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A P P È L G E B L A Z E N
Deze tijd vraagt aller krachten!
Het gaat om de verandering der

menschelijke samenleving. Van
den grond af moet deze nieuw ge-
construeerd worden. Dat is geen
kleinigheid. Het huis der maat-
schappij moet geheel en al worden
veranderd, terwijl wij er niettemin
toch In moeten blijven wonen.
Dwaas is hij, die denkt, dat het
maar moet worden afgebroken of
in puin geworpen. Dan zouden wij
eerst recht geen dak meer boven
ons hoofd hebben. De revolution-
nairen-van-de-afbraak zouden
raar opkijken, wanneer het altijd
nog gehandhaafde verband uit de
maatschappij wegviel en de
samenleving tot een chaos werd.
Wanneer de bakkers niet meer
regelmatig op tijd hun meel zou-
den krijgen om brood te bakken
en de broodbezorger niet meer
lederen dag bij zijn klanten kwam.
Wanneer de groote steden door
desorganisatie van het vervoer
geen levensmiddelen meer binnen
hun muren zouden krijgen en de
menschen in wild gevecht met
elkaar zouden raken om een stuk
brood of wat aardappelschillen!
Het is gemakkelijk om te verkla-
ren, dat de heele maatschappij
maar in elkaar moet storten, op-
dat op de puinhoopen een andere
zal kunnen worden gebouwd, maar
zulke praat houdt er geen reke-
ning mee, dat onder die puin-
hoopen de geheele menscheliike
beschaving en kuituur zou worden
begraven en dat er van nieuwbouw
geen sprake meer zou kunnen zijn.

Neen, de samenleving moet ver-
anderd worden! Maar dit moet
geschieden met wijs beleid en
onder zaakkundige, maar vooral
toegewijde, onbaatzuchtige leiding
en met de actieve medewerking
van allen, die de samenleving vor-
men. Dat zijn wij, wij, volwassen menschen, wii werkende menschen van

Het menschelijk lot wordt niet bepaald door krachten buiten den
mensch om, maar juist door de menschen zélf. Willen wij het schip der
maatschappij door het stormtij van deze jaren in veilige haven brengen dan
geldt het: ALLE HENS AAN DEK! Niet alléén de loods, niet alléén de kapi-
tein, met alléén de machinist of wie anders ook op zich zélf kan daarin
slagen, maar uitsluitend de eendrachtige samenwerking van alle opvarenden.

Van de chaotische, In vele opzichten verdorven, op zelfzucht en strijd
lebouwde maatschappij van thans willen wij een socialistische samenleving

iken. De samenleving wordt gevormd door menschen. Willen deze menschen
samenlevingsvorm veranderen, dan zullen zij hun houding tegenover

iar moeten veranderen. Dan zullen zij hun gemeenschap moeten zoeken.

Dan zullen zij met elkaar moeten,
willen samenwerken. Dan zullen.
zij den arbeid op de eerste plaats
moeten stellen en het kapitaalbezit
maken tot dienaar van den arbeid.
Dan zullen zij van de volksgemeen-
schap een hecht verbonden ar-
beidsgemeenschap moeten maken.
Kortom: dan zullen zij elkaar
allen in Het Nederlandsche Ar.
beidsfront moeten vinden!

Onbekend maakt onbemind, zegt
het spreekwoord. Dat geldt niec
alleen voor Het Nederlandsche Ar-
beidsfront, maar vooral voor heb
beginsel, dat het belichaamt. Al-
vorens de werker zich met enthou-
siasme voor dit beginsel geven zal
en in het Arbeidsfront voor da
verwezenlijking daarvan daadwer-
kelijk strijd zal voeren, moet hij
er eerst mee op de hoogte worden,
gebracht.

Hoe kan dit anders geschieden,
dan door de leden van het Ar-
beidsfront? Zeker, de leiding van
het Arbeidsfront kan geschriften
samenstellen, maar de leden zullen
ze ten slotte moeten verspreiden
en hun arbeidskameraden tot het
lezen ervan brengen. De leiding
kan vergaderingen beleggen, maar
de leden moeten deze vergaderin-
gen bezoeken en zij alleen zijn het,
die ook anderen onder het gehoor
van de sprekers kunnen brengen.
Hoe men het ook keert of wendt
— het is uitsluitend de kracht van
het eenvoudige woord van man tot
man, dat iederen dag opnieuw en-
kelingen zal vermogen te overtui-
gen, om daarmede gaandeweg de
geheele volksgemeenschap te door-
dringen van dat groote heimwee
naar sociale gerechtigheid, dat ten
slotte tot de verwezenlijking ervan.
zal voeren.

Daarom wordt er opnieuw appèl
geblazen!

In de stoottroepen van het Arbeidsfront vinden zich diegenen, in wier
hanen het grootsche ideaal zóó diep wortel geschoten heeft, dat zij niet
anders kunnen, dan daarvan getuigen! Wie werkelijk idealist is; wie een
werkelijke strijdersnatuur heeft, wie reeds thans het socialisme beleven wil
in den strijd daarvoor — hij schare zich in de stoottroepen!

En ieder lid bezoeke de openbare ledenvergaderingen, welke in de eerste
maanden van het nog jonge jaar in iedere plaats in Nederland zullen worden
gehouden. Het vuur der strijders worde daar aangewakkerd tot een laaiende
vlam; de lauwen en lakschen, die wij ook nog binnen onze rijen tellen,
worden daar gebracht tot begrip van de verantwoordelijkheid, die rust op de
schouders van eiken Arbeidsfrontgenoot.

Het appèl is geblazen! — Sluit de rijen! —. tn het gelid en op marschi

(Teekening Koekkoek)



S T O O T T ff O E P F L l T S
„Natuurlijk, mevrouw, 'tüürlijk",

vindt de huisbezoeker en knikt daarbij
heftig z'n gegroefden kop Maar z'n
mond beeft verdacht — met moeite
onderdrukt hij een glimlach Ernstig
blijiien. maat. zegt hij tegen zichzelf.

„Ja nietwaarrr?" vraagt moeder de
vrouw nog eens met nadruk naar be-
grip voor haar klacht over „den bode.
die toch zóó brutaal was" ..

.,Nou". vervolgt ze opgewonden, „en
toen ioas voor óns de boot an en zei
ik. dat me man geen lid meer wou zijn
van het Arbeidsfront."

Deze man. haar man, glimlacht een
beetje als de bekende boer en voelt
zich niet heelemaal op z'n gemak: -
hij schuift wat onrustig op z'n stoel
heen en weer en heeft al eenige malen
getracht er een woord tusschen te
krijgen, hetgeen mislukte. . ..

„En hij rook naar jenever!!" herin-
nert de struische vrouw zich plotse-
ling nog een ander ernstig feit, waar-
mee de arme bode wel zwaar wordt
belast. Maar nu kijken de scherpe
oogen uit het verweerde gezicht van
den huisbezoeker haar verwonderd en
ontsteld aan.

„Kan niet, mevrouw, kan niet. Ik
durf m'n kop erom verwedden, dat de
man nooit drinkt.' Hij heeft wel een
wat rood aangezicht .. maar drinken,
nee — en nog 'ns néé!" verdedigt de
man van den stoottroep bijna harts-
tochtelijk z'n trouwen Arbeidsfront-
makker.

„O ... nou . . . eh . ... dan weet ik
niet waar ie dan wei naar rook", haalt
mevrouw ietwat onthutst bakzeil

Het gesprek stokt — de gemoederen
zijn na deze korte uitbarsting opeens
even tot rust gekomen.

..Mag ik nou óók 'ns wat zegge?"
neemt de-man-die-geen-lid-meer-wou
-zijn nu gauw z'n kans waar, zij het
wat schuchter.

..Gunst, man" valt z'n vrouw hem
dadelijk bif. „logisch, het gaat toch om
jou'' Ik hou me d'r heelemaal buiten,
hoor!"

Hij schraapt z'n keel en leunt — met
de ellebogen op tafel — wat voorover,
om dan met gefronste wenkbrauwen
te beginnen:

„Het zit zóó: de bode kwam an de
deur om geld. maar m'n vrouw had
het niet dadeliik en toen begon-ie uit
te vakke. wat m'n vrouw natuurlijk

niet nam ..." Even houdt hij op — de
huisbezoeker kijkt wat verstolen naar
het postuur van de vrouw en gelooft
graag, dat deze vrouw niets neemt.
Daarom knikte hij ook maar heftig:
.^Natuurlijk, mevrouw", toen ze hem
haar kijk op den brutalen bode weer-
gaf.

„Onbegrijpelijk" brengt de man van
het Arbeidsfront even in het midden,
„het is toch zoo'n geschikte baas. d.ie
bode. En om dan brutaal te worden
om zoo'n paar cente contributie ."

„'t Waren juist geen paar cente ".
bekent het lid-af nu wat bedremmeld.
„We waren een paar maande
achter "

De vrouw klemt bij het hooren van
die bekentenis, de lippen op elkaar en
kijkt naar haar man met een gezicht
van: had je dat nou moeten vertellen?
—„Ooooh!" klinkt met een langen uit-
haal het opgeluchte antwoord van den
bezoeker, „maar dan ligt de zaak ook
héél anders!"

„Tja, eigenlijk wel, meneer" geeft
de mannelijke helft van het echtpaar
zich eerlijk gewonnen. „De bode stond
wel in z'n recht als hij verantwoorde-
lijk is voor het binnenkome van het
geld. Hij was al vaak voor niks ge-
weest. ..."

„Nou ja", komt weer de stem van
de groote vrouw er tusschen. . maar
dan kan ie toch fesoenlijk blijve?"

„Natuurlijk, mevrouw, 'tüürlijk"
knikt de stoottroeper nogmaals haas-
tig. Maar in stilte bedenkt hij dat
een bode van het Arbeidsfront óók
geen Bijbelsche figuur is met een on-
uitputtelijk geduld, zooals Job op de
mestvaalt, en dat hij dus óók we/ eens
een steekje laat vallen. Maar moet een
lid daarom nu bedanken voor het
Arbeidsfront? Neen — dat wil er bij
hem niet in. daarvoor is hij zelf te
veel strijder en gewetensniensch

„Kom", zegt hij. opstaand. ..ik ge-
loof, dat ik het heelemaal begrijp en
dat én de bode én uw vrouw allebei
een beetje te impulsief waren op dat
oogenblik. Maar ik zal het verder uit-
zoeken, dat beloof ik u."

,Jloeft niet. meneer, nee — laat
maar .." klinkt het opeens sussend
uit den mond van de forsche vrouw.
„Me man wordt wel weer lid."

De huisbezoeker kan z'n ooren nau-
welijks gelooven Is dit dezelfde vrouw.

Bent a een „gezeiLige prater". ?
lederen Woensdagavond van

kwart voor zeven tot vijf voor
zeven valt over den zender Hil-
versum I (en dus ook over de
radiocentrales op de eerste lijn)
de toespraak te beluisteren van
een werker Dank zij de samen-
werking tusschen den Neder-
landschen Omroep en Het
Nederlandsche Arbeidsfront,
komt iedere week opnieuw een
andere werker voor den micro-
foon in het fraaie studiogebouw
van den Omroep aan den
's-Gravenlandscheweg te Hil-
versum, om op zijn eigen wijze
en in zijn eigen taal te vertellen
over zijn rijke ervaringen in de
wereld van den arbeid. En — hoe
kan het ook anders — altijd
weer is dit praatje even interes-
sant Ons werk vervult ons allen,
omdat werken nu eenmaal de
zin van ons leven is En vanzelf-
sprekend interesseeren we ons
in de eerste plaats voor ons
eigen vak. Maar dit neemt niet
weg. dat een timmerman graag
iets over het werk van den veen-
arbeider hoort en de mijnwerker
met belangstelling zal luisteren
naar de ervaringen van een
handelsreiziger of een oberkell-
ner.

Onze arbeid wordt gauw een
sleur ivanneer we daar niet zelf
vnor waken We gaan naar ons
werk en we komen weer thuis.
Maar in den tijd. die daar tus-
schen ligt. gebeurt er iets en
met dat ..iets" bedoel ik hier
niet het werk zelf. maar alles

dir zoo pas nog haast geen woorden
kon vinden om haar verontiaaaraiging
over den bode te uiten? Oh die vrou-
wen toch.

