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ARBEIDSVERHEFFIN
De l Mei-viering in het

Concertgebouw te Amsterdam
is voor het Nederlandsche
arbeidsleven tot een histori-
sche gebeurtenis geworden.
Zij werd door de woorden van
den Leider van het Neder-
landsche volk, van den Ar-
beidsfrontleider en van een
bedrijfsvoerder en een socia-
len voorman — levende sym-
bolen van de Arbeidsfront-
gedachte — tot een manifes-
tatie van eerbetoon aan den
arbeid en zijn drager. Allen,
die in het Concertgebouw
aanwezig waren, zullen hier-
van de stalende kracht heb-
ben ondergaan, de kracht om
juist in dezen harden oor-
logstijd fier en met opgehe-
ven hoofd het leven dankbaar
te aanvaarden, in de weten-
schap te behooren tot hen,
die den eeretitel van arbei-
der mogen dragen, te behoo-
ren tot hen, tot die Neder-
landsch-Germaansche men-
schen, die — zooals Wouden-
berg het zeide — „volk willen
zijn."

Arbeid, de bloedleveiide
scheppingsdrang van den
mensen, vormt de natuur-
lijkste binding van het volk.
Die arbeid wordt echtei in
werklijkheid eerst dan tot
het volksbindende cement,
indien een ieder bewust deel
van het volk, volksgenoot, wil
zijn, met andere woorden
door zijn arbeid zijn volk kan
en wil dienen en verheffen.
Dit juist hebben de economi-
sche en politieke gezagsdra-
gers onder het kapitalisme
bewust willen voorkomen. Het opgaan van een ieder in het volk en
derhalve het volkzijn 113, zijn totaliteit werd onmogelijk gemaakt. Zoo
moesten onder het kapitalisme, de begrippen arbeèd en arbeider tot iets
minderwaardigs worden, werd elke arbeidsverheffende kracht door de
heerschende kliek van dat«kapitalisme eenerzij ds en door het marxisme
anderzijds verstikt. Dienovereenkomstig werd het voortbestaan der

klassen en derhalve van de
klassentegenstellingen bevor-
derd. Aan den arbeid werd
de mogelijkheid ontnomen
om volksbindend werkzaam
te kunnen zijn. Men leefde in
^ing van elke natuurlijk»
ordening.
tegenstellingen met ontken-

Zoo werd arbeid — het zy
nogmaals gezegd — tot koop-
waar en de arbeider tot pro-
letariër. Het kapitalisme
schiep het proletariaat en
kon slechts blijven voortbe-
staan, „gedijen", door de
aanwezigheid van dat prole-
tariaat.

In een socialistisch bestel
kan van een proletariaat
geen sprake zijn. De volk-
sche, socialistische idee staat
diametraal tegenover de ge»
dachtenwereld, waarin de
proletariër „geboren" werd.
De socialistische maatschap-
pij-orde sluit van nature de
aanwezigheid van het prole-
tariaat uit. Of zooals Wou-
denberg het zeide: „In een
socialistisch bestel kunnen
geen heeren en knechten be-
staan, doch slechts leiders en
volgelingen. Deze leiders zul-
len als het ware als de keur
van het volk worden uitge-
lezen, opstaan door den ver*
richten arbeid, door de pres-
tatie. De gemeenschap zal de
voorwaarden dienen te schep-
pen, dat dit natuurlijke pro-
ces zich kan voltrekken, zoo-
dat iedere werker zijn volK
op de beste wijze kan die-
nen.

De arbeider van Neerlanda
stam zal eerst dan den zin van het „volk willen zijn" hebben verstaan,
indien hij zich heeft bevrijd van elk minderwaardigheidsgevoel en ia
geworden tot wat hij van nature is, de vrije zoon van een groot voor-
geslacht.

Dan kan hrj met opgeheven hoofd uit het donker treden. Zoo wordt
de verheffing van den arbeid tot zelfsverheffing van den arbeider,

(Teekening Koekkoek)



Bonnenmisère
Er wordt in den tegenwoordigen tijd

wel heel wat van onze brave huis-
moeders gevergd! Natuurlijk, ook wij,
mannen, hebben vandaag den dag
problemen op te lossen, waarover we
ons, vóór den oorlog, het hoofd niet
hoefden te breken. En zijn er niet
talrijke gezinnen, waar je aan het
humeur van de heeren des huizes
kunt aflezen, of de nieuwe tabaksbon
staat te verschijnen? Maar dat alles
is slechts kinderspel vergeleken bij de
distributieperikelen van de huisvrouw.
Die staat lederen dag weer voor
nieuwe moeilijkheden. Wat zit er
vaak niet allemaal aan vast, voordat
bet eenvoudige middagmaal kan wor-
den opgediend! Gelukkig vragen onze
vrouwen niet om openlijke waardee-
ring voor haar dikwijls buitengewone
prestaties op dit gebied. Maar 'n feit
Is, dat ze op die waardeering het
volste recht hebben. Als de oorlog
voorbij Is, mochten ze eigenlijk alle-
maal wel 'n soort oorkonde of eere-
penning overhandigd krijgen, als
dankbetuiging voor wat ze in de af-
geloopen jaren hebben gedaan, om
leder gezinslid te geven, waar het
recht op heeft. Er zou dan 'n eere-
comité kunnen worden samengesteld
en er zullen zeker heel wat dankbare
huisvaders zijn, die daarin zitting
•willen nemen!

Helaas zijn er gevallen, waarin
moeder de vrouw het goede doel be-
reikt of probeert te bereiken op een
manier, die weinig verheffend is. We
kennen allemaal den trots van som-
mige vrouwen, die kans gezien heb-

ben, hun slager, melkboer of bakker
een bonnetje door den neus te boren.
Een trots, die vanzelfsprekend ht"»1»-
maal misplaatst is. Zij kunnen het
niet over hun hart verkrijgen, hun
eerlijkheidsgevoel te laten meespre-
ken, als de winkeljuffrouw, over-
stelpt door de drukte, eens vergeet,
om het bonnetje te vragen. Soms leg-
gen ze het er zelfs op aan, en pro-
beeren ze, door allerlei min of meer
interessante verhalen te doen, de
aandacht van het winkelpersoneel af
te leiden, in de hoop, dat men zonder
bon-inleveren den winkel uit kan
gaan. Als de opzet lukt, vertelt men
aan vrienden en kennissen, hoe ze
„dien stommen kruidenier zoo fijn in
de maling hebben genomen ..."

Maar niet alleen in de winkels
worden dergelijke practijken uitge-
oefend. Ook het bezorgend personeel
kan helaas niet altijd op de eerlijk-
heid van de klanten rekenen. Piet
Goedhart, broodbezorger bij „De Ko-
renhalm", weet daarvan mee te pra-
ten. Ook hij heeft zoo z'n afneem-
sters, overigens eerzame huismoeders,
die hij in de gaten moet houden.
Maar al te graag probeeren ze, hem
één of meer bonnetjes „aan z'n broek
te zetten". Daar is bijvoorbeeld juf-
frouw Van Dam, die een pension
houdt, ergens in één van de buiten-
wijken. Die heeft zelfs kans gezien,
in den loop van het jaar, dat Piet
haar bedient, 'n dikke vijftig bonne-
tjes achter te raken. Als ze 's morgens
brood aanneemt, merkt ze meestal
tot haar schrik, dat ze haar bonnen-
mapje boven heeft laten liggen...
Natuurlijk belooft ze dan met de

hand op het hart, morgen haar ver-
Buim te herstellen. Maar den ande-
ren dag is ze al weer vergeten, hoe
reel brood ze den vorigen keer geno-
men heeft. En zoo is de narigheid
ontstaan. Achteraf begrijpt Piet niet,
hoe hij het zoo ver heeft laten
komen. Maar juffrouw Van Dam is de
vriendelijkheid in eigen persoon en
daarbij heeft ze wekelijks heel wat
noodig. Zoo'n goeie klant kan hij toch
ook zoo maar niet in den steek laten?
Het ergste is, dat Piet volgende week
naar een anderen baas gaat en vóór
dien tijd zijn wijk aan zijn opvolger
moet overdragen. Hij heeft nog 'n
week vacantiegeld te goed en op kan-
toor hebben ze al gezegd, dat ze dat
niet kunnen uitbetalen, alvorens de
ontbrekende bonnetjes op tafel
komen. „Makkelijk gezegd", vindt
Piet, die met het geval geen raad
weet en, in arrenmoede, naar het Ar-
beidsfront stapt... „Borgen is vaak
dubbel pech. Centen kwijt en klan-
ten wég!", heeft hij eens ergens in
een café gelezen, nooit is hem de
waarheid van een spreuk zóó duide-
lijk geworden. Maar daar had hij eer-
der aan moeten denken. Hij zit nu
met de brokken...

Er gaat iemand van het Arbeids-
front eens met den bedrijfsvoerder
van „De Korenhalm" praten. Moet
Piet, die altijd z'n uiterste best ge-
daan heeft, om z'n wijk grooter te
maken en de klanten aan de zaak te
binden, van dit geval de dupe wor-
den? Wat zouden ze hebben gezegd,
als hij, toen de misère begon, met de
boodschap op kantoor gekomen was,
dat hij zoo'n goeie afneemster als
juffrouw Van Dam niet langer bedie-
nen kon? Per saldo heeft hij zelf
nooit eenig belang of voordeel bij
dezen ongelukkigen gang van zaken
gehad... „De Korenhalm" blij kt echter
weinig buigzaam te zijn. „Eerst de
bonnen aanzuiveren, en dan zullen ze

het vacantiegeld uitbetalen", is de
boodschap.

Er zit dus niets anders op, juf-
frouw Van Dam eens stevig aan den
tand te voelen en haar aan het ver-
stand te brengen, dat Piet niet het
slachtoffer mag worden van zijn wel-
willendheid en het vertrouwen, dat
hij in haar heeft gesteld. En zoo ge-
beurt het dan ook. Juffrouw Van
Dam, wie de inmenging van het Ar-
beidsfront weinig aanlokkelijk voor-
komt, wordt eens ernstig onderhou-
den. Ze vreest verdere moeilijkheden
en is tenslotte tot een overeenkomst
bereid. ledere week zal ze een aan-
tal bonnetjes inleveren en ze beweert
nadrukkelijk, dat dit haar mogelijk
is, waarschijnlijk doordat ze de „ver-
geten" bonnen voor rantsoenbonnen
heeft ingeruild, om op die manier een
spaarpotje te vormen,

„De Korenhalm" heeft, dank zij de
bemoeiingen van het Arbeidsfront,
vertrouwen, dat op die manier de
kwestie uit de wereld komt, zoodat
Piet aan het eind van de week z'n
vacantiegeld kan opstrijken. En dat
het vertrouwen van de firma niet
misplaatst is, blijkt uit het briefje,
dat na enkele weken bij het Arbeids-
front binnen komt. Daaruit blijkt, dat
juffrouw Van Dam aan haar ver-
plichtingen heeft voldaan en de
laatste bonnen heeft Ingeleverd. De
bedrijfsvoerder uit z'n tevredenheid
over de medewerking van het Ar-
beidsfront, waarmee hij voor het eerst
heeft kennis gemaakt. En die ken-
nismaking is blijkbaar nogal meege-
vallen! Want, zooals de bedrijfsvoer-
der schrijft, hij wil ze graag voort-
zetten. Zoodat vandaag of morgen
ook bij „De Korenhalm" de Sociale
Voorman zijn intrede zal doen. Aan
hem de taak, om er voor te zorgen,
dat naast de belangen van de volg-
manschap, ook die van den bedrijfs-
voerder zullen worden behartigd!

