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DE BRUG NAAR DE TOEKOMST
Velen zijn dusdanig

door haat bezeten, dat zij
van eiken werkelijkheids-
zin zijn gespeend. In den
voedingsbodem van dien
haat schiet elk gerucht
gretig wortel. Het ver-
stand van deze menschen
is in die mate beneveld,
dat de ontzenuwing van
het gerucht door de wer-
kelijkheid niet wordt aan-
vaard. In hun wensch-
droomen tooveren zij zich
telkenmale met voor hen
wiskundige zekerheid het
einde van den oorlog voor
oogen. Zij weigeren hard-
nekkig te begrijpen, dat
deze oorlog niet alleen is
een strijd der wapenen,
maar bovenal een strijd
om de verwezenlijking van
een idee en de wording
van een waarlijk socialis-
tische Europeesche volke-
rengemeenschap. Toch '
zullen zij ook eenmaal in
die gemeenschap een
plaats innemen, welke
uitsluitend bepaald zal
worden door de prestatie.

Nu weten wrj zeer goed,
dat door de harde practrjk
van allen dag het uitzicht
op de toekomst, op de vor-
ming van die socialisti-
sche gemeenschap, waar-
voor Europeesche soldaten
zich met hun leven heb-
ben ingezet, wordt ver-
troebeld. Ook de werker,
die steeds gehunkerd
heeft naar de erkenning
van zijn arbeid en zijn
volwaardigheid en waar~
van thans wel de zwaar-
ste offers worden ge-
vraagd, is spoedig ge-
neigd de practrjk van
heden te verwarren met
een socialistische gemeen-
schap. In oorlogstijd
heers.cht de wet van den
oorlog in al haar conse-
quenties In Duitschland

bijvoorbeeld is een
grootsch woningbouw-
program ontworpen; de
uitvoering ervan moet -
wachten. De Nederland-
sche arbeider trekt naar
Duitschland. Hij moet zijn
woning verlaten en wordt
in kampen ondergebracht.
Van den arbeider, die hier
blijft wordt een verhoogde krachtsinspanning gevraagd. Hij moet harder
werken en krijgt, uitgedrukt in verbruiksgoederen, minder dan in vredestijd.
De oorlog is een totale oorlog geworden, en de productieve krachten worden
dus in de allereerste plaats gericht op de vervaardiging van goederen voor
de oorlogvoering. Met den afloop van dien oorlog staat of valt Europa. Een
verhooging van het geldloon over de geheele linie zou het goederenloon niet

verbeteren. Integendeel,
een opvoering van het al-
geheele loonpeil zonder
vergrooting van de produc-
tie van verbruiksgoederen
zou ons op het hellende
vlak der inflatie brengen.
Loonen en prijzen zijn
onverbrekelijk verbonden.

Wij weten echter even-
zeer, dat de toestand voor
velen, die met hun loon
het z.g. distributie-pak-
ket niet kunnen koopen,
onhoudbaar is geworden.
Dit beteek'ent, dat ande-
ren in den schoot valt, wat
hun niet toekomt. Verder
staat het vast, dat nog
vele onder de kapitalisti-
sche machtsverhoudingen
krom getrokken loon ver-
houdingen moeten worden
rechtgezet. Het Arbeids-
front is op dit gebied pa-
raat. En het doet een
dringend beroep op den
Gemachtigde voor den
Arbeid om het proces van
ordening der loonen te
bespoedigen.

De oorlog grijpt ieder-
een aan en zelfs de sterk-
ste harten kloppen wel
eens onregelmatig. Er
gaapt als het ware een
klooF tusschen het hed«n
en de socialistische ge-
meenschap, die in de toe-
komst ligt. De overzijde
van die kloof kan slechts
worden bereikt, indien
allen, die tot arbeiden
in staat zijn, het geloof
in de zekerheid van die
toekomst in zich dragen.
De kloof moet worden
overbrugd. In den maal-
stroom van dezen zwaren
tijd worden telkenmale

stukken weggeslagen.
Moeizaam moet man voor
man en vrouw voor
vrouw gewonnen worden
voor de idee, dat de brugf
moet worden voltooid.

Het Nederlandsche Ar-
beidsfront, dat zich zoo
nauw verbonden weet met
het arbeidsleven, aan
welks poorten dagelijks
zoo velen met hun nooden
kloppen, weigert voor den
dag van heden schoone
beloften te doen, beloften

die thans niet kunnen worden ingelost. Het wil zich gedragen weten door
die werkende mannen en vrouwen,.in wier harten dat verlangen leeft naar
een waarlijk socialistische gemeenschap en wier geestkracht het mogelijk
maakt niet alleen staande te blijven in dezen tijd maar bovenal door den.
kruitdamp heen de toekomst te zien. Zij zullen tezaam vereenigd in het
Arbeidsfront ondanks alles de brug voltooien.

(Teekening Koekkoek)



ZIEKENFONDSKWESTIES
Ons vorig artikel heeft tastbare resultaten opge-

leverd. Er kwamen verschillende gevallen naar vo-
ren, waarin bij overlijden van een verplicht-verze-
kerde door het ziekenfonds geen uitkeering was ver-
leend. Eenige daarvan konden inmiddels tot tevre-
denheid van onze leden tot oplossing gebracht wor-
den. Ook was er een fonds, dat eerst eens bij het
Bureau Staatstoezicht ging in formeer en, of het
Arbeidsfront het wel bij het rechte eind had,. Dit
had tot gevolg, dat wij een brief kregen, waarin het
fonds er zijn verwondering over uitsprak, dat het
inderdaad bleek te zijn, zooals wij beweerden. ,JIoe
gek het overigens moge klinken", schreef men, „zul-
len wij alsnog tot ̂ uitbetaling overgaan". Het is te
hopen, dat dit geval op zichzelf staat.

» Overigens antwoordden verschillende fondsen, dat
men niet had uitgekeerd, omdat niet aan de betref-
fende formaliteiten was voldaan. Het zal daarom
goed zijn hier even te vermelden, wat er noodig is
voordat de verzekerde zijn rechten kan laten gelden.
In de eerste plaats is vereischt, dat aan het fonds
een verklaring van overlijden wordt overgelegd. Deze
verklaring moet bij den burgerlijken stand worden
aangevraagd. Bovendien moet de werkgever, bij wien
de overledene in dienst was, een verklaring afgeven,
waaruit blijkt, dat laatstgenoemde op het tijdstyp
van overlijden krachtens de Ziektewet verzekerd
was. Betreft het een indirect-verzekerde (b.v. een
kind van den rechtstreeks-verzekerde), dan geeft de
werkgever een verklaring af, waaruit blijkt, dat de
rechtstreeks-verzekerde (dat is dus degene, van
wiens loon premie wordt ingehouden), tot wiens ge-
zin de overledene behoorde, ten tijde van het over-
lijden verzekeringsplichtig was. Eerst nadat deze pa-
pieren bij het fonds zijn ingeleverd, kan tot uitbeta-
ling worden overgegaan. Maar we mogen toch wel
verwachten, dat de fondsbode instructies krijgt om
op een en ander de aandacht te vestigen en de uit-
betaling niet achterwege blijft, omdat belangheb-
benden, die van een en ander niet op de hoogte zijn,
er niet om vragen. Naar onze meening behoort de
uitkeering vlot te verloopen, zoodra de bode van het
overlijden is verwittigd en hij den nabestaanden ver-
teld heeft, wat hun te doen staat. Dat, zooals ons
door een fonds werd verzekerd, door sommige men-
schen op de uitkeering geen prijs werd gesteld, komt
ons al heel weinig aannemelijk voor!

Overigens blijkt er nog steedV misverstand te be-

staan met betrekking tot de vraag, wie onder het
Ziekenfondsenbesluit vallen en dus aanspraak op de
verschillende verstrekkingen door het fonds (de
overlijdensuitkeerirfg incluis) kunnen maken. In één
van de brieven, welke naar aanleiding van ons vorig
artikel werden ontvangen, werd tenminste veronder-
steld, dat de uitkeering afhankelijk was van het lid-
maatschap van het Arbeidsfront. Dit is natuurlijk
onjuist. Wel hebben de leden van het Arbeids-
front recht op een soortgelijke uitkeering, waarvan
het bedrag afhangt van het aantal betaalde contri-
butie-bijdragen en varieert van f 30.— tot ƒ 100.—.
Deze uitkeering staat echter geheel los van die,
welke op grond van het Ziekenfondsenbesluit wordt
verleend.

Volledigheidshalve willen wij echter bovenbedoelde
vraag beantwoorden. Het is trouwens heel eenvoudig!
IEDER, DIE KRACHTENS DE ZIEKTEWET VERZE-
KERD IS, VALT TEVENS ONDER HET ZIEKEN-*
FONDSENBESLUIT. Op dezen regel is nu eens geen
uitzondering. Wanneer we nu nog weten, dat krach-
tens de Ziektewet verzekerd zijn vrijwel alle arbei-
ders, die een vast loon hebben van ten hoogste f 3000
per jaar, komen wij al een heel eind.

De groepen, die niet onder de Ziektewet vallen,
hoewel' ze toch in loondienst werken, zullen wij hier
niet verder bespreken.

IEDERE ARBEIDER, DIE ONDER DE ZIEKTE-
WET VALT, IS VERPLICHT ZICH BIJ EEN ALGE-
MEEN ZIEKENFONDS AAN TE MELDEN. Hij krijgt
dan de kwaliteit van „rechtstreeks-verzekerde": Laat
hij die aanmelding na, dan heeft hij wettelijk geen
aanspraak op ziekengeld meer.