Hii steekt z'n hand uit
„Ja. kameraad''" vraagt hij aan den

man-waar-het-om-gaat. „Doe je weer
mee in ons Arbeidsfront?" Recht zien
de beide mannen elkaar in de oogen —
een kort moment maar het is hun
alsof deze b'ik van stil begrijpen een
wereld omvat.

wat daar mee samenhangt: de
moeilijkheden, die overwonnen
moeten worden, de gevaren,
waaraan we blootstaan, de tra-
gische en vooral ook de grappige
voorvallen, de lach en de traan,
die aan het leven kleur geven
en die aan den buitenstaander
voorbijgaan.

Zoo kan iedere werker uren-
lang praten over zijn werk en
over zijn ervaringen. Oude her-
inneringen worden dan opge-
haald en er wordt nog eens har-
telijk gelachen Natuurlijk is de
een wat beter bespraakt dan de
ander Niet iedereen beschikt nu
eenmaal over de gave van het
woord.

Maar zij, die bij hun kamera-
den en familieleden bekend
staan als zulke gezellige praters.
kijk. die menschen hebben wij
noodig... Zij zijn het, die de
stof kunnen leveren voor de
Woensdagavonduitzendingen en
het is daarom, dat wij een be-
roep willen doen op allen, die
„zoo- gezellig kunnen babbelen
over hun werk" om zich eens in
verbinding te stellen mei den
Dienst Radio van het Arbeids-
gebied Propaganda van Het Ne-
derlandsche Arbeidsfront. P C.
Hoofdstraat 170—180 Amster-
dam-Z Stelt uw ervaringen op
schrift en zendt ze ons toe Want
ook gij hebt wel iets te zeggen,
dat voor de luisteraars aantrek-
kelijk en interessant is Laat er
dus geen gras over groeien, maar
doe het nu . .1 PIET KAAS.

„Natuurlijk, kameraad, 'tüürlijk",
komt het dan eenvoudig, maar vast-
besloten uit den mond van den ander.

Als de huisbezoeker weer op straat
staat, is hem iets heel duidelijk ge-
worden vanavond: de bode en moeder-
de-vrouw zijn niet te onderschatten
persoonlijkheden voor Het Nederland-
sche Arbeidsfront in het algemeen. —
maar voor de stoottroepen in het
bijzonder. .. HiBo.

Bo} Bouwman

(43)
Onbedekte haat van de zijde der werkers, omdat

hij, als oud-machinist, niet dulden kon dat, door
het toepassen van handige knoeierijtjes aan de
meest vitale machinedeelen, luttele uren arbeid
werden uitgespaard om aldus het loon met enkele
centen te verhoogen.

Ruzie met de machinisten van de „Saxon Star"
omdat er, desondanks, toch op de "meest schandalige
wijze geknoeid werd.

Herrie met baas Hendriks omdat hij, naar diens
overtuiging, van de heele karwei geen bliksem te-
recht bracht.

Conflict met eigen geweten omdat hij niet bij
machte was het onverantwoordelijke geknoei aan
de kostbare machines te beletten zonder den wer-
kers de paar centen overwerk uit de handen te
slaan.

Strijd op alle fronten... vóór allen... tégen
allen ...

Klaas vond het welletjes zoo. Hij paste er voor om
van alle kanten aangeblaft, beschimpt en in stilte
gehoond te worden. Er waren wel andere liefhebbers
om het baantje van voorman over te nemen. Andere
liefhebbers, met minder gewetensbezwaren, en min-
der wroeging bij de wetenschap dat ze zich enkel
staande konden houden ten koste van het loon der
werkers.

Ze konden het krijgen. Hém niet meer gezien. Hij
zou het baas Hendriks gelijk maar even zeggen. En
dan.. . afgeloopen. 't Heen en weer konden ze krij -
gen met d'r rotbaantje.

Intusschen had Bart van der Vaart kans gezien
het leven te rekken. Met wat beddegoed, 'n wrakke
stoel, twee leege flesschen en 'n melkkan — eerlijk
geërfd uit Klaas Bakker z'n inboedel — had ftij
onderdak gevonden aan den zelfkant van Beuken-
dorp en daar plannen beraamd voor een nieuwe —
hopenlijk goed rendeerende — onderneming.

Met z'n dop ver in den nek geschoven, in diep
gepeins starende door het verdiggelde dakraampje
van z'n nieuwe verblijf, broeide hij op velerlei toe-
komstmogelijkheden Ontelbare plannen hadden m
z'n immer woelende gedachten vorm en gestalte ge-
kregen, en even zoovele had hij. kopschuddend van
de hand gewezen.

„Te duur", peinsde Bart. „bedrijfskapitaal ontoe-
reikend. Geen geveltoerisme assieblieft. Laag bij de
grond beginnen. We nebbe niet meer as drie stui-
vers. Hoe loope we binne met drie stuivers? Wie t
weet, mag et zegge! Niemand niet? Dan zal onder-
geteekende effe delift pakke. en naar lager sfere
afdale. Late we hope dat vrouw van Bure d'r nog 'n
mouw aan weet te passé!"

Met overleg nam hij het wrakke zolderraampje uit
het kozijn, om dat tastend 'n been uit te steken naar
het samenstel van dubbele latten en kratplankjes,
dat, bij wijze van ladder, tegen den buitenmuur
stond opgesteld.

De afdaling was niet zonder gevaren. Halverwege
tastte z'n voet vergeefs naar de volgende sport.
„Kalm aan, Bart, de zevende van bovenaf is naar
huis om te ete. Keleertie, hou je vast; nummer acht
maakt et ook niet lang meer. Dalik effe de huisbaas
opbelle om 'n monteur. Dat gaat zoo niet. As d'r
meteen klante komme voor m'n nieuwe zaak. motte
ze behoorlijk naar bove kanne klimme... Wat JU,
vrouw van Bure?!"

Nauwelijks te onderscheiden in 't zwoele half-
donker van den vroegeren paardestal. stond daar de
tragische figuur van de eens zoo zelfbewuste schip-
persvrouw. Van achter haar dampenden waschketel
keek ze met tranende oogen naar de halfgeopende
buitendeur, waar de havelooze bovenbuurman haar
trachtte te verleiden tot deelname aan diens, klaar-
blijkelijk in oprichting zlinde. veelbelovende onder-
neming. Veel werd van haar. ais stille vennoote in

de nieuwe zaak, niet gevraagd. Enkel maar 'n busje
poetsextract en 'n paar poetslappen.

Peinzend keek Vrouw van Buren naar haar stuk-
gewerkte vingernagels en schudde triestig het hoofd
als moest ze, helaas dé kans van haar leven onbenut
voorbij laten gaan. Foetspommade had ze niet . . .
en .. poetslappen . . . nee .. poetslappen ook niet.
Jammer voor meneer Van der Vaart, maar ze kon
'm d'r niet aan helpen. Misschien in 't winkeltje om
den hoek . . . affijn . . misschien ... nee ... ja
toch . . . Ze onderbrak haar mismoedige weifelingen
om een van haar hummels den neus te vegen en hem
met 'n zetje — zooals ze vroeger de roeiboot van
den wal stootte — te starten in de richting van het
winkeltje op den hoek.

„Busje poetspommade voor moeder van Bure .. .1
Op late schrijven! Zaterdag betale!"

De doorgesleten klompjes van het knulletje klep-
perden weg om de onmisbare grondstoffen voor de
nieuwe onderneming In te slaan, en Bart kreeg de
gelegenheid om te zien hoe het gezin van Buren de
dagen sleet tusschen de vochtdruipende wanden van
den paardestal.

Hij kwam er niet toe. Kommer en ellende, ziekte
en ondervoeding, verpaupering door gebrek aan het
allernoodzakelijkste ... het waren dingen welke hem
geen belangstelling meer Honden inboezemen, 't Was
alles memsoos.... soep met ballen. Op 't oogenhlik
had hij het te druk met z'n nieuwe onderneming,
't Ding moest 'n naam hebben Allicht! Eerste Beu-
kendorpsche ... nee. dat was te afgezaagd. Maison
la Vandervaart? Soep! De Fransche tijd was voorbij.
D'r moest iets inzitten van whollywhallywhauw.
'n Naam, die je 't beste uit kon spreken met 'n hee-
ten aardappel in je mond ... Kom . wat zou 'e «1T
nou es van maken? The New .. Nau-ie-dobbel-5oe...
Voor mekaar! The New Bell Company! 'n Naampje
om bij te gaan zitten huilen. Kwamen de klanten op
af als vliegen op de stroop. De N.B.C.! Als d'r nu
maar gauw 'n beeldhouwer kwam om de kantoor-
trap te restaureeren, en 'n jongen met poetsextract.
Vrouw van Buren d'r aandeel was al veilig gesteld,
en de rest was pure winst. Goffieblomme. wat 'n uit-
vinding. Hoeveel huizen had Beukendorp? Bosjesl

(Wordt vervolgd.}



ARBEIDSMANNEN
Het is eivol op het balcon van de

tram. Niemand zegt iets. want ieder-
een wordt volledig in beslag genomen
door de pogingen, die hij moet doen
om zichzelf voor verstikking te be-
hoeden.

Plotseling een stem.
..Hé jö! Kijk daar eens, wat zou

die voor rang hebben?"
Het is een stevige knaap, die deze

vraag stelt aan een vriend, die naast
hem hangt, want van staan is nau-
welijks sprake.

Voor zoover dat mogelijk is, draaien
de hoofden van de passagiers in de
aangewezen richting, en ontwaren
daar een onderhopman van den Ne-
derlandschen Arbeidsdienst, die buiten
loopt.

De aangesprokene haalt een papier-
tje uit zijn zak, bestudeert het zoo
goed en zoo kwaad als het in de drukte
gaat, om dan tot de conclusie te ko-
men, dat het een onderhopman 's.

„Nu hoeven we het nog niet uit ons
hoofd te weten." merkt hij op. „maar
over een maand moeten we die ran-
gen kunnen droomen."

„Zeker naar den Arbeidsdienst" In-
formeert een nurksch heer.

„Ja meneer! We vinden het weJ
prettig!"

De meneer, die juist van plan
scheen te zijn. den jongens het noodige
te vertellen over den verderf elii ken
invloed, die er van den N.A.D. uitgaat,
slikt zijn woorden maar in, en haalt
de schouders op.

Deze kleine dialoog, uitgesproken op
het achter balcon van een Amster-
damsche tram, bewijst dat er Dii de
jeugd van Nederland, in tegenstelling
tot wat vaak wordt beweerd, een
levendige belangstelling bestaat voor
den N.A.D., en dat er geen sprake is
van afkeer. Wellicht zal men* opmer-
ken, dat dergelijke gesprekken tot de
uitzonderingen behooren. We zijn
echter in de gelegenheid geweest, een
bezoek te brengen aan een van de
kampen van den Arbeidsdienst, waar
dezer dagen een nieuwe lichting aan-
kwam, en we hebben kunnen consta-
teeren, dat de stemming in het geheel
niet gedrukt was. Integendeel!

Op het derde perron van het Cen-
traal station is het een drukte van
belang. Tusschen de duizenden jon-
gens in burgerkleeding beweegt zich
hier en daar het groene uniform van
den N.A.D. Hier neemt een stevige
knaap met een stevigen haddruk
afscheid van zijn ouders, ginds vindt
een teedere omhelzing plaats tus-
schen twee menschen van de ver-
schillende sexe. Op het heele per-
ron is echter geen spoor van een
weemoedig afscheid, en wat dies meer
zrj, te bemerken. Eindelijk vertrekt
dan de trein. Gewuif, geschreeuw, dan
gaan de jongens het nieuwe leven tege-
moet. Vijf en een halve maand zullen
zrj arbeidsman zijn. Vijf en een halve
maand zal de automonteur zich in
niets onderscheiden van het kantoor-
heertje. Samen zullen zij met elkaar
omgaan als kameraden. Tijdens den
diensttijd zullen zij het devies .,Ick
dien" tot het hunne moeten m^ken.
En ook daarna zullen de arbeidsman-
nen kerels zijn, die voor hun geheele
leven waarden hebben opgedaan,
waarmee zijzelf en de gemeenschap
gebaat zullen zijn.

