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EEN BEDRIEGELIJKE IMITATIE
j_| ET mag een wonderlijke

' speling van het lot worden
genoemd, dat kort achter el-
kaar en wel met een tusschen-
ruimte van slechts enkele
weken, in de wereld twee ar-
béidsconferenties zijn gehou-
den. De eerste hield zich be-
zig met den opbouw van de
socialistische orde in de Euro-
peesche ruimte en werd in
Salzbrunn gehouden. De twee-
de was een verlengstuk van
de „Debating-club", die voor-
heen in Genève huisde en
thans in Philadelphia onder-
dak vond.

In Salzbrunn hebben de
leidende mannen der sociale
wetenschap van alle Europee-
sche landen zich bezonnen
op de gemeenschappelijke
richtlijnen, de geestelijke ba-
sis der verhoudingen van den
arbeid in het groeiende socia-
listische Europeesche gemee-
nebest, opdat ieder volk deze
algemeene richtlijnen naar
den eigen aard, derhalve door
het volkseigene zou kunnen
verwezenlijken. Er werd geen
pasklaar algemeen schema
ter tafel gebracht of „aange-
nomen", zooals dat voorheen
in Genève geschiedde, welk
schema dan ook steeds in de
laden van de Departementen
of andere bureaux werd opge-
borgen. Een sociale ordening
laat zich niet van boven af
opleggen, en kan nimmer pas-
send voor elk volk als confec-
tiegoed worden gemaakt.

In Philadelphia, waar de
Vereenigde Staten en Enge-
land de eerste viool speelden,
heeft men o.a. gesproken over
sociale zekerheid en over het
werkloosheidsvraagstuk.

De geldmachten, die dezen
oorlog ontketenden, moeten, willen zij in het zadel blijven, den arbeider
iets bieden om den zin van dezen oorlog, gezien uit kapitalistischen ge-
zichtshoek, te „rechtvaardigen" en het bolsjewisme, dat duidelijk zicht-
baar in het Westen den kop opsteekt, den wind uit de zeilen te nemen.
De Amerikaansehe en Engelsche arbeider staken niet voor niets en dan
nog bij herhaling.

Sociale zekerheid en kapitalisme zijn onvereenigbaar, terwijl kapita-
lisme in zich sluit economische slavernij en werkloosheid. Toch wilden

(Teekening Koekkoek.)

de* plutocratische leidslieden
in Philadelphia den arbeiders
-iets voorspiegelen, dat op-
recht op arbeid geleek.

Zou men in Philadelphia met
de Europeesche socialistische
idee besmet zijn?

De lieden in Philadelphia
gingen heftig te keer tegen de
Duitsche sociale politiek en
eischten vóór alles de vernie-
tiging der instellingen, die
gedragen worden door de
nieuwe socialistische idee.
Dies stond het verbod van het
Deutsche Arbeitsfront op de
agenda. Vervolgens kwam
echter de aap uit de mouw;
de „Times" bericht namelijk
het volgende:

Verscheidene sociale insti-
tuten van het Deutsche Ar-
beitsfront kunnen worden
overgenomen. Als voorbeeld
worden genoemd de sociale
verbeteringen voor de arbei-
ders, de vacantiereizen, de
vele instellingen, geschapen
ten behoeve van de besteding
van den vrijen tijd, beroeps-
vorming en „Schönheit der
Arbeit". Dit laatste is in de
„Times" onvertaald, dus in de
Duitsche taal, als begrip op-
genomen.

Nou breekt mijn klomp, zult
u, lezer, wellicht zeggen. Het
Deutsche Arbeitsfront moet
verdwijnen, maar een deel van
het w^rk moet voortgang vin-
den.

De plutocratische macht-
hebbers pogen zich in stand
te houden door den arbeiders
enkele brokstukken aan te
bieden van een geheel, dat zij
verafschuwen en met niets
ontziende middelen bestrij-
den. Dergelijke goocheltoeren
zijn al te doorzichtig.

Ook de Amerikaansehe en Engelsche arbeiders zullen de bloedzuigers
van zich af dienen te schudden, die leven ten koste van de volkskracht. De
Duitsche arbeiders hebben zulks reeds gedaan en de andere Europee-
sche arbeiders zijn er mee bezig.