Voor de aanmelding zijn weinig formaliteiten
noodig. Toch gebeurt het nog al eens, dat daarbij
moeilijkheden ontstaan, waarvan de arbeider meest-
al de dupe wordt, zooals uit onderstaande voorbeel-
den zal blijken. Hijzelf heeft niets anders te doen
dan, zoodra hij in loondienst treedt, bij het zieken-
fonds zijner keuze een aanmeldingsformulier te
halen en dit in te vullen en te onderteekenen. Op dit
formulier staat tevens de z.g. „werkgeversverklaring"
gedrukt. Deze moet door den werkgever worden
onderteekend. Ze houdt in, dat de betreffende arbei-
der krachtens de Ziektewet verzekerd is en de arw-
melding bij een fonds dus verplicht is. NIET VOOR-
DAT HET AANMELDINGSFORMULIER, NAAR BE-
HOOREN INGEVULD EN ZOOWEL DOOR WERK-

GEVER ALS WERKNEMER ONDERTEEKEND, BIJ
HET FONDS IS INGELEVERD, KAN AANSPRAAK
OP VERSTREKKINGEN VANWEGE HET ZIEKEN-
FONDS WORDEN GEMAAKT. Nu is het gebeurd,
dat een arbeider, die vroeger voor zich zelf had ge-
werkt en dus niet onder de Ziektewet viel, in loon-
dienst trad. Hij had bij een ziekenfonds een vrij-
willige verzekering loopen, zooals dit, vóórdat het
Ziekenfondsenbesluit kwam, gebruikelijk was. Eens
in de maand kwam de bode daarvoor de premie op-
halen. Toen hij bij een baas ging werken, hield deze
trouw iedere week de 2 pet. wettelijke premie van
z'n loon af, waarvoor hij vanzelfsprekend een coupon
ontving. Deze gaf hij netjes aan moeder de vrouw,
die ze bewaarde tot de bode kwam. Maar moeder
hield de hand op de beurs en legde triomfantelijk
de couponnetjes op tafel, met de boodschap, dat
haar man al een maandlang verplicht-verzekerd
was. Zeer terecht stelde de bode vast, dat ze daar
bij het fonds niets van af wisten. Zeer terecht, om-
dat vader verzuimd had zich als- verplicht-verzeker-
de te laten inschrijven en er dus -ook geen werk-
gevers-verklaring was ingeleverd. De fout werd fluks
hersteld, maar hoe onbillijk vader het ook vond, een
maand „vrijwillige premie" moest worden betaald,
waar niemand iets aan had. Orde moet er nu een-
maal zijn, ook bij de- administratie van het zieken-
fonds.

In een ander geval bleef het aanmeldingsformu-
lier een tijd lang op het bureau van den werkgever
liggen. Intusschen moest de vrouw van den ver-
plicht-verzekerden arbeider in het ziekenhuis wor-
den opgenomen, waarvoor, zooals bekend mag wor-
den verondersteld, een machtiging van het fonds
eerste vereischte is. Natuurlijk kon een dergelijke
machtiging niet worden afgegeven, om de eenvou-
dige reden, dat de arbeider niet bij het fonds' stond
ingeschreven. Het gevolg was, dat hij een gedeelte
van de opname-kosten zelf moest betalen.

ledere arbeider overtuige zich dus, dat, zoodra
het aanmeldingsformulier ingevuld en onderteekend
is, inlevering bij het fonds plaats vindt. 'ZONDER
TE ZIJN INGESCHREVEN KAN GEEN AANSPRAAK
OP EENIGE VERSTREKKING DOOR HET FONDS
WORDEN GEMAAKT. Ook bij verandering van
tterkgever moet het fonds daarvan op de hoogte
worden gesteld en moet een nieuwe werkgevers-ver-
klaring, welke bij de fondsen verkrijgbaar is, worden
ingediend. Nalatigheid heeft allerlei onaangenaam-
heden tot gevolg. Een vlotte administratie, welke
zoowel voor de verzekerden als voor de ziekenfond-
sen van zoo groot belang is, wordt er door bemoei-
lijkt en vaak loopt men nog de kans, dat men zich
zijn rechten ziet ontgaan. M. G. P.

(33)

De loopbrug, waarover ze naar een der dekken
van de „Empire" klauterden, maakte al evenmin
'n betrouwbaren indruk. Een gerafeld touw, vast-
geknoopt tusschen de twee reelings, was in de
plaats gekomen van de voorgeschreven brugleuning,
waarmee meer aan den eisch van eenvoud dan aan
die van veiligheid was voldaan. Het door Klaas
geloosde dankgebedje, toen hij weer 'n vast dek
onder zich voelde, was niet misplaatst — doch ruim
voorbarig — daar het ergste nog te wachten stond.

Het samenstel van looproosters en stalen ladders
dat de machinekamer in drie of vier verschillende
etages verdeelde, was grootendeels weggesloopt, of,
waar dit teveel werk meebracht, door middel van
einden geïsoleerd draad, zwevende gehouden. De
afdaling in het gapende machineruim kon enkel
plaatsvinden langs een zwiepende ladder, waarvan
enkele sporten reeds onder het geweld van den
arbeid bezweken waren.

Het geweld van den arbeid... Neen, dit was niet
het lied van den arbeid dat gezongen is, was, en
worden zal, doch een wilde uitbarsting van geluiden,
zonder maat of rhythme, hard, wreed en zenuw-
scheurend.

Dit geluid echode mee in de, van olie en vet drui-
pende tunnel die, als een donkere mijngang zich
uitstrekte over de eindeloos lijkende schroefas.

Heel achterin flakkerde het rosse licht van een
walmende tuitlamp. Het deed denken aan een
geheimzinnige nachtelijke samenkomst waar ge-
punthoofde schimmen dansten rond het geheiligde
offervuur. Het leek maar zoo.

Ook hier kreunde het geweld van den arbeid. De
tunnelploeg ploeterde in vet en blubber om de meer
dan mansdikke schroefas in zooveel deelen uiteen
te nemen. De mannen vloekten, ieder voor zich of
In vereeniging, op die stinkboot van,een „Empire",
aan boord waarvan niets, letterlijk niets, ging zoo-
als het behoorde te gaan.

„'t Kreng is veertig jaar oud, en nog nooit uit

mekaar geweest!" overdreef een van de ploeg, ,,'n Dag
én 'n nacht zijn we al bezi0' om die pestboute d'r
uit te rammele, maar as et zoo gaat duurt et tot
volgende jaar Kerstmis voor dat er bew-sing in
komt! Rammele jonges! Ken... twee... hop!!!"

Elk aan een touw. rukten vier mannen de zware
stormram heen en weer. De honderden kilo's zware
mop staal flitste, rirg-rang, door de stalen goot die
boven op de as was vastgesjord. doch danste doel-
loos terug op het einde van de armdikke koppeling-
bout, waar niet, de minste beweging in te bespeuren
viel. Weer. en telkens weer. bonkte de stormram,
met een geluid als van een vallend heiblok, tegen
het onbewegelijke draadeinde. Dan vond de baas
dat het welletjes was.

„Opgelazerd met die ram. en de snijbrander d'r
op! Kom op. Dinges, dan gaan we kijke of die schore
goed staan!"

Er waren geen schoren te zien. Oe uoorman van
de tunnelploeg vertelde, gemaakt kalm, dat hij ze
maar zoo lang opzij gelegd had, welke bekentenis
alweer aanleiding gaf tot een zeer geanimeerde
driehoek-ruzie tusschen den baas. Monkey en den
voorman. Klaas kreeg meer en meer den indruk,
dat dit hier de gebruikelijke manier was om van
gedachten te wisselen. Hij verbaasde zich over het
uithoudingsvermogen van den/baas. die, na zooveel
woedeuitbarstingen, nog geen spoor van uitputting
vertoonde. Integendeel. Frisch van de lever begon
hij een nieuwe serie uitgezochte krachtteftnen,
welke eerlijk verdeeld werden over alle aan- of af-
wezigen die, volgens hem, allemaal naar de weer-
licht konden loopen, de nieuwe bankwerker inbe-
grepen.

„Wat doe je eigenlijk hier?!" was de zeer over-
bodige vraag. „Maak dat je bij de schroef komt. joe
bleddie vetjavaan! Als de schore gezet zijn zalle we
wel kloppe! Rot op. assieblieft. en neemt die weze-
looze storekeeper mee voor dat ik 'm de biels in
slaat...!"

De laatste bedreiging scheen al heel weinig indruk
te maken op den gbedmoedigen magazijnmeester.
Terug op de schraagstelling, na een halsbrekende
klimpartij door tunnel, machinekamer en langs
duizeligmakende ladders, begon hij een breedvoerig
verhaal over het geruischloos vangen van eenden.
Ieder z'n liefhebberij natuurlijk, en hij wou niet
tegenspreken dat baarzen, of op spiering visscheii,
wel 'n aardig tijdverdrijf was, maar als sport ver-
zonk het in 't niet bij het hengelen op makke
eenden.

Gezeten op de wrakke stelHngplanken, de rug
tegen een der schroefbladen, begon hij zijn vak-
technische uiteenzetting.

„Niks geen kunst! Je haalt ze, om zoo te zegge,
onder de boere d'r vingers vandaan zonder dat ze
'n spatje geluid geve! 'n Haakje met aas aan 'n
lijntje, en 'n endje twee-duimsche gaspijp! Dan doe
Ie zóó! Je haalt et snoer door de... gottindenhaag,
hou je vast!!!"

Voor Klaas begreep dat de laatste uitroep, niet bij
de eendenvangerij behoorde, haft hij zich instinct-
matig aan het breede schroefblad vastgegrepen.
Geen seconde te vroeg. Langzaam maar zeker was
de enorme schroef in draaiende beweging gebracht.
Het eene horizontale blad drukte eerst de eene, dan
de andere stellingplank tot splinters; een der
schraagladders helde verder en verder tot het even-
wicht verloren ging, nog wat gekraak van planken;
gebonk van vallende spieën; gevloek van wegvluch-
tende roestbikkers, en van de gesmade stelling was
niets over dan een zielig hoopje kachelhout.

„Hou je vast, en probeer met je achterpoote op
de naaf te komme, verdomme!!" vloekte Monkey
die zich, tusschen schroef en steven, in evenwicht
hield. „Die taloednikkers zi.^n bezig met de kar te
torneü Stoppe...!! Stoppe...!"

Het is niet waarschijnlijk dat zijn gegil doordrong
tot de „bloodniggers" die zoo roekeloos de stoom-
torn-machine in beweging bracht. Meer aannemelijk
is dat ze, na een kwart-omwenteling van de hoofd-
machine, hun doel bereikt hadden, en weer rustig
verder gingen met hun koppelingbouten._ onbewust
van het feit, dat daar buiten een arm menschen-
kind de handen tot bloedens verwondde in zijn
angst voor een doodelijken smak in de gapende
diepte...

Weliswaar duurde het slechts enkele oogenblikken
voor de dokwerkers een ladder aangesleept en,
struikelend over eikaars voeten, tot de vereischte
hoogte hadden opgeschoord. doc"h voor Klaas leek
het een tijdperk in de geschiedenis waaraan geen
einde kwam. Hij herbeleefde niet alleen de meest
onnoozele voorvallen uit lang vergane tijden, maar
ook maalden zijn gedachten rond in den wirwar
van het heden, en trachtten door te dringen tot
de kern van het allesomvattende vraagstuk: van-
waar en waarheen? ( Wordt vervolgd)

Ledenaanwas beteekent groei van onzen
invloed. Werft daarom leden voor
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Elk bedrijf een goed verblijf
Voor ons ligt een brief van een arbeider uit één '

Van de Nederlandsche bedrijven. Hij schrijft daarin:
„Wanneer u eens in de gelegenheid bent, moet u

bij mij op de fabriek komen kijken. Het is daar zoo
ontzettend smerig, we worden er zoo intens vuil, dat
wij ons 's avonds, wanneer we naar huis gaan, eigen-
lijk schamen, als we een kennis tegenkomen. Een
foto van de waschgelegenheid stuur ik u hierbij,
zoodat u zich zelf een oordeel kunt vormen en mij
misschien tevens van advies dienen" (M.a.w. een
Nederlandsche arbeider schaamt zich voor de uiter-
lijke kenteekenen van den arljeid. dien hij dagelijks
verricht).

„Ik weet wel, dat het oorlog is, en dat bouw-
materialen moeilijk te krijgen zijn, maar zou hier
volgens u nu toch geen ver.betering in te brengen
Zijn."

Wanneer men de waschgelegenheid aan een
critische beschouwing onderwerpt, dan vallen de
volgende fouten op:

1. Het materiaal staat in de wasehgelegenheid.
Dit behoort in het magazijn. In de waschge-
legenheid wordt het beschadigd.

2. De kleeren hangen in de waschgelegenheid,
waar ook materiaal staat, dus vrij toegankelijk
voor iedereen. Zij hangen hier niet veilig met
als gevolg, dat de arbeiders steeds hun oudste
spullen aantrekken.

3. De wanden en de zoldering zijn vreeselijk smerig.
4. Het gekozen materiaal is moeilijk schoon te

houden. De gewitte muren absorbeeren water,
terwijl vuiligheid niet te verwijderen is. De zin-
ken waschgóot is ook verkeerd. Deze had beter
van ander materiaal, b.v. een doorgezaagde grès-
buis of granito kunnen zijn.

5. De watervoorziening lijkt nergens op. Eerst

H aar den fabriek Hoogkerk. Werkgelegenheid waar
vies water gepompt moet worden.

(Foto Archief A.P.)

wordt het water In den waschketel gepompf,
stroomt dan door de buis naar de kranen. De
tank zou grooter moeten zijn, liefst buiten de
waschriümte gelegen. Indien dit niet mogelijk
is, had men de Nortonpomp tenminste zóó kun-
nen plaatsen, dat het pompen geen practische
onmogelijkheid is.

6. Daglicht komt nagenoeg niet in de ruimte.
7. Het. bovenlicht is verduisterd, maar omdat het

touw gebroken is, hangt de klep slordig naar
beneden.

8. Het raam rechts is permanent verduisterd.
9. De gloeilamp is weg, terwijl de onbeschermde

fitting niet ongevaarlijk is.
10. Het luik in den achterwand dient nergens voor

en kan dus weg. De vloer is groezelig en watert
af naar een onafgedekt putje, dus met onge-
dierte in het warme jaargetijde.

11. Als handdoek gebruikt men één of anderen
vullen lap.

12. De spiegel rechts is een oud stuk spiegelglas,
dat niet eens behoorlijk afgesneden is en met
een paar tengels tegen den muur getimmerd is.

Dat wil dus zeggen: 12 punten in een waschge-
legenheid, die waarschijnlijk goed bedoeld waren.

Wanneer wij ons nu eens op het standpunt stel-
len, dat er ééns heelemaal geen materiaal te ver-
krijgen ware (in werkelijkheid valt dat heusch nog
wel mee), dan zouden alleen de punten 4 en 5 niet
verbeterd kunnen worden. De andere 10 punten
echter wel. Hiervoor heeft men noodig een goeden
zin, een emmer water en een bezem. Deze wasch-
gelegenheid zou er immers heel anders uitzien, wan-
neer er de pijnlijkste netheid betracht werd, de
muren gewit werden en men de geheele ruimte goed
schoonhield.

Duidelijk ligt hier een taak voor den socialen
voorman om zijn arbeidskameraden erop te wijzen,
dat Schoonheid van den Arbeid niet altijd een aan-
gelegenheid is, die in de Directiekamer besproken
moet worden.

Derksen, die zich eigenaar van een bescheiden
betonbedrijfje mag noemen, is iemand, die z'n tijd
begrijpt. Hij heeft dan ook niet geaarzeld, zich als
lid van het Arbeidsfront te laten inschrijven, over-
tuigd, dat dit den bedrijfsvrede alleen maar ten goede
kan komen. Want al heeft hij maar een handjevol
menschen aan het werk, hij weet heel zeker, dat een
goede verstandhouding tusschen „Betriebsführer" en
„Gefolgschaftsleden" den goeden gang van zaken
bevordert. Werk is er genoeg. De Weermacht heeft
een paar flinke orders geplaatst. Een paar duizend
betonsteenen, bestemd voor den bouw van schuil-
kelders, moeten tijdig worden afgeleverd. Uit den
aard der zaak mag aan dat werk niets mankeeren
en wordt van iedereen verwacht, dat hij z'n beste
beentje voorzet. De loonen zijn goed en van stuk-
werk moet Derksen niets hebben. Dat geeft maar
al te vaak aanleiding tot slordigheid

Op zekeren dag komt Derksen tot de overtuiging,
dat er iets hapert. Verscheidene steenen moeten
worden afgekeurd en er zijn er heel wat minder
afgeleverd dan den vorigen dag. Hij vermoedt wel
iets. Al eerder heeft de voorman hem er op ge-
wezen, dat er onder de menschen een kwaad, element
huist. Een zekere Jan Brink, die er altijd op uit is,
z'n kameraden door allerlei praatjes van het werk
te houden en ze opruit. Er hoefde niet zoo poot-aan
te worden gespeeld. De baas was al rijk genoeg,
verkondigde Brink steeds, 'n Echte beroepskanke-
raar, die Brink. Was je verplicht, zoo iemand
in je dienst te houden?

Toen, na onderzoek, Derksen de zekerheid had,
dat hij het bij 't rechte eind had, besloot hij, z'n
licht bij het Arbeidsfront op te steken. En nadat
ze daar de zaak ook grondig bekeken hadden,
kwamen ze tot de slotsom, dat een dringende reden
voor ontslag hier voor de hand lag. Maar zoover
hoefde het niet te komen, 'n Paar dagen later
kwamen er in de fabriek een paar man overcom-
pleet, omdat er niet voldoende materiaal voor-
handen was. Vanzelfsprekend hoorde Jan Brink bij
degenen, die met toestemming van de bevoegde
overheidsinstanties ontslagen werden en er was
niemand, die z'n heengaan betreurde. De oude rust
keerde terug en alles liep weer gesmeerd

Alleen Brink Kon zich met den gang van zaken
niet vereenigen. Ook hij was lid van het Arbeids-
front en op 'n goeden dag ging hij daar zijn beklag
doen, omdat volgens hem het ontslag „gezocht" was.
Ze hadden hem kwijt gewild, dat was alles. Vreemd
keek hij op, toen hij hoorde, dat het Arbeidsfront
zoo precies van alles op de hoogte was en dat er
geen aanleiding kon worden gevonden, voor hem in
de bres te springen. Nijdig ging hij de deur uit,
vastbesloten, het er niet bij te'laten. Betaalde je
daar je contributie voor? Hij vroeg een bewijs van
onvermogen aan en begon een proces. Z'n recht
Zou hij hebben en niet anders!

Zoo kwam dan de zaak voor den kantonrechter.
Met allerlei argumenten probeerde Brink aan te
toonen, dat hij onrechtvaardig behandeld was. Maar
het Arbeidsfront, dat zich in dit geval geroepen
voelde, om voor Derksen op te komen, kwam met
feiten naar voren, die duidelijk het tegendeel aan-
toonden. Bovendien werden er getuigen opgeroepen
en die verklaarden eenparig, dat Jan Brink niet
alleen de goede stemming op het werk verstoorde,
maar bovendien meerdere malen de anderen had
aangespoord tot plichtsverzaking. Onder de gegeven
omstandigheden weinig minder dan sabotage dus!
Het gevolg was, dat Brink zijn eisch tot schadever-
goeding zag afgewezen. En daarbij bleef het niet,
want ook voor de proceskosten, 'n dikke veertig
gulden moest hij opdraaien. Tóch liet het Arbeids-
front hem niet in den steek. Want om verdere
narigheid, als beslaglegging enz. te voorkomen, werd
met Brink overeengekomen, dat hij dit bedrag
met een gulden per week kon afdoen. Tenslotte
toch overtuigd van zijn ongelijk moest Jan toegeven,
dat hij er dan nog betrekkelijk goed af kwam.
't Recht staat nu eenmaal niet altijd aan den kant
van dengene, die zich tekort gedaan acht. Ook
niet, al is diegene lid van de „Ge'folgschaft". Want
zoo goed als het Arbeidsfront nauwlettend toeziet,
dat de „Betriebsführer" zijn plichten als menschen-
leider nakomt, zoo goed eischt het van den werker,
dat hij als lid van de „Gefolgschaft" zijn plichten
kent Dit eischt het belang van het ,&etriéb", dus
het belang der volksgemeenschap. M.—G. P.

Het is blijkbaar nog te weinig bekend, dat het
van het grootste belang is, dat ieder lid de juiste
bijdrage in overeenstemming met het verdiende
loon betaalt.

Zoodra een lid nitkeering uit welken hoofde ook
aanvraagt, worden alle bijdrage-betalingen nauw-
keurig gecontroleerd. De uitkeering kan geweigerd
worden, wanneer iemand niet in de juiste l-'asse
heeft bijgedragen. In het gunstigste geval zal van
de te verstrekken uitkeering het te weinig bijgedra-
gen bedrag in mindering worden gebracht.

Betaalt dus steeds in de juiste bijdrageklasse.
Door anders te handelen berokkent U zich slechts
nadeel!

DE UITKEERINGEN DOOR HET NEDERLANDSCHE
ARBEIDSFRONT IN GEVAL VAN WERKLOOSHEID.

Nog steeds zijn velen niet op de hoogte van de
regeling, welke Het Nederlandsche Arbeidsfront
met ingang van l Augustus jl. voor de leden in ge-

val van werkloosheid heeft getroffen. Werklooze
leden ontvangen thans boven de uitkeering krach-
tens de Rijkssteunregeling:

a. den toeslag van 10% van het gemiddelde vroe-
gere inkomen, dat vóór het intreden der werk-
loosheid werd genoten, mits het lid tenminste
52.weken onafgebroken de ArbeMsfront-bijdrage
heeft betaald;

b. de aanvullende uitkeering tot 70% van het ge-
middelde vroegere inkomen voor gehuwden (60%
voor ongehuwden), mits het lid vóór 3 Juli 1943
gedurende minstens 52 weken onafgebroken aan
de voormalige werkloozenkas van Het Neder-
landsche Arbeidsfront heeft bijgedragen.