Wanneer een treinreis van enkele
uren achter den rug is, wanneer in
aansluiting daarop een rit in een
vehikel gevolgd is, dat de zeer weid-
sche naam tram draagt, bereikte men
eindelijk het kamp. Het is inmiddels
8 uur geworden.

Tusschen de boomen schemeren de
daken van de barakken van het kamp
„Jan van Brakel", want ieder kamp
draagt den naam van een groote
figuur uit de Nederlandsche geschie-
denis. Jan van Brakel was degeen die
als eerste den ketting op de Thames
doorvoer op den tocht riaar Chattem.

Eerst worden de toekomstige ar-
beidsmannen ondergebracht in de
verschillende barakken, waarin zij,
voor zoover de werkzaamheden dat

N I E U W E L I C H T I N G T R E E D T A A N

toelaten, hun tehuis zullen hebben.
Een twaalftal kribben per kamer. Den
vorigen dag zijn er reeds een aantai
jongens aangekomen. Zij zijn reeds
gekleed in het groene uniform, en of-
schoon ze er pas een dag langer zijn
dan,degenen die nu aankomen, voe-
len zij zich toch geroepen, den vete-
raan uit te hangen.

„Mijn naam is Bakker", stelt een
van de nieuwelingen zich voor.

„Aangenaam, Koperdraad."
„Koperdraad?" Wat doe je hier dan,

man! Je had allang moeten worden
ingeleverd!"

Eén punt van de zeer vele moeilijk-
heden blijken de stroozakken op te
leveren, die als té vol gestopte wor-
sten op de kribben opbellen. De vete-
ranen adviseeren een dansje met
schoenen aan op de zakken, dan zul-
len ze wel een meer normaal model
aannemen, -en goed beslaapbaar zijn.
De raad wordt terstond opgevoisd.

Dan klinkt er buiten een fluitje.
Als een troep schapen drommen de

jongens samen om den hoofdopzv'ht-er .
die hun duidelijk maakt dat ze thans
naar den foerier zullen gaan, voor het

kok in de keuken geweest" geblazen.
Eten! De eetzaal is een ruim lokaal.
De vorige lichtingen hebben er een
vertrek van gemaakt, waar het prettig
is te verblijven. Er hangt een huise-
lijke sfeer. De voorwand wordt inge-
nomen door een groot schilderij, door
een van de arbeidsmannen zelf ge-
maakt, waarop het schip van Jan van
Brakel den ketting doorvaart. Spreuken
getuigen ook hier van de huisvlijt van
de eenige dagen tevoren afgezwaaide
lichting. Zelfs een piano ontbreekt
niet, en een van de kaderleden ver-
telt ons. dat de vorige lichting een
eigen orkest had, dat uitvoeringen
gat voor de inwoners van het dorp.

Na den maaltijd — het is inmiddels
elf uur geworden - - i s het tijd om
naar bed te gaan. Na veel gewriemel
en geharrewar — de stroozakken wil-
len nog niet zooals de bezitters ervan
willen — daalt de rust in het kamp.
Oogenschijnlijk tenminste. Want in de
kamers worden thans de belevenissen
van den dag besproken.

Verreweg de meesten vinden het
prettig. Nooit zijn zij van huis ge-
weest, nooit hebben zij iets beleefd.

inontvangstnemen van een pakket,
dat de noodzakelijke ingrediënten
voor de arbeidsmannen bevat. Dit
pakket blijkt te bestaan uit een aan-
tal dekens met een koppelriem erom-
heen, twee borden en een kop. In de
dekens verpakt bevinden zich de ver-
dere benoodigdheden. Bij het inont-
vangstnemen blijkt weer eens, hoe
verschillend de handen van de diverse
jongens staan. De een pakt zijn pak-
ket op en drukt het aan zijn borst,
als ware het — om maar in een be-
kende terminologie te blijven — zijn
grootmoeder. Een ander zwaait het
met een ruk op zijn rug. Een derde
weet heelemaal niet hoe hij het aan
moet pakken. En dan terug naar de
kamers. Het uitpakken begint. Het is
werkelijk de moeite waard om de re-
actie van de verschillende bezitters
bij het uitpakken van het pakket te
zien. Het blijkt in de eerste plaats een
aantal hemden en onderbroeken te
bevatten. En niet van die onderbroe-
ken en hemden, die men in het dage-
lijksche leven gewend is te dragen,
ten minste te oordeelen naar de op-
en aanmerkingen die er worden ge-
maakt. En nu is het waar, de hemden
zijn een soort gewaden, die ergens op
de kuiten hangen, terwijl de onder-
broeken met een ingewikkeld samen-
stel van bandjes blijkt te moeten
worden vastgemaakt. Toch is er alles
voor dit ondergoed te zeggen, zooals
de opzichter, die bij het uitpakken
aanwezig is, de jongens weet duidelijk
te maken. Wanneer ze straks op het
werkobject bezig zullen zijn, waar de
wind venijnig koud waait, zullen zij
den hemel en de Intendance van den
Arbeidsdienst danken, voor die onder-
broeken. Na veel vijven en zessen is
ook dit chapiter achter den rug.
En dan — het moet hun wel-
haast als muziek in de ooren klinken
— wordt het bekende „Ik ben bij den

(Foto's F..F. van der Werf)

Dit verblijf is voor hen een belevenis
van den eersten rang.

Er zijn echter -- het zou onjuist
zijn dat niet toe te geven — die nog
even moeten wennen aan de vreemde
omgeving. Zoo is er een arbeidsman
die zachtjes tegen zijn onderbuurman
zegt:

„Nou, maar ik heb vandaag naar
huis geschreven. Ik heb ze gezegd dat
ze me direct moeten schrijven, wan-
neer de oorlog afgeloopen is, want
dan ga ik als de gesmeerde bliksem
naar huis."

Gezien de sfeer, die er reeds dien
eersten avond aanwezig was, meenen
we de conclusie te mogen trekke'n, dat
de schrijver wel heel anders zal pra-
ten, wanneer hij enkele weken in den
N.A.D. vertoeft.

Na vele gesprekken, na vele gedach-
ten en ook na veel gemorrei aan stroo-
zakken en nachthemden, daalt einde-
lijk de rust over de barakken. Een
miezerige regen klettert tegen de rui-
ten, en het monotone geluid ervan
drijft ook de laatsten die maar niet in
slaap kunnen komen, in de armen van
Morpheus.

Omdat het gisteravond laat is ge-
worden, klinkt de reveille den volgen-
den morgen om acht uur, een uur
later dan gewoonlijk. In de centraal
verwarmde waschbarak moeten de jon-
gens zich wasschen. Ook dit reini-
gingsproces blijkt voor sommigen weer
eenige moeilijkheden op te leveren.
De een kan zichzelf niet op den rug
wasschen, een tweede weet niet, hoe
hij zich onder de kraan af moet spoe-
len. Wederzijdsche hulp blijkt ook hier
weer de moeilijkheden uit den weg te
ruimen. Onbewust groeit hier de eer-
ste kameraadschap. Daarna ontbijten,
en dan het evenement van vandaag...

het uitreiken van de groene kleeding.
Hier komt, voor de laatste maal in
het kamp, de individualistische nei-
ging tot uiting. De één vindt het al
lang best, wanneer hij maar een jas
en een broek heeft, de ander wil klee-
ding hebben, die hem als aangemeten
zit. De foerier dreigt ten slotte zijn
geduld te zullen verliezen. De handen
in de haren roept hij vertwijfeld uit
tegen een bijzonder lastig heer, wiens
jas nu eens te kort, dan weer te wijd
is: „Kerel, de commandant zelf ziet
er niet eens zoo netjes uit als jij!"

En dan volgt de eerste maaltijd,
waaraan allen in groen gekleed zijn.
Niet alleen innerlijk, maar ook uiter-
lijk komt nu de band tot uitdrukking,
die er tusschen deze jongens bestaat.

Vanmiddag zal de dokter komen,
voor een tweede keuring, en dan zal
met den dienst een begin kunnen
worden gemaakt. De eerste vier we-
ken blijven de mannen in het kamp
en hebben geen „bewegingsvrijheid",
behalve op Zondag, wanneer kerkbe-
zoek onvoorwaardelijk is toegestaan.
Na 14 dagen, na de uitreiking van de
exercitieschoppen en na het leeren
van de noodzakelijke dingen, begint
het werk op het werkobject.

Want de Arbeidsdienst verricht nut-
tig werk. Het is geen werkverschaf-
fingsorganisatie. Verre van dat! Even-
min is het een middel ter bestrijding
van de werkloosheid. Om te voorko-
men, dat in het latere leven de wer-
kers met het hoofd, zullen neerzien op
de werkers van de hand, om klassen-
waan uit te bannen, om een werke-
lijk kameraadschappelijken geest en
wederzijdsch begrip voor eikaars werk
te krijgen, daartoe dienen deze vijf
maanden in den N.A.D. De futloozen
en slappelingen zullen er als kerels
uitkomen! Als waardige leden van de
gemeenschap zullen zij na hun dienst-
tijd in het gewone leven terugkeeren.
Het wederzijdsch waardeeren van el-
kaars werkzaamheden kan nergens
beter geschieden dan op een werk-
object, waar de mannen eikaars ar-
beidskracht leeren opmerken, waar zij
samen moeten werken, en elkaar moe-
ten bijstaan. Het werkobject van het
kamp Jan van Brakel bestond uit een
uitgestrekt terrein waarop heide
groeide, en dat geen enkele waarde
had voor de volksgemeenschap. Lang-
zaam maar zeker wordt dit terrein
bewerkt, onder toezicht van deskun-
digen, zoodat er bouwland ontstaat.
Den afgeloopen zomer namen vele ar-
beidsmannen bovendien deel aan het
aardappelrooien, voor welk werk niet
voldoende arbeidskrachten aanwezig
waren. Zij hebben toen bijgedragen
tot versteviging van de voedselpositie
van Nederland. Een door den Com-
mandant van de Nederlandsche Ar-
beidsdienst persoonlijk onderteekende
oorkonde in het kamp „Jan van Bra-
kel" maakt melding van het feit, dat
de arbeidsmannen van dat kamp de
afgeloopen zomer 1.012.387 kg. aard-
appelen rooiden.

Naast het handwerk worden ook
geschiedenis, heemkunde, aardrijks-
kunde én vorming onderwezen, ter-
wijl er voldoende vrije tijd overblijft
voor persoonlijke genoegens van de
arbeidsmannen. Hiervan getuigt de
versiering en inrichting van de eet-
zalen en barakken.

Zoo brengen Nederlandsche jongens
vijf en een halve maand door in een
kamp van de Nederlandsche Arbeids-
dienst. Het leven zal er niet altijd
even gemakkelijk zijn, maar wanneer
de arbeidsmannen hun lied zingen,
dan doen zij dat met volle overtuiging.
Het is niet zoo maar een lied, maar
hun lied:

Een roepstem schalt door Nederland:
„De arbeid maakt gezond!
Bewerkt den bodem met uw hand,
Hebt eerbied voor den grond!

De N.A.D. is steeds pa.aat
En laat zich immer zien.
Zooals dat aangegeven staat
In zijn devies: „lek Dien!"

'



De glasstaafjes worden op maat ge-
sneden.

Hoe lampen groeien
In de Centrales wentelen de reus-

achtige wielen, dynamo's snorren en
door een fijn vertakt net van draden
en kabels als de zenuwen van een
groot organisme, jagen de duizenden
en tienduizenden volts aan energie,
die de stad geven, waaraan de mensen,
ook in dezen tijd van verduistering,
nadat de zon is ondergegaan, nog
immer behoefte heeft: licht.

Binnen den beschuttenden dunnen
wand van de gloeilamp wordt dat
woord tot daad. Het schijnt getemperd
op de straten, spiegelt bij nacht en
ontij in het natte asphalt van de ver-
keerswegen en wijst den weg aan wie
In den nimmer rustenden stroom van
bet verkeer is opgenomen.

Licht — wie licht zegt, denkt als
twintigste-eeuwer onmiddellijk aan de
gloeilamp. Het oogenschijnlijk zoo
simpele apparaat, het glazen huisje
met zijn stralende, gloeiende, fluores-
ceerende, zijn hel wit. bleek geel of
zacht rood schemerende hart — £\
naar gelang de diensten, die we er van
verlangen.

Eeuwen zijn voorbijgegaan sinds de
mensen van de brandende huisfakkel,
de rockende olielamp en de suizende
gasvlam tot dit wonder van licht is
gekomen. Thans .verlaten duizenden
en duizenden glimmende glazen huis-
jes dagelijks de fabrieken om in huis
de geheimzinnigste aller krachten -
den electrischen stroom — om te zet-

De „teller" op de insmeltmachine.

ten in licht. In huis, maar ook op
straat. Getemperd licht, dat de duis-
ternis dragelijk maakt.

Door hoeveel handen is dat kleine
glazen huisje, deze teere wand, die het
lichtend hart omvat houdt, echter niet
gegaan, alvorens de gloeilamp in de
fitting gedraaid kon worden? Wat kan
de belangstellende leek beter doen dan
eens het groeiproces van de gloeilamp
van stap tot stap te volgen om een
tipje van den geheimzinnigen sluier
op te lichten, dien de gloeilamp voor
hem omhult.

Kik fruis —. ook het glazen huisje,
dat de gloeilamp is —• heeft zijn fun-
dament, en daarom is het eerste, wat
nijvere vrouwenhanden in de gloei-
lampenfabriek doen, dan ook zorgen
voor een „grondslag", waarop dit gla-
zen huisje kan worden gebouwd. Lange
glazen buizen vormen hiertoe het
materiaal.

Door middel van een metalen schijf,
die als glassnijder dient, worden de
glazen staven in kleinere stukken
verdeeld, als het ware afgezaagd.
Hiermee nu is de basis verkregen,
waarop wordt verder gebouwd, want
de kleine glazen buis, die thans ver-
kregen is. is de zoogenaamde „teller",
waaromheen zich de onderdeden van
d1? lamp groepeeren

Het zijn wederom geoefende meis-
jeshanden, die met behulp van een
tweetal gasvlammen, die het glazen
buisje doen smelten, en een vormijzer,
een trompetvormige uitstulptng aan-
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Teller en ballon tol een geheel vereenigd.

brengen. Als het zoover is, beland het
glazen staafje, dat nu „teller" heet.
bij de „insmeltmachine".

Het meisje, dat de „insmeltmachine"
beheert, heeft dan ook nog een appel-
tje met den „teller'" te schillen. In de
eerste plaats zorgt ze met behulp van
haar ingenieuze apparaat er voor. dat
in den glazen teller de aansluitdraden
worden ingesmolten, waardoor later
de stroomen naar het eigenlijke licht-
gevende element — de spiraal — zul-
len gaan Bij dit insmelten wordt met
behulp van gasvlammen de achter-
zijde van den teller dichtgeknepen.
Dit is echter nog niet alles. Het in-
smeltapparaat heeft een vooruitzien-
den blik en zorgt er voor, dat in den
teller een glazen buisje wordt aange-
bracht, waardoor, als het zoo ver is,
de lucht uit de lamp kan worden ge-
zogen om plaats te maken voor neon-
ga's.

Als het zoo ver is, gaat de teller
De spiraalvorm wordt gecorrigeerd.

(Foto's Fellinga)

E L K B E D R I J F E E N GOED V E R B L I J F

Zoo kan het

.(Foto's Arbeia-archief)

Bij een export-slachterij hier te
lande werd ongeveer een jaar gele-
den een toestand aangetroffen zoo-
als de eerste toto weergeeft. In dit
roovershol moesten de menschen
verolijven. Door den bedrijfsvoerder
en socialen voorman werd het plan
opgevat om hierin verbetering te
brengen. Men stelde zich in verbin-
ding met de Afdeeling Schoonheid
van den Arbeid van Het Nederland-
sche Arbeidsfront, welke advies uit-
bracht omtrent de beste materialen,
de inrichting van de beschikbare
ruimte, enz. Er werd een teekening
gemaakt, volgens welke aanwijzing
men de benoodigde materialen ver-
zamelde. Bij Bouw- en Woningtoe-
zicht werd een bouwaanvraag inge-
diend voor een verbouwing beneden
f 500.— hetgqen verleend werd; daar-
na kon een begin met de werkzaam-
heden worden gemaakt. Het schaft-
lokaal werd met eenvoudige middelen
v,erbeterd, waarbij helaas verschillen-
de werkzaamheden, zooals het inzet-
ten van grootere ramen moest blijven
rusten wegens ^materiaalgebrek. ,De
ruimte werd grondig schoongemaakt,
het plafond bespiegeld, de wanden
geschilderd, over de bestaande tegel-
vloer een houtgraniet vloertje gelegd.

In het oude schaftlokaal hingen de
kleeren, die er een vaak walgelijken

stank verspreidden. In het nieuwe
schaftlokaal was dit onmogelijk,
daarom werd het aangrenzende dar-
men-waschlokaal ontruimd en als
wasch- en kleedlokaal ingericht. <"-ofe
hier werd grondig schoonmaak <je-
houden. Het plafond bespiegeld, de
wanden geschilderd en kleerenkastjes
aangebracht. Deze zijn samengesteld
van oud hout en een soort board-
plaat. Dat de waschzuü die in het
midden staat nog gekocht kon wor-
den, was een dankbaar meevallertje.

Tenslotte zij nog opgemerkt, dat de
werkers in hechte samenwerking met
den bedrijfsvoerder en socialen voor-
man mede de hand aan den ploeg
sloegen en thans dagelijks kunnen
ervaren, dat zij eigenlijk meer
mensch zijn dan voorheen.
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Linnpencontröle vindt plaats.

De lamp bevestigd aan den ring, voor
leegpompen en vullen met neon.

echter in andere handen over. Het
„puntlaschapparaat" lascht de meta-
len gloeispiraal op den teller vast,
waarna de spiraal, die tot dat oogen-
tolik uit een draad bestond, wordt
doorgeknipt en de vorm van de spiraal
wordt gecorrigeerd

Daarmee is de teller klaar en kan
de insmeltmachine het werk over-
nemen om den teller in den ballon
te bevestigen. De teller met spiraal
wordt in den bol ..ingesmolten", waar-
mee meteen de bel ende vorm van de
gloeilamp is ontstaan.

Het geheel verhuist thans naar de
pompkamer. Vele lampen worden
tegelijk aan een ringvormige glazen
buis — in de wandeling „de pomp" ge-
noemd — vastgesmolten. De koperen
draadjes van den teller worden „in
serie" geschakeld, d.w.z. onderling ver-
bonden. Als het zoo ver is, wordt de
lamp ongeveer luchtledig gezogen —

De zekering wordt aangebracht.

tel controle onder een spanning van
18000 volt gebracht, om vervolgens
geheel te worden leeggezogen.

ts dit gebeurd, dan wordt door een
waterstof-apparaat waterstof to de
lamp gebracht en de lamp opnieuw
onder een spanning van 18.000 volt
gebracht. In de lamp verbindt zich
het vuil, dat bij de vorige bewerkingen
de spiraal is gaan aankleven, met het
waterstof, dat na ongeveer tien minu-
ten uit de lamp wordt weggezogen.
Is de lamp nu dus absoluut lucht-
ledig, of zooals de vakman zegt „in
vacuüm" dan wordt kwikdamp tot dit
luchtledig toegelaten. Hiermee wordt
bereikt, dat de lampen, die verder nog
met neon gevuld worden, een gedempt
licht verspreiden en geschikt zijn voor
„verduisteringslarnpen" langs den
weg.

Is na het kwik ook nog het neongas
in de lamp gepompt, dan worden de
lampen van den glazen ring, waaraan
zij tot nog toe zaten, losgesmolten. De
lamp is thans van de buitenlucht af-
gesloten en kan branden. Het geheel
is echter nog niet gereed voor het
gebruik.

In de eerste plaats moet in iedere
lamp een weerstand worden aange-
bracht en tevens moet het bekende
koperen hoedje — technisch bekend
als sokkel, worden vastgehit op den
glazen ballon. De sokkelmachine zorgt,
dat deze kunstbewerking wederom met
behulp van een gasvlam tot stand
komt.

Hiermee is het werk dan echter vrij-

De kitmachine kit lamp en sokkel
aaneen.

wel ten einde, want als de koperen
stroomdraden van den „teller", die bij
alle voorgaande bewerkingen het con-
tact met de buitenwereld tot stand
zijn blijven brengen, aan den sokkel
zijn vastgesoldeerd — één aan den
top van het hoedje en één aan den
zijkant -- kan de proef op de som
worden genomen.

De lamp wordt doorgemeten om ver-
volgens te worden schoongemaakt en
naar de verzendafdeeling te worden
gezonden.

Duizenden .„tellers" en ballonnen,
duizenden sokkels en zekeringen zijn
het, die zoo dagelijks door vele meis-
jeshanden worden opgebouwd tot lam-
pen. De grondslag voor het licht wordt
zoodoende geboren, terwijl boven het
gezoem en het geklik van de machines
de radio voor opwekkende muziek
zorgt, die den arbeid stimuleert en
de eentonigheid breekt.

Lampen worden geboren, broze
levens binnen een broos muurtje van
glas. Overal waar licht moet zijn, gaan
ze heen — ook de verduisteringslam-
pen, met hun ingetogen licht, waaraan
meer dan ooit behoefte bestaat.

Na vele honderden branduren geeft
de lamp het op. Geen nood, een
nieuwen sokkel ingeschroefd, een
nieuwe spiraal gaat gloeien. Vele
nijvere handen zorgen, dat de stroom
van steeds weer nieuwe lampen niet
stokt.

Gloeilampenfabricage vormt een
onmisbaren factor in de twintigste-
eeuwsche volkshuishouding.

I N D E N

DIESEL
„Dag, hoor, — groeten aan moe,

hoor!" klinkt een schelle, maar har-
telijke vrouwenstem op het perron,
gevolgd door het geluid van een paar
dikke klapzoenen. Dan klauteren
twee kleine meisjes van een jaar of
acht, kennelijk tweelingen, het mid-
denbalcon op en — nadat één van
haar eerst met beide handjes Zorg-
vuldig de tussehendeur achter haar
en haar zusje gesloten heeft — gaan
ze tegenover me zitten. Het Is nog
vroeg — pas over twintig minuten
zal de Diesel het Utrechtsche sta-
tion verlaten; de wagens zijn dan
ook nog vrijwel leeg.

Terwijl se de beentjes heen en weer
laten bungelen — daarbij er wel op
lettend, dat zij mij niet schoppen —
babbelt het stel druk-fluisterend met
elkaar, Af en toe vang Ik brokstuk-
ken op van het gesprek, waaruit mij
blijkt, dat ze een paar fijne dagen
bij een tante hebben doorgebracht.
In een groote tasch die tusschen hen
in staat, bevinden zich zeker de toi-
letartikelen en ook wat mondvoor-
raad voor de reis, want al gauw wik-
kelen ze een paar dunne boterham-
metjes uit een groezelig papiertje en
Oaan zitten knabbelen.

Ik bekijk de kinderen eens wat
nauwkeuriger en een rilling gaat door
me heen als mij de kapotte schoen-
tjes en de vele malen gestopte kous-
jes opvallen. Buiten daalt al sinds
uren de regen in stroomen neer en
het kan niet anders, of de tweeling
moet drijfnatte en steenkoude voet-
jes hebben, Gelukkig maar dat het
in den trein lekker warm is — hier
zitten ze tenminste behaaglijk en
droog Maar de kinderen zelf schij-
nen geen hinder te ondervinden van
hun natte voeten — ze hebben er
met geen enkel woord over gerept
of ook maar naar hun schoentjes ge-
keken. Maar daar zijn het kinderen
voor — en ze keuvelen en peuzelen
genoeglijk verder... Ook de overige
kleertjes zijn echter schamel en dun;
de meisjes moeten afkomstig zijn uit
een arm, heel arm gezin. Zoo goed
en zoo kwaad als het ging heeft een
zorgzame moeder er nog aan versteld
wat er aan versteld kon worden,
maar eigenlijk is de kleeding versle-
ten te noemen.

En ik — ik zie dit aan en kan, als
mensch van het Arbeidsfront, niets
doen... Peinzend wend ik m'n oogen
af en kijk uit het venster.

Het is oorlog — overal om ons
heen bemerken we den fnuikenden
invloed van den totalen wereldoor-
log. Géén geborgenheid in eigen volk
kan nu worden doorgevoerd; géén
focialisme van de daad is bij
machte reeds thans het geheele volk
te omvatten. Want nóg woedt tte

oorlog om dit socialisme tot tastbare
werkelijkheid te kunnen maken.
Maar alle ellende en armoede die nu
geleden worden en alle offers die nu
worden gebracht, zullen in het niet
verzinken bij den peilloozen nood en
jammer die zouden ontstaan als deze
worsteling om een nieuwe sociale
orde verloren zou worden! Wat wij
in dezen tijd slechts kunnen en
moéten doen is hardnekkig, onver-
moeibaar en met in het hart een
diep geloof aan onze overwinning, te
arbeiden aan de fundamenten waar-
op wij straks ons nieuwe, sterke ge-
bouw zullen optrekken — een ge-
bouw, waarin voor ieder het licht
zal schijnen, — waarin geen uitstoo-
ting uit den arbeid zal worden ge-
duld en waarin niemand meer hon-
ger of koude zal behoeven te ken-
nen.

M'n blik dwaalt weer naar de
tweeling tegenover mij. Ze zijn nog
zoo jong, deze kleine meisjes En het
doet me opeens goed te wéten, dat
deze kinderen nog een heel leven
vóór zich hebben en dat zij zullen
opgroeien in een rechtvaardiger
maatschappij dan wij, ouderen. Voor
deze Germaansche jeugd strijdt de
Duitsche soldaat, — voor deze jeugd
staan reeds sinds eenige jaren tien-
duizenden Nederlanders, aan alle
fronten of — hier in ons land —
met het geweer bij de voet. Geen
Bolsjewistische machthebbers zullen,
zooals in Italië — met behulp van
Engelsch-Amerikaansche handlan-

gers — hier de kans krijgen om kin-
derroof toe te passen en wagonla-
dingen vol Neerlands bloeiende jeugd
naar de Sowjet-Vnie over te brengen.

De Diesel is intusschen al flink
volgeloopen. Onophoudelijk gaat de
schuifdeur open om nieuwe reizigers
binnen te laten.

Opeens springt de tweeling op —
haastig. En, terwijl ze de groote tasch
achter zich aansleepen. verdivijnen
ze naar het balcon. Bij de tussehen-
deur hoor ik het eene kind nog
tegen het andere zeggen: „Moeder
zei dat we op moesten staan als er
plaats te weinig was." Dan sluiten
ze weer even zorgvuldig de deur
achter zich als toen ze binnenstap-
ten, en maken een oude heer en dame
dankbaar gebruik van de beleefdheid
der twee kleine meisjes.

Ik heb de „beleefdheid" van een
goédgekleede jeugd in de volle trei-
nen wel eens meegemaakt... — en
die schreide ten hemel! Alsof opvoe-
ding en innerlijke beschaving een
kwestie zouden zijn van „geld" en
„goede scholen"! Geef ons dan maar
de jeugd uit de gezinnen, waaruit
ook deze tweeling afkomstig is. Waar-
lijk, dié jeugd bestaat — die jeugd
leeft!

En opeens schieten mij de woor-
den te binnen van Arbeidsfrontleider
Woudenberg, die ik eens rin een ge-
sprek hoorde zeggen: „Niets ter
wereld zal ons kunnen afhouden te
strijden voor den Nederlandschen
arbeider en zijn gezin." HiBo.



,.Nieuwjaarsrevue veel plezier"
met als medewerkenden: Andró Carrell;
Pot en Lood; Bob ISIeyenberg; de Nel-
sons; de Annebelies; Anny Francls en
Capi; Fantasio en een groot orkest oJ.v.
Jack der Kinderen. Algeheele leiding:
Bob Bleyenberg

Toegangsprijs 70.80 voor leden van
het N.A.P. en /1.10 voor nlet-leden.
Aanvang der voorstellingen balt acht
des avonds

Leeuwarden: Vrijdag 21 en Zaterdag
22 Jan. Harmonie.

Amsterdam: Zondag 23 en Dinsdag 25
Jan Bellevue (Ing. Leidschekade).

Bussum: Maandag 24 Jan Concordla.
Hilversum: Woensdag 26 Jan. Gooi-

land.
Haarlem: Donderdag 27 Jan. Scnouw-

burg.
Den Haag: Vrijdag 26 Jan. Geb. voor

Kunsten en Wetenschappen.
Lelden: Zaterdag 29 Jan Stadsge-

hooreaal.
Delft: Zondag 30 Jan. Stads Doelen.
Rotterdam: Maandag 31 Jan. Odeon.
Dordrecht: Dinsdag l Febr. Kunst-

min.
Breda: Woensdag 2 en Dond. 3 Febr.

Concordla.
utrecht: Vrijdag 4 Febr. TrvolL

Groot Variété-programma
met WHly Hu hert. luchtsensatie: De
CorelH's, antlpodisten; De Pioo's, accor-
deon-virtuozen; rri-iiman-Trio. salon-
acrobaten; ne Itybarto's, evenwichts-
kunst op een staaldraad; Miekels en
Mickels, vroolijke cascadeurs; De Fla-
mingo's, zangduo; Rlnaldo en partner,
xylophonisten e.a Groot orkest o.l.v.
Bert KIn/erna.

toegangsprijs 1 0.80 voor N.A.F -leden
en ƒ 1.1O voor nlet-leden Aanvang der
voorstellingen balt acht des avonds.

Heerlen:. Dinsdag l Febr. Stads-
schouwburg.

Maastricht: Woensdag 2 Febr. Stads-
schouwburg.

Venlo: Dond. 3 Febr. De Prins.
Nijmegen, Vrijdag 4 Febr. Conc Geb.

De Vereenlgmg.
Helmond: Zaterdag 5 Febr. Zaal

Sobriëtas.
Den Bosch: Maandag 7 Febr Casino.
Tilburg: Dinsdag 8 en Woensdag

9 Febr. Stadsschouwburg.

Bonte avonden
met Rudi West, Hoibnrns Trio, Üe
Pieo's. Flip en Flap l)e Flamingo's en
vele anderen Groot orkest o.l.v. Bert
Klazema.

Toegangsprijs /08O voor leden en
ƒ 1.10 voor nlet-leden.

Aanvang der voorstellingen hajf acht
des avonds.

Amersfoort: Zondag 30 Jan. De ValK.
Bergen op Zoom: Vrijdag 21 Jan..

Korenbeurs.
Schiedam: Zaterdag 22 Jan.. Musis

Sacrum.
Rotterdam: Zondag 23 Jan.. Aula

H.B.S., Afrikanerplein, aanvang 2 uur.
Utrecht: Maandag 24 Jan., rivoll.
Zaandam: Dinsdag 25 Jan.. Ons Huls.
Beverwijk: Woensdag 26 Jan.. Keune-

mer-Theater
Alkmaar: Donderdag 27 Jan.. Har-

monie.
Hoorn: Vrijdag Ï8 Jan Parkzaal.
Baarn: Zaterüag 29 Jan., Musla

Sacrum.
Amersfoort: Zondag 30 Jan. De Vf-lk.

Tooneelvoorstellingen
„Westerman & Zoon"

Een tooneelspel In 3 bedrijven door
Cnristien van Bommel—Kouw en Henk
Bakker: opgevoerd door het Noordhol-
landsch Tooneei. Toegangsprijs 50 cent
voor leden en 70 cent voor nlet-leden.
Aanvang der voorstellingen 7.30 uur
n.m.

(Provincie Gelderland):
Dieren: Vrijdag 21 Jan., Hotel de

Sluis.
Aalten: Zaterdag 22 Jan., Irene.
Doesburg: Zondag 23 Jan. B.K.

Bondsgetrouw.
f leerde: Maandag 24 Jan.. Zaal Koet-

sier.
Barneveld: Dinsdag 25 Jan.. Concert-

gebouw.
Lochem: Woensdag 26 Jan. Schouw-

burg.
Culemborg: Dond. 27 Jan.. Luxor.
Zal t hommel : Vrijdag 28 Jan., Nuts-

gebouw

(Provincie Utrecnt):
Vinkeveen: Zaterdag 29 Jan., zaal

Vulperhorst.
Woudenberg: Zondag 30 Jan. Har-

monie
Wijk bij Duurstede: Maandag 31 Jan.,

Bondsgebouw
Leersum: Dinsdag l Febr. Zaal Van

Soest.
Khenen: Woensdag 2 Febr. Centrum.
Veenendaal: Dond. 3 Febr. Luxor-

Theater.

Bonte Radioavond te Assen
OD Dinsdag l Febr. 1944 m het Con-
ccrthiils.

Nadere bijzonderheden In het volgend
nummer van ..Arbeid".

Voorziet D reeds thans van kaarten a
/l . -— voor NAF-leden en / 1.40 voor
nlet-leden. Aanvang der voorstelling
7 uur n.m. precies!

Operavoorstelling
„Butterfly"

Utrecht: Dinsdag 25 Jan. Stads-
schouwburg

Arnhem: Woensdag 26 Jan . Stads-
schouwburg

Aanvang oer voorstellingen 7 UUT.
Deze voorstellingen worden georgani-

seerd in samenwerking met net
D.A.F N S Gemelnschaft Kraft duren
Preude.

Nadere inlichtingen en kaarten oij d«
plaatselijke N.A.F-kantoren.

Kinderen beneden den leeftijd
van l i laar. hebbon — nok onder
geleide — volgens rtp nieuwe be-
palingen tot bovenstaande voor-
stellingen geen toegang.

Filmvoorstellingen
Fraulein Doktor

(Unser Fraulein Doktor)
met Jenny .lugo en Albert Matterstock.

Toegang alle leeftijden.
Toegangsprijs 30 cent voor leden en

45 cent voor nlet-leden Aan vans der
voorstellingen halt acht 's avonds

(Provincie Gelderland):
Maurik: Dinsdag l Pebr. Zaal Van

Toorn.
Heeremvanrden: Woensdag 2 Pebr.

Zaai van Café ..Dorpzicht".
TIel: Dond. 3 Febr Luxor-Theater.
Terborg: Vrijdag 4 Febr, Conc.zaal

De Poort.
Aalten: Zat. 5 Febr. Zaaf Irene.
Gorssel: Zondag 6 Febr. Concordia.

Circusvoorstelling
te Amsterdam

Vóór de leden van Het Nederlandsche
Arbeidsfront zal op Maandag 31 Januari
a.s. in Theater Carré een Circusvoorstel-

ling door net circus Mikkenie Strass-
burger worden gegeven, waar het ?e-
heele programma in zal worden ver-
toond. Kaarten a ƒ0.75 en i 1.25 iijn
verkrijgbaar bij de N.A.F.-boiten en
vanaf 24 Januari a.s., des morgen 10
uur bij het V. en A.-Inl -nuisje op net
Leidscheplein en het Prov. N.A.F.-
Bureau, Prins Hendrikkade 49.

•-

Zondag 23 Januari 1944:

Rotterdam: Arena-Theater met de
film SCUOONPAPA KNAPT HET OP
(Melne Tochter lebt In Wlen), met Hans
Moser (18 laar).

Den Haag: Odeon-Theater met aa
film DE RECHTSZAAK DIJ. UK [CD U A.
(Der Pall Deruga). met Wïliy Blrgel.
Geraldine Katt (18 Jaar).

Zondag 30 Januari 1944:

Rotterdam: Collosseum-Theater met
de film DAT WAT JE NIET BENT (In-
kognlto). met Gustav Fröhlich (alle
leeftijden).

Rotterdam: Arena-Theater met aa
film FRAK IM STROM tFrau lm Stroui).
met Attlla Hörbiger en Hertha Feller
(18 jaar).

Den Haag: Asta-Theater met de film
AMOR DOET IN KOUSEN (Welsser
Flieder), met Hannelore Schrofcn en
Hans Holt (18 jaar).

Toegangsprijs 4O et. p.p. Aanvang
10.15 uur vjn

Voor alle voorstellingen zijn
kaarten verkrijgbaar bU de be-
kende adressen, de plaatselijke
N.A.F.-kantnren. de Sociale Voor-
mannen en N.A.F.-boden, als-
mede aan de zaal

Zwemwedstrijden te Arnhem
op Zondag 23 Januari 1944 In net
Sportfondsenuad. Boekhorsterstraat.
Aanvang 14.00 uur.

De deelname kan geschieden aan de
volgende nummers:

25 en 60 m vrije slag en schoolslag.
25 en 50 m. rugslag.
5 x 50 m estafette voor bedrij ven.

Inschrijlgela: pi.na. 20 cent p. p.
voot den vrijen slag, schoolslag en rug-
slag Voor de estafette bedraagt het
75 cent per deelnemende ploeg

Bezoekers: Kinderen t/m 13 Jaar
15 cent; personen Doven 13 jaar 25
cent

Nadere inlichtingen, alsmede aanmel-
dingen bij de medewerkers in het
zwembad op den oefenavond en Plaat-
selijke Kantoren van Het Nederlanüscüe
Arbeidsfront.

Afzwemfeest te Amsterdam
Op Zondag 23 Januari 1!HJ in aet

Bporttonasenbad-West. Corn. Uirisz-
straat. Aanvang 14.30 uur

Nadere Inlichtingen, alsmede aanmel-
dingen bij de medewerkers op de oefen-
avonden en Prov. N.A.F.-Bureau Prins
Hendrikkade 49, alsmede Vreugde en
Arbeid-Inl.-bureau o. h. Leidscheplein,

RECTIFICATIE
In afwijking van vorige mededeelin-

gen kunnen nadere Inlichtingen om-
trent verzekering tegen sportongevallen
worden bekomen bij de Provinciale
Bureaux en de plaatselijke kantoren van
net N.A.F.

Kunstijsbaan te Amsterdam
in de Apollohal

Leden van Het Nederlandserie Ar-
beldslront betalen op vertoon van lid-
maat schaps boe k je slechts 25 cent op

Zaterdag- en Zondagavond: op alle
overige avonden 45 cent.

Wij maken er nog op attent, dat op
Zaterdag- en Zondagavond het rijden
op Friesche schaatsen is toegestaan.

Sportfilm
Rotterdam. Op 2 Februari a.g. zullen te

Rotterdam m het Scnouwburgzaaltje in
de Jagthuisstraat enkele zeer interes-
sante sportfüms worden vertoond. Aan-
vang des avonds nalt acht. De toegangs-
prijs bedraagt slechts 10, cent per per-
soon. Sportliefhebbers, houdt dezen
Woensdagavond vrij. U zult er geen spijt
van hebben! Kaarten bij Heemraadssm-
gel 163 te Rotterdam en. indien voor-
radig, 's avonds aan de zaal.

Kxcursies naai hei Koloniaal Insti-
tuut te Amsterdam, Er bestaat alsnog
de mogelijkheid deel te nemen aan de
nov; plaats vindende excursies naar net
Koloniaal Instituut. Dit betreft de nog
resteerenae data, 23 en 30 Januari,
van een serie van totaal 4 excursies.
De kosten bedragen in dit geval 15 cent
p p per excursie

Aanmeldingen olj net Vreugde en
Arbeid-Inl.-huisje o. h. Leidscheplein eu
Prins Hendrikkade 49

Belangrijk voor de prijswinnaars van
de IIUI8VLIJTXENTOONSTELLING TK
GRONINGEN,

Op Zaterdag 22 Januari a.s. zal in de
bovenzaal van Café De Pool op de
Groote Markt te Groningen de prijsuit-
reiking plaatsvinden voor diegenen, die
op de iaatstgenouden tentoonstelling
voor een prijs m aanmerking mochten
komen. Alle prijswinnaars zullen per-
soonlijk een uitnoodiging ontvangen.
Mocht echter één hunner door omstan-
digheden verhinderd zijn dan gelieve O
deze mededeeling als uitnoodiging te
beschouwen en U voor de goede orde
even in verbinding te stellen met het
Provinciaal Bureau, Westerkade 10, Gro-
ningen.

V A C A N T l

Bonte middag
Op Zaterdag 29 Januari zal er vanuit

de provincie Noord-Holland een uit-
stapje worden georganiseerd naar Hil-
versum, alwaar men des middags de
Bmite Middag van den Nederlandschen
Omroep Kan medemaken. De prijs be-
draagt incluslel tremkosten vanaf Am-
sterdam 11.25 p. p. Aanm en nadere
inl. bij iet Prov. Bureau en de PI. Kan-
toren van Het Nederlandsche Arbeids-
front.

SPAAR VOOR UW VACANTIE!

Niet alleen bovenstaande kleine uit-
stapjes zijn mogelijk met de afdeeling
Reizen en Vacautie van de Gemeen-
schap „Vreugde en Arbeid". Deze afdee-
llng geeft ook gaarne adviezen, hoe gij
Uw zomervacantle op de meest juiste
wijze kunt doorbrengen Thans — nu
buitenlandsche reizen onmogelijk zijn —
zijn hier toch vele uitstapjes samenge-
steld, die het voordeel bieden, thans eigen
land en volk goed te leeren kennen Het
is ecnter niet voor ieder mogelijk, direct
een bedrag ter beschikking te heböen
om zulk een uitstapje mede te maken
of eenigen tijd naar een Vacantie-Oord
van „Vreugde en Arbeid" te gaan. Daar-
om heeft „Vreugde en Arbeid" een
spaarsysteem in het leven geroepen,
waarbij leder in da gelegenheid gesteld
wordt, hetzij in bedrijfsverband, hetzij
Individueel te gaan sparen. Hiervoor
worden zegels ft 26 cent per stuk ter
beschikking gesteld, die met een spaar-
kaart verkrijgbaar zijn bij de kantoren
van Het Nederlandsche Arbeidsfront, dl6
O hieromtrent ook gaarne nader zullen
Inlichten,



WERKERS
vanoinentuci

Op de smalle perrons onder de
hooge stations-overkapping, is haas-
tig geren van gaande en komende
reizigers. In den tunaelmond met
het bordje „uitgang" klitten ze sa-
men tot 'n compacte massa welke
langzaam doch onweerstaanbaar
wegzakt in den gapenden muil van
een monstergroote worstmachine.

Verderop is nog zoo'n installatie.
Deze werkt in omgekeerde richting,
en perst de substantie naar boven,
waar ze verbrokkelt, verrafelt en op-
nieuw saamplakt voor de balcondeu-
ren van den gereedstaanden trein.

Worstmachines kennen geen stand-
verschil. Ze malen weg wat er voor
komt. Eerste, tweede en derde klas
tunnels zijn nog niet uitgevonden.
Wie het perron wil bereiken, gaat den
weg van alle reizigers Men kan dit
betreuren dan wel toejuichen... het
Is nu eenmaal niet anders.

En daarom is het verkeerd gezien
van Mevrouw de Douairière Van
Mispen tot Grootenbroek, geb. Rijk,
om zich geërgerd te toonen wanneer
ze, — per ongeluk verzeild tusschen
'n kluwen grondwerkers —. ongewild
de steenen trap wordt opgedragen.
Wie zich heden ten dage in de den-
derende drukte van het verkeer
waagt, doet dat met alle risico's
daaraan verbonden. Ook dat is nu
eenmaal niet anders.

Mevrouw de Douairière v. M. t. O.
geb. R. had ook thuis kunnen blij-
ven. In dat geval zou de samenleving
zelfs 'n ietsje gelukkiger zijn ge-
weest, doch Mevrouw met de vele
namen zelf ziet deze treinreis als
een deel van haar heilige roeping
•waaraan niet te ontkomen is.

Ze doet het voor haar Fifi. Er zijn
booze menschen in Den Haag die
meenen dat Fifi (die schat) teveel
Is op de wereld. Bij de berekening
van rantsoenen en bontoewijzingen
hebben ze die kleine lieveling finaal
over het hoofd gezien, en om deze
verregaande verwaarloozing eeniger-
mate te compenseereii, moet Me-
vrouw die vreeselij ke treinreis ma-
ken. Niet om de verharde harten der
bonnenregelaars te vermurwen, doch
om van een kennis van een werk-
ster van een kennis van een bevrien-
de relatie suiker-, bloem- en boter-
bonnen te koopen.

Kif i (die schat) is dolletjes op bo-
tergebak en borstplaat, en het is uit-
sluitend de schuld van die bonnen-
Kerels dat Mevrouw zich nu moet af-
geven met menschen van laag allooi;
menschen die, uit hoofde van hun
kinderrijkdom, beschikken over 'n
beduidend teveel aan bonnen, en van
Fifi's precairen toestand schandelijk
misbruik maken door genoemde bon-
nen voor zeer veel geld van de hand
te doen.

Een moeilijke reis, vindt Mevrouw
de Douairière Van Mispen tot Groo-
tenbroek, geb. Rijk. Moeilijk en ver-
nederend. Gelukkig bezit ze voldoen-
de middelen om zich, althans gedu-
rende de reis, een weinig van het
gewone volk te distancieeren. Haar
Ie klaskaartje waarborgt 'n rustig
zitje buiten het gedrang van 2e en
3e klasreizigers, en zij dankt in stilte
de Voorzienigheid dat het éénklassige
tram- en tunnelstelsel nog niet tot
in deze regionen is doorgedrongen.
Helaas, ook deze illusie is kort van
duur

Nauwelijks heeft ze, met de ner-
veus trillende Fifi onder den arm, op
de diep wegzakkende kussens plaats
genomen, of het éénklassige onheil
Staat reeds in de wijdgeopende
schuifdeur van het deftige comparti-
ment. Zware mannenstemmen grom-
men een groet; zware mannenlij ven
zitten zich neer naast- en tegenover
de vreeselijk onthutste Mevrouw de
Douairière Van M tot G geb R

trilt nerveuzer dan ooit. Dan

wringt en trappelt ze om weg te
komen uit de beklemming van Me-
vrouws bontbekleeden arm. Jankend
en keffend, met zielig vertoon van
vèr-ontbloote tandjes, neemt Fifi het
initiatief tot den aanval, om direct
in defensieve stelling terug te dein-
zen wanneer een der mannen een
dikbeëelte werkershand, met vingers
als worsten, kalmeerend uitstrekt
naar het schuimbekkende honde-
kopje.

„Kijk uit, Nelis!" waarschuwt een
ander. „Dat kreng bijt je zóó in de
jatte!"

„Mot ie de kans voor krijge!" zegt
Nelis, „astie z'n gaiinef niet houdt,
knijp ik 'm z'n kop in mekaar!"

Mevrouw en Fifi trillen om het
hardst. Ze trillen samen en in ver-
eeniging. Wat 'n gezelschap... wat 'n
taal! Vree-se-lijk!

Fifi's stemgeluidje heeft even ver-
smoord gelegen in de holte van die
vreeselijk groote worstvingerhand, en
het hart der Douairière even zoo
lang stilgestaan bij de gedachte dat
het nietige kopje van haar lieveling
verbrijzeld zou worden als een leêge
mosselschelp onder een tjokkerend
karréwiel. Bleek van emotie brengt
ze haar ukkepukkie buiten het be-
reik der griezelige werkershanden. en
met een laatste poging om haar
zwaar geschokt overwicht te herstel-
len, stelt zij hoog en snijdend de
vraag: „Welke klasse is dit eigen-
lijk?"

Werkershanden graaien In gera-
felde buitenzakken, en delven stuk-
jes karton op... bruin karton...
plaatsbewijzen 3e klasse... En één
van die handen maakt een trage be-
weging in de richting van het raam.

„3e Klas, dame! Kunt u zien op de
ruit!

Kunt u zien op de ruit... och he-
meltje... ze hééft het gezien, voor ze
instapte... doch de beteekenis van
het plakbriefje is niet tot haar door-
gedrongen...

„Doene ze wel meer... weges de
drukte! Maar blijf uwes naar rustig
zitte! Of ter nou eentje meer of min-
der in de gang mot staan, maakt ook
al niet zoo veel uit!"

Blijft uwes maar rustig zitte. Nu
is het te laat om, zonder opzien te
verwekken, naar een niet-gedegra-
deerde Ie klas-afdeeling te verhui-
zen. Haar snijdende vraag, heeft niet
het beoogde effect gesorteerd, en ze
vreest dat een demonstratieve af-
tocht een onherstelbaren knak zal
toebrengen aan haar toch reeds zoo
wankele zelfverzekerdheid.

Daarom trekt ze zich terug in haar
allerlaatste verdedigingsstelling door
met half gesloten oogen weg te zak-
ken in het hoekje naast het raam, ais
duidelijk bewijs dat er verder van
eenig contact tusschen haar en de
grondwerkers geen sprake kan zijn.

Niettemin luistert ze gespannen
naar hetgeen daar tegenover haar
besproken wordt. Vreeselijk zooals die
menschen de intiemste familiegehei-
men uitwisselen... en met de narig-
heid van anderen te koop loopen.

„Waar zou Driekus uJthange? 'k
Heb em gemist vandaag!"

Het duurt lang voor de ander ant-
woord geeft. Peinzend kijkt hij naar
buiten waar de diepgesneden slooten
een voor een wegzwaaien gelijk de
spaken van een monstergroot wiel
dat om- en om wen tel t, langzaam
doch onveranderlijk als het Noodlot
zelve...

„Driekus is thuisgebleve om op de
• koters te passé...! Z'n wijf zit in de

bajes...!"
O, vreeselijk... wat 'n taal spreken

die menschen
„In de bajes? Da's link! Vijf ko-

ters, en één in aanbouw... Je mot
maar lef hebbe...!'

De ander schudt bedachtzaam het

hoofd. „Daar hoef je geen lef voor
te hebbe! Daar zit je ongemerkt in!
't Begint met 't verpatse van 'n
snoepbonnetje, en as ze de smaak te
pakke hebbe, gaat de heele bonne-
doos d'r aan! Komme ze in de knoei
te zitte... Loope de kindere te brulle
van d'n honger... nou... dan ister al-
licht 'n buurvrouw die weet hoe ze
van twee overgeslage bonnetjes 'n
goeie suikerbon kanne make om
trusse licht en donker te verpatse...
Loopt altijd faliekant uit... en de
kindere benne de dupe...!"

„Die van mij is gelukkig wel wij-
zer. Laatst vertelt ze me dat er zoo'n
stukkie narigheid aan de deur ge-
weest is om bonne te koope. 't Leek
wel 'n gravin, vertelde ze. Bontman-
tel aan, en zoo'n klein pesthondje in
d'r mouw. 'n Akelige hoop kouwe
drukte, en of m'n wijf nog bonnetjes
over had van de kindere. Had ze
noodig om koekies te bakke voor dat

rotmormel van d'r! Daar mot Je toch
effe mee te doen hebbe!"

„En toen?"
„En toen? Ze heit dat kreng bij

d'r mollevelletje gepakt en de stoep
met d'r aangedweild. Reuzehoop keet
mee gehad. Peliesie d'r bij, en same
mee naar Meneertie. M'n wijf twee
uur in 't hok om af te koele, en Me-
vrouw de Gravin de doos in omdat
ze valsche bonne bij d'r had, en la-
ter met twee russe aan 'n armbandje
mee om thuis de kelder na te kijke!"

Mevrouw de Douairière Van Mis-
pen tot Grootenbroek, geb. Rijk, geeft
ook haar laatste stelling prijs Als
de trein aan het volgende station
knarsend tot stilstand komt, grijpt
ze tasch en Fifi, en met elk daarvan
onder 'n arm geklemd, rent ze haas-
tig het perron over om per gereed-
staande gelegenheid naar het punt
van uitgang terug te reizen.

De grondwerkers steken de koppen
bijeen. „Je had daar aardig beet,
Nelis! Zag je ze de beenen neme?"

„Jammer genog!" is het niet-ver-
wachte antwoord, ,,'k Had ze liever
meegenome om in te rulle tege Drie-
kus z'n wijf! Die heit meer te ver-
lette as dat geraamte daar! Affijn...
zand d'r over! Zaterdag legge we de
man 'n knaakie uit om Driekus z'n
verzuim te betale! Niemand op tege?
Afgesproke dan!" B B.

B O E K B E S P R E K I N G
P Siedel: „Gevleugelde Roofridders".

Vertaling: Chr. H. J Raad Uitgeverij
Westland. Amsterdam.

De Nederlandsche vogelliefhebber be-
schikt sinds jaren over een keurcollectie
van boeken, geschreven door Nederland-
sche en buitenlandsche vogelkundigen
van naam. Hij beschikt daarmee tevens
over een uitgelezen verzameling foto's op
het gebied van de vliegende dierenwereld,
die moeilijk voor verbetering vatbaar
nullen zijn

Zoo bezien is het de vraag, of aan de
vertaling van „Gevleugelde Roofridders"
behoefte bestond op dit oogenblik. Voor
wie zijn boekenkast graag vult met de
belevenissen va.n een schrijver, die nog
eens het thema speuren en opnamen
maken van- zijn kant uitwerkt, biedt
Siedel's werk zeker een paar aangename
uren.

Te betreuren valt, dat de vertaling niet
geheel feilloos is. Dat vogel-opnamen
„kieken" worden genoemd bezorgt een
rechtgeaard vogelfotograaf zeker een
rilling over den rug. Een kort geluld een
„afgehakt" geluid te noemen, is zeker
niet fraai. Ook werkt het verwarrend als
een wijfjes-arend steeds als „hij" wordt
aangeduid, terwijl het door elkaar ge-
bruiken van tegenwoordigen en verleden
tijd den stijl evenmin ten goede komt
Overigens, wie deze bezwaren — waar-
schijnlijk een gevolg van te gehaast ver-
talen — op den koop toeneemt, kan ook
in Siedel's werk een prikkel vinden.
waardoor de belangstelling voor vogels —
en dan in het bijzonder voor roofvogels
— levend blijft

H A Thies: „De Ijzeren Zeehond"
Vertaling: P H M. v. d Eerden. Uit-
geverij Westland. Amsterdam.

De weg van den uitvinder gaat niet
over rozen. Alvorens zijn uitvinding de
erkenning vindt waarop aanspraak ge-
maakt kan worden, moeten vaak bergen
van misverstand worden verzet en veel
leed worden geleden Dit alleen toe te
schrijven aan degenen, .bij wie de uit-
vinder gehoor tracht te vinden en Hulp
bi.) zijn werk. is niet in overeenstemming
met de werkelijkheid. De striid met rie
stof. de tegenslagen die de uitvindei
ondervindt alvorens zijn idee voldoende
is gerijpt, zijn evenzoovple barricaden
tusschen hem en de wereld.

..De IJzeren Zeehond' door Hans
Thies doet zien dat ook net leven vp^n
Wilhelm Bauer uit wiens primitieve
duikboot de moderne onderzeeër ü- ont-
staan, zijn zorgen en moeiten heeft se-
Kend. terwijl het bovendien een duidelijk
beeld eeeft van den striid welken de
uitvinder heeft moeten strilden alvorens
met de primitieve middelen die tei oe-
schikking stonden eeó nieuw tijdpers, vn
de scheepvaart kon worden ingeluid.

Christoph Schulz: ..Op dieren vangst in
Afr ika ' Vertaling: C \ H Leenen.
Uitgeverij Westland. Amsterdam.

Ohristopn Schuiz sina op dieren.iaent
ot oetei gezegd op diprenvangst. en wel
in Oost-Afrika. Dienovereenkomstig be-
le.etde hij dus de noodige spannende
avonturen

Op ondemouaeucie wijüe vertelt ny

dengenen, die op dergelijke avonturen
zijn gesteld, hiervan in zijn boek In het
voorbijgaan vindt hij dan tevens gelegen-
heid om duidelijk te maken, dat de moei-
lijkheden, die hij op zijn weg onder-
vindt, hem niet uitsluitend door leeuwen
en neushorens, olifanten en slangen
worden bereid.

Als Duitscher in Afrika heeft Schulz
moeilijkheden te overwinnen, die ten
nauwste samenhangen met de tegenstel-
lingen, die zich in Europa tusschen de
volkeren ontwikkelen In het bijzonder
is de tegenwerking van Eiigelsche zijde,
die zich ook in Afrika gevoelen laat. Een
belangrijk deel van het boek wordt dan
ook ingenomen door het relaas van deze
meer persoonlijke belevenissen

Dat de vertaler op blz. 54 spreekt over
zeeberen, kan bij den lezer die niet des-
kundig is. eenige verwarring wekken,
daar hier niet van een beer. doch van
een rob — een verwant van walrussen en
zeeleeuwen — sprake is.

Westland heeft Schulz' boek in de ver-
talng tot een goed verzorgde uitgave
weten te maken D. IETSWAART.

T I J D S C H R I F T E N
Dezer dagen verscheen het eerste num-

mer in het nieuwe jaar van het blad „Wer-
kend Volk". Zooals we langzamerhand al
van het blad gewend zijn, bevat het ook
ditmaal een reeks interessante artikelen.
In „Van verbandkist tot operatiezaal"
wordt een lans gebroken voor de bedrijfs-
arts. Een aardige reportage laat on? zien,
hoe er, ondanks het feit dat haringen met
meer verkocht worden, langs de straat
toch nog gegeten wordt. Daarnaast geven
artikelen over het Amerikaanse olie-impe-
rialisme, de sociale voorvrouw en een be-
schouwing over het Amsterdamse steden-
schoon het blad de reeds alom bekende
goede verzorging.

A Is de beslissing is gevallen
Hoe dichter de oorlog bij zijn beslis-

sende phase komt. des te krachtiger en
dringender wordt de vraag, welke /acto-
ren tenslotte de beslissing zullen bren-
gen en welke ideeën de wereld sullen
veroveren.

Zoo vragen velen zich a1. hoe de econo-
mische problemen dan opgelost sullen
worden Deze problemen en vragen wor-
den behandeld en beantwoordt in een uit-
voerig populair geschreven artikel in net
nieuwste nummer van het groote Euro-
peesche tijdschrift SIGNAAL (Nr 22>.

Van den overigen inhoud willen uw m
öe allereerste plaats het artikel. Nieuw
geioonnen land voor nieuwe existenties
noemen, dat aan de hand van fraaie
toto's de droüiiler/cniiQ van de Zuiderzee
onder de louvt neemt.

4 (s wil tenslotte nog wilzen op de re-
purtage van een bezoek aan een lesatciter
voor teekentilms, een vanête-sensatie;
een praatte over womnginnchting voor
laein-hehuifrien en een bezoek ia n a,e
kunsttentoonstelling te München aan
zijn wij nog niet volledig met de opsom-
ming van het vele ".n gevarieerde dat dit
nieuim nummer van SIGNAAL den lezers
weer biedt.



VROl J WEN
Orde en netheid scheppen schoonheid

Orde en netheid zijn veel geprezen
Hollandsche eigenschappen, die tot
zelfs ver over onze grenzen bekend
zijn. Wanneer men zich de Holland-
sche huisvrouw voorstelt, dan is het
als de altijd bezige, werkzame per-
soon, die het huis met bezemen keert,
die niet rust, voor alles om haar heen
in de puntjes is, voor alles geordend
is en glanst van properheid en
schoonheid.

En wanneer men zoo door lanen en
straten langs onze huizen wandelt en
een blik door de vensters slaat, waar-
voor de heldere gordijntjes en fleu-
rig bloeiende bloemen en planten —
zelfs ook nu in dezen tijd — wordt
het oog vergast op het gezellig inte-
rieur, de knusse zitjes, met de vele
kussens, die tot rusten uitnoodigen en
alle somberheid en guurheid daar-
buiten, doen vergeten.

Waar men ook speurt, nergens
wanorde of rommel, maar rust, orde
en netheid, die schoonheid vermogen
te scheppen.