De diepe, wezenlijke tegenstelling tusschen Uberaal-kapitalisme en
sociale zekerheid is door bakerpraatjes • in Philadelphia niet op te
hellen.
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Doornroosje slaapt nog
Hoe lang is het al weer geleden,

dat Doornroosje in Genève haar vin-
ger bezeerde aan het spinnewiel,
waarmee de oude vrouw Reactie den
draad der historie hoopte verder te
spinnen? Het gebeurde in het Vol-
kenbondspaleis, waar sindsdien het
stof duimendik in de kozijnen ligt en
doornenranken ^den ingang versper-
ren. Want Doornroosje is, gelijk ook
Moeder de Gans al vertelde, na haar
verwonding prompt ingeslapen. Aan
haar wieg, die in 1919 te VersaiÜes
stond, beloofde de eerste fee de zeer
bijzondere zegening van een Interna-
tionale Arbeidsorganisatie. En een
tweede fee schiep in die Internatio-
nale Arbeidsorganisatie twee andere
zegeningen: het Internationale Ar-
beidsbureau.

Met die instelling bleek het prach-
tig voor elkaar. De staten, die leden
waren van den Volkenbond, waren
tevens lid van de Internationale Ar-
beidsorganisatie. En elk van die sta-
ten stuurde naar de conferenties een
delegatie van vier afgevaardigden.

Van die vier afgevaardigden verte-
genwoordigden er twee de belang-
rijkste organisaties van werkgevers
en van werknemers. De beide anderen
werden aangewezen door de betref-
fende regeeringen. Aangezien deregee- *
ringen zonder veel uitzonderingen
reactionnair plachten te zijn en alle
beslissingen in de conferenties na-
tuurlijk heel democratisch bij meer-
derheid van stemmen genomen wer-
den, konden de arbeiders er door
deze regeling zeker van zijn, gemid-

. deld met drie tegen één in de min-
derheid'te blijven.

De deftige heeren, die bij Doorn-
roosje's geboorte in Versailles peet
stonden,- waren niet zoo dom als zij
er uitzagen. Zij hadden de verrassen-
de mogelijkheden der democratie
klaarblijkelijk ook ditmaal nauwkeu-
rig berekend. Verder gebruikten zij
heel vaak het woord „internationaal"
en even vaak het woord „Arbeid". En
zij maakten in lange debatten dik-
wijls en omslachtig ruzie met elkaar.
Doornroosje merkte het niet. Zij
snurkte dat het een lieve lust was.
Gebeuren deed er in Genève voor de
arbeiders natuurlijk niemendal.

Genève ligt op het oogenblik wat
heel erg ingesloten in door Duitseh-
land bezette gebieden. Daarom is het
Internationale Arbeidsbureau in 1940
met heel de slapende hofhouding uit
Genève naar het westelijke halfrond
overgebracht. Het doet ginds ook bij
voorkeur onder Engelschen naam van
zich spreken: International Labour
Office, afgekort I.L.O. Een paar we-
ken geleden is in Philadelphia het

26e I.L.O.-congres geopend. En daar
heeft men op gepaste wijze het be-
drijf van Genève voortgezet.

In den loop van veertien dagen
hebben de gezamenlijke delegaties en
een enorme commissie van 72 leden
meer dan honderd redevoeringen los-
gelaten alleen over het eerste agen-
dapunt! Dat punt raakte de toekom-
stige bevoegdheden van de I.L.O. in
de internationale politiek. Nash, een
afgevaardigde uit Nieuw-Zeeland,
kwam in verzet tegen een boodschap
van Roosevelt. Sir Frederic Legget,
sir John Forbes-Watson en Roose-
velt's arbeidersvertegenwoordiger Har-
riman botsten tegen de I.L.O.-leiding..
De Brltsche afgevaardigde Tomlinson
ging sir Walter Citrine en de vakver-
eenigingen te lijf. En op den vijfden
zittingsdag stuurde Moscou in ant-
woord op een invitatie voor deze ver-
kwikkende besprekingen een nummer
van de „Iswestija" naar Philadelphia,
waarin de heele I.L.O.-conferentie
meer juist dan vriendelijk „een ban-
kroete organisatie onder leiding van
den niet bestaanden Volkenbond"
werd genoemd.