Het inkomen wordt in beide gevallen vastgesteld
op grond van de gemiddelde contributieklasse, vol-
gens welke nat lid gedurende de 26 weken, vooraf-
gaande aan de werkloosheid, heeft bijgedragen.

Adressen der Provinciale Dienstkamers
voor Rechtsbescherming,

L Provinciale Dienstkamer voor Rechtsbescher-
ming, Amsterdam, Prins Hendrikkade 19—51,
tel. 31770.

Z. Provinciale Dienstkamer voor Rechtsbescher-
ming, Arnhem, Apeldoornscbeweg 27, tel. 22841
—22842.

3. Provinciale Dienstkamer voor Rechtsbescher-
ming, Assen, Javastraat 2, tel. 3029.

4. Provinciale Dienstkamer voor Rechtsbescher-
ming, 's-Gravenhage, Prinsegr. 72, teL 331528.

5. Provinciale Dienstkamer voor Rechtsbescher-
ming, Groningen, Westerkade 10, tel. 20834—
22933.

6. Provinciale Dienstkamer voor Rechtsbescher-
ming, Heerlen, Valken burgerweg 18, tel. 3319.

7. Provinciale Dienstkamer voor Rechtsbescher-
ming, 's-Hertogenbosch, Nieuwstr. 31, tel. 2871.

8. Provinciale Dienstkamer voor Rechtsbescher-
ming, Leeuwarden, J. W. Frisostraat 3—5,
teL 4195.

9. Provinciale Dienstkamer voor Rechtsbescher-
ming, Middelburg, Stationsstraat 34, tel. 2718.

10. Provinciale Dienstkamer voor Rechtsbescher-
ming, Rotterdam, Westzeedijk 78, tel. 21585—
22585.

11. Provinciale Dienstkamer voor Rechtsbescher-
ming, utrecht, Maliebaan 14, tel. 11570.

12. Provinciale Dienstkamer voor Rechtsbescher-
ming, Zwolle, Nieuwe Haven 12, tel. 2745.



JMEISJES IN UNIFORM
*s

Het ons zoo vertrouwde Amsterdamsche stads-
beeld heeft door den invloed ̂ van den oorlog uiter-
aard verandering ondergaan. Op de doode dingen
heeft dezen invloed zijn uitwerking niet gemist,
maar ook in de levende wezens van dit stadsbeeld
is verandering gekomen. Niet alleen wordt het voor
een groot deel beheers(!ht door geüniformeerde •
mannen, maar thans zijn er ook „meisjes in uni-
form" bijgekomen, die wij voor kort nog niet zagen.

Wanneer we tegenwoordig op een tram stappen
is het dikwijls een vriendelijke jongedame in uni-
form die ons vraagt wat voor een kaartje wij wen-
schen en die ons allerhande inlichtingen kan ver-
strekken over het labyrinth van straten, grachten
en stegen.

„Hobbemastraat! Uitstappen voor Museumplein!"
„Moet u naar het begin van de Héferengracht? Dan

kunt u het beste op lijn zus of zoo overstappen."
En als wij dan zoo in de tram zitten en ons oog

laten dwalen over de vele jachtende en slenterende
menschen, wordt onze blik opeens getroffen door

Nichtjes Pos

De Gemeenschap „Vreugde en Arbeid" van het
Nederlandsche Arbeidsfront geeft zich veel moeite
ook vreugde te brengen in die gezinnen, waarvan
de kostwinner in het buitenland werkzaam is Daar-
van getuigen de reeds gehouden St. Nicolaas-,
Kerst- en Paaschfeesten voor de kinderen uit die
gezinnen, daarvan getuigt ook de thans op handen
zijnde actie „Door het kind, voor het kind" en zoo-
vele andere gebeurtenissen, die voor dat doel wer-
den georganiseerd.

Zoo werden op 9 en 10 Augustus jl. voor de vrou-
wen en kinderen van deze gezinnen twee boottoch-
ten georganiseerd. De eerste van deze beide Hech-
ten, waaraan in totaal ongeveer 1600 personen
deelnamen, konden wij meemaken

Reeds lang voor de afvaart vroeg in den morgen

een ander meisje in uniform: de vrouwelijke post-
bode.

Plotseling is onze belangstelling gewekt. Zeker, wij
hebben ook over deze verschijning al wel het een en
ander in de kranten gelezen, maar we willen nu een-
maal — zelf vrouw zijnde — graag het naadje van
de kous weten.

Op een groot postcentrum in Amsterdam-West,
waar de te bezorgen poststukken worden gesorteerd,
gaan we een kijkje nemen. In de groote zaal met de
ontelbare vele vakken wordt koortsachtig gewerkt
om de tweede en laatste bestelling de deur uit te
krijgen. Het is er roezemoezig. Bestellers loopen
heen en weer, roepen tegen elkaar en sleepen met
groote postzakken. Aan de stellages met de vakken,
die verdeeld zijn in wijken en weer onderverdeeld in
straten, zitten jonge vrouwen in lichtgroene zomer-
uniformen haar poststukken te „zetten", zooals dit
werk met een vakterm wordt aangeduid.

„Hoe bevalt u uw werkkring?" vragen wij aan een
gezond uitziende, .bruinverbrande jongedame.

Ze kijkt even op, terwijl haar mond twee rijen
sterke witte tanden blootlacht.

„O, best. Weet u, het is maar net wat of je er zelf
van weet te maken."

„Worden er aan de vrouwelijke bestellers nog bij-
zondere eischen gesteld?"

„Och", glimlacht ze, „natuurlijk moet je gezond
en sterk zijn, maar als je over de drie onontbeerlijke
eigenschappen beschikt, die voor dezen werkkring
noodig zijn, is het zelfs prettig werk. Ik bedoel:
accuratesse, vriendelijkheid en geduld. Meisjes die
deze eigenschappen missen, vallen vroeger of later
vanzelf af."

Peinzend laat ze de poststukken door haar handen
gaan, belastingbiljetten, rouwbrieven, geboorte-
kaartjes; aanmaningen enxminnebrieven. Zoo glijdt
het geheele leven door h^ar handen.

Vanachter de gordijnen ziet de buurt straks be-

hadden zich reeds de meeste der deelnemers op de
kade verzameld en steeds voerden de trams meer
moeders met hun kinderen aan. Aanvankelijk deden
de bewolkte hemel en de stijve bries, die er stond,
ons vreezen, dat het slecht weer zou worden. Ge-
lukkig echter bleef het droog en zelfs brak af en
toe de zon door, zoodat er, al kon het geen stralend
weer worden genoemd, geen reden tot ontevreden-
heid bestond.

Precies 7 uur werden de meertouwen losgegooid,
begon de schroef te draaien: de tocht was aange-
vangen. Dan klonk de stem van den provincialen
leider van het Nederlandsche Arbeidsfront uit de
opgestelde luidsprekers, die alle deelnemers van
harte welkom heette en hun een prettigen dag toe-
wenschte.

't vertrek was de boot afgeladen
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99-LIEBERG
MET VACANTIE
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Aan den even gloeienden oever van den met dicht
Wet en waterlelies begroeiden vijver zit een aantal
Meisjes te zingen in de laatste stralen van de on-
dergaande zon. Ze zingen liedjes — Nederland-

en Zuidafrikaartsche over bloemen en
over de natuur en over het volk waartoe zij

Wij zitten erbij, luisterend en genietend.
Het is een idyllische omgeving waar we ons be-

dden. Om ons heen strekt zich het wijde, kort-
Seschoren gazon uit, omzoomd door bloeiende
Planten en dicht eikenhout, waarachter wij <Je
Sroote. paarse heidevelden weten. Dit is een oord

te droomen en te dichten — en om alles in het
mooi en goed te vinden. Hier vergeet men den

°°rtog, de vijandschap en den haat, — hier heer-
£chen slechts vrede en schoonheid.

In deze omgeving, in het hart van het mooie
Gooische land, ligt „de Lieberg". een der jeugd-
'aeantieoorden van het Nederlandsch Arbeidsfront,
*aar dezen zomer iedere week een aantal jonge ar-
beidsters een zevendaagsche onbezorgde vacantie
komt genieten. Wij hebben het voorrecht om eenige

tusschen deze jonge meisjes te verblijven, om
te kunnen beleven haar uitbundige vacantie-

Vreugde.
LHt alle deelen van ons land zijn zij gekomen: —

sommigen frank en vrij. met een vroolijken glim-
lach van de voorpret. Maar de meesten komen

met een wat onverschillig schouderophalen,
— zooals zij ons later een beetje be-

schaamd bekennen - in een soort drilkamp te
^landen, inplaats van in een echt vacantieoord.
î.i zien deze meisjes binnen twee dagen verande-

ïen. wij zien ze opleven — en bespeuren hoe de on-
Vei'Schilligheid plaats maakt voor zonnigheid en
doorleefd vreugdegevoel.

C'e dagindeeling is hier verschillend en afhanke-
«ik van het weer. 's Morgens om half acht wordt

van

üe meef

Ierland'

onk «»*
.-wijl d6
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v vuitschland werkende arbeiders
a^ngeboden consumpties gretig genuttigd werden,
hield een der medewerkers van „Vreugde en Arbeid"
"e gasten bezig met spelletjes en verhalen. Op een
°t>roeD meldden zich verschillende debutanten in de

er opgestaan, waarna onder druk gelach en gesna-
ter de algemeeene waschpartij plaats vindt. Als de
slaapzalen aan kant zijn wordt de oranje-wit-
blauwe vlag geheschen aan den hoogen mast. In
een halven cirkel staan de meisjes om den vlagge-
mast en, terwijl een der kampleidsters een vlagg'e-
spreuk opzegt, hijschen twee der meisjes langzaam
onze driekleur omhoog. Uit volle borst klinkt dan:
„Holland's vlag, je bent mijn glorie". Ver — van
Eemnes tot Hilversum — is Hollands vlag nu zicht-
baar en fier wappert hij over de paarse heide en de
groene bosschen — en vér dragen de jonge meisjes-
stemmen dat lied van geloof en trouw aan eigen
land en volk, waarvan zij het trotsche symbool zoo
juist geheschen hebben.

Vervolgens zoeken zij haar plaatsje op in de
frissche eetkamer, waar de meisjes die „tafelcorvee"
hebben, reeds vóór het vlaghijschen, voor het ont-
bijt hebben gezorgd. Maar alvorens de stapeltjes
brood mogen worden aangeraakt, staan allen nog
even achter haar stoel en geven elkaar de hand,
waarbij een kampleidster de tafelspreuk uitspreekt
b.v. „moeilijkheden zijn er om overwonnen te wor-
den" *of „alleen hij is waarlijk socialist die meer
aan de gemeenschap geeft dan ervan terugver-
langt", gevolgd door een hartelijk „smakelijk eten".
Wanneer het ontbijt in de schier niet-te-vulleiwna-
gen verdwenen is, worden er onder veel gelach, ge-
praat en gezang de groente schoongemaakt en de
aardappels geschild. Of, wanneer het weer het toe-
laat, een fiksche wandeling gemaakt en sport en
spel beoefend. In dat geval zorgen de „vader" en de
„moeder" van den als jeugdherberg ingerichten
„Lieberg" voor den pot.

Maar des avonds aan tafel, wanneer deze trouwe
wachters voor de derde maal dien dag trachten de
hongerige magen met succes te vullen, klinkt reeds
van verschillende kanten de verlangende wensch:

„studio', die zich bij den kapitein op de brug be-
vond Zij gaven door de microfoon allerlei liedjes
ten beste, die door de overige deelnemers met ge-
juich en applaus werden begroet. Ook werden er
tal van spelletjes uitgevoerd, die veel succes oogst-
ten, en voor een gehouden stoelendans moesten de
heeren, waarvan er slechts weinig onder hét gezel-
schap waren uit alle hoeken van de boot bij elkaar
worden gezocht.

Het verblijf op het water had intusschen de
gasten hongerig gemaakt en men kan dan ook be-
grijpen, dat de, warme maaltijd, die den deelnemers
werd aangeboden in Amerongen, dat tevens het
doel van den tocht was, een uitstekend onthaal
vond. In minder dan geen tijd waren dan ook lle
gamellen schoon leeg. In de mooie omgeving van

Vacantie-stemming op de „Lieberg"
(Foto Archief Arbeid).

„Gaan we vanavond weer zingen bij den vijver?"
Zingen! De uiting van levensvreugde, die bij deze

jonge meisjes opbruist dat het een lust is om te
zien en te hooren! De twee' jonge kampleidsters
hebben soms de grootste moeite om het levenslus-
tige, expansieve troepje in bedwang te houden,
maar zij doen haar kampwerk met een geestdrift
en een liefde, waar de woorden van den dichter
Tennyson op van toepassing zijn: „De weg om een
hart te winnen, is een hart te geven".

Welnu, net Nederlandsche Arbeidsfront is op weg
het hart van Neerlands werkende jeugd te winnen!

HiBo.

Amerongen werden groepsgewijs wandelingen ge-
maakt, en na enkele uren begaven allen zich weer
aan boord om de terugreis te aanvaarden.

Ook nu was de stemming uitmuntend, en keer
op keer schalde het gelach over de rivier, en toen
de boot om kwart voor negen 's avonds weer aan
de Oosterkade te Rotterdam meerde, zullen er
velen geweest zijn, wien het speet, dat de tocht nu
voorbij was. Trouwens dat bleek dan ook wel af-
doende uit de enthousiaste opmerkingen, die wij
hier en daar konden opvangen. Her en der hoor-
den wij de loftrompet van „Vreugde en Arbeid"
steken en overal lazeti wij in de oogen der deel-
nemers de hoop. dat zij ook bij een volgende ge-
legenheid van- üe partij zouden kunnen zi.m.

De stemming aan boord liet niets te wenschen over (foto's C.N.F.I
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V R O U W E N V A N D E D A A D
Dienst Vrouwen van het Nederlandsche Arbeidsfront dient de getroffen bevolking

Een terreur-oorlog woedt in ai zijn verschrikking.
Het onnoodige leed dat hiermee gebracht wordt
over een onschuldige burgerbevolking, is met geen
pen te beschrijven.

Reeds wisten wij uit de kranten over de teiste-
ringen van 'Rotterdam, Haarlem, Enschede, Brielle
enz. maar de Amsterdammers kenden de verschrik-
king ervan nog niet, — tot den 17den Juli, toen ook
Amsterdam Noord het slachtoffer werd van zinloos
gesmeten •projectielen, die een deel van deze stads-
wijk in enkele seconden in een puinhoop veran-
derden.

,JHULP!" — was het onmiddellijke parool, hulp
op allerlei gebied. De gewonden moesten naar
elders worden getransporteerd, de dakloozen onder-
gebracht en van eten, kleeding en dekking voor-
zien; branden moesten worden gebluscht en wan-
kele muren omgetrokken. Oogenblikkelijk kwam
het machtige apparaat van directe hulpverleening
in actie en werkten de diverse diensten op voor-
beeldige wijze met elkaar samen, allen met dit
ééne doel voor oog en: het onnoemelijke leed en de
ellende der getroffen volksgenooten zooveel moge-
lijk te verzachten.

Maar — er moest ook reeds dadelijk verder ge-
dacht worden. Onder hen, die de verwoeste buurt
bevolken, bevinden zich velen van wie een vader,
een man, zoon of verloofde in Duitschland werkt.
Deze mannen dienden per eerste gelegenheid op de
hoogte te worden gesteld van den toestand thuis,
waar hun hart en gedachten toch altijd verwijlen. Het
was de Dienst Vrouwen van het Nederlandsche Ar-
beidsfront die deze berichtgeving onmiddellijk op
zich genomen heeft. Na overleg met de Duitsche
instanties werden de berichten telefonisch, telegra-
fibch en per kort briefje (onderteekend door de be-
trokken vrouw) via de Duitsche Dienstpost overge-
bracht. Bovendien werden de arbeiders, van wie
het adres in Duitschland nog onbekend was, ge-
rustgesteld door middel van de Pers. Zoo spoedig
mogelijk werd deze gelegenheid tot berichtgeving
bekend gemaakt op groote borden aan de verschil-
lende hulp-bureaux, waardoor menigeen den' weg
naar Provinciaal Bureau van het Nederlandsche
Arbeidsfront aan de Prins Hendrikkade 49—51,
heeft weten te vinden.

Gelijktijdig bezochten vrijwillige medewerksters
de gewonden die ondergebracht waren bij familie
of in de ziekenhuizen, om ook daar berichten op

te nemen. Zoo kon een groot aantal berichten ver-
zameld worden en waren binnen den kortst moge-
lijken tijd de betrokken vaders, broers, zoons en
verloofden op de hoogte gebracht.

Bij de twee volgende, minder ernstige, aanvallen
op de hoofdstad des lands en die eenige dagen
later plaats vonden, werd reeds op den volledigen
inzet van den Dienst Vrouwen gerekend. Naar wij
vernemen functionneert deze Dienst in Rotterdam
bij bombardementen, op dezelfde vlotte en ener-
gieke wijze.

„Maar", zooals kamske J. W. Heek, provinciaal
leidster van den Dienst Vrouwen in Noord-Holland,
het zoo treffend zei: „Maar al helpen wij thans op
plaatsen, waar diepmenschelijk leed den scepter
zwaait, eens zullen wij toch daar werken, waar
vreugde door den arbeid hoogtij viert!" HiBo

B O E K B E S P R E K I N G
„ALGRAFICA". Een nieuw tijd-
schrift voor " de grafische vakken.

Het is een bewijs van durf en ernstig willen, om
in dezen moeilijken tijd van materiaalschaarschte
een nieuw vakblad te doen verschijnen op grafisch
gebied. Een dergelijk tijdschrift moet uiteraard zoo-
wel technisch als artistiek naast de voorlichting in
artikelen gegeven, aan hoogere eischen voldoere dan
ieder ander-vakblad, daar hier ook het uiterlijk ten
voorbeeld strekken moet.

Difc. vooropgezet, brengen wij gaarne ons compli-
ment aan de redactie en de technische afdeelin?
van de N.V. Drukkerij „De Arbeiderspers" voor het
ir kleurendruk geleverde werk.

Het geheel maakt een aangename Indruk, vooral
de omslag, in offset uitgevoerd, achten wij, ondanks
het titelwoord in vieren is gedeeld (misschien ook
juist wel daardoor) goed geslaagd, terwijl het ge-
heel er goed verzorgd uitziet.

Ook de belangrijke artikelen, de illustraties en de
geheele frissche opmaak, stempelt dit nieuwe vak-
blad tot een belangrijk leidinggevend orgaan voor
den grafischen vakman.

Een bijzonder compliment verdient o.i. nog de
mooie reproductie van'den Zaanschen olieslager van
S. Bout. Teekenaar, clichémaker en drukker hebben
hier iets aparts bereikt.

WERKEND VOLK Nr 18, 27 Augustus 1943.
„Werkend Volk" komt dit keer met een goed verzorgde

reportage van de Reichsschule voor meisjes te Heyt-
tiuysen, waarin iets wordt verteld over het leven en het
werken van de meisjes, die hier tot leidsters worden op-
gevoed en gevormd.

Ook wordt nog eens de aandacht gevestigd op de
kolonisatie in het Oostland. Waar in het vorige nummer
van Werkend Volk de boeren en handwerkers ter sprake
komen, die de Oostersche vlakten zijn gaan ontginnen,
worden nu allerlei andere bedrijven in kort bestek be-
sproken. Zoo zijn daar de tumderij, de scheepvaart, het
baggeren, de vischvaart en zelfs de turfstekerij. Men
ziet: de meest uiteenloopende beroepen worden reeds nu
Ln het Oostland uitgeoefend.

Een derde reportage geeft een beeld van het werk der
ieugd, die dezen zomer naar het üfcnd is getrokken, om
daar te gaan helpen bij het oogsten, terwijl de heer
P. v. Gastel ons een beeld geeft van het werk van den
seroemden filmregisseur Prof. Wolfgang Lietoeneiner.

Het geheel is met foto's en teekeningen uitstekend ge-
ïllustreerd en ziet er zeer wel verzorgd uit, zoodat, wij
}ok dit keer rustig kunnen zeggen, dat Werkend Volk
sveer de moeite van het lezen ruimschoots loont. Se.

De Evacuatievoorschritten. Uitg. Vermande & Zn.,
IJmuicien.

De Evacuatievoorschriften,_ verzameld en toegelicht, is
een boekwerkje, waarin de actueele evacuatievoorschriften
systematisch zijn verzameld en waar noodig, verder toe-
gelicht. De systematische behandeling der voorschriften
leidde tot de volgende indeelmg:

I. Algemeen; II. Onderbrenging; III. Onderbrenging In-
validen; IV. Registratie; V. Financiën; VI. Distributie;
VII. Evacuatie van Ondernemingen.

Met het oog op nog komende aanvullingen is het boek-
werkje. dat ƒ 3.90 kost, „losbladig" samengesteld.

Wr.

Boottocht „Vreugde en Arbeid" op 10 Sept. 1943
Op Vrijdag 10 September a.s. organiseert de Ge-

meenschap „Vreugde en Arbeid" van het Neder-
landsche Arbeidsfront een boottocht naar Alkmaar
voor vrouwen en kinderen, wier man of vader in
het buitenland werkzaam is.

Het vertrek van Steiger 12, De Ruyterkade, is
gesteld op 8.30 uur des morgens.

Aan boord worden twee consumpties en een één-
pansmaaltijd aangeboden, terwijl het gezelschap
wordt beziggehouden met muziek en spel.

Kosten zijn aan de deelneming niet verbonden.
De kaarten dienen te worden afgehaald aan het
Provinciaal Bureau, Prins .Hendrikkade 49—51 of
aan het Vreugde en Arbeidshuisje Leidscheplein.

Papieren waaruit blijkt dat het gezinshoofd in
het buitenland werkzaam is, meebrengen.

De uitreiking der kaarten geschiedt van l Sep-
tember a.s. af.

Cultureele ontspanning
Tooneelvoorstelling

„Wittebroodsweken"
Een vlot en geestig blijspel in 3 be-

drijven, door het Noord-Hollandsen
Tooneel, o.l.v. Jan C. de Vos.

Vrijdag 3 Sept., Den Haag, Geb. K..
en W.; Zaterdag 4 Sept., Rotterdam,
Odeon; Zondag 5 Sept., I>elft, Stads-
doeleu; Maandag 6 Sept., Dordrecht,
Kunstmin; Dinsdag 7 Sept., Breda, Con-
cordia; Woensdag 8 Sept., Breda, Con-
cordla; Donderdag 9 Sept., Tilburg,
Stadsschouwburg; Vrijdag 10 Sept., Til-
burg, Stadsschouwburg; Zaterdag 11
Sept., Den Bosch, Casino; Zondag 12
Sept., Arnhem. Stadsschouwburg; Maan-
dag 13 Sept., Arnhem, Stadsschouwburg;
Dinsdag 14, Heerlen, Stadsschouwburg;
Woensdag 15 Sept., Venlo, De Prins;
Donderdag 16 Sept., Treebeek, Beamb-
ten Casino.

Toegangsprijs resp. 80 et. en / 1.—.
Zie verder de affiches.

Groote specialiteitenschouw

1943
Een fceur van artisten brengt een

vroolijk en gevarieerd programma.
Vrijdag 3 Sept., Zaandam, Ons Huls;

Zaterdag 4 Sept., Alkmaar, Het Gulden
Vlies (tevens des middags om half drie
een speaiaal verzorgd kinderprogram-
ma) ; Zondang 5 Sept., Den Helder,
Casino; Maandag 6 Sept., Enkhuizen,
De Doele; Dinsdag 7 Sept., Hoorn, Park-
zaal; Woensdag 8 Sept., Beverwijk. Ken-
nemer-Theater; Donderdag 9 Sept.,
Amersfoort. Graqd-Theater; Vrijdag 1O
Sept.. Baarn, Musis Sacrum; Zaterdag
i; Sept. Apeldoorn. Tivoli; Zondag 12
Sept., Kampen, Buitensoeiëteit: Maan-
dag 13 Sept., Steenwijk, Wapen van
Steenwijk; Dinsdag 14 Se;)t. Mussel-
kanaal, De Ijzeren Klap; WDOII. ; , 15
Sept., Veendam, Veenlust; Donderdag

16 Sept., Winschoten, Zaal Wisseman.
Toegangsprijs resp. 80 et. en ƒ 1.—.

Zie verder affiches.

Kleinkunst-Kaleidoscoop
(Provincie Gelderland)

Een cabaret-programma vol geest en
humor.

Maandag 6 September, Wageningen,
schouwburg Junushoff; Dinsdag: 7 Sep-
tember, Ede, Zaal Reehorst; Woensdag
8 Sept., Renkum, Zaal v. d. Born; Don-
derdag 9 Sept., Barneveld, Concertge-
bouw; Vrijdag 10 Sept., Keerde, Zaal
Koetsier; Zaterdag 11 Sept., Aalten,
Irene; Zondag 12 Sept., Borculo, Hotel
Peters; Maandag 13 Sept., Voorst. Zaal
Korderink; Dinsdag 14 Sept., Zevenaar,
concerzaal Smit; Woensdag 15 Sept.,
Kneden, Ons Huis.
(Provincie Utrecht)

Donderdag 16 Sept. Driebergen. Muts*
gebouw.

Toegangsprijs resp. 50 en 7O et. Zie
verder de affiches.

Tooneelvoorstelling

,,'n Publiek Geheim"
(Provincie Groningen)

Een blijspel in 3 bedrijven,, door het
Noord-Hollandsch Tooneel.

Maandag 6 Sept., Ter Apel, Concert-
zaal Schot; Dinsdag 7 Sept., Stadskanaal,
Hotel Dopper; Woensdag 8 S,ept., Nieuwe
Pekela, Hotel Te Bos; Donderdag 9 Sept.,
Hoogezand, Hotel Paber; Vrijdag 10
Sept., Delfzijl, De Harmonie; Zaterdag
11 Sept., Appingedam, Hotel Wiermga;
Zondag 12 Sept., Scheemda. Hotel t
Hoen; Maandag 13 Sept., Uithuilen,
Volksgebouw: Dinsdag 14 Sept. War-
fum. Café Kuiper; Woensdag 15 Sept.,
Eenrum, Hotel Tivoli.
(Provincie Overijssel)

Donderdag 16 Sept., Ommen. Hotel
De Zon.

Toegangsprijs resp. 50 en 70 et. Zie
vei-'ler de :<ïi;ches.

Het Radio-orkest van Jack der
Kinderen met zijn solisten

Tevens medewerking van Joanita en
-Jac. de Vos. imitator.

(Provincie Zuid-Holland)
Zaterdag 11 Sept., Lisse. Vereeniglng;

Zondag 12 Sept., Sassenheim. Schrama;
Maandag 13 Sept., Woerden. Zaal Ruys;
Dinsdag 14 Sept., Zoetermeer. Veelen-
turf; Woensdag 15 Sept.. Boskoop. R.K.
Ver.gebouw; Donderdag 16 Sept., Bode-
graven, Zaal Van Rossum.

Toegangsprijs resp. 50 en 70 et. Zie
verder de affiches.

Operavoorstelling te Utrecht
Uitvoering van de komische opera

„Cosi fan Tutte", op Woensdag 15 Sept.,
In de Stadsschouwburg.

Toegangsprijs resp. ƒ 1.— en ƒ 1.50.
Zie verder affiches.

Bonte-Radio-Avond
Op Dinsdag 14 Sept. a.s.. in de Stads-

doelen, te Delft, des avonds om 7.15 uur.
Toegangsprijs resp. ƒ 1.— en ƒ 1.40.

Zie verder affiches.

Tooneelvoorstellingen
Op Zondag 12 Sept., te Rotterdam. In

Gebouw Palace, Zomerhofstraat. des
morgens om 10 uur. Opvoering van:
„Hoe het Weeuwtje uit den Hof van
Holland gevrijd werd".

Op Zondag 12 Sept. te Valkenburg, In
het Openluchttheater, om 3 uur n.zn.
Opvoering van „Die Rabensteinerin".

De toegangsprijs voor .beide 80 cent.
Zie verder affiches.

Zoeidagochtendvoorstellingen
Den Haag: Odeon-Theater, „Liefde

streng verboden". Zondag 12 Sept.,
10.15 uur; Rotterdam: Colosseum ,,Ge-
lukskinderen". Zondag 5 Sept., 10.15 u.

Toegangsprijs 40 cent. Zie verder de
affiches

Cursussen te Rotterdam.
Op Woensdagavond wordt er een cur-

sus Fransch gehouden van 8—9 uur. Op
J een cursus Engelsen

van 3—9.30 uur.

De kosten voor deze cursussen bedra-
gen / 5.50 voor leden en ƒ 8.— voor niet-
leden. Zij worden gehouden in het
Talen-instituut De Graaf, Heemraads-
singel 21 te Rotterdam.

Aanmeldingen bij het Prov. Bureau
van het N.A.P., Heemraadssingel .163.

Lich. opvoeding
Door deze afdeeling worden de na-

volgende cursussen georganiseerd:
N.A.P.- Niet-
leden leden

Gymnastiek (kinderen),
jongens en meisjes
12—14 j., duur 3 mnd. ƒ 1.75 ƒ 2.5O

Gymnastiek (jeugd),
jongens en meisjes
l-i—18 J, duur 3 mnd. „ 2.50 „ 3.5O

Gymnastiek (dames en
heren), duur 3 mnd. „3.— „4.25

Rhytnmische gymnast.
(dames), duur3mnd. ,. 3.5O „4.75

Jlu-Jitsu (heeren), duur
4 maanden 5.— „650

Jlu-Jitsu (heeren),
duur 6 maanden 6.5O „8.—

Jiu-Jitsu (jeugd), jon-
gens 14—18 J. duur
4 maanden „4.— „5.25

Boksen (heren), duur
6 maanden „7.— „8.50

Boksen (jeugd), jongens
14—18 j., duur 6 mnd. „ 5.50 „ 7.—

Aan bovenstaande sportcursussen kan
deelgenomen worden in Gouda aan gym-
nastiek; Leiden aan gymn. en Jiu-Jitsu;
Den traag aan gymn. rhythm. gymn.,
boksen en jiu-jitsu; Utrecht aan gymn.,
boksen en jiu-jitsu; Winschoten aan
boksen en jiu-jitsu: Delfzijl aan gymn.

'en boksen; Veendam aan gymn. en bok-
sen; Rotterdam aan gymn. en jiu-jitsu;
Groningen aan gymn., boksen en jiu-
jitsu; Hoosezand-Sappemeer aan bok-
sen; Amsterdam aan gymn. en jiu-jitsu;
Hilversum aan boksen en jiu-jitsu.
Jeugd.

Wandelmarschen
Op Zondag 12 Sept. te Rotterdam, af-

: pl.m, 25 km.; start 10 uur v.m.
De prijs van deelname voor dezen

mai-scli uedr&agt: individueel voor
N.A.F.-leden 40 et.; voor niet-leden
55 et.;, in groepsverband 35 et. Nadere
inl. en aanm. bij de PI. N.A.P.-kantoren
en de Soc. Voormannen.



Dicht aan de Friesche zuidkust, niet ver van het aar-
dige visschershaventje van. Laaxum, ligt het dorpje
Warns. Niets herinnert er meer aan het verleden, of het
Woest de sfeer zijn; — de sfeer, zooals je die in menig
Vergeten plaatsje, waar de tijd scheen stil te staan, kunt
vinden.
" Maar vergeten is Warns nu ook weer niet. Straks, in

1945, zal het zelfs nog veel van zich doen spreken. Want
dan is het zes eeuwen geleden, dat eenvoudig Friesch
boeren- en visschersvolk de vrijheid bevocht op een ge-
Wapende Hollandsche macht.

Op 26 September van het vorige jaar heeft de Friesche
ïaad van Saxo-Frisia op de historische plek (het Roode
klif) de heldhaftige voorvaderen op eenvoudige wijze
herdacht.

Eeuwen zijn er sinds het jaar 1345 Voorbij gegaan.
Door onderling geschil ging de te Warns bevochten vrij-
heid al spoedig weer verloren. Nu is Friesland staatkun-
dig een deel van Nederland en er is in de harten van de
Friezen geen haat meer tegen de „Hollanders". Wél is
de dag van den slag bij Warns voor Friesland de eeuwen
door van beteekenis gebleven, al is er veel gediscussieerd
over de vraag of die dag herdacht moest worden of niet.
En het Friesche volk, het nageslacht van de visschers
en boeren van Warns. schijnt ook meer en meer de diepe
beteekenis, welke deze herdenking voor Friesland moet
hebben, te beseffen. Moge dat oude volk de vrijheid, ooit
te Warns bevochten, terug winnen, zij het in anderen
vorm en in een gewijzigde staatkundige gesteldheid Moge
de herdenking van den slag bij Wams ieder jaar ge-
tuigen van den wil van dit volk om te leven — de vrij-
heid en alles, wat het ooit als volk zal onderscheiden,
hoog te houden!

Het is een wijd land — een land vol afwisselende
schoonheid, dat zich uitstrekt achter het Roode klif,
rondom Warns. aan de oevers van Morra en Fluessen,
faar het oosten, tot nog ver voorbij het Tjeukemeer Het
'S- zooals het zeshonderd jaar geleden reeds was, een
tend van visschers en boeren. En het is niet een bepaalde
ëraad van welstand, welke die streek kenmerkt: zouden
de Gaasterlandsche kleinboer en de eigenaar van één van
die mooie plaatsen in Lemsterland of Gaasterland met
elkaar zijn te vergelijken?

En evenmin is het landschap kenmerkend De akkers
van het Noorden -- al zijn ze minder uitgestrekt en
Winder rijk —, de graslanden van den greidhoek. de
Wijde wateren van het lage midden, de bosscrien van de
Fryske Walden... je vindt het hier allemaal terug.

Wanneer er iets is, dat dit zuidelijke deel van Fries-
land — en vooral den zuidwestelijken hoek — kenmerkt,
dan is het het volk, dat er woont. Dat er leeft en werkt
°P de akkers en in de bosschen, op de meren, op de
Velden en op zee. Dat een taaltje spreekt, dat zich als
dialect weer onderscheidt van het Friesch, dat elders
Wordt gesproken. — dat eigenlijk weer een „apart slach
folk" vormt, hoezeer het'ook door vele overeenkomsten

V. HET Z U I D E N
aan de menschen uit de andere deelen van Friesland is
verwant.

Het is een land met ruischend riet en Jubelende vogels,
met deinende meren, zingende bosschen en de wijde,
tegen het bazalt spoelende zee.

Ja, er is veel onderscheid tusschen de boeren: de
grooten en de kleinen, al hebben zij beide de slechte
tijden gekend en al ondervonden .zij beide ook de zege-
ningen van den opgang. Diep in de bosschen van Gaaster-
land vind je van die kleine bedrijfjes met wat schapen
en wat kippen, met een enkele koe en een enkel paard.
Het is er zoo rustig, uiterlijk, en zoo vredig — maar er
wordt hard gewerkt en hard gezwoegd... het leven heeft •
er zoo veel kleine teleurstellingen, maar ook.. . kleine
vreugden gebracht. Vele jaren brachten er een benauwen-
den,druk. maar ze brachten het ook op de groote hoeven.
in datzelfde Gaasterland, op de hoeven, die niet ver-
scholen in de bosschen staan. De hoeven, die er uiterlijk
zoo welvarend uitzien, waar het zoo levendig is,, als de
„haeijinge" in Zuid-Friesland komt. Maar als het winter
werd en stil in de landen, als het jaar traag ten einde
liep, dan is daar op de stille, haast slapende hoeven
gerekend en gecijferd, even bedrukt als in die moeiliike
jaren daar op die kleine bedrijfjes, die wat dieper ver-
scholen in de bosschen staan. Zooals het bij de kleinen
ging. zoo ging het ook bij de grooten, al was het dan
ook met grootere getallen en met grootere schulden.

Misschien is dit alles wat somber gesproken voor het
Zuidfriesche boerenland, dat ook nu, onder deze omstan-
digheden, zoo vele moeilijkhederj kent, maar dat toch
ook voor een goed deel de zware jaren van weleer te
boven is gekomen. Welvarende hoeven rijen zich aaneen.
op de kleinere bedrijfjes zwoegt men voort... moge het
alles zijn tot zegen van het Friesche land, tot zegen van
ons volk — en van zijn., toekomst.

l Trouwe helpers in de „haeijinge". 2. Hinde-
loopen, een typisch Friesch stedeke aan de kust.
3. Het zeventiende-eeuwsche raadhuis in het
mooie Gaasterlandsche dorp Balk. 4. Natuur-
schoon in Gaasterland. 5. IJsselmeervisscherij
brengt bedrijvigheid in oude Zuidfriesche
visschersstadjes. 6. In het land van de linde.

(Foto's Arbeid-Terpstra)

Stil, tusschen de velden en de meren en de bosschen,
droomen de stedekes van het Zuidfriesche land. Hinde-
loopen, Staveren, Sloten .. wat hebben zij alle een wel-
vaart gekend en wat is het er stil geworden nu. De oude
gevels staan er als zwijgende herinneringen. In een stadje
als Hindeloopen vindt men nog een oude volkskunst
voortleven, maar het is slechts een late schim van het
verleden. Die volkskunst, die kunstzinnigheid, het hoorde
er thuis in een tijd, waarin de zeelieden, die naar verre
landen trokken, hier in den winter levendigheid brachten,
waarin de kleurrijke dracht getuigde van goede tijden,
waarin de geveltjes, die nu zoo droef staan te treuren,
vroolijk blikkerden in <4e winterzon, de tijden, waarin de
Hindeloopers op hun priksleden en schaatsen trokken
door het Friesche land.

Nu is Hindeloopen nog slechts een merkwaardig en stil
stadje — en het zou al lang vergeten zijn, wanneer het
niet meer die enkele schaarsche herinneringen aan dat
mooie verleden had.

In deze artikelen over Friesland, zooals het leeft en
werkt, zou ik over die stedekes misschien niet eens ge-
sproken hebben — is het contrast niet té groot? — wan-
neer ik niet geweten had, dat er mogelijkheden zijn, dat
de IJselmeervisscherij er niéuw leven zal brengen, zooals
de drukke perioden in de tijden vóór de afsluiting van
de Zuiderzee er nog wel eens herinneringen brachten aan
vroeger, — aan voorbije, gouden eeuwen.

Behalve het land van de Linde, de Stellingwerven, daar
in het zuidoosten van ons gewest — het land van de pun-
ters! — is Zuid-Friesland voor een deel op die Uselmeer-
vis^cherij aangewezen. Lang heeft de veronderstelling
stand gehouden, dat de afsluiting van de Zuiderzee het
einde zou beteekenen voor de visscherij en hoewel nu al
meerdere jaren lang gebleken is, dat die veronderstelling
onjuist is geweest, meenen velen nog steeds, dat de vis-
scherij ten doode is gedoemd. Maar dan vergeten zij. dat
snoekbaars en paling nieuwe mogelijkheden hebben ge-
schapen, dat de vischafslagen te Staveren en Hinde-
loopen voor die plaatsen nieuwe bedrijvigheid beloven
en dat heel wat visschers op het restje van de Zuiderzee
een goede bestaansmogelijkheid over houden.

Als er zeis verloren gaat. dan is het het karakter Daar
ten zuiden van De Lemmer groeit het nieuwe land. — een
land van beteekenis voor het levende, werkende Fries-
land. Maar het karakter van een plaats als Lemmer, een
plaats, die de fleur kende van rijke ansjovis- en haring-
vangsten, — wat gaat er van dat karakter véél verloren,
al besommen de visschers ook meer dan ooit! Een dorp,
dat zijn karakter verliest, lééft dat nog? Een oud ge-
slacht, dat zich vernieuwt, lééft dat nog?

Ja, het kan leven, het dorp en zijn volk, het kan
blijven léven, heel het Zuidfriesche land, als het ook
blijft werken, naar oude tradities, maar ook naar nieuwe
richtlijnen — richtlijnen, die eenmaal weer wet zullen
zijn voor het nieuwe, dat steeds al het vergankelijke
overwon.



VROUWEN
DE MOED m WAAR TE ZIJN

Menschen, die den moed hebben
om de waarheid te zeggen, de waar-
heid, zonder aanzien des persoons. en
die niet alles voetstoots aannemen —
ook de onwaarschijnlijkste verhalen
en het onmogelijkste geroddel — wor-
den vervelend en lastig genoemd.

Wen neemt het hun kwalijk, dat zij
niet alles gretig aanvaarden wat er
beweerd wordt n zich niet laten be-
ïnvloeden, doch verkiezen uit eigen
oogen te zien en zelf te onderzoeken.

Maar al die vragen, om precies de
waarheid te willen weten, al die
waaroms, tfe vragen over de bron-
nen, waaruit de geruchten ont -
staan enz. doen de vertellers kre-
gelig worden; men had alles
zoo mooi in elkaar gezet en het
met zooveel kleur en enthousiasme
doorgegeven, wat hen weer door an-
deren was verhaald, zij verheugden
zich bij voorbaat al op het kolossale
effect, dat hun mededeelingen zouden
hebben, en nu, zulk een koud stort-
bad, nu al die nuchtere, lastige vra-
gen I — Als ze dat geweten hadden,
zouden ze maar liever gezwegen heb-
ben.

Er zou heel wat minder leed te ver-
duwen zijn in de wereld, wanneer er
niet zoo lichtzinnig met den goeden
naam van anderen werd gespeeld,
wanneer men den moed had naar de
waarheid te zoeken en logische vra-
gen te stellen, als onze mede-vader-
landers worden beklad en hun eer
roekeloos aangetast. O, zij zouden al-
len voor lastige menschen worden uit-
gemaakt, en van lastige menschen is
tnen doorgaans niet gediend. Lastige
menschen zijn ook dikwijls nog on-
omkoopbaar, kunnen een sta-in-den-
weg worden voor anderer zorgvuldig
beraamde plannen. Wanneer deze las-
tigen na ernstig onderzoek eensklaps
den vinger leggen op een wonde plek
in samenleving, gemeenschap of
maatschappelijke instelling, dan kan
dit misschien voor een of meerderen
onaangename gevolgen hebben, daar-
om, als men er ook maar eenigszins
kans toe ziet, weg met een lastig
mensen.' Maar, nietwaar, liever lastig
te worden genoemd in plaats van het
onrecht z'n gang te laten gaan.

In dezen tijd, nu zwarte handel en
jtrijsopdrijving den nood en moeilijk-
heden der huisvrouwen misbruiken,
om hun slag te slaan, behoort er ook
moed toe om deze openbaar te
maken, en het ware te wenschen, dat
er meer vrouwen den moed hadden,
deze ongezonde, verderfelijke toestan-
den aan de kaak te stellen, het zou

de taak der overheid zeer zeker ver-
gemakkelijken en haar mede-volks-
ger^ooten ten goede komen.

Het ontbreekt de vrouw met haar
ingeboren gevoel voor recht en bil-
lijkheid, toch zeker niet aan moed om
de waarheid te zeggen. Onder elkaar
hoort men dikwijls in verontwaardi-
ging deze wantoestanden bespreken,
maar. initiatief nemen, om daar. ivaar
kans op opheffing van het maat-
schappelijk kwaad bestaat, op te tre-
den, durft men — misschien uit laks-
heid, gemakzucht, of om welke reden
dan ook — niet aan.

Er zouden anders uit de geschiede-
nis voorbeelden genoeg zijn aan te
halen van vrouwen, die den moed
hadden, feilen en i'outen aan te too-
nen, wantoestanden, die aan duizen-
den levens leed en ellende brachten
en die door taai doorzettingsver-
mogen, door zich niet met het tradi-
tioneele kluitje in het riet te laten
sturen, den strijd hiertegen hebben
aangebonden, en gewonnen.

Hoewel men in onze samenleving
meer spreekt van moedige mannen,
dan van moedige vrouwen, zijn het
toch niet alleen de mannen, die den
moed hebben Ie waarheid te dienen,
den moed, om misstanden aan de
kaak te stellen, doch altijd heeft men
zoowel de vrouwen als de mannen, die
dit ondernamen, als lastige menschen
gequalificeerd, tegengewerkt en —als.
het kon, geheel weggewerkt, en toch, de
idee, zij het dan ook veel later, het
ideaal, dat hen bezielde en trots alles
niet doofde, 'heeft ten slotte de zege
behaald.

De wereld heeft karakters noodig
om haar rechtvaardiger, gelukkiger
en evenwichtiger te maken, om paal
en perk te stellen aan willekeur en
roept er om en toch, wanneer
zulk een karakter zich open-
baart, wachten hem of haar te-
genwerking dikwijls hoon en vergui-
zing. Maar de vooruitgang en ver-
nieuwing der ideeën zijn niet tegen te
houden, de vonk is gevallen en schijn-
baar gedoofd, doch om later des te
krachtiger op te laaien en haar ze-
genrijk werk te doen.

Moedig blijven, nooit den strijd op-
geven, in het besef, dat wij mede
verantwoordelijk zijn voor het wel en
wee der gansene gemeenschap, op-
dat eens de wereld als nieuw herbo-
ren mag worden, op de oude misstan-
den het volle licht moge vallen, en
zij voorgoed worden opgeruimd.

B. BULSING—v. BESOUW.

CURSUSSEN
voor

vrouwen en meisjes
De meeste meisjes en vrouwen, die in de bedrijven werken, komen zoo

van de lagere school. Zij blijven daar eenige jaren werken en pl.m. 8
van de 10 meisjes verlaten de bedrijven weer om in het huwelijk te treden.
Hun taak is dan een huishouding goed te besturen, heel dikwijls uit
een kleine beurs, waardoor aan hun handigheid en goed inzicht hooge
eischen worden gesteld, wil hun gezin behoorlijk en net voor den dag
komen, doelmatig worden gevoed en de kinderen een goede opvoeding
en lichamelijke verzorging krijgen. Zijn deze meisjes nu voor die taak
berekend? Tot onze spijt moeten we zeggen „neen", dit zijn ze meeren-
deels niet. Hoe kan het ook anders? Op de lagere school hebben zij,
behalve de eerste beginselen van naaien en breien, geen onderricht in
huishoudelijke vakken gehad, al zullen daar in de toekomst het 7de
en 8ste leerjaar met de vakken huishoudkunde en naaldwerk wel toe
bijdragen dat dit verbetert. Maar dit is nog toekomstmuziek en daar
zijn in ieder geval de meisjes en vrouwen, die nu in de bedrijven werken,
niet mee geholpen. Een klein deel heeft nog wat onderricht gehad op
een huishoudschool, maar het grootste deel is volkomen onkundig op
dit gebied.

Het Arbeidsgebied Vrouwen van Het Nederlandsche Arbeidsfront heeft
daarom gemeend z.g. Moederschool-cursussen in het leven te moeten
roepen:

Cursus 1: Naaien en knippen;
„ 2: Ziekenverpleging;
„ 3: Zuigelingenversorging;
„ ' 4: Opvoedkunde en kinderhandenarbeid.

Cursus 2 en 3 alleen voor meisjes boven de 16 jaar.
Zijn deze Moederschoolcursussen dus zeer nuttig voor het meisje, dat

in het huwelijk zal treden, toch zal de reeds getrouwde vrouw nog heel
wat nieuws en voor haar belangrijks op huishoudelijk gebied kunnen
opdoen en is het ook .voor haar aanbevelenswaardig om van deze cur-
sussen gebruik te maken.

Naast de Moederschoolcursussen zal in dezen winter door Arbeidsgebied
Vrouwen nog een andere cursus georganiseerd worden in het vervaar-
digen van practische huishoudelijke voorwerpen en kleeding. Juist dingen,
waaraan in dezen tijd behoefte bestaat en die door iedere vrouw zelf met
weinig moeite en kosten kunnen worden gemaakt. Deze cursus is onder-
verdeeld in 3 groepen: A, B en C, ieder van 4 lessen, zoodat het niet
noodzakelijk is aan alle 3 de groepen deel te nemen, daar ieder voor
zich steeds een geheel vormt. Deze cursus omvat:

A. Vervaardigen van winterpantoffels en muilen;
B. Knoopen van een handige boodschappentasch, ceintuurs enz.;
C. Maken van wanten, mutsen en kapjes uit oude stof, leer, vilt enz.
De kosten voor de Moederschoolcursussen zijn:
/ 4.— voor leden van Het Nederlandsche Arbeidsfront en huisgenooten;
f5.— voor niet-leden van Het Nederlandsche Arbeidsfront.
ledere cursus omvat 12 lessen van 2 uur; er zijn avond- en middag-

lessen.
De kosten voor den cursus in het vervaardigen van handige gebruiks-

voorwerpen:
ƒ 4.50 voor leden van Het'Nederlandsche Arbeidsfront en huisgenooten;
ƒ 6.— voor niet-leden van Het Nederlandsche Arbeidsfront.
Voor iedere groep van 4 lessen ƒ 1.50, resp. ƒ 2.—.
Duur der lessen 2 uur; er kunnen ook weer avond- of middaglessen

gevolgd worden.
Aanmelding voor bovengenoemde cursussen kan geschieden öij de

Provinciale en Plaatselijke Bureaux van Het Nederlandsche Arbeidsfront,
Dienst Vrouwen en Dienst Jeugd,

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

Ook bit velen van jullie staat m'n
zoontje Reg als een echte rekel be-
kend en ik moet zelf zeggen, dat hij
wel eens een enkel keertje heel erg
ondeugend is. Toch maken de grote
mensen het met dien armen Reg wel
eens erger dan het is. Als er bij ons
in de straat een ruit is gebroken, dan
denkt iedereen: dat zal die Reggie
wel weer hebben gedaan — in 9 van
de 10 gevallen is dat misschien wel
zo — maar er zijn ook wel dingen

waarvan Reg de schuld krijgt en
waaraan hij part noch deel- heeft.
Wee den wolf, die in een kwaad ge-
wicht staat.

Dat Reg toch een fijn kereltje is,
al heeft hij dan, net als zoveel ande-
ren, heel wat ondeugende streken cp
z'n kompas, wil ik jullie deze keer
eens vertellen.

Op een mooie ochtend stond tante
Cor brood te snijden. Nu is het bij ons
zó, dat er een. heel stel brood mee
moet nemen en het gevolg is dan wel
eens, dat de thuisblijvenden minder
krijgen en dat ze 's middags in plaats
van brood een warme hap moeten
nemen. Maar op die mooie morgen
was het met het brood wel heel erg
mis. Toen tante Cor de boterhammen
had gesneden en uitgedeeld, zag zij
dat er voor haarzelf maar één bo-
terham overbleef. De anderen wa-

'ren al weg — die hebben 's mor-
gens allemaal haast maar Reg
merkte dat z'n moeder lang niet vol-
doende had. „N.u heeft u toch hon-
ger?" vroeg hij met een benauwd ge-
zicht. „U heeft er maar één en ik heb
er al drie op Nu kan u van mij
geen boterham krijgen en van de an-
deren ook niet"

Het was duidelijk te merken, dat
Reg daar geen vrede mee had. Voor
hij naar school ging, mocht hij nog
even op straat maar het duurde niet
lang of hij kwam weer terug. Z'n hele
gezicht straalde van genoegen toen
hij weer boven kwam. waar tante Cor
al met de bedden bezig was.

„Heeft u nog honger?" vroeg hij.
„Dat is niet zo erg hoor", zei tante

Cor. „Wat sta je toch te draaien, met
je hand in je zak?"

Reg gaf geen antwoord, maar werk-

te met heel veel moeite... een broodje
uit z'n broekzak.

„Hier", zei hij met een gul gebaar.
„Eet maar gauw op — het is nog
warm. Ik heb aan den bakker gezegd,
dat je maar één boterham had".

Later hoorden we van den bakker
het verhaal nog eens. „Ik kon dade-
lijk zien, dat-ie me niet voor het lapje
hield en toen heb ik hem een cadetje-
zonder-bon en zonder geld meege-
geven", zei de bakker. „En ik wil er'
geen bonnetje en geen geld voor heb-
ben ook", voegde hij er aan toe. „Ik
vond het veel te fijn van dien jongen,
dat hij zó voor z'n moeder zorgde".

Nou, dat vindt ook jullie
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