Daarom juist, peinst men wel eens
over het probleem, waarom deze net-
heid en ordelijkheid, waarvan in huis
toch zoo aanschouwelijk het voor-
beeld wordt gegeven, zich vrijwel al-
leen tot binnen de muren van ?-et te-
huis beperkt, waarom de kinderen.
in zulk een omgeving opgevoed, ook
niet daarbuiten, op straat en plein, in
bosch en veld, blijk geven van deze
opvoeding in netheid en orde!

Wij willen niet spreken van de
traditioneele kwajongensstreken, doch
gij moet eens opletten, hoe men als
vanzelfsprekend, allerhande schillen,
af gekloven vruchten, papieren, pa-
piersnippers, snoepgoed-zakjes op
straat deponeert.

In de laatste jaren werden er bij
de banken in bosschen, parken en
plantsoenen, om dit euvel weg te ne-
men, groote prullemanden geplaatst,
als een terechtwijzing voor de be-
zoekers, om na zich te goed gedaan te
hebben aan een verscheidenheid van
lekkernijen, de omhulsels niet op den
grond, maar in deze manden te wer-
pen, en toch ...... de gewoonte schijnt
een tweede natuur nietwaar? — de
meeste rommel gooide men er naast.

Het was dan ook een alles behalve
verkwikkende aanblik, gaande over
de bemoste paden door de geurende
bosschen, langs de bloeiende heide-
velden, dit onsehoone gedoe, dat
vloekte met de heerlijke natuur en de
harmonie der Schepping, in zich op
te nemen. Men had zich dan ook ge-
noodzaakt gezien hier en daar met
toepasselijke rijmpjes de zondaars te-
gen orde en netheid, op hun fouten
•ttent te maken.

Thans in oorlogs- en distributie-
tijd, nu de verpakking van lekker-
nijen, wegens den papiernood
schaarsch is en er geen pinda's meer
te krijgen zijn — want vooral de dop-
pen dezer laatste waren de onaf-
scheidelijke attributen rondom de
banken van bosch, park en hei — is
de te scheppen wanorde en rommelig-
heid uit den aard der zaak minder
geworden, ook de bananen-schillen,
waarover velen uitgleden en een lee-
lijken val deden en die zelfs gebroken
beenen op hun rekening hebben, zijn
voorloopig van de baan, maar toch
komt deze onvergeeflijk slo'rdige
eigenschap weer telkens om den hoek
kijken en men deponeert, wat men
gauw kwijt wil zijn, zonder eenig na-

denken op den openbaren weg.
Mij dunkt, de Buitenlander, die

Nederland bezoekt en dit alles gade-
slaat, zal zijn illusie omtrent de Hol-
landsche netheid en orde wel in rook
zien vervliegen en tot de conclusie
komen, dat de werkelijkheid, de repu-
tatie niet altijd evenaart.

Wanneer men een' enkele maal de
netheid op straat van groep of indi-
vidu opmerkt, dan doet dit weldadig
aan, zooals b.v.b. eenigen tijd gele-
den, toen mijn aandacht viel op een
demonstratie van netheid, niet door
een Hollander, maar door een Duit-
schen soldaat, die hoog op een
groentenkar tronende, pruimen at
uit een zakje en elke pit zorgvuldig
weer in het zakje deed, dus recht-
streeks tegen de Hollandsche gewoon-
te in om dergelijke pitten op straat te
spuwen, zonder inachtneming der
voorbijgangers.

Op een grootsch opgezette bloemcn-
temtoonstelling, waren op het buiten-
terrein den geheelen dag eenige man-
nen bezig om alle papiersnippers,
sigarettenstompjes en wat dies meer
zij, door de bezoekers achteloos op
den grond geworpen, weer weg te be-
zemen. Om en onder de heerlijke zit-
jes der blinkend wit gelakte tuin-

meubelen, op de schilderachtigste
plekjes, vloekten al deze dingen tegen
ook maar het eenvoudigste begrip van
netheid en orde, laat staan schoon-
heid.

Het zou zeer zeker aanbeveling ver-
dienen, indien bij de banken in par-
ken, bosch en hei, daar aangebracht
voor de rust en het gemak van het
wandelend publiek een rijmpje werd
opgehangen als volgt:

Hollanders, van wier zind'lijkheïd
men nooit raakt uitgepraat,
Ach strekt haar nog iets verder uit,
naar plein en laan en straat.

PRIJZEN

Het kind heeft de toekomst niet-
waar, het is een waarheid, die we al
zoo dikwijls hebben hooren k erhalen,
maar waarvan we misschien toch nog
niet diep genoeg doordrongen zijn.

Als de moeder, de huisvrouw, die
zooveel prijs stelt op schoonheid en
netheid van haar huishouden, en
haar glanzende meubeltjes, de kinde-
ren dagelijks op het hart drukte ook
daarbuiten de netheid te betrachten
en niet alles maar weg te slingeren
op straat, in parken en tuinen; als zij
er zich van bewust is, dat orde en
netheid schoonheid scheppen, en
wanorde en vuilheid een beleediging
zijn voor het oog, dan moet dit toch
op den duur invloed hebben op de
jonge karakters en er menschen van
maken, die den gemeenschapszin tot
een eersten plicht rekenen en... gaan-
deweg zouden onze Hollandsche stra-
ten, lanen en pleinen, onze heidevel-
den en bosschen een ander, een fleu-
riger en schooner aspect krijgen.

B. BULSING— v. BESOUW.

O, IJDELHEID
„Goed, mevrouw, komt u dan Don-

derdagmorgen om half negen", hakt
de kapster — terwijl ze met een pot-
lood een aanteekening maakt in het
dikke afsprakenboek — den knoop na
lang heen en weer gepraat door.

„Hoe laat denkt u dat ik klaar
ben?" vraagt de „patiënte" nog ang-
stig.

De kapster glimlacht breed, ondeu-
gende lichtjes flikkeren achter de
bolle glazen van haar uilebril.

„Tja, het is een Lelia-permanent,
hè? Vóór donker staat u weer op
straat, maar neem uw twaalfuurtje
maar mee..."

„Oooh!" klinkt het verbijsterd
uit den mond van de cliënte, die er
slechts met veel moeite van te over-
tuigen is, dat ze — nu tegen Kerst-
mis — wel wat laat komt met haar
afspraak en dat ze dient te begrijpen
hoe razend druk de kapsalon het
heeft, waardoor onmogelijk één hoofd
achter elkaar kan worden „afge-
werkt".

Wij zitten ook in de salon en heb-
ben het geheele gesprek gevolgd, in
den grooten spiegel tegenover ons, zien
we nog juist de beeldweerkaatsing
van een dame. die hevig geschrokken
de beenen neemt.

„'t Zal mij benieuwen of we haar
Donderdagmorgen hier zien", wendt
de kapster zich lachend tot ons. „We
kennen haar wel, ze wil altijd gauw
gauw geholpen worden en gauw gauw
klaar zijn."

„Ze zal wel komen", antwoorden
we stroef, „alle dames willen toch
graag een Kersthoofd hebben?"

We trachten geamuseerd mee te
lachen, maar het gaat niet van harte,
we voelen ons nogal benauwd. Op het
hoofd torsen we iets van een enorme
zwaarte — iets. dat het midden houdt
tusschen een ijzeren kroon en een
martelwerktuig uit de middeleeuwen.
Ook wij zijn namelijk slachtoffer van
de beroemde Lelia-permanent en
zuchten hoorbaar onder onze ijdel-
heid, die ons nu als een duivelsche

last voorkomt. In onzen nek doet het
ontzettend pijn, — het lijkt wel alsof
er met duizenden gloeiende naalden
in geprikt wordt.

„Juffrouw!" roepen we hulpeloos.
De kapster is er al.
„Een beetje pijn? O, dat zijn een

paar nekhaartjes, die wat stijf zijn

opgerold en waar nu warmte bij-
komt. U kunt gerust zijn.'

„Gerust zijn...", echoën de woorden
in ons na, maar de pijn is schier on-
dragelijk. Ineens krijgen we visioenen
van afgeschroeide, totaal verknoeide
kapsels — en herinneren ons de
afschuwelijkste verhalen uit de be-
ginperiode van den „Permanent" —
verhalen, waarin verteld werd over
dames die zonder hoofdtooi onder de
machine vandaan kwamen of wier
haar zóó erg ging uitvallen, dat ze
weldra haar toevlucht moesten ne-

„Onharidige huisvrouw"
PRIJZEN „Onhandige Huisvrouw"

De hoofdprijs vijf gulden voor de
goede oplossing van onze prijsvraag
„De onhandige Huisvrouw" werd toe-
gekend aan mei. M. Tel, Wingerdhoek
13, Groningen.

Troostprijzen van ƒ l.— zullen wor-
den gezonden aan: Cornelia Dijksma,
Aakstraat 15, Witterdorp, Rotterdam
W.; me j. M. Balfoort, Celebesstraat
39 bis, Utrecht; J. L. Veth, Molenveld
44, Weert (L.); Van Ark, Pr. Frederik-
straat 3, Leiden.

De onhandige huisvrouw had den
kerstboom te dicht bij de gordijnen
gezet, waardoor deze vlam vatten. Het
aantal oplossingen was zeer groot.
Daardoor heeft de toekenning der
prijzen eenige vertraging ondervon-
den.

De prijzen zullen per postwissel
worden overgemaakt.

men tot een pruik... De schrik slaat
in allen omvang om ons hart en het
wordt ons angstig te moede.

„Juffrouw!!" roepen we nogmaals
dringend, „hoe lang nu nog?"

Een hulp-kapster staat naast ons
en bestudeert het klokje.

„Nog maar vier minuten, mevrouw,
dan loopt de wekker af."

Nog „maar" vier minuten..., — we
bezwijken haast van de pijn en ondec
het vreeselijke gewicht van de appa-
raten. We voelen nu ook pijn in de
halsspieren en weten niet meer hoe
of we het hoofd zullen houden: —
het vertoont groote nijging voorover
te vallen, maar daar stellen, we ons
toch met alle geestkracht tegen
weer. Stel je voor! — onze halswer-
vels zijn ons óók nog wel iets waard.
Zou Napoleon er achteraf geen groote
spijt van hebben gehad, toen hij in
Parijs zoomaar zichzelf een zwaren
kroon op de slapen drukte — wist hU
wel wat zoo'n ding woog en dat men
aan het hoofd maar .weinig velen
kan?

„Wie mooi wil zijn moet pijnlijden,
wie mooi wil zijn moet pijnlijden",
slaat het door ons heen, „wie mooi
wil zijn..." Dan loopt opeens ietwat
schor de wekker af, maar nog zelden
hebben we met zooveel genoegen het
geratel van een wekker begroet... Er
gaat iets in ons om, dat te vergelijken
is met de opluchting van een terdood
veroordeelde, die verneemt dat hem.
gratie geschonken is...

Maar nog is de beproeving niet
voorbij, hoewel we het hoogtepunt
toch hebben gehad.

Nadat alle apparaten, spoelen en
klemmen van het haar zijn losge-
maakt en het hoofd — zooals vóór de
martelwerktuigen werden aange-
bracht — gewasschen is. wordt met
groote nauwgezetheid de slag gelegd
en het gewenschte kapsel gecreëerd.
Opnieuw een lijdensweg, die moet
worden afgelegd via stijf ingerolde
krulspelden en hitte onder de droog-
kap.

Maar dan — aanschouw dan het
wonder!

Uren van menschelijkeii arbeid
eenerzijds en uren van jobsgeduld
anderzijds, zijn in staat geweest een
totaal ander uiterlijk aan een vrouw
te geven

„Naar uw zin, mevrouw?" vraagt
de kapster met een zelfverzekerden
glimlach, terwijl ze een grooten hand-
spiegel om ons heen draait.

Naar onzen zin? We voelen ons een
ander mensch. we voelen ons als her-
boren! Alle pijn, alle- narigheid en
alle angst zijn op slag verdwenen bij
den aanblik van ons nieuwe hoofd.
We hebben geen woorden...

O, ijdelheid.,, uw naam is vrouw!
Hilda Bongertman..
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