M. G. P.

f VUURPROEF
(1)

Bet zal onzen lezers zonder twijfel genoegen
doen dat wij, na beëindiging van de .^ast-
drager" van Bas Bouwman, een nieuw vervolg-
verhaal van dezen schrijver plaatsen. In ant-
woord op de vele Drieven die ter Redactie
werden ontvangen, deelen wij mede dat de
„Lastdrager" binnenkort in boekvorm zal uit-
komen.

„De Vuurproef" is een vervolg op het alom
bekende boek ,£wervende Houtvoeters" van
Bas Bouwman.

Ten slotte spreken we de hoop uit, dat de
lezers van .^Arbeid" van dit nieuwe vervolg-
verhaal net zoo zullen genieten als zij dat van
de „Lastdrager" gedaan hebben.

HOOFDSTUK I.
Toen Bolle Piet weer thuis was...

Bolle Piet hing half uit het opgeschoven zolder-
raam en staarde in den jubeljuichenden zomermor-
gen, die als een opkomende vloed van fonkelend
licht en spetterende klanken uitstroomde over den
wijkenden nacht. Een gouden gloed zinderde over
het rieten dak van de hoepenschuur aan den over-
kant, waarboven een vonkenspetterende spreeuw
gestolen melodietjes wegkweelde over donkergroene
boomkruinen.

Kwetterende musschen kiftten tusschen steil-
oprijzende takken van roerlooze knotwilgen, die als
tijdvergeten doezelden langs het koolzwarte water
van de immer geurende salonsloot.

Een schuwe merel hipte langs den graskant; klep-
perde dan weg voor aankruipend gerucht van schui-
felende klompen. Traag ontwaakte de steeg met
storend geraas van openklapperende vensters.

In nauwe gangetjes rumoerden kinderen, klunge-
lend als vogelverschrikkers met stijve armen in
kwellende Zondagskleeding

Knipperend tegen het felle zonlicht, slofslofte Ant
van Klaasoome langs het huisje van Bolle Piet. Haar
handen friemelden aan de lus van de kraakhard ge-
streken schortebanden. Zij geeuwde in volle over-
gave klapte dan in schokschrik de tanden op
elkaar. Een brokkelig stuk dakmos spatte uiteen op
haar witgeschuurden klomp.

„Heu !"
Ontzet staarde ze naar de zichtbare helft van

Bolle Piet.
„Heu !"
In verhoogd tempo klepperde ze verder, zwaar

van het pas-ontdekte nieuws: „Pieter is weer thuis!"
Ze herhaalde telkenmale den pas-gevonden slagzin:
„Pieter is weer thuis !"

En deze slagzin vermenigvuldigde zich snel in alle
toonaarden. Door openstaande bedsteedeuren. Door
opengedraaide keukenraampjes. In gangetjes en
slopjes. Over de sloot, naar de Jordaansteeg
„Pieter is weer thuis!"

De slagzin leverde extra koeksies en broksies aan
de jeugd op Zondagstournee bij nieuwshunkerende
tantes. Pieter was thuis; de buurt leefde op. Half ver-
geten verhalen, roekeloos aangedikt tot knallende,
zelfbeleefde avonturen, werden gnuivend gelan-
ceerd boven dampende kofflekommen

„Arme negerties!" was de slotverzuchting van
tante Ant. „Die zolle wat te verdure gehad hebbe in
dat waarme land!"

Piet was drie jaar weggeweest. Drie jaren aan de
barre kust van Noord-Afrika, temidden van de bag-
geraars die een uitgedroogd zoutmeer omtooverden
tot een moderne oorlogshaven.

Temidden van zandstormen en laaiende hitte was
hij opgegroeid tot een mansgrooten kerel. Bruinge-
brand, met eeltige knuisten waarop de woekerende
zoutvreters hun glimmende litteekens hadden ach-
tergelaten

Maar zijn jongensaard was dezelfde gebleven.
Voor hij wegging, nu drie jaar geleden, had hij

zijn vliegertouw listig aan Ant van Klaasoome haar
schorteband bevestigd en voorzichtig uitgevierd tot
ze om den hoek van de „Krom" verdwenen was. Dan
wat ze met een ruk tot stilstand gebracht.

„Heu !" was toen haar eenig antwoord geweest.
„Heu !" was de schrikroep, nu drie jaar later.

Ze vertelde tusschen blazen en snuiven, van haar
hernieuwde, kennismaking met den Schrik van de
Buurt.

Nee, zoo te hooren was Piet niet veel veranderd,
vond Klaasoom, die het geheele verhaal met be-
zorgdheid had aangehoord. Vroeger had hij Piet
eens 'n aframmeling toegediend, en zich nadien
voorgenomen, om dat maar niet meer te doen. Het

had hem veel last bezorgd. Veel last. Want Piet had
den volgenden nacht alle hoepen en spanen, die op
de steeg voorhanden waren, zeer solide opgestapeld
tegen de deuren van Klaasooms huisje, zoodat het
dik middag was voor Klaasoom weer naar
buiten kon.

En nu kon het spul van voor afaan beginnen,
't Was wat te zeggen.

„t Is wat tt zegge!" meende Klaartiemui, die zich
iets herinnerde van een ongewoon langen nacht,
waarna het maar niet licht wilde worden. Ook al
lang geleden. Voor dat Pieter naar 't warme land
ging. Toen was Klaartiemui haar wekker kapot, en
stond ze op als het eerste daglicht door haar bed-
st.eeraampje scheen. Dan was het zoo tegen zessen.

Maar dien bewusten morgen wilde het maar niet
licht worden. Urenlang had ze wakker gelegen in
vage onrust dat er Iets niet in orde was. Buiten
had de roep geklonken van den koopman met
dweilen en kolenschoppen: „Twaaaaaalef een te 'n
kooooooleschop!", en die kwam altijd tegen den
middag, en nooit 's nachts En zoo ook de man met
„schullepzaaaaand schuuuuurzaaaaaaaaand!"
Dus was tante Klaartje uit de bedstee geklommen
en had de deur geopend om poolshoogte te nemen
waarbij ze tot tw^e ontstellende ontdekkingen kwam.
Het was tegen den middag en haar bedsteeraampje
zat, middels een plank en vier stevige houtschroeven,
hermetisch afgesloten. Geen spiertje licht kwam er
door Geen spiertje !

Nog meer verhalen volgden. Verhalen over zeer
gewaagde ondernemingen van Bolle Piet. Verhalen
welke steeds en onveranderlijk besloten werden met
de welgemeende verzuchting: „Wat lekkers voor die
maaid dat ie weer thuis is!"

Die maaid was de moeder van Bolle Piet. Ze was
geschrokken den vorigen avond, toen Piet binnen
kwam, zonder eenig bericht voor af. Zoomaar, alsof
hij even naar den dijk geweest was.

Hij was binnengekomen met zijn bekende vraag:
„Hejje al 'n baksie koffie?" Ja, ze had koffie......

„Kaerel Pieter wat bin jij groet geworde! En wat
zie d'r uit!" Zijn costuum — eenmaal op den groei
gekocht — vertoonde In lengte en breedte, doch
vooral aan de broekspijpen, een bedenkelijk tekort.
De mouwen van het jasje reikten tot even over de
ellebogen.

,,'n Doalder azzie op m'n broek trapt!" beloofde
Piet.

Samen waren ze er in den laten avond op uit
gegaan om een nieuw costuum te halen. Blauw kam-
garen, wijde slobberpijpen en ettelijke nummers te
groot voor den nog te verwachten groei.

Nu hing het aan de kastdeur en zijn schoenen
stonden onder den Stoel. Die had hij meegebracht
uit 't buitenland. Lorredinge, vond moeder.

(Wordt vervolgdj



BEDRIJFSAPPEL OP DE GOLVEN
De „Noordkanaal" heeft een lang

en werkzaam leven achter zich, maar
het valt haar nog niet aan te zien.
Het is een prima baggermolen, die
weliswaar van buiten grauw en grijs
is als de lucht in het najaar, maar
dat mag niet hinderen. De „kar"
binnenin blinkt, dat het een lieve
lust is, en alles loopt gesmeerd. Vet
en olie zooveel als je lief is — de kok,
die in de kombuis den schepter zwaait,
vindt het alleen maar jammer, dat
Je d'r niet een tikkie van gebruiken
kunt in de jus. Enfin ook daarover
niet getreurd.

Ja, de „Noordkanaal" heeft al veel
gezien in de wereld: Kanalen op
diepte gebracht tusschen de palmen,
haar huidje laten streelen door de
Sirocco, een zonnetje op het dek ge-
had, dat je er eieren op kon bakken,
en altijd bak op bak boven over het
„vljfkant" gegooid met bagger. Leem,
zand, klei, mijn liefje wat wil Je nog
meer.

Maar al dien tijd door is het de
oude, trouwe molen geweest van de
kerels, die er op werken, die kerels,
die de bakken aan de flank vastleg-
gen. Hoog op het water als ze komen,
tot het gangboord en onder als het
kittige sleepertje ze op komt halen,

Het kittige sleepertje — vandaag
heeft het nog een andere taak. We
staan met zijn drieën aan den stei-
ger erj wachten de komst van het
sleepertje, dat ons naar de „Noord-
kanaal" zal brengen, die vandaag nog
eens iets nieuws In der binnenste zal
beleven. Geen hooge heeren met een
fez op hun hoofd, zooals jaren ge-
leden, die dat Hollandsche molentje
ook eens wilden bekijken, geen land-
krabben, die er eens iets van dien
baggermolen willen zien.

Vandaag krijgt de „Noordkanaal"
haar eerste bedrij f sappèl aan boord.
De mannen van den zuiger, daar
verderop tegen den wal, zijn voor
deze gelegenheid ook uitgenoodigd.

In de verte komt wat aangepuft.
Het is de sleeper, die ons in den kij-
ker krijgt, want een stoompluimpje
naast de pijp bewijst, dat ze fluit, als
teeken van verstandhouding met de
drie op den steiger.,.

Een kwartiertje later liggen we aan
den zuiger gemeerd, en we duiken
gelijk met die van den zuiger naar
beneden in het logies. Om de tafels
zitten de mannen van den zuiger, er
zitten er op den grond, de pet scheef
op den kop, er staan er tegen de
wandkasten geleund, er tronen er een
stuk of wat op de trap naar het dek.

Het is zoo een eigen volk, het volk
van den molen, volk van het water.
Zwijgend en wachtend op de dingen,
die komen zullen. De meesten hebben
de wereld zoo wel eens een beetje be-
keken, in Egypte gebaggerd, in Grie-
kenland, aan den overkant van het
groote water, den roem van den Hol-
landschen waterman uitgedragen
naar alle windstreken, voor geen
kleintje vervaard, rustig en zeker bij
hun werk — alleen nimmer genoeg
gewaardeerd.

Zal dat anders worden? Als straks
de hooge vracht j ammers weer bin-
nen komen vallen op het IJ — nu
haast dood en verlaten — en de
„Noordkanaal" weer op alle wateren
uitzwalkt, als de hulp van den Neder-
landschen baggeraar wordt ingeroe-
pen, zal het dan anders zijn?

Een vraag, en dan een waarop de
mannen zelf een antwoord zullen
moeten geven — van henzelf zal het
afhangen of er wat van komen zal.
Om ze dat antwoord wat gemakke-
lijker te maken, daarom ook dit be-
drij f sappèl op de golven.

De man van het Arbeidsfront, die
het woord voert op dit bedrij f sappèl,
kent zijn menschen. Hij hoeft er
maar niet wat omheen te draaien.
Wat een bedrij f sgemeenschap op het
water en op een molen waard is, niet
in naam maar metterdaad, dat weet
hij, en daarom kan hij hier over be-
drij f sgemeenschap praten.

Ver van het land op eigen krach-
ten aangewezen, hebben de kerels
van het water, de mannen van den
baggermolen, altijd een bedrij f sge-
meenschap gevormd, de noodzaak, de
vaak harde noodzaak begrepen om
voor elkaar in te staan, den goeden
geest te bewaren, samen te werken.
De mannen van den molen, de man-
nen van de sleep, die van den zuiger
— een kleine, maar hechte gemeen-

schap, die het samen wel klaren
moeten, meer wellicht nog verbonden
dan de werkers op het land.

Het zijn dan ook geen looze woor-
den, als hier gesproken wordt over
saamhoorigheid, bedrij f sgemeenschap
en eenheid. Eenheid, dat is het waar
het om gaat. Maar was die eenheid
er overal, en in ieder opzicht? Heb-
ben de baggeraars in het verleden
hun rechtvaardige verlangens kun-
nen doorzetten, omdat ze in ieder op-
zicht een eenheid vormden? Neen!

Rustig zitten ze daar en laten dé
woorden komen en.. . misschien over
zich heen gaan. Toch niet. Er is geen
uitbundigheid, geen daverend ap-
plaus, maar er blijft toch wat han-
gen van den oproep, dien de man van
het Arbeidsfront tot deze mannen
richt. Ze weten nu, dat er een een-
heid is te vinden voor alle werkers,
ook die van= den molen, namelijk het
Nederlandscne Arbeidsfront. Het Ar-
beidsfront komt niet met beloften,
mooie voorspiegelingen, die niet ver-
werkelijkt kunnen worden.

Het Arbeidsfront weet ook, dat de
man van den molen, ver van huls en
gezin, dubbele zorgen heeft. Een paar
behoorlijke laarzen. Hoe kom je daar
aan. meeren, die in slik en bagger
en olie en steenkoolstof tweemaal zoo
vlug opgebruikt zijn als ergens
anders. Hoe ze te vervangen? En dan
de kost voor het groote gezin, dat de
baggeraars tezamen op hun bagger-
molen vormen. Is het beter geworden
In den nieuwen tijd? Er is geen reden
om het te verbloemen, het is alleen
slechter geworden.

En toch geen stap terug naar het
verleden, maar de kans grijpen —
niet om er op slag beter van te wor-
den, maar om te toonen wat ze wil-

len: eenheid, recht, eerbied voor den
arbeid...
. Eenmaai zal en moet dat komen,

mits alle werkers de handen ineen
slaan, en de eenheid, waarvan ze
weten, dat ze in het werk noodzake-
lijk is, ook als noodzakelijk erkennen
bij de organisatie van alle werkende
Nederlanders, waartoe ook de bagge-
raars behooren.

Na een half uurtje zwaait de sleeper
los van den grooten molen, die
gra.uw en eenzaam als een brok ar-
beid op het ruige water blijft liggen.
De bakken draaien weer boven het
vijf kant. Klei en modder storten over
in den bak langszij. Maar het sleeper-
tje koerst lang de leege kaden, die
wachten op het vertier en de bewe-
ging van de oceaanstoomers — die
toch wel eens zullen komen. In de
ruimte wordt nog wat nagekaart over
het bedrij f sappèl. De mannen vaa
den zuiger gaan naar hun werk terug.
Die van den molen zitten dan al aan
den middagpot.

Dat er wat van het appèl is blijven
hangen, dat staat vast, want onder
elkaar argumenteeren ze al, nuchter
— en over een ding zijn ze het eens.
dat er eenheid moet zijn, dat de wer-
kers het met elkaar zullen moeten
vinden om wat te bereiken.

„Zooals het was moet het ook niet
meer worden, zegt er een, en met
inzicht is al een heeleboel gewonnen.

Het sleepertje is langszij den wal
aangeschoten om den Arbeldsfront-
mannen af te laten stappen. We zijn
weer landkrabben geworden.

„Houdt oe", roept de dekknecht, dto
een Brabander is, ons nog na, en dan
gaat het gewone leventje weer zijn
gang.

INLEVERING VAN VACANTIEBONNEN
De uitbetaling van vacantiebonnen voor loonderving over Hemelvaarts-

dag en 2en Pinksterdag a.s., vindt plaats aan de Plaatselijke Kantoren
van 22 t.m. 26 Mei a.s., alleen voor leden van Het Nederlandsche Arbeids-
front. Het aantal in te leveren bonnen bedraagt maximaal 8 stuks.
Alleen van loodgietersbonnen mogen 12 stuks worden ingeleverd.

Voor nadere inlichtingen wende men zich tot den bode of tot het
Plaatselijk Kantoor.

Voor Amsterdam zijn deze data 22 en 23 Mei. De uitbetaling daar vindt
plaats Plantage Franschelaan 9.

VAN STAP TOT STAP

BOENDERS, BEZEMS, BORSTELS
S toepen worden geboend, straten

geveegd, kleeren geborsteld, han-
den geschuierd, ja, wat al niet meer?
En altijd geschiedt het met dezelfde
primitieve soort reinigingsapparaten,
die geslachten vóór ons óók al ge-
bruikten. Materiaal en afwerking
mogen dan in den loop der tijden be-
paalde wijzigingen hebben ondergaan,
de boender, de borstel en de bezem
zijn gebleven, zooals ze altijd zijn ge-
weest: onmisbare gebruiksvoorwerpen
voor het leven van alledag.

De fabriek, die we bezeeken, ligt in
het hartje van Drenthe en dus bren-
gen we in gedachten het product on-
willekeurig in verband met de helde.

Heiboenders? Niets daarvan!
" Men vervaardigt er werk-, waseh-
en handborstels en -boenders, hand-
stoffers, kamer- en straatbezems,
tapijtschuiers, tuitenwisschers, dus
vrijwel alles op dit speciale reini-
gingsgebied, behalve dan het fijnere
werk. Maar het materiaal is geen
hei, doch alfa (een Italiaansche gras-
stengelsoort), rijststroohout, hout-
vezels en dierlijk haar: van varkens,
paarden en koeien. Vroeger werden de
vezelgrondstoffen van ver in den
vreemde betrokken — tot zelfs uit
Ceylon — doch tengevolge van de
oorlogsomstandigheden is men thans
uitsluitend op Europa aangewezen.

Vooral het — eveneens Italiaansche
— rUststroohout, waarvan o.a. de

straatbezems worden gemaakt, is een
belangrijke grondstof geworden. Ver-
mengd met het reeds eerder ge-
noemde alfa wordt het gebruikt voor
de fabricage der in ieder huls onont-
beerlijke boenders. Het arriveert in
ruwen toestand in de fabriek, wordt
afgetrokken en geschud en vervolgens
op maat gesneden. Ook de dierlijke
haarsoorten ondergaan een grondige
zuivering — schoonmaken (hekelen),

instoepen, koken en mengen — voor
en aleer ze voor verdere verwerking
gereed zijn. In een afzonderlijke af-
deellng voor houtbewerking worden
de handvatten — met gaten en al —
van Nederlandsch hout vervaardigd.

In deze reeds meer dan honderd
Jaar bestaande fabriek geschieden
alle hoofdbewerkingen machinaal. Het
grofste product is natuurlijk de
bezem, waarvan de slotbewerking be-
staat in het zg. bezem-trekken, d.w.z.
het met metaaldraad in het handvat
vastvlechten der vezelbosjes. En het
fijnste fabrikaat is de welbekende
tuitenwisscher, waarmede moeder de
vrouw haar thee- en koffiepotten

De sociale voorman aan het „bezem-
trekken." (Foto's Fellinga).

Het varkenshaar wordt met pek aan
het boenderhandvat bevestigd.

reinigt. Hiervoor wordt varkenshaar-
afval gebruikt, dat in een houder van
metaaldraad wordt vastgemaakt. Dit
nuttige instrument ondergaat nog een
speciale nabewerking, het zg. uit-
roesten, waarbij de overtollige losse
haartjes langs machinalen weg wor-
den verwijderd.

Voorgelicht door den socialen voor-
man maken we een rondgang door
de ruime bedrijfslocaliteiten, waar
het daglicht van alle kanten binnen-
dringt. Het personeel, meest jonge
meisjes, bestaat vrijwel geheel uit
leden van Het Nederlandsche Ar-
beidsfront. Met rappe handen reini-
gen en sorteeren ze het materiaal en
vroolijke liederen begeleiden het ge-
zoem der machinerieën.

Het is een interessant bedrijf, dat,
gebruik makende van de eigen voort-
brengselen van ons continent, uit
simpele ingrediënten een wel is waar
prozaïsch, doch hoogst nuttig product
weet te vervaardigen, een product, dat
er wezen mag en dat in ruime mate
bijdraagt tot de hygiëne. Want wat
zou er van onze zindelijkheid — onze
nationale deugd - - terecht komen,
als er geen boenders, bezems en
borstels meer werden gemaakt? De
arbeid van deze meisjes maakt het
mogelijk, dat in zoovele Nederland-
sche gezinnen de huisvrouw haar
werk kan doen en de reinheid in
tallooze bedrijven wordt bevorderd.
Zoo zien wij wederom, dat de arbeid
de alles bindende band is in de ge-
meenschap en de een steeds meer is
aangewezen op het werk van hoofd
en handen van den ander.



De Leider spreekt.

Licht steken de roode zetels van het
Amsterdamsche Concertgebouw af
itegen de stemmige, grijze drapeering
van de balcons en het podium. Het
dennengroen, dat in lange slingers is
aangebracht, doet de eenvoudige,
maar smaakvolle versiering nog beter
uitkomen, terwijl de voor het podium
aangebrachte seringen een sfeer van
lente in de zaal scheppen. Eeri vier
meter hoog getand rad tegen een
achtergrond van witte zijde geeft het
geheel iets grootsch.

Achter in de zaal hangen zes vanen,
waarin het getande rad met de letters
N.A.F, is geborduurd tegen een rooden
en witten achtergrond. Het is voor de
eerste maal in de geschiedenis van
Het Nederlandsche Arbeidsfront, dat
bier eigen vanen hangen, dat ze in
het openbaar verschijnen, en de
symbolische beteekenis van dit feit
kan niemand ontgaan. Hier, in het
Amsterdamsche Concertgebouw, op
dezen eersten Mei van het jaar 1944,
zullen duizenden Nederlandsche wer-
kers uit het geheele land weten: Vast
aaneengesloten achter deze vanen,
zullen wij, werkers van hoofd en
hand, strijden en In dit teeken zullen
jsre overwinnen.

Het Is dan ook geen wonder, dat de
door het Harmonieorkest van het
Politieopleidingsbataljon Schalkhaar
uitgevoerde Ouverture „Egmond" van
Ludwig van Beethoven, In deze stem-
mige omgeving grootsch en machtig
klinkt, grootscher en machtiger dan
anders. De prachtige muziek ontroert
jtot diep In het hart, en schijnt te
willen zeggen: Ontwaakt, gij mensch!
Zie het leven In de oogen! Geniet
van het mooie en schoone, waarop
wij ons juist op den eersten Mei, den
dag van den arbeid, bezinnen!

De werkers In de zaal begrijpen dit.
iVan verre zijn ze gekomen, sociale
voormannen uit Limburg, bedrijfs-
voerders uit Groningen, werkers uit
alle deelen van het land. Ze spreken
misschien een verschillend dialect,
maar als een eenheid zijn ze naar het
Concertgebouw getogen om daar te
getuigen van hun geloof aan, en hun
vertrouwen ta. een nieuwe en betere
(toekomst.
"Als eerste betreedt de leider van het

Arbeidsgebied Organisatie van Het
Nederlandsche Arbeidsfront het
spreekgestoelte, en begroet den Leider
van het Nederlandsche Volk en den
Obmann van het D.A.F. Kretschmar.
Voorts waren aanwezig Nederlandsche
en Duitsche autoriteiten, waaronder
vertegenwoordigers van N.S.D.A.P.,
N.S.B, en nevenorganisaties.

Onder doodsche stilte neemt dan
de Arbeidsfrontleider, H. J. Wouden-
berg, het woord. Hoe dikwijls hebben
we hem al niet hooren spreken, en
eteeds opnieuw valt het op, hoe de
woorden, die hij spreekt, uit zijn hart
komen. Hoe hij zich één voelt en weet
met de Nederlandsche werkers. Ook
nu weer legt zijn groote rede getuige-
nis af van dit feit.

We vieren thans, aldus de Arbeids-
frontleider, hoewel de tijdsomstandig-
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heden te ernstig zijn voor een groot
Meifeest, zoals we dat in de toekomst
hopen te vieren, den eersten Mei.
Tevens is het twee jaar geleden, dat
Het Nederlandsche Arbeidsfront werd
opgericht. Deze bijeenkomst krijgt
wel een bijzonder relief door de aan-
wezigheid van den Leider van het
Nederlandsche volk, want dat hij, die
reeds jaren geleden in zijn bronnen
den eerbied voor den arbeid procla-
meerde, hier in ons midden is, geeft
ons de zekerheid, dat wij in de toe-
komst dezen dag niet als een onder-
onsje zullen houden, maar dat wij
den eersten Mei als nationalen feest-
dag van den arbeid zullen vieren.

Eens heb ik zelf op den eersten Mei
in optochten, achter de vaandels der
socialisten meegemarcheerd, en reeds
toen heb ik geconstateerd, dat in dien
tijd, diep in de harten van de Neder-
landsche werkers, hoewel onbewust,
het heimwee naar een waarachtige
gemeenschap heerschte.

De groote schijnwerpers die opge-
steld zijn om de filmoperateurs van
voldoende licht te voorzien, glijden
door de zaal. Het felle licht veegt af
en toe langs de gezichten 'van hen
die daar zitten. Stoere werkers zijn
het, met verweerde en gegroefde ge-
zichten, stuk voor stuk prachtige
kerels, zooals ze daar zitten. Hoevelen
ervan zijn het geweest, die zich, even-
als de Arbeidsfrontleider, in dien tijd
waarover hij spreekt, achter de vaan-
dels hebben geschaard? Talloozen!
En nu zitten zij hier, en weten dat
datgene, wat zij toen diep in hun
hart voelden, thans in vervulling
gaat. Hun gedachten weerspiegelen
zich op de gezichten, de trouwe, eer-
lijke gezichten van deze werkers.

De Arbeidsfrontleider gaat verder.
De aanwezigen luisteren aandachtig,
wanneer hij vertelt van dien eenvou-
digen arbeider, één uit millioenen,
die deze hunkering naar socialisme
van de werkers heeft begrepen en op-
nieuw gestalte gaf. Hij heeft dan ook
dat woord niet weggeworpen, hij
heeft het socialistische vaandel ge-
handhaafd, zooals ook de vanen van
het Arbeidsfront getuigen, dat de
kleur van het socialisme overgenomen
is, hij heeft voortgebouwd op het
oude, en zoo het waarachtige socia-
lisme verwezenlijkt. Veel van dat-
gene, wat de vroegere socialisten
wenschten en waarnaar ze verlang-
den zal nu toch in vervulling gaan!

Ook het Arbeidsfront wil het socia-
lisme brengen in alle geledingen van
de volksgemeenschap. Daarom is het
zoo verkeerd, te denken — en die op-
vatting heerscht er nog maar al te
veel —. dat het Arbeidsfront een
voortzetting, een som van de oude
vakbeweging is. Deze meening is ten
eenen male onjuist. We zijn van de
oude vakbonden afgestapt, omdat ze
het werkelijke socialisme in den weg
stonden, omdat ze een splitsing van
ons volk in de hand werkten. Neen!
Het socialisme wil niet alleen zeggen
belangenbehartiging, een centje meer
en een uurtje minder, van en voor
afzonderlijke klassen en standen.
Het ware socialisme moet alle volks-
genooten omvatten, van den bedrijfs-
voerder van het grootste bedrijf tot
den krullenjongen van de kleinste
werkplaats.

In de revolutie, waarin we thans
staan, bestrijdt niet, zooals vroeger, de
eene klasse de andere, maar in deze
revolutie staan de allerbesten op.
ledere volksgenoot kan één van de
besten zijn, waar hij ook staat, en
ongeacht zijn afkomst. We willen
den uit zijn natuurlijke bindingen
losgewrikten mensch terughalen in de
gemeenschap. Het socialisme, ik zei
het reeds, beperkt zich niet alleen
tot materieele dingen. Het omvat veel
meer! We willen lederen volksgenoot,
lederen werker tot een persoonlijk-
heid maken.

Onder het spreken van den Ar-
beidsfrontleider kijken we de zaal
eens rond, en komen tot het inzicht
dat deze werkers, zooals ze hier zit-
ten, stuk voor stuk persoonlijkheden
zijn, want zoowel de hier aanwezige
sociale voormannen als de bedrijfs-
voerders hebben daarvan blijk gege-
ven. Ze hebben misschien den smaad

Een overzicht va*
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en den hoon van anderen over zich
heen laten gaan. Met opgeheven
hoofd en fieren blik hebben zij zich
bekend tot den strijd om een nieuwe
toekomst, hebben ze gevolg gegeven
aan de roepstem van het front van
den arbeid. Ze hebben begrepen waar
het om gaat. Maar, zooals de front-
leider zegt, wat zij hier als pioniers
voelen, moet doordringen in alle ge-
ledingen van die groote gemeen-
schap, waarvan wij allen deel uitma-
ken. Dit waarachtige socialisme
vraagt niet: „Wat zijt ge?", maar „Wat
presteert ge voor de gemeenschap?"
De nieuwe maatschappelijke orde zal
gebaseerd zijn op de prestatie. Het
socialisme heeft maar één parool:
ArbeW! Prestatie! Strijdlust! Het
Arbeidsfront wü de voorwaarden hier-
toe scheppen door middel van vakop-
leiding, het werken onder goede om-

DAG V
standigheden, beroepsvorming en be-
drijfsleiding, en talrijke dingen meer.

Ik moet mij beroepen op de woor-
den van den Führer: „Wij voeren een
fanatieken strijd tegen elke standen-
en klassenscheiding." Wij willen
geen klassen meer en derhalve geen
klassentegenstellingen
meer. Dit is volksver-
nietigend.

En de menschen in
de zaal weten dat het
de waarheid is, wan-
reer de Arbeidsfront-
leider vervolgt: WU
vragen al* socialisten
geen zorgeloos leven,
maar in ons moeten we
de kracht hebben om
alle problemen en
moeilijkheden tegemoet
te durven treden en te
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A N D E N A R B E I D
overwinnen. Het Arbeidsfront is geen
standsorganisatie. We kennen slechts
leiders en volgelingen. De waardee-
ring voor den arbeid zal zijn geba-
seerd op de prestatie van lederen wer-
ker, ledere volksgenoot moet die
plaats In de gemeenschap innemen,

waar hij haar het beste
kan dienen. In dit ver-
band moet ook worden
gezien de Hulp aan Be-
gaafden, die jonge wer-
kers in de gelegenheid
stelt, zich te ontwikke-
len, opdat ze ook inder-
daad op die plaatsen
zullen komen, waarop
ze krachtens hun aan-
leg recht hebben, het-
geen weer inhoudt dat
ze ook daar de gemeen-
schap het beste zullen

dienen. Hier gaat het Arbeidsfront
voor, want uiteindelijk moet het de
Staat zijn, die hiervoor zorg draagt.

Deze woorden zijn de werkers uit
het hart gegrepen. Velen van hen
hebben vroeger den klassenstrijd ge-
streden, en zagen er het nuttelooze
van in. Nu zullen allen tezamen, zoo-
als ze hier zitten vroeger vertegen-
woordigers van twee klassen, thans
in één strijdgemeenschap vereenlgd,
schouder aan schouder verder mar-
cheeren. Zij allen zijn arbeiders in den
besten zin van het woord, zooals de
frondleider het zoo treffend uitdrukt:

We houden het woord arbeider
vast. we zullen het blijven gebruiken,
maar dit woord zullen we maken tot
een eeretitel! Bedrijfsvoerders, denkt
erom dat ge ook zelf den titel arbei-
der behoudt, want ge zijt de eerste
arbeider in uw bedrijf!
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tiet Nederlandsche.

De Arbeidsfront-
leider speldt het

Arbeidsfroni-
insigne op de
borst van een
socialen voorman

Onder de Nederlandsche werkers
moet een geestesverandering plaats
vinden, en het is met vreugde dat ik
constateer, dat deze inderdaad plaats
vindt. Zeker, het gaat uiterst lang-
zaam, maar het gaat. En daarvoor
hebben in de eerste plaats de bijkans
7000 sociale voormannen, die thans
in de Nederlandsche bedrijven staan,
gewerkt. Vandaag past daarom een
woord van lof aan deze eenvoudige
werkers, deze socialistische pioniers,
die de voornaamste functionarissen
van Het Nederlandsche Arbeidsfront
zijn, en die ook in den nieuwen staat
de voornaamste functionarissen zullen
zijn. We hebben het volste vertrou-
wen en een rotsvast geloof in deze
socialisten, die er in zullen slagen de
werkers in de gemeenschap terug te
brengen, mede dank zij het gemeen-
schapsgevoel, dat in eiken Germaan-
schen mensch leeft. Ons volk heeft
een minderwaardigheidscomplex ge-
kregen, omdat men het steeds voor-
hield dat de arbeider was- óf een
vervloekte, óf een bezitlooze, een pro-
letariër. Zoowel bedrijfsvoerder als so-
ciale voorman zullen ervoor moeten
zorgen dat de werker van dit idee
wordt bevrijd. Hij moet weer „Ja" te-
gen het leven zeggen.

Vandaag is het l Mei. De knoppen
aan de boomen botten uit, de bloe-
men beginnen te groeien. Ook de
menseh moet tot het inzicht komen
dat het leven schoon is. De arbeid
heeft weer beteekenis gekregen.

In het leven woedt een strijd om
het bestaan van het volksche socia-
lisme. Ik heb een rotsvast geloof in
den Nederlandschen mensch. Er zul-
len niet meer zijn heeren en knech-
ten, maar leiders en volgelingen. In
de lichtende toekomst, waarin het
volksche socialisme verwezenlijkt zal
zijn, zullen alle dragers van den eere-
titel arbeider meemarcheeren achter
de vanen van Het Nederlandsche Ar-
beidsfront, om den eersten Mei te
vieren.

Deze gloedvolle rede van den Ar-
beidsfrontleider, die getuigt van een
onwankelbaar geloof in de toekomst,
heeft eens te meer alle aanwezigen
gesterkt voor den komenden tijd,
voor zoover dat tenminste nog noodig
was. Want wie de van idealisme be-
zielde gezichten in de zaal heeft ge-
zien heeft, weet dat deze werkers stuk
voor stuk pal zullen staan in den
strijd om het hart en de ziel van den
Nederlandschen werker, die den weg
naar het Arbeidsfront nog niet ge-
vonden heeft.

Dan neemt de Leider van het Ne-
derlandsche volk het woord, en het
is een plechtig oogenblik, wanneer hij
zegt: „Ik ben gaarne tot u gekomen
om nu de gelukwenschen van de Na-
tionaal Socialistische Beweging der
Nederlanden aan te bieden.

Het is voor de voormannen en be-
drijfsvoerders in de bedrijven een
zware tijd, ook wanneer zij alleen
maar probeeren, den klassenstrijd tot
een einde te brengen.

Dit is des te verwondelijker, omdat
niemand in Nederland in zijn hart den
klassenstrijd wenscht. Wat wij willen
bereiken, is toch zoo eenvoudig, wat
is normaler dan dat een bedrijf een
eenheid is en dat menschen van een
volk elkanders broeders zijn?"

Waarom, zoo vroeg de Leider zich
af, overwon het socialisme vroeger
niet? Omdat de arbeiders verdeeld
waren in tegenstelling met het kapi-
talisme. Thans is het kapitalisme ge-
spleten, n.l. in het westersche privaat-
kapitalisme en het Sowjet-russische
staatskapitalisme. De arbeider daar-
entegen vormt nu een eenheid. Wij
moeten alles doen om de lange vin-
gers, die zich v,an New York en Mos-
cou uitstrekken, af te schieten. Ik zal
den dag zegenen, zoo eindigde de Lei-
der, waarop wij daden kunnen too-
nen, waarop wij het volksche socia-
lisme in daden kunnen omzetten.

Wat zou na deze rede passender
zijn dan de voordracht van enkele
gedichten? Gedragen zweven de
woorden door de zaal. Ieder woord
heeft zijn beteekenis. Moet niet
ledereen innerlijk toegeven: Ja, zoo
voel ik het ook! En het is goed, dat
er enkele verzen bij zijn van een oude
socialistische strijdster, want nu pas

. De Arbeidsfrontleider spreekt.

krijgen die woorden, die zich aaneen-
rijen tot zinnen, beteekenis en in-
houd.

Het is een eenvoudige sociale voor-
man, F. M. H. Marissen, van Jan
Jongerius N.V. te Utrecht, één van
de zevenduizend, die er in de Neder-
landsche bedrijven staan, die thans
het spreekgestoelte betreedt. Och, het
is niet in de eerste plaats van belang,
dat hij geen geboren redenaar is,
maar het is van belang wat hij zegt,
en hoe hij het zegt. Wanneer straks
bedrijfsvoerder en sociale voorman
de zaal verlaten, moeten ze elkaar
met open oogen kunnen aankijken,
en zeggen: „Wij gaan bouwen aan
een nieuwe toekomst!" De Nederland-
sche werker staat niet zoo afzijdig
ten opzichte van ons, als we wel zou-
den denken. Wij, bedrijfsvoerders en
sociale voormannen moeten in de eer-
sfee plaats menschenleiders zijn. Dit
is een verantwoordelijke taak, maar
een buitengewoon mooie.

Ook de bedrijfsvoerder, P. v. dL
Giessen uit Krimpen a. d. IJssel,
spreekt, blijkt een juist begrip te heb-
ben van zijn taak. Zeker, hrj is een
menschenleider, maar hij zal deze
taak niet naar behooren kunnen uit-
voeren, wanneer daar geen sociale
voorman is, die hem steunt. De wer-
kers, zij zijn menschen rifet een ziel,
en daarom moeten de bedrijfsvoer-
ders en de sociale voormannen het
Nederlandsche volk helpen om elkaar
te vinden in die groote gemeenschap
die zij allen vormen.

Deze bedrijfsvoerder, deze leider
van een onderneming, was één van de
vele leiders van ondernemingen die
Nederland telt. Nog staan deze niet
allen in onze rijen, nog hebben zij
het innerlijke groeiproces dat hen tot
bedrijfsvoerder maakt, niet heele-
maal beleefd.

Dat een sociale voorman en een
bedrijfsvoerder op dezen eersten Mei
•van het jaar 1944 hebben gesproken,
het is een gebeurtenis geweest! Het
was een symbool van de nieuwe toe-
komst.

Een symbolische handeling is het
ook, wanneer daarna de Arbeidsfront-
leider het podium betreedt, tusschen
sociale voorman en bedrijfsvoerder In
gaat staan, en zegt: „Bedrijfsvoerder
en sociale voorman kwamen belden
tot dezelfde slotsom. We moeten el-
kaar eerlijk en open in de oogen zien.
We hebben een gemeenschappelijke
taak, een gemeenschappelijk doel en
een gemeenschappelijken wil. Om dit
ook naar buiten zichtbaar te doen
worden, heb ik besloten een uiterlijk
kenteeken van dit gemeenschappe-
lijke streven in te stellen."

Na deze woorden reikt hrj aan be-
drijfsvoerder en socialen voorman als
eersten het insigne van Het Nedei>
landsche Arbeidsfront uit, dat voort-
aan al diegenen zullen dragen, die be-
wust deel uitmaken van het Arbeids-
front, en hiervan ook naar buiten
willen en durven doen blijken. Ach-
ter dit eenvoudige kenteeken zit in-
derdaad veel meer dan alleen een in-

(Vervolg op pag. 6 onderaanj



De Arbeidsfrontleider tijdens het uitspreken van ziin rede op de l Meibiieenkomst win
Het Nederlandsche Arbeidsfront en den N ederlandschen Omroep. (Foto: A.P.-Breyer)

DE 1 MEI-VIERING IN DE STUDIO
„Op naar het licht, want de nacht

is vergaan"
Het zijn eenvoudige woorden. Ont-

roerend, juist door hun eenvoud, door
hun weergeven van het onwrikbare
vertrouwen in een stralende toe-
komst vol licht en leven voor alle
werkers, dus voor de gansche volks-
gemeenschap.

„Op naar het licht... want de nacht
Is vergaan."

In de groote studio van denNeder-
landschen Omroep gloeit het roode
licht. De toeschouwersruimte Is vol.
Rij na rij is ingenomen door werkers
van Het Nederlandsche Arbeidsfront,
werkers uit alle bedrijven en beroe-
pen, één groote gemeenschap. Eén
van wil, één van gedachte, en, in de
verdoezeling van het halfduister, ook
één in vorm en gestalte.

Het is goed zoo. Dit is een samen-
zijn van arbeidskameraden, dus vindt
de sociale voorman zijn eereplaats
naast den Arbeidsfrontleider.

De orkestruimte is vol wit en zwart,
vol licht en schittering van vaardig
gehanteerde instrumenten, vol tinte-
lende kleuren van vlaggen en bloe-
men. Vol van een machtig, harmo-
nisch geluid, waarmee het lied:
„Werkers ontwaakt, ziet den dageraad
gloren, Op naar het licht... want de
nacht is vergaan", opbruist tot een
wonder geheel, een ongekende be-
levenis van ontroerende schoonheid.

Dit is niet een hunkering naar on-
bereikbare verten, maar een jube-
lend getuigenis van een onwrikbare
waarheid, een uitzingen van de rots-
vaste wetenschap, dat voor alle wer-
kers „het oude is vergaan", om plaats
te maken voor het nieuwe, dat komen
zal en alreeds is.

Gedragen door de wetenschap, dat
hun drang naar verwezenlijking van
een rechtvaardige gemeenschap, met
den dag meer weerklank vindt in de
harten der duizenden in den lande,
wordt door de werkers van Het
Nederlandsche Arbeidsfront het Mei-
feest gevierd. Hun eigen Meifeest.
Want, zijn niet allen, die medewerkten
aan dat groote succes der massale
bijeenkomst in de studio, werkers in
den waren zin van het woord? Zij
waren, het die de nuchtere ruimte
herschiepen in een fonkelend geheel
van kleuren en tinten, zij waren het
ook, die datgene, wat leeft In de
harten van vele honderdduizenden,
tot uitdrukking brachten in woord en
klank. Woorden en klanken komen, ze

worden uitgezonden en uitgedragen
naar vele andere honderdduizenden,
luisterend in de huiskamer. En ver-
weg, tot in de uithoeken van werkend
Nederland, worden ze verstaan en
begrepen.

Ze kunnen zoo moeilijk worden
misverstaan, want er is geen tweeër-
lei uitleg mogelijk voor de eenvoudige
woorden, waarmee het Meilied van
Bas Bouwman; die een zoo werkzaam
aandeel aan deze bijeenkomst heeft
gehad, besloot:

Hoog rijst het bouwwerk, hoog
waait de vaan,

Bouwers voor 't front van den Ar-
beid... treedt aan!!!

Evenmin kunnen de woorden, die
de leider van Het Nederlandsche
Arbeidsfront hier spreekt, worden
misverstaan. Ook zij geven uiting
aan het rotsvaste vertrouwen in het
groote socialistische rijk.

Concertgebouw en studio, twee
mijlpalen op den dag van den arbeid,
die nog lang in herinnering zullen
blijven van de Nederlandsche wer-
kers, en die hen zullen sterken bij
den arbeid in den komenden tijd.

LID lees DIT!
Dikwijls bestaat nog steeds onze-

kerheid omtrent de hoogte der bij-
drage, welke het lid aan Het Neder-
landsche Arbeidsfront dient te vol-
doen, teneinde de voordeelen, welke
het lidmaatschap hem verschaft,
gewaarborgd te zien.

Deze bijdrage wordt naar draag-
kracht geheven.

Dientengevolge zijn de bijdrage-
tabellen in z.g. klassen ingedeeld,
waarbij met het inkomen rekening
gehouden wordt.

De bijdrage kan zoowel wekelijks
volgens het week-inkomen, alsook
maandelijks volgens het maand-in-
komen berekend en betaald worden.

Onder inkomen wordt in dit ver-
band verstaan het loon, vermeerderd
met den wettelijken kindertoeslag,
zoover deze genoden wordt, en met
hetgeen eventueel in natura ontvan-
gen wordt (vrij wonen, voeding, licht
enz.).

Gezien de wettelijke sociale be-
scherming, welke ambtenaren genie-
ten, waardoor deze categorie voor be-
paalde voorzieningen van Het Neder-
landsche Arbeidsfront (ouderdoms-

signe. Het is het symbool van de ver-
bondenheid, die er bestaat tusschen
alle Nederlandsche werkers van hoofd
en hand. Er zullen enkelen zijn, die
hun overtuiging nog niet naar buiten
durven uitdragen. Maar het oogen-
blik zal komen, waarop ook zij uiter-
lijk van hun rotsvast geloof in, en
hun strijd voor het socialisme getui-
genis zullen afleggen.

Na declamatie en orkestmuziek
sluit dan deze grootsche manifesta-
tie op den eersten Mei 1944 met het
lied, waarvoor Bas Bouwman den
tekst schreef, het lied dat nog lang
na zal klinken in de harten van allen

die getuigen waren van dit gebeuren:
«•Werkers ontwaakt, ziet den dageraad

[gloren,
Komt uit het donker, de morgen

[breekt aan,
Werkers ontwaakt, ziet, de dag wordt

[geboren,
Treedt in het licht, want de nacht is

[vergaan.
Ziet, hoe het duister door 't Licht

[wordt verdreven;
Alles herleeft wat in doodssluimer lag,
Merkt toch, de neev'len, van goud-

[glans doorweven,
Wijken vaneen voor den stralenden

[dag.

en invaliditeits-ondersteuning, toe-
slag- of aanvullende uitkeering bij
werkloosheid, kinderaftrek bij de
vaststelling der bijdrage) niet in
aanmerking behoeft te komen, be-
staat voor deze leden een bijzondere
bijdrage-regeling. Deze — opgenomen
in de tabel B — geldt derhalve slechts
voor werkers in vasten dienst, die
werkzaam zijn bij Openbare Licha-
men, n.l. bij Ruk, Provincie, Gemeen-
te, waterschappen, veenschappen en
veenpolders, semi-publiekrechtelijke
lichamen, bet spoorbedrijf en bij ge-
meentelijke en provinciale nuts-be-
drjjven, en wel op zoodanige dienst-
overeen komst, dat hun sociale be-
scherming en verzorging veiliggesteld

TABEL A. Bijdragen gewone leden.

Onder tabel B vallen alle andere,
niet tot de bovenomschreven catego-
rie behoorende, leden.

Aan de hand van deze tabellen kan
men gemakkelijk de klasse der bij-
drage, welke van toepassing is, be-
palen. Komt het lid voor kinderaftrek
in aanmerking (alleen bij tabel A),
dan worden de volgende verlagingen
toegestaan:

bij Z—3 kinderen: l bijdrageklasse;
bij 4—5 kinderen: Z bijdrageklassen;
bij 6—7 kinderen: 3 bijdrageklassen;
bij 8 en meer kinderen: 4 bijdrage-

klassen.
Bij de toepassing van dezen aftrek

moet in het oog worden gehouden,
dat de minimum-bijdrage f 0.10 per
week of ƒ 0.40 per maand bedraagt.

Weekinkomen
van — tot

ƒ 6.—
, 6.01 - 9.—

9.01 - 12.—
, 12.01 - 15.—
, 15.01 - 18.—
, 18.01 - 21.—
, 21.01 - 24.—
, 24.01 - 27.—
, 27.01 - 30.—
, 30.01 - 33.—
, 33.01 - 36.—
, 36.01 - 42.—
, 42.01 - 48.—
. 48.01 - 54.—
, 54.01 - 72.—
, 72.01 - 90.—
, 90.01 en hooger

Week-
bijdrage

ƒ 0.10
„ 0.15
, 0.20

0.25
„ 0.30
„ 0.35
» 0.40
„ 0.45
„ 0.50
„ 0.55
„ 0.60
„ 0.70
„ 0.80
„ 1.00
„ 1.20
„ 1.50
„ 1.80

Klasse

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Maandinkomen
van — tot

ƒ - - 26.—
26.01 - 39.—
39.01 - 52.—
52.01 - 65.—
65.01 - 78.—
78.01 - 91.—
91.01 - 104.—

104.01 - 117.—
117.01 - 130.—
130.01 - 143.—
143.01 - 156.—
156.01 - 182.—
182.01 - 208.—
208.01 - 234.—
234.01 - 312.—
312.01 - 390.—
390.01 en hooger

Maand-
bijdrage

ƒ 0.40
„ 0.65
„ 0.85
, 1.05
, 1.30
, 1.50
, 1-70
. 1.95
, 2.15
, 2.35
, 2.60i> •*•
, 3.45
, 4.30
, 5.20
, 6.50
, 7.80

TABEL B. Bijdragen voor leden werkzaam bij Openbare Lichamen.

Weekinkomen

tot en met ƒ 9. —
f 9.01 tot „ 15.—

15.01
21.01
27.01
33.01
42.01
54.01
72.01

, 21.—
, 27.—
, 33.—
, 42.—
, 54.—
, 72.—
, 90.—

90.01 en hooger

Week-
bijdrage

ƒ 0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.45
0.55
0.60
0.70

Klasse

1
2
3
4
5
6
8

10
11
12

Maandinkomen

tot en met ƒ 39. —
ƒ 39.01 tot

65.01
91.01

117.01
143.01
182.01
234.01
312.01

65.—
91.—

117.—
143.—
182.—
234.—
312.—
390.—

390.01 en hooger

Maand-
bijdrage

ƒ 0.40
0.65
0.85
1.05
1.30
1.50
1.95
2.35
2.60
3 _

Waarom is betaling der bijdrage in de juiste klasse zoo buitengewoon be-
langrijk? Daarover in het volgende nummer!

B E D R IJ F SA P P È L IN „DE POOL
Er zijn hoe langer hoe meer be-

drijfsvoerders, die in het feit, dat
een van de leden van de volgman-
schap 25 jaar zijn beste krachten
aan het bedrijf gegeven heeft,
aanleiding vinden, een huldiging
van den betrokkene op touw te
zetten. En dat dit gebeurt, is goed.
In mindere mate zal het voorko-
men, dat er aan een bedrijfsappèl
een bedrijfsfeest wordt vastge-
knoopt, dat geheel door eigen
krachten wordt verzorgd. De chef-
kellner C. H. Donker en de café-
restaurantkellner W. Koreman
herdachten vorige maand het
feit, dat zij 25 jaar in dienst waren
bij het hotel-cdfé-restaurant „De
Pool" te Amsterdam. De bedrijfs-
voerder van ,JOe Pool", A. Rippe,
heeft toen, in overleg met den
socialen voorman, Kam. E. Simons,
een huldiging van beide werkers
georganiseerd, welke plaats vond
in een van de bovenzalen van het
café.

Om half negen traden de beide
jubilarissen, vergezeld van hun
familieleden, binnen, onder harte-
lijk applaus van de aanwezige
leden van de volgmanschap en
verschillende genoodigden. Als
eerste voerde de bedrijfsvoerder
het woord. De beide werkers, die
thans 25 jaar hun beste krachten
aan ons bedrijf hebben gegeven,
aldus de bedrijfsvoerder, hebben
13 jaar onder de oude directie en
thans onder de nieuwe directie
meegeholpen van „De Pool" het
bloeiende bedrijf te maken, dat
het thans is. Mannen als deze bei-
den zijn een steun en een voor-

beeld voor de anderen. Hij
wenschte zijn waardeering ook in
tastbaren vorm tot uiting te bren-
gen en bood den jubilarissen een
barometer en een ets aan.

Ook de sociale voorman sprak
zijn waardeering uit voor het werk,
dat door beide jubilarissen is ge-
daan en herdacht een van de ar-
beidskameraden, die helaas dezen
dag, waarop ook hij zijn jubileum
gevierd zou hebben, niet heeft
mogen meemaken. Ook hij bood.
namens de volgmanschap twee
fraaie ttsen aan.

Als laatste voerde de Provin-
ciaal frontleider van Het Neder-
landsche Arbeidsfront, Piersma,
het woord. Zijn toespraak was
eenvoudig, maar kwam recht uit
het hart. Namens den Arbeids-
frontleider bood 'Mi beiden jubila-
rissen een oorkonde voor vijf en
twintig jaar trouwen dienst aan.

Na dit ernstige gedeelte werd
overgegaan tot de uitvoering van
een vroolijk programma, onder lei-
ding van W. E. Senf, een lid van
de volgmanschap, dat uitstekend
slaagde.

Een der jubilarissen dankte den
bedrijfsvoerder en de volgman-
schap voor de buitengewone wijze,
waarop deze huldiging had plaat»
gevonden.

De bedrijfsvoerder van „De
Pool", wien geen moeite te groot i»
geweest om dezen avond te laten
slagen, vormt met de volgman-
schap inderdaad een bedrijfsge-
meenschap in den waren zin van
het woord.
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Slot DÜettantenvoorsteHing
te Rotterdam

op Zondag 14 Mei 1944 m Gebonw
Odeon, des morgei» oen 9.45 uur. Ia
het kader van de serie tooneelwedstrij-
den, welke te Rotterdam Toor ainateur-
tooneelvereenigingen onder auspiciën,
van de Gemeenschap „Vreugde en Ar-
beid" in de afgeloopen maanden zij a
georganiseerd, aal bovengenoemde voor-
stelling een waardig sluitstuk vormen.
Tevens zal op dezen ochtend öe uit-
slag van dese wedstrijden worden be-
kendgemaakt en de prijsuitreiking
plaatsvinden.

D« toegangsprijs bedraagt 60 cent per
persoon.

Bonte Radio-avond te Zwolle
op IMiisda* 16 Mei 1944, des avonds
cm 7 uur precies, in de Bniten-Soclë-
tett.

Deze avond wordt georganiseerd in
samenwerking met den Nederlandschen
Omroep en hieraan werken mede: Het
A ni u sein entsorkest o.l.v. Elzard Ku hl-
ma n; Ilse Kreibich, sopraan; Adrlaan
van Hees, voordracht; Lnciano, mond-
harmonica-vïrtuoos en De Zwervers,
zang.

Toegangskaarten a ƒ 1.— voor N.A.F.-
leden en ƒ tAO voor niet-leden zijn ver-
krijgbaar bij Nieuwe Haven 12 en Eek-
wal 29a.

Kinderen, beneden de 14 Jaar,
hebben — ook onder geleide —
tot bovenstaande voorstelling
geen toegang.

Zondag 14 Mei 1944:
Amsterdam: Vlctoria-Theater. Ver-

toond wordt de film VOOR DUrfSCH-
IAND START (Reitet für Deutsch-
land), met Willy Blrgel en Gerhild
Weber. Toegang alle leeftijden. Kaart-
verkoop: aan de zaal, V. & A.-hulsJe
Leidschepleln.

Zondag 21 Mei 1944:
Den Haag: Asta-Theater. Vertoond

wordt de film ZOOIETS DOET MIJN
DOCHTER. NIET (Melne Tochter tut
das nicht), met B. A. Roberts en O.
Kat. Toegang 18 jaar.

De ochtenden vangen aan om 10.16
irur. De toegangsprijs bedraagt 4O cent
per persoon.

Onderstaand doen wij een opgave vol-
gen van door de al'deellng Lichamelijke
Opvoeding in net komende zomerselzoen
georganiseerde

Zomersportcursussen
O* prijzen dezer cursussen zijn:
TENNIS: N.A.P.-leden van / 1O.—*tot

ƒ20.— ton niet-tedeu van. ƒ16.—. tot
ƒ26.—.

ATHLETIEK: N.A.F.-leden ƒ6.50 «n
nlet-leden ƒ6.76 (met opleiding tot het
H.L.O.-diploma).

KLEIN-TERREINSPEL: zie hiervoor
Athletiek.

Amsterdam: Tennis, Athletiek en

Klein-Terreinspel. T" V en aanm. bij het
Bted. K.A-P .-Kantoor, Plantage Fran-
Bchelaan 9 en het V. en A.-hulsje op
het Leldschepleln.

Applngedam: Klein-Terreinspel. Aanm.
en inl. Broerstraat 16.

Arnhem: Tennis, Athletiek en Kleln-
Terreinspel. Aanm. en inl. Jansbulten-
alngel 17.

Assen: Tennis en Athletiek. Aanm. ea.
Inl. Prov. N_A.F.-Bureau, Javastr. 3—t.

Coevorden: Tennis. Aanm. en Inl.
Rij nsche straat 2.

'g-Gravenbage: Tennis, Athletiek en
Kleln-Terrelnspel. Aanm. en inl. Prov.
H.A.F.-Bureau Zuid-Holland, Van Vollen-
hovestraat 26 te Rotterdam en Sted.
N.A.P.-Kantoor, Dr. Kuyperstraat 10 te
Den Haag.

Groningen: Tennis, Athletiet, Kleln-
Terreinspel en Zeilen. Aanm. en InL
Prov. N.A.P.-Bureau, Westerkade 10 en
6ted. N.A.P.-Kantoor. Turfsdngel 7d.

Heer: Tennis. Aanm. en inl. bij N.AJP.-
Kringkantoor, Kesselkade 40, Maastricht.

Heerenveen: Tennis. Aanm. en '"i
Dracht 23.

Leeuwarden: Tennis en Atliletlek.
Aanm. en nadere Inl. Prov. N.A.F.-
Bureau, J. W. Frisostraat 3—5.

Maastricht: Tennis. Aanm. en Inl.
Kesselkade 40.

Mnntendam: Athletiek. Aanm. en Inl.
Beneden Verlaat 71 te Veendam.

Nijmegen: Tennis, Athletiek en Klein-
Terreinspel. Aanm. en inl. Berg en Dal-
scheweg 38.

Sneek: Tennis. Aanm. en Inl. bi]
N.A.F.-Kriiigkantoor, Stationsstraat 28.

Steenwijk: Zeflen. Aanm. en inl. PI.
N.A.P.-Kantoor, Stationsstraat 8.

utrecht en Amersfoort: Athletiek,
Klein-Terreinspel en Tennis. Aanm. en
inl.: Utrecht: Prov. N.A.P.-Bureau,
Maliebaan 14 en PI. N.A.F.-Kantoor,
Hagelstraat 32; Amersfoort: N.A.F.-
Kringkantoor, Snouckaertlaan 11. Bo-
vendien bestaat de gelegenheid te
Utrecht tot deelname aan Kanocursus-
sen. De duur van zoo'n cursus is .6
maanden, terwijl de kosten als volgt
Bijn: Voor kano-bezitters: N.A.F.-leden
ƒ 2.— en nieWeden ƒ 3.50 p. p.; voor
niet-kanobezitters: N.A.F.-leden ƒ 12.—,
en niet-leden ƒ 13.5O p. p.

Giethoorn: Zeilen. Deze cursus duurt
3 maanden. Aanm. en Inl. bij PI. N.A.F.-
Kantoor, Wijk I 29,te Giethoorn,

Zwemmen
Leeuwarden. Door wijziging in het

dienstrooster van de Leeuwarder Over-
dekte Zweminrichting is het zwemuur
van „Vreugde en Arbeid" verplaatst van
19.0O—21.00 uur naar 20.00—22.00 uur.

Afzwemfeest te Amsterdam. Het af-
zwemfeest, dat op Dinsdag 23 Mei a.s.
EOU plaatsvinden in het Sportfondsen-
bad-West, is tot een nader vast te stel-
len datum uitgesteld,

Reductie op Natuurbaden
De mogelijkheid ia geschapen, dat

leden van het Nederlandsche Arbeids-
tront en hun hulsgenooten, evenals
andere Jaren ook dit jaar wederom
tegen sterk gereduceerde toegangsprijzen
van de natuurbaden in ons land kun-
nen genieten. Onderstaand doen wij een
opgave volgen van de reeds tot stand
Bekomen overeenkomsten.

Natuurbad te Emmen
Leden van het Nederlandsche Arbeids-

front en hun hulsgenooten kunnen
tegen sterk gereduceerde prijzen van
bovengenoemd Natuurbad genieten In
de komende zomermaanden. De prijzen

dragen: Gezinsabonnement voor 4 en
meer personen ƒ 9.25 niet-leden en ƒ 5.25
voor leden; gezinsabonnement voor 3
personen resp. ƒ8.25 en ƒ4.75; gezins-
abonnement voor 2 personen resp. ƒ 5.76
en ƒ3.75; 1-persoonsabonnement resp.
ƒ 4.25 en ƒ 2.25; Zwemles resp. ƒ 2.50 en
ƒ 2.—. Nadere inlichtingen bij het Plaats
•elijk N.A.F.-Kantoor, Kerkhoflaan 7—8.
te Eminen.

Zweminrichting „De Uzeren
Vrouw" te Den Bosch

Ook voor deze zweminrichting geldt,
dat leden van Het Nederlandsche Ar-
beidsfront en hun huisgenooten tegen
gereduceerde prijzen toegang hebben. Zij
betalen slechts 5O pet. van de normale
toegangsprijzen, t. w.: Gezinsabonne-
ment voor niet-leden kost, ƒ3.50, voor
leden ƒ 1.76; persoonlijk abonnement
resp. ƒ1.26 en /O.621; persoonlijk abon-
nement voor kinderen resp. ƒ0.75 en
ƒ 0.37*.

Nadere Inlichtingen bij het N-A.F.-
Kringkantoor, Nieuwstraat 31 te Den
Bosch.

Natuurbad „De Biltsche
dennen" te Bilthoven

De prijzen voor N.A.F.-leden en huls-
genooten bedragen: Abonnementsprijs
kinderen 2 tot en met 9 Jaar van nfefc-
leden ƒ 5.—, voor die van N.A.P.-leden
ƒ2.50; voor kinderen van 1O tot en met
15 Jaar resp. ƒ 6.— en ƒ 3.—; Volwasse-
nen: NieWeden ƒ 7.—, N.A.F.-leden
ƒ3.50. Nadere inlichtingen bij het
Plaatselijk N.A.F.-Kantoor.

Baarn
Baarn. Badlnrlchting aan de Eem.

lederen Dinsdagavond. Leden van het
Nederlandsche Arbeidafront betalen in
plaats van 25 cent slechts 15 cent.
Gratis zwemmen. Nadere Inl. N.A.F.-
Kringkantoor, Snouckaertlaan 11 te
Amersfoort; PI. N.A.F.-Kantoor Baarn,
Laanstraat 11 te Baarn,

Wandelmarschen
Op Hemelvaartsdag (18 Mei) a.B. zul-

len er marsenen worden georganiseerd
te:

Groningen: Afstand pl.m. 20 km. De
start vindt plaats des morgens om 11
uur' van Café-Best. Nlnteman op de
Groote Markt 14. Nadere Inl. en aanm.
bij het Prov. N.A.F.-Bureau, Wester-
kade 10.

Terneuzen: Afstand pl.m. 20 km.
Hier vindt de start plaats des morgens
om 10.30 uur van Café Centraal, Nieuw-
straat. Nadere inl. en aanm. bij het
Prov. N.A.F.-Bureau Zeeland, Stations-
straat 34 te Middelburg en het PI.
N.A.P.-Kantoor, Noordstraat 99 te Ter-
ueuzen.

Rotterdam: Afstand pl.m. 20 km. De
start vindt plaats des morgens om 9.30
uur. Nadere inl. en aanm. Stedelijk
N.A.F.-Kantoor, Westzeedijk 92.

Amsterdam. Op Zondag 21 Mei zal er
een marsch worden georganiseerd in de
richting Ouderkerk langs den Amstel.
De afstand bedraagt pl.m. 22 km. De
start vindt plaats des morgens om 9 uur
vanaf Café Ton aan den Amsteldijk.
Nadere inl. en aanm.: Prov. N.A.F.-
Bureau, Prins Hendrikkade 49; Sted.
N.A.F.-Kantoor, Plantage Pranschelaan
9; V. en A.-huisje o. h. Leldscheplein.

Baarn: Op Zondag 18 Juni wordt er
een marsch georganiseerd in de omge-
ving Baarn — Hooge en Lage Vuursche.

Parcours 25 km.
De start vindt plaats om ll.OO uur

vanaf Lunchroom .Astoria" Oranje-
straat 8 te Baarn.

Nadere inl. en aanm. bij het Prov.
N.A.F.-Bureau, Maliebaan 14 te Utrecht;
N.A.F.-Kringkantoor, Snouckaertlaan 11,
te Amersfoort; PI.- N.A.P.-Kantoor, Laan-
straat l te Baarn.

Tevens kan men zich aanmelden bij
de Sociale Voormannen en N.A.F.-boden.
De prijzen van deelname bedragen:
45 et. voor N.A.F.-leden en 55 et. voor
nieWeden, indien zij individueel mee-
loopen; in groepsverband bedraagt de
prijs slechts 40 ot. p. p.

Amsterdam. Excursie naar Artis. Op
Zondag 21 Mei vindt er een excursie
naar Artis plaats. Onder leiding van den
heer Portielje ziet u in onzen Dieren-
tuin Juist datgene, wat den gewonen
bezoeker niet opvalt. Aanvang 1O uur.
De toegangsprijs bedraagt 41 cent p. p.,
alles inbegrepen. Aanmeldingen en na-
dere inlichtingen bij het V. en A.-huisje
op het Leldscheplein en het Sted.
N.A.F.-Kantoor, Plant. Franschelaan 9.

V A C A N T I

Op 18 Mei 1944 (Hemelvaartsdag) zul-
len er vanuit Amsterdam onder leiding
van „Vreugde en Arbeid" enkele uit-
stapjes worden georganiseerd.

1. Naar MARKEN EN VOLEND AM,
tegen den prijs van ƒ4.— p. p.

2. Naar HET GOOI (Inclusief Btudio-
bezoek). ƒ 3.75 p. p.

3. Naar RHENEN (Ouwehands Die-
renpark) ƒ6.— p. p.

4. Naar ALKMAAR EN HEILOO, met
de Alkmaar Packet, ƒ 3.75 p. p.

De prijzen zijn lïibegrip van treinreis
en maaltijd (soep, aardappelen, groente
en toespijs) en toegangsprijs voor be-
zienswaardigheden.

Aanmeldingen bij het V. en A.-huisje
op het Leidscheplein en Plantage Fran-
schelaan 9. De gelegenheid voor inschrij-
ving sluit 15 Mei 1944. Bij de Inschrij-
ving moet het verschuldigde bedrag wor-
den voldaan tegen ontvangst van deel-
nemerstoewijs.

Symphonïe-concerten van den
Nederlandschen Omroep

Zij, die houden van symphonische
muziek, kunnen des Woensdagsavonds
de Symphonle-Concerten bijwonen, die
regelmatig door den Nederlandschen
Omroep in studio A te Hilversum wor-
den gegeven. Gratis kaarten zijn hier-
voor verkrijgbaar bij het Kringkantoor
van het Nederlandscïie Arbeldsfront,
Stationsstraat 8 te Hilversum. Bewoners
buiten de gemeente Hilversum kunnen
de kaarten eveneens aan dit kantoor
aanvragen, waarna omgaand toezending
volgt.

Vacantie-oord Putten
De pensiönprijs voor Putten is thans

vastgesteld op ƒ 3.— p. p. p. dag en
voor kinderen, beneden de 13 Jaar, op
ƒ2.10 per dag.

Zij, die reeds een bewijs van deel-
name ontvingen, berekend naar den
vroeger vastgestelden prijs, kunnen dit
bij het Nederlandsche Arbeldsfront ter
plaatse inwisselen en ontvangen na
eenige dagen een nieuw Bewijs van
Deelname. Het teveel gestorte geld zal
hun overgemaakt worden.

Door den groeien toeloop van
racantiegangers zijn we reeds
thans genoopt om geen nieuwe
aanvragen meer aan te nemen
foor het vacantie-oord „Putten".
Het Vacantie-Oord is geheel vol-
geboekt, zoodat plaats-aanvragen
nutteloos is.

Vacantie-oord Uddel
Dit vacantie-oord is geheel volgeboekt

tot en met 9 September. Kr kan dus nog
plaats besproken worden voor het tijd-
vak 9—30 September.

! l I I

Arbeidsontspanning
Lezers van ons blad maken wij attent

op de volgende passage uit de beschrij-
ving WERKERS VAN ONZEN TIJD in
ons vorig nummer:

Wekenlang kan hij rondzwer-
ven door dit onvergetelijke schoone deel
van Nederland en evenzoolang wordt hij
verzorgd, zooals dat slechts door een
goede organisatie, in een sfeer van op-
rechte kameraadschap mogelijk is. . .

Deze mogelijkheid is ook voor u open-
gesteld. Vraagt uw Socialen Voorman
eens om inlichtingen over AKBKIDS-
ONTSPANNING.



De Arbeidsfrontleider heeft de tentoonstelling geopend
en leidt de gasten rond. (Foto A.P./Breyer)

DE TENTOONSTELLING VAN HET
NEDERLANDSCHE ARBEIDSFRONT

„Goede wijn behoeft geen krans",
luidt een bekend gezegde,

De tentoonstelling van het Neder-
landsche Arbeidsfront, die in het
komende jaar in verschillende plaat-
sen van Nederland zal worden gehou-
den, is dan ook zeker niet bedoeld als
de krans, die den wijn goed moet
maken. Veeleer krijgt de bezoeker
een indruk van de werkzaamheden
van het Nederlandsche Artaeidsfront
en de Gemeenschap „Vreugde en
Arbeid" van het Arbeidsfront. En dit
is noodig, want er zijn nog maar al
te veel Nederlandsche werkers, voor
wie het Arbeidsfront niet veel meer
dan een naam is. Van het eigenlijke
werk van het front van den Arbeid,
van de organisatie, en alle dingen
die daar aan vast zitten, weten zij
weinig of niets af. En in dé twee jaar
dat het Arbeidsfront nu in Nederland
marcheert, heeft het zijn bestaans-
recht toch wel bewezen. Daarom is
het noodig en noodzakelijk, dat zoo-
wel lid als buitenstaander, helder en
overzichtelijk voor zich ziet, wat Het
Nederlandsche Arbeidsfront is, wat
het deed en wat het nog doet.

Op Zondag 30 April werd deze ten-
toonstelling officieel door den Ar-
beidsfrontleider in het NV-Huis te
Utrecht geopend. Onder de gasten,

BIJ DE FOTO'S:
Links: Een hoekje van de tentoonstelling.
Midden: Een van de draaibare maquettes,
die een overzicht geven van het werk van
de Gemeenschap „Vreugde en Arbeid"
van Het Nederlaidsche Arbeidsfront.
Rechts: De jeugd bekijkt met belangstel-
ling een maquette van het arbeiders-
vacantieoord. (Foto's: AP/Griek)

die • door hun aanwezigheid blijk
gaven van hun belangstelling voor
het werk van het Nederlandsche Ar-
beidsfront bevonden zich o.a. de Be-
auftragte van den Rijkscommissaris
voor de provincie Utrecht, Müller-
Reinert, de Kreisinspektor der N.S.D.
A.P., de Sozialreferent Richter, prof.
Nieschulz, de vertegenwoordiger van
den burgemeester, wethouder Hofstee
en de Gewestelijke politiepresident,
Van Groningen. Voorts waren aanwe-
zig vertegenwoordigers van N.S.B.,
Landstand en Nederlandschen Volks-
dienst.

De provinciaal frontleider van Het
Nederlandsche Arbeidsfront, A. Sato-
ny, constateerde, nadat hij den Ar—
beidsfrontleider en de gasten welkom
had geheeten, met voldoening, dat
het Arbeidsfront in Utrecht meer en
meer veld wint. Een jaar geleden
werden we in de bedrijven nu niet
direct met welwillendheid ontvangen,
maar op het oogenblik komt men
naar ons toe, en maakt plaats voor
ons aan de tafels.
Na zijn kort openingswoord verzocht
kam. Satony den Arbeidsfrontleider,
de tentoonstelling te openen.

De frontleider noemde de tentoon-
stelling een machtig middel om te
getuigen van het werk van het Ar-
beidsfront. Het stemde hem tot bij-
zondere verheugenis, dat hrj haar aan-
den vooravond van l Mei kon ope-
nen. Na het verschil tusschen de oude
vakbeweging en het Arbeidsfront te
hebben uiteengezet, sprak de Ar-"
beidsfrontleider de hoop uit, dat de
tentoonstelling er toe zou bijdragen,
de misverstanden, die er op dit punt

nog maar al te vaak bestaan, uit den
weg te ruimen.

Het Nederlandsche Arbeidsfront is
een gemeenschapsorganisatie, en het
is goed daar van tijd tot tijd naar
buiten toe den nadruk pp te leggen.
De mensch zal weer een persoonlijk-
heid moeten worden.

Met de woorden: „Ik hoop dat in de
toekomst alle werkers achter de va-
nen van het Nederlandsche Arbeids-
front zullen meemarcheeren" ver-
klaarde de Arbeidsfrontleider de ten-
toonstelling voor geopend.

De tentoonstelling zelf is ontworpen
door H. J. Corduwenen, leider van de
afdeeling Beeldende Propaganda van
het Arbeidsgebied Propaganda van
het Nederlandsche Arbeidsfront. Hoe
enorm veel tijd en werk hier aan vast
zit, moge blijken uit enkele cijfers
met betrekking tot de voorbereidin-
gen voor deze tentoonstelling.

Ruim 2£ maand zijn verscheidene
medewerkers dag aan dag bezig ge-
weest voor het zoover was, dat de
tentoonstelling kon worden opgesteld.
De materiaalschaarschte speelde ook
hier, zooals overal elders, een niet te
onderschatten rol. Eindelijk was het
dan zoo ver, dat de tentoonstelling
in de ateliers gereed stond. Dit is
echter nog iets anders dan de opstel-
ling in een zaal. Het is eenmaal zoo,
dat men het materiaal naar de plaats
van bestemming moet brengen, en dat
het nog steeds niet mogelijk is, de
zaal naar het materiaal te vervoeren.
De tentoonstelling heeft een opper-
vlakte van ruim 300 m2, zoodat het
vervoer van het materiaal heel wat
hoofdbrekens heeft gekost.

Direct bij het binnenkomen valt
het oog op twee enorme figuren, een
bedrijfsvoerder en een socialen voor-
man. „Welvaart door samenwerking",
staat er onder, en de onbevooroor-
deelde bezoeker zal moeten toegeven,
dat het inderdaad de samenwerking
van alle Nederlanders is, die ons land
de volkswelvaart kan brengen.

Iets verderop wordt de aandacht
getrokken door een omvangrijk sche-
ma, dat op duidelijke wijze de orga-
nisatie van het Nederlandsche Ar-
beidsfront laat zien. Talrijke foto's
maken het geheel zeer aanschouwe-
lijk. Buitengewoon interessant zijn
voorts de maquettes van, een model-
bedrijf, een vacantieoord voor wer-
kers en de arbeiders-woningbouw.

Een foto van reusachtige afmetin-
gen, die aan den achterwand van de
tentoonstelling is opgehangen, her-
innert aan de historische bijeenkomst
die op 29 Mei 1943, toen de Arbeids-
frontleider in de Groentehal tot zijn
sociale voormannen sprak, te Utrecht
werd gehouden.

Ook onze Nederlandsche werkers in
Duitschland zijn niet vergeten, want
een schema geeft op overzichtelijke
wijze een inzicht in de sociale en
cultureele verzorging van deze wer-
kers.

Aan geen enkel arbeidsgebied werd
voorbij gegaan. Hier door middel van
foto's en teksten, ginds door diora-
ma's en maquettes, wordt getoond
waaruit de taak van de verschillende
arbeidsgebieden bestaat.

Bijzonder aardig zijn de 4 draai-
bare maquettes, die een overzicht
geven van hetgeen de Gemeenschap
„Vreugde en Arbeid" van Het Neder-
landsche Arbeidsfront deed, en nog
doet, ter bevordering van de vreugde
in den arbeid, de cultureele ontwik-
keling en de ontspanning. Zoo kan
men bijvoorbeeld lezen, dat er tot nu
toe 182 bedrijfsuitstapjes werden ge-
organiseerd, waaraan 20.000 personen
deelnamen, terwijl er 40 opera's wer-
den gegeven. In één jaar tijd werden
een millioen Nederlanders door
„Vreugde en Arbeid" bereikt.

Een zeer overzichtelijk documentair
schema laat op duidelijke wijze ds
positie van den arbeid en wat het
Arbeidsfront wil, zien.

Het Arbeidsgebied Rechtsbescher-
ming heeft eveneens een plaats ge-
vonden. Door middel van eenvoudige
lichtknoppen kunnen de bezoekers
zelf het antwoord op verschillende
vragen, de Sociale verzekering betref-
fende, vinden.

Ten slotte vindt er een doorloopen-
de filmvoorstelling plaats, waarbij
de bezoekers door middel van het
witte doek kennis kunnen nemen van
het werk van het Arbeidsfront en
haar Gemeenschap „Vreugde en Ar-
beid".

Ook schoolklassen zullen in de ge-
legenheid worden gesteld deze, voor
hen leerzame tentoonstelling, te be-
zoeken. Dat de kinderen er van ge-
nieten en er Iets van opsteken, Is be-
wezen door de schoolbezoeken die er
reeds werden afgelegd in andere
plaatsen.

Het zou ons te ver voeren, hier de
geheele tentoonstelling te bespreken.
Zoo hier en daar hebben wij een in-
druk gegeven van hetgeen er te zien
is. Alleen verdient misschien nog ver-
melding, dat in totaal 16 maquettes
en diorama's, 160 foto's, 200 teksten,
30 decors en een tiental kaarten en
beeldgrafieken zijn gebruikt, die allen
even duidelijk en overzichtelijk zijn.

Diegenen, die de tentoonstelling
zullen bezoeken, en die den weg naar
Het Nederlandsche Arbeidsfront nog
niet gevonden hebben, zullen zich na
het bezoek moeten afvragen: „Waar-
om heb ik den stap nog niet gedaan?
Waarom heb ik mij nog. niet ge-
schaard in de gelederen van het Ne-
derlandsche Arbeidsfront?"

Mogen zij tot het inzicht komen,
dat zij nog iets hebben te doen te-
genover die Nederlandsche werkers,
die zich hebben bekend tot den
strijd voor het werkelijke socialisme.

NIEUWS UIT DE PROVINCIE
De aandacht van be-

langhebbenden wordt
er op gevestigd dat de
dienst Sociaal-Econo-
mische Zaken van het
Stedelijk kantoor van
het Nederlandsche
Arbeidsfront te 's-Gra-

venhage met Ingang van 17 April 1944
gevestigd is: Prinsegracht 72, telefoon
331528 te 's-Gravenhage.

P.V 1595/1. Hoofdredacteur: drs. W. Wienbelt te Amsterdam. Uitgever: Nederlandsch Arbeidsfront, P. C. Hooftstraat 180 te Amsterdam. Drukker: N.V. De
Arbeiderspers. Hekelveld 15 te A'dam. Verschijnt éénmaal ver 14 dagen. Abonnementsprijs voor niet-leden f 1.25 per half jaar. Losse nummers 74 cent.

Kengetal K. 113.