Doornroosje was een dergelijk tu-
mult uit Genève gewend. Zij sliep bij
de I.L.O.-debatten rustig door. Maar
wie zijn beide oogen open heeft, be-
grijpt al ongeveer wat het veelgepre-
zen „Philadelphia Charter" waard
kan zijn, dat de plukharende arbei-
dersvrienden tenslotte met algemeene
stemmen aannamen. Want een ding
waarover zóó tegenstrijdige krachten
het heelemaal eens worden, kan
slechts een document met fraai-klin-

kende-, maar ijdele frasen zijn.
Zoo is het inderdaad. Een onver -

dacht-neutraal, Zwitsersch dagblad;
de „Neue Züricher Zeitung", heeft
dat in ronde woorden bevestigd. Zijn
Washingtonsche correspondent schil-
derde de poovere resultaten van de
met veel reclame omringde bespre-
kingen. En letterlijk vervolgde hij:
„Over de taak van het Internationale
Arbeidsbureau is men niet tot over-
eenstemming gekomen. Dat is echter
juist het punt waarom het gaat. Men
heeft de vraagstukken van de sociale
garanties en het probleem van de
werkloosheids-bestrijding weliswaar
uitvoerig besproken, maar niet de
allergeringste resultaten bereikt."

Dit beeld is niet verkwikkend. Dui-
delijk is het echter in hooge mate.
Bij een vorige crisis in de Anglo-
Amerikaansche oorlogvoering zette
men in Londen de befaamde Beve-
ridge-plannen op stapel, praatte hon-
derduit, plukhaarde een week of wat
en vergat vervolgens voorgoed alle
sociale voornemens. Aan den voor-
a"vond van de invasie voerde men ten
aanschouwe van de arbeiders der
„vereenigde naties" thans in Phila-
delphia eenzelfde blijspel op. Voor de
arbeiders hebben sociale blijspelen
van Anglo-Amerikaanschen huize
echter onveranderlijk een droevig
slot. Doornroosje is nog immer in
diepen slaap. En kapitalistische prin-
sen van Roosevelt's en Churchill's
slag zijn door Moeder de Gans
niet uitverkoren om het lieve kind te
wekken,

HENDRIK LINDT.
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Ze drentelde heen en weer In haar éénkamer-
woning waar de Friesche klok roestig den tijd weg-
tikte als tien, twintig jaar geleden.

Buiten voor 'het raam bewoog een schaduw, die
voorstellingen schiep aan een monstergroote spin,
afzakkende langs onzichtbare draden. De poes In
het raamkozijn schrok wakker uit een welverdiend
half dut j e en schoot met onverwachte snelheid naar
de achterdeur.

Moeder deed het gordijn iets ter zijde om te zien
wat daar buiten langs het raam afdaalde. Het bleek
de. voor rouw- en trouwplechtigheden zorgvuldig
bewaarde hooge hoed te zijn welke, met een goed
bevestigd touw, statig af gevierd werd naar lager
sferen.

Twee kleuters uit de buurt botsten hoorbaar met
de hoofden tegen elkaar bij hun lofwaardig streven
om het eerst den hoed aan de binnenzijde te inspec-
teeren. Dan graaiden hun korte armpjes diep in de
holle ruimte.

Twee flessies bier bij Mien van Hanneze! Sebiet
vrofn komme! 'n Stuiver soame dëële voor de moeite!
Gauwgies!" »

Piéts commandostem galmde van boven de dak-
goot. Wegstervend klompengeklepper deed vermoe-
den dat de opdracht punctueel werd uitgevoerd.

„Pietèèèr, kom ie 'n baksie doen?"
„Doalik!"
Veel haast om naar beneden te komen had hij

niet. 't Was lekker zoo half buiten 't raampje. En
heerlijk in den zomermorgen. De spreeuw staakte zijn
zang om weer een veertje glad te strijken, dan klep-
perden de vleugeltjes weer in kinderlijk blij bewegen.
Mooi uitzicht zoo over de steeg en de onder groen
bedolven akkers. Mooier, ongelijk veel mooier dan die
eeuwige zandwoestijn met dat dooie zoutmeer ......

„Daer hejje de inkoëpers!"
De kleuters kwamen aangerend, elk een fleschje

als een kostbare schat tegen zich aangedrukt. Achter
hen aan beende de Lange Hein. Grijnzend keek deze
toe hoe de provisorische lift gevuld werd. Hij had
dorst en hier was iets te drinken. Een snelle greep
In dea opstrj genden hoed; 't begin van een snelle

.Jïeldaer ...... !"

Lange Hein verstarde. Schuw gluurde hij naar
boven waar een groote hand onverbiddelijk naar
den hoogen hoed wees.

„Gauwgies!"
Nog grijnsde de slungel, halfbesloten tot een haas-

tlgen ren bulten Piet's gezichtsveld. Maar het lukte
niet. Die stem, die hand... nee, liever niet. Aarzelend
ging het fleschje terug in de bungelende lift. Aar-
zelend, maar het ging.

Hein had een grenzenloos respect voor Bolle Piet.
Vroeger waren ze eens kameraden geweest, Eén dag
maar. Bij die gelegenheid had Hein wondere verha-
len verteld over zachte peren en rijpe perziken, die
hij wist in den tuin van Oom Martien. 'n Koud
kunstje om ze te halen, 's avonds tusschen licht en
donker. Ouwe Kors, de tuinman, was doof, en ging
om acht uur naar bed. Geen vuiltje aan de lucht.

Met had den slungel onvoorwaardelijk vertrouwd,
en daarop zijn strategische plannen ontworpen.
Eigenlijk meer om de sport dan om het bezit van
den buit. Want Ouwe Kors was, zooals trouwens
iedereen, een goeie kennis van Piet, en dus niet te
krenterig om wat appels en peren af te schuiven als
deze daarom vragen zou. Maar ja, Hein had iets ge-
preveld over niet durven en zoo. zoodat de onder-
neming geen verder uitstel kon lijden.

Het liep slecht af dien avond. Piet was alleen op
het appèl verschenen. Hein was er niet. Die loerde
door het dakraampje naar den donkeren tuin, waar
hij Ouwe Kors en Teeuw den veldwachter verborgen
wist. Hij had hen nauwkeurig ingelicht. Zelfs ver-
teld "welk boompje door Piet was uitverkoren.

Deze was kalm den tuin ingewandeld. Eén afge-
laden pyramideboompje leverde meer dan voldoende
op, en juist pakte hij de vier punten van den vol-
geladen zakdoek bijeen, toen het verraad uit het
donker opflitste. Een klein hondje kefte nijdig rond
de lange beenen van Piet, die snel dekking zocht
achter de doornenheg langs de stinksloot. Het kef-
fertje wees den mannen.nauwkeurig de plaats waar
hij verborgen zat, zoodat er voor den jongen slechts
één uitweg bleef. Dóór de sloot.

Het blubberwater reikte tot zijn middel, bij dezen
strategischen terugtocht. De peren kwamen veilig
aan den overkant. Verder niet. Want een der zak-
doekpunten was losgeschoten, en de inhoud tot ver
buiten bereik weggerold. Piet had er niet verder
naar omgekeken. Thuis, in 't schuurtje, had hi^ de
waschkuip tot den rand gevuld, en een vloedgolf
veroorzaakt toen hij, geheel gekleed, er instapte.

Voor Hein was deze gang van zaken dé meevaller
van den dag geweest. Zoogezegd hét succes van de
onderneming. Hij had ze maar voor het oprapen.
Zoo kwam het dat Ouwe Kors en Teeuw hem etende
en rapende vonden, toen ze, na een omtrekkende be-
weging, de duistere steeg verkenden. Teew had er
flink opgerammeld. Dat was beter dan 'n proces-
verbaal, vond hij. Ouwe Kors hielp 'n handje mee,
omdat „die beroerling van 'n Piet bij hem niet mos'
komme stele! Gordijne, nog an toe!" Maar hij had
pas flink doorgerammeld toen hij zekerheid kreeg,
niet den dader, doch den verrader onder behande-
ling te hebben...

Piet had later de zaak vakkundig afgewerkt met
«en zwijgende, maar niettemin daverende, terecht-

wijzing, en de publicatie van het vonnis overgelaten
aan de omstanders, die van dit onvergetelijk gebeu-
ren getuigen mochten zijn.

Dit alles flitste door Hein's gedachten toen hij
naar boven staarde, waar de hooge hoed met een
sierlijken zwaai door het raam verdween. Dan pas
drong de ernst van zijn toestand tot hem door. En
toen, vijf minuten later. Piet met welbehagen z'n
koffie slurpend, met moeder een ernstig gesprek
begon over „koeksies en sundereklaosies", maakte de
moeder van Hein zich ernstig ongerust over haar
spruit, die met z'n lêeren pantoffels aan, onder de
wol geschoten was

HOOFDSTUK II.

Hoe krijgen ze elkaar zoo gevonden?

Piet hield het dien dag niet lang uit in de ouder-
lijke woning. Zijn zwerversbloed gunde hem niet
den tijd om even op verhaal te komen. Hij moest
er uit, 't gaf niet waarheen, als er maar iets te zