje met je,
of ze kankeren, dat je nog niet wat meer vaor d'r
uit 't vuur gesleept hebt. Alles kan je voor d'r op-
knappen, maar om zelfs es 'n hand uit te steken . . .
ho maar. Hoe lang is hij nu al niet bezig om ze
allemaal lid te maken? Als er wat op te knappen
is, dan ben je goed genoeg, maar o wee als ze zelf
«s 'n keer over de brug moeten komen.

Het valt niet mee om Bertus uit den put te halen.
Het is bij hem niet zoozeer moedeloosheid dan wel
ongeduld over den langzamen gang van zaken.
Hij houdt van opschieten. Waarom zou je met iets
tot het volgende jaar wachten, als je het vandaag
nog kunt doen? 'n Menschenleeftijd is tóch al zoo
kort.

Er is veel te zeggen voor de werk'drift van Bertus,
maar hijzelf heeft er vaak een moeilijk leven door.
Vandaag moet hij naar de groote vergadering van
sociale voormannen. Precies l uur zooveel gaat er
'n extra-trein naar Utrecht, en twintig minuten
later gaat er wéér een. Maar waarom zou je op 'n
extra-trein wachten als je voor dien tijd ook elk
halfuur weg kunt? Elke trein is goed, als je er

.maar komt.
En dus sukkelt Bertus twee uren te vroeg door

de breede laan naar de enorm groote hallen, waar
een groep werkers heen en weer draaft om de ver-
siering in orde te krijgen. Kleine figuurtjes klim-
men heel in de verte naar den boogvormigen kap,
en ze lijken, van verre gezien, op kleine knaag-
diertjes, die snel en behendig langs dikke boom-
stammen naar boven wippen. Nu en dan is er ge-
rucht van vallend gereedschap, doch dit geluid is
niet bij machte 'eenig leven te brengen in de ein-
deloos lijkende ruimte.

Bertus voelt zich klein onder deze onwijs groote
overkapping. Klein en eenzaam. Thuis, in de
fabriek, is het heel anders. Daar zijn de ruime
gebouwen vol daverende herrie en stemmengerucht
der honderden werkers. Het is gek, maar nu hij zich
v?a:;:teit, hoe in de fabriek nog alles volop werkt,
en alles gewoon z'n gang gaat, voelt hij zich als
uitgestooten, als verdwaald in vreemde omgeving,
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waar het stil is, en niemand zich bemoeit met hem,
het kleine menschje, dat eenzaam en vergeten onder
de hooge gewelven staat.

Hij weet niet hoe het komt, maar langzaam be-
kruipt hem het gevoel, dat alles wat hij waarneemt,
groote onzin is. Verloren moeite. Hoe ter wereld
kan deze waanzinnig groote ruimte als vergaderzaal
dienen? Heeft iemand, bij de berekening van het
aantal bezoekers, één of twee nullen teveel achter
het cijfer gezet? Heeft men gerekend op een mas-
sale demonstratie, zooals hij vroeger gekend heeft,
toen men vaak het heele land uitkamde om be-
tcogers van een of andere richting bijeen te krijgen,
en alle kunstgrepen werden toegepast om te 'voor-
komen, dat de organisatoren moederziel alleen
kwamen te staan op het veel te groote meetings-
terrein?

Bertus kijkt er z'n toegangsbewijs eens op na.
Bijeenkomst van sociale voormannen uit het heele ..
nee . . . niet uit het heele land. Enkel maar uit drie,
vier provincies. Enkel maar sociale voormannen en
medewerkers van het Nederlandsche Arbeidsfront.
Hoe bestaat et? En dat in deze hal, waar men zeker
zesduizend man wegsto'pt, zonder dat ze op eikaars
teenen behoeven te staan. Zesduizend man, enkel
sociale voormannen en zoo.. . waar haal je ze
vandaan?

Hij gaat terug naar de poort, waar de eerste
bezoekers aarzelend binnenkomen, en begint te
tellen.

Een halfuur, drie kwartier, staat hij bij den in-
gang, maar teüen doet hij al lang niet meer. Zoo-
als hu zich verloren waande in de ruimte daar-
binnen, zoo gaat hij nu verloren in den menschen-
stroom, die eindeloos naar binnen golft. Daar is
geen tellen aan gemaakt. Hoogstens een globaal
schatten, waar je tenslotte ook maar je pet naar
gcoit.

't Zit wel goed, overlegt Bertas. Hij gaat 'n plaats-
je zoeken voor dat alle zitplaatsen bezet zijn. Heel
den tijd staan is ook geen lolletje.

Ditmaal moet hij het lolletje 'maar voor lief
nemen. De kameraden zitten stijf tegen elkaar ge-
drukt; daar kan geen kip meer bij. De overigen
moeten hun troost maar zoeken. Langs den kant,
en heelemaal achteraan, zijn nog staanplaatsen.

Deze batooging... ach wat... dit is geen betooging,
zooals bij vroeger meemaakte met holle frazen en

Teun en Daan
„Kijk daar eens!" hoort men Daan hier zeggen
— op gene Amsterdamsche Brug —
„ik dacht, je ging het loodje leggen,
nu ben je eensklaps weer terug."

„Precies", zegt Teun. .Met de bemanning
van enkelen uit ons bedrijf
was ik op arbeids-, werk-ontspanning
in Valkenburg voor een verblijf."

„Nou Moe!", sprak Daan, „'t lijkt plutocraten-
O.W.-ers-taal; stel je niet aan!
Zóó loop je leelijk in de gaten,
Waar heb je al dat geld vandaan?"

,flet geld moet je geen zorg verwekken,"
verklaarde Teun met heel veel lef.
,JDe zaak heeft maar 't verbijf te dekken,
de rest betaalt het N-A-F.

Laatst voelde ik me wat belabberd;
de dokter heeft het niet gelust:
„Vent" zeit 'ie, „je bent afgesjabberd,
Je neemt nou veertien dagen rust."

Eens in 't Hotel-Pension gezeten,
Kan je het hoegenaamd wel doen
Met „uit"-zijn, rust en volop eten.
Wij kregen spul voor ons rantsoen!

Een mooi geval was, moet je weten,
Een meisje, dat at veel en graag,
Op zek'ren dag plots na het eten,
Werd zij beroerd — pijn in d'r maag.

De dokter kwam, icij dachten allen,
Zij heeft beslist iets raars geslikt;
Het onderzoek is meegevallen:
Die meid had slechts... te veel gebikt.

De stemming was patent, ik zweer je;
film, boeken, spelen, sport en bad
Als je het meemaakt dan beweer je;
Arbeids-Ontspanning is Je dat".

„Wel" straalde Daan, „dat noem ik boffen,
het kost je immer zelf geen duit,
je binnen-buiten op te doffen.
Je ziet er best, als vroeger, uitl

Dus weer één minder van je zorgen,
een recht, dat vroeger niet bestond.
Ik zie het al, vandaag of morgen
wordt ik óók lid van 't Arbeidsfront."

Ze gingen zwijgend van elkander,
daar op een Amsterdamsche brug.
Toen riep Daan gauw nog tot den ander:
„Zeg Teun, je komt wel eens terug?"

G. E. M. FRÖMEI*

schreeuwende leuzen. Dit is 'n doodgewone bijeen-
komst van sociale voormannen en zpo. Eén ui*
'n fabriek, en één uit 'n ander bedrijf. En geett
schreeuwende plakkaten; niets dan die ééne spreuk
of slagzin... hoe je 't noemen wil: „Arbeid is d«
drager der. volksgemeenschap!" En daaronder, haast
niet te zien door den grooten afstand, de Front'
leider, die, zonder pathos doch helder en klaar, i»
voor ieder begrijpelijke taal, meedeelt wat er in ééo
jaar door het Nederlandsche Arbeidsfront tot stand
is gebracht.

Hier geen vage beloften voor een verre toekomst,
doch een simpele bekendmaking van getroffen
maatregelen, die, stuk voor stuk, de verwerkelijking
beteekenen van het socialisme waar naar Bertu*
en wij allen met hem, zoo vurig verlangend hebbe»
uitgezien.

Bertus is nog ohder den indruk van het gehoorde,
en in den put zit hij al lang niet meer.

Voor het eerst, vandaag, lacht hij z'n bekende:
hö-hd-hö, als na afloop van de vergadering iemand
de opmerking maakt: „Ze magge voortaan wel ei
'n grootere zaal hure; je weet geen raad met j*
beene as je heel d'n tijd mot staan...!" B.B" l

Zooals u bekend is, komt de bijdrage voor d«
werkloozenkas te vervallen na de week, welke of
3 Juli a.s. eindigt.

In uw eigen belang dient u er voor te zorgen, da*
u de thans geldende contributie tot dien datum
blijft betalen, daar dit van doorslaggevende betee-
kenis is, wanneer u later eenigr recht op uitkeerinff
wilt doen gelden. Omtrent de nieuwe voorzieninge*1

b« werkloosheid, waarvoor geen extra bijdrage z3*
worden geheven, kunt .u binnenkort belangrijk*
mededeelingcn in ons blad verwachten.



WEN
ALS ZELFVERLOOCHENING

NOODIC IS
Een lezeres maakt de opmerking,

dat het publiek in dezen tijd „lang
n»et meer zoo beleefd is als vroeger."

„Ik woon in de stad." aldus ver-
volgt deze lezeres, „ik ga vaak met de
tram. een enkele maal ook met den
trein en het valt me dan telkens weer
op. hoe onbeleefd de menschen zijn.
Ze vechten en duwen om zich een
plaatsje te veroveren. Als de nen-
schen •' eenmaal binnen zijn. stormen
ze op de zitplaatsen af en er is nie-
mand, die er aan denkt, zijn eens
..veroverde" zitplaats weer af te
staan. Hééren kijken strak langs de
dames heen. die vlak voor hen aan de
'MS bengelen en bij geen van hen
schijnt zelfs de gedachte op te ko-
>nen, de dame hun zitplaats aan te
bieden. Zelfs is mij laatst overkomen,
dat ik mijn plaats aan een dame wil-
de geven, die recht had op een kaart
Van den Volksdienst. De aanstaande
moeder stond aan het einde in de
tram. ik wenkte haar en liep haar
dadelijk daarna tegemoet. Toen ik
111 y omkeerde, zag ik. dat de voor de
aanstaande moeder bestemde plaats...
reeds door een „heer" was bezet.
Maar dat heb ik dien meneer toen
anders geleerd. Met een paar duide-
lijke woorden heb ik dien man aan
het verstand gebracht, dat het niet
de bedoeling was, dat h ij ging zit-
ten"

De verontwaardigde lezeres vraagt
ons ten slotte. of wij daar nu eens
een hartig woordje over willen zeg-
gen.

Dat willen wij zeer zeker, ofschoon
wij ons niet diets maken, dat wij
door een enkel^ artikel het groote pu-
bliek de zoo noodige beleefdheid en
*ellevendheid in tram, trein of auto-

bus kunnen bijbrengen.
Het is inderdaad een algemeen ver-

schijnsel — wellicht is het een oor-
logsverschijnsel — dat de zeden ver-
wilderen Men ziet die verwildering
ook op ander terrein: sluikhandel,
bonnenhandel e.d. Een feit is, dat het
..honncur aux dames" bij velen heeft
afgedaan. Hoe groot succes de N.V.D.
ook met zijn voorrangsplaatsen mag
hebben, het is eigenlijk een schande
voor ons volk, dat dergelijke kaarten
noodig waren, al mag men den N.V.D
— nu hel inderdaad noodig wè,s.
dankbaar zijn voor z'n initiatief.

Het is meermalen een ergernis te
zien. hoe men vecht, slaat, trapt,
dringt en duwt om in trein of tram
te komen: het is vaak vervelend, op
te merken, welk een minderwaardige
trucjes men toepast om bij groenten-
man of bij een anderen leverancier
waar men in de rij heeft gestaan,
eerder te worden geholpen dan
eerlijk is.

Oorlogsverwildering dit alles? Mis-
schien. Want och, zoolang er van
alles voldoende is te verkrijgen —
zoolang wij de zekerheid hebben, dat
wij zelf ook „aan onzen trek" komen,
is het gemakkelijk royaal te zijn.

In den tijd, dat vader zonder moeite
en onbeperkt z'n sigaret, sigaartje of
pijp kon rookeii, was het manvolk
bijzonder royaal met het laten op-
steken Kom daar nu eens om. Vader
heeft zélf mondjesmaat en hij is pijn-
lijk zuinig met elk draadje tabak.
Hetzelfde geldt voor het presenteeren
van een koekje. Wij kunnen er niet
aan denken, in een groote visite uit
te deelen. Wij erkennen allen, dat
hier noodzaak is en dat een gezond
egoïsme niet kan worden veroordeeld.

Charité bien ordonnée commence
par soi-même: het hemd is nader dan
de rok en het zou dwaasheid zijn, dat
vader rondom sigaren uitdeelde en
dat moeder links en • rechts aan
vreemden koekjes ging geven om aan
eigen kinderen het brood te ont-
houden.

Dat is gezond egoïsme, dat wel ee'ns
een enkele maal wordt doorbroken,
doch dat niemand een ander euvel
zal duiden.

Waarom zal men een oude dame in
tram of trein niet voor laten gaan,
als men de zekerheid heeft, zelf óók
mee te kunnen. De zaak verandert
pas, als men heel groote kans heeft,
zelf bij de halte, of op het station
achter te blijven. Dan wordt er nit
een ander vaatje getapt: dan doet
het egoïsme in den mensen ten volle
zijn rechten gelden — het egoïsme,
dat diametraal tegenover den ge-
meenschapszin staat. De man dringt
de oude vrouw op zij: hij wil eerst.
Het koste wat het kost: hij wil niet
worden benadeeld — hij zal voor
zichzelf vechten. En laten wij eerlijk
zijn: ook vele vrouwen laten zich niet
onbetuigd en vechten mee om voor-
aan te komen. Zij denken er niet aan,
een zwakkere zuster te helpen.

Och. als het geen moeite kost, een
ander te helpen — als men zichzelf
daar niets voorx behoef t te ontzeggen,
dan... is dit eigenlijk'toch geen kunst.
Meer waarde verkrijgt de hulp, waar-
bij de gever zichzelf ter zijde moet
stellen — waanvoor zelfverloochening
noodig is. Is een sigaar of sigaret, te-
genwoordig aangeboden aan een roo-
ker die zit te „snakken" niet meer
waard, dan een handvol, voorheen
geg%ven uit een goed gevulden koker?

Juist in dezen tijd leert men z'n
vrienden kennen. Degenen, die thans
over de macht beschikken, hun egoïs-
me ter zijde te kunnen stellen —
juist nu in dezen tijd te werken voor
de gemeenschap, zullen meer dan
voorheen voldoening over hun opof-
feringsgezindheid ondervinden. S.

DE ONHANDIGE

H U I S V R O U W

Wij vragen weer: wat doet deze huis-
vrouw verkeerd? Inzendingen aan de
Redactie Arbeid, P C. Hooftstraat
178. Op de envelop of briefkaart ver-
melden: Onhandige huisvrouw.
De vorige opgave: de vrouw aan de
schoonmaak heeft weer heel wat
goede inzendingen opgeleverd. Het
was duidelijk: de onhandige vrouw
klopte haar kleedje boven de schoone
wasch en voor de open ramen.
De prijs van vijf gulden zal worden
gezonden aan mevr C. Brouwers—
Segers, Schoenerstraat 49, Eindhoven.
Een prijsje van een gulden zal wor-
den gezonden aan mevr. L. de Wlide
—Lammers, Fisherstraat 55, Den
Haag; mevr. G. Vonk, Nieuwe Haven
196, Gouda: F. Bruinsma, Weper 421,
Oosterwolde (Fr.) en M. Kok. Wal-
hofstraat 121, Enschede.

'etèafce

Zooats bekend, zijn er twee perioden
&er mar, die voor de paddenstoelen
üunstige levensomstandigheden bie-
den, n.i. de herfst en het voorjaar,
oez'üe met veel vocht en gematigde
temperatuur. De grootste vochtig-
"•eidsgraad, dus de grootste padden-
'toelenrijkdom. bezit de herfst. Maar

°°fc in het voorjaar vindt de padden-
st°elenliefhebber heel wat van zijn

en Mei en Juni zijn twee
om uit te kijken naar een

er interessantste en.. lekkerste
Voortbrengselen van het rijk der
jammen, n.l. de Morielje. Men vindt
üeze zwam overal in ons land. zij het
nirnnier in groote hoeveelheden bij
elkaar, wat zijn oorzaak vindt in het
'eü> dat de zwamvlok, het onder-

fondsche deel van den paddenstoel.
een bodem van zeer speciale samen-
stelling noodig heeft om te kunnen
Roeien. Een gebied met een behooriijk
KQlkgehalte, liefst een begroeiing van
Tuige, dichte boschjes onder verschil-
ende boomsoorten, die den grond een

verriengde humuslaag geven' (iepen,
Populieren, eiken> dus b.v de binnen-

e.d., geeft de beste kansen.

De Morielje is buitengewoon lekker,
maar mag nimmer rauw gegeten wor-
den, daar er een, overigens niet
doodelijk. vluchtig vergif in zit. dat
bij verhitting verdwijnt. De soort is
met geen andere te verwarren, een

groot voordeel voor den leek. die op
morieljes uitgaat Op den korten,
ronden en zuiver witten steel staat
een hoed met een duidelijk sponsach-
tig uiterlijk, bruin van kleur, soms
roestkleurig en bij oudere exempla-
ren bijna zwart. Er is geen andere
•paddenstoel, die zoo den indruk van
een spons op een steeltje wekt. Moriel-
jes rotten zelden weg maar drogen
geiooonlijk geheel uit. Deze verdroogde
exemplaren zijn niet voor de con-
sumptie geschikt Er zijn reeds vele
pogingen ondernomen om deze eet-
bare zwam. die door de kenners zoo
buitengewoon op prijs wordt gesteld,
te kioeeken, maar niemand heeft tot
nog toe de vereiste samenstelling van
den grond weten te vinden De man.
die het geluk heeft morieljes te kun-
nen gaan kweeken, wordt kweekende
rijk.. .

De sporen van de zwam. de heel
fijne zaadjes dus. zitten in de holten
aan de buitenzijde van de „spons" Zij
zijn vrij groot en kunnen met een be-
trekkelijk zwakke microscoop reeds
worden waargenomen.

Wie een beetje geluk heeft, slaagt
er. wanneer hij een goed terrein vindt,
in een middag zoeken best in een be-
scheiden maaltie morieljes mee naar
huis te nemen En deze paddenstoelen,
g^stoojd mei een uitje en overaoten
door een bloemsnvsje. vormen een
luciMisch genot, da* het uitgebreidste
hotelmenu nauwelijks bieden ïrm Rn
de kos^f.n? F.cr, middacj zwerven door
de vrije natuur!

Mevr. v. B te H. Om- üe houtworm uit
de piano te verwijderen moet ,u het m-
strument eerst flink met den stofzuiger
behandelen. Met een pipet brengt u ver-
volgens petroleum of een petrolewnver-
vangend middel dat de drogist heeft in
de wormgaatjes. Na twee dagen de gaat-
jes met was insmeren.

Voor uw oud papier kunt u zich wen-
den tot het Rijksbureau voor Papier, Zaa-
neristraat 18. Haarlem.

W. G. te R. Bonte boerenkool is zeker
eetbaar Zij wordt als gewone boerenkool
klaar gemaakt. Een recept hiervoor is:
Eén minuut afkoken, klein hakken, stukje
boter in de pan doen, daar de kool op.
Een béétje water erbij en gaar laten stoo-
men. Houdt- daarbij de pan steeds dicht.
Zout toevoegen als ~ de kool gaar is, om
lang koken te voorkomen.

H de R. te A. — Waarschijnlijk is de
bewaarplaats der kooien te vochtig, want
dat ook de roode kool gaat schimmelen,
komt slechts sporadisch voor. U heeft ge-
lijk: men kan niet steeds maar wegsnijden.
Het beste is de kool zoo spoedig mogelijk,
te consumeeren als u er geen droger be-
waarplaats voor heeft. Als u de kool eerst
achter de kachel zou drogen, zal de smaak
er niet beter op worden.

Mevr de W.—S. te G. — Ais de mot-
ton deken is doorgelopen, dan is daar
niets meer aan te verhelpen U had hem
eerst m koud water met azijn' moeten
bewerken om de kleuren te jixeeren. —
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WIJ MAKEN EEN GANGLAMPJE Wetenswaardigheden

„Hoe kunnen we nu nog iets maken
voor de Huisvlijttentoonstelling. als we
geen materialen kunnen bekomen?" Dat
is de vraag die we voortdurend en overal
te hooren krijgen, als we de longeren en
en ouderen trachten te animeeren om
eens -wat te vervaardigen voor onze huis-
vlijtactie. Kom. lezer(es) er is tieusch
nog wel wat te doen. Er is werkelijk nog
wel iets aardigs te vervaardigen van de
thans nog beschikbare materialen Daar-
van willen we hier nog eens een voor-
beeld geven

Vooi' de gang, de trap of voor ons eigen
kamertje of voor de slaapkamer van de
kinderen maken wij een decoratieve lamp,
die we, wat de versiering betreft, geheel
in overeenstemming kunnen brengen met
haar bestemming. De geheele lamp kan
vervaardigd worden van carton en tee-
kenpapier

Mocht u de beschikking hebben over
een paar stukjes ttïple& dan kan het
geheel wat steviger gemaakt worden.
maar noodzakelijk is het gebruik daarvan
niet.

We snijden eerst uit zwaar carton (dik
stroobord) 4 vierkanten van de volgende
grootte:

a. 12 x!2 cm.
b. 22 x 22 cm.
c. 18 x 18 cm.
d 12 x 12 cm.
In het midden van a., b., c snijden we

een vierkante opening van 6 x 6 cm
De eigenlijke lamp maken we van ge-

kleurd étalage-carton, b.v. in een grijze
of roode tint.

We snijden daarvoor 4 stukken in tra-
pezium-vorm volgens figuur 3. met even-
wijdige zijden van 18 en 12 cm. en hoog
19J cm

Het binnenste gedeelte wordt daaruit
weggesneden volgens de gegeven teeke-
ning, zoodat er dus een rand overblijft
van 2 cm. breedte. Langs den buitenkant
van deze stukken schilderen we een zwarten
rand van ongeveer een £ cm. breedte;
langs de binnenzijde (dus langs het uit-
gesneden gedeelte) schilderen • we met
plakkaatverf een gouden randje van on-
geveer een halve cm.: achter de opening
plakken we een stuk teekenpapier, dat we
tevoren hebben versierd met een teeke-
ning naar eigen smaak

We kunnen erop aanbrengen een oma-
ment-teekenins de teekening van een

bloem of vogel in O.I.-inkt etc
Deze wordt gekleurd met transparante

waterverf Vervolgens wordt "het papier
aan de achterzijde ingesmeerd met ter-
pentijn of kunstterpenti.jn, waarin zoo
mogelijk een klein beetje olie (onverschil-
lig welke) is gedaan. Het papier wordt
dan doorzichtig.

Zeer aardig kunnen wij het lampje ma-
ken als we uit zwart papier enkele sil-
houetten knippen en deze op het teeken-
papier plakken Is het lampje bestemd
voor een kinderkamer, dan. knippen we
silhouetten van dwergen, toovenaars, enz.
We kunnen deze ook vervaardigen door
geschikte plaatjes uit een krant of boekje
met. O.I.-inkt zwart te kleuren en ze ver-
volgens uit te knippen en op te plakken.

Zijn de vier trapeziums klaar, dan
knippen we er met de gaatjestang langs
de randen gaatjes in (ws kunnen de gaat-
jes ook maken met een holpijpje) en rij-
gen ze vervolgens met koord, met gekleurd
papiertouw of iets dergelijks, aan elkaar.

De vier gesneden vierkanten a. tot c.
worden met plakkaatverf grijs gekleurd,
na vooraf voorzien te zijn van de noodig*e
gaatjes waardoor de koorden of touwen
gaan, • waaraan de-lamp wordt opgehan-
gen.

Vóór de afwerking gebruiken we wat
hout-en kralen, die we waarschijnlijk nog
wel in een verborgen doosje weten te
vinden De vierkanten c. en d. worden in
het lampje vastgelijmd of met kleine na-
geltjes vastgespijkerd, waardoor het meer
stevigheid krijgt.

Indien we een zijden of kralen kwastje
kunnen bemachtigen, wordt dat nog aan
de onderzijde van de lamp bevestigd.

De constructie van de lamp spreekt vol-
doende uit de drie teekeningen en we ver-
moeden, dat zij. die nu, werkelijk eens
iets willen maken, er weinis moeite mede
zullen hebben-

Hoe zorgvuldiger de afwerking is en hoe
aardiger de versiering, die wordt aange-
bracht des te meer effect zal het afge-
werkte lampje hebben

Met eenigen goeden wil is het materiaal
voor dit werkstuk toch zeker wel te vin-
den, al zouden we er maar een paar oude
cartonnen doozen voor gebruiken!

Huisvlijtbeoefenaars. Jongens en meis-
jes, probeert nu eens werkelijk het gege-
ven voorbeeld te vervaardigen Je zult
met dit lamoie zeker succes hebben.

DRAADLOOZE TELEFONIE BIJ DE
NEGERS

Reeds lang vóór de uitvinding van
de radio hadden vele negerstammen
in Afrika al middelen om mede-
deelingen snel en ver te verspreiden. v
Op een hollen boomstam worden door
middel van korte stokken krachtige
toonen voortgebracht van verschil-
lende toonhoogte en rhythme, die
alle hun beteekenis hebben. Daar zijn
speciale „telegrafisten" voor. In de
stille nachten kunnen die seinen tien-
tallen kilometers ver worden ge-
hoord, waar ze dan door andere
stammen worden overgenomen en
verder verspreid. Op die wijze kun-
nen op één nacht enorme gebieden
worden bestreken.

Voor de eerste Afrikareizigers was
die onbegrijpelijk snelle berichtgeving
een der grootste raadselen van het
donkere werelddeel. Eerst na langen
tijd vond men de oplossing ervan.

IS LEVEN OVERAL MOGELIJK?

Het zal wel niet algemeen bekend

zijn, dat zelfs in een giftige stof als
petroleum levende wezens zich kun-
nen ontwikkelen. De larve van een
vliegensoort, de petroleumvlieg. voelt
zich in petroleum volkomen behage-
lijk* zwemt er rustig rond en groeit
er. Deze larve is dus weer een tref-
fend bewijs, dat leven zich aan de
meest onwaarschijnlijke omstandig-
heden weet aan te passen. Bij het
beoordeelen van de mogelijkheid van
leven buiten de aarde, op andere
planeten bijv., moet men dus niet te
spoedig zeggen: onder de omstandig-
heden, die daar heerschen. is leven
niet mogelijk, zelfs al wijken die sterk
van aardsche toestanden af.

HOE OUD KUNNEN DIEREN
WORDEN?

-
Olifant, walvisch. arend, karper

kunnen 100 jaar worden; de ooievaar,
de uil 70. Een paar kan 40 worden,
maar door ondeskundige en slechte
behandeling dikwijls niet-meer dan
20; de leeuw 20. de hond 16. ratten
en muizen 3 jaar. Sommige insecten
bereiken geen hooger leeftijd dan een
paar uur.
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Hersenarbeid XI
HORIZONTAAL:

1 Ned
3 Arbeidsfront

13 wb
15 om
16 gravin
17 arena
18 var
19 rap
21 ka
22 Nero
24 baai
25 gier
27 fok
30 nu
31 kr
32 rk
33 lied
35 pan
37 It
38 moord
41 luim
43 nota
44 gerei
46 Uc
48 stoker
50 ananas
52 si
53 Eos
55 Remagen
57 ben
58 Lena
60 mot
61 GG.D.
63 lont
64 Kornak
65 Abö

66 sirene
67 boom
68 ton
69 Epe
70 f u ga
72 eed
74 pil
77 sap
78 e.k.
79 slei
81 Ede
82 laks
85 li
86 steil
87 p.g.
89 pels
91 steek
92 fideel
94 rots
96 la
97 en
98 pek
99 luid

101 pols
103 eten
105 lila
106 Assen
108 pet
109 Eem
110 wol
111 ara
113 slijk
114 do
115 Dr
116 hersenarbeid
117 bef

VERTICAAL:
1 norg
2 email
3 ark
4 raaf
5 bv
6 el
7 ïnn
8 sar
9 front

10 re
11 ons
12 na
13 waard
14 brik
18 va
20 peil
23 eb
24 broes
26 reus

28 op
29 kaneel
31 Koran
34 dito
36 norm
37 laag
38 men
39 ri
40 hiel
42 mo
44 gangspil
45 bint
47 koekoek
49 Krokodil V
51 neg «"
52 Senegal
54 snood
56 arbeid
57 bonus

59 arm 88 geus
60 mat 90 stop

. 62 die 91 Sater
63 lef 92 fel
67 been 93 Lisse
71 Apis 95 slede
73 Sleen 96 leed
74 Pelikaan 98 pils
75 Lepelaar 100 Deli
76 aker 102 stof
79 steen 104 em
80 eik 105 lor
83 ap 107 nijd

. 84 slop 110 we
86 st 112 ra

De prijswinnaars zijn:
C A. Oosthoek, Burgem. Meineszlaan

38b Eotterdam (W) HO.—.
P. Holt. Rijksweg B 216 Wïrdum

(Gr.) ƒ5.—.
A. J. van de Laak, p/d Grüson,. Hobbe-

makade 58 3e ét.. Amsterdam (Z) ƒ2.50.

/. 1 nvulraadsel
De nieuwe serie luidt als volgt:

2 -X gende beteekenis in te
3 --X — vullen:
4 - - -X-- 1. Werk. 2. Deel van
5 X- Azië. 3. Muzikale hul-
6 X debetuiging. 4. Klem-
7 X- toon. 5. Hardsteen. 6.
8 — X-- Plaats in Groningen.
9 - -X 7. Verslapping. 8. Plaats

10 -X In Friesland. 9. Aantee-

12 -X wind. 11. Soort balsum.
13 . -X--- 12. Plant. 13. Bloed-
14 — X - - armoede. 14. Kanton in
15 X - Zwitserland. 15. Salisman,
° tjuiiuei ge^euoi'iiAp.

Bij juiste invulling ontstaat op de
kruisjesrij een levensles, terwijl op één
na alle woorden met dezelfde letter be-
ginnen.

//. Eigenaardig getal
Een getal van vier cijfers is een kwa-

draat. Neemt men de cijfers in tegenge-
stelde volgorde, dan krijgt men weder
een kwadraat dat een veelvoud is van
het eerste getal. Welk getal wordt be-
flnplri?UUC1U f

Voor goede oplossingen, welke vóór
30 Juni a.s. In gesloten enveloppe onder
vermelding van Hersenarbeid XIII aan
de Redactie van Arbeid. P. C. Hoof tstraat
178. Amsterdam Z.. moeten worden inge-
zonden, stellen wij twee fraaie boeken be-
schikbaar.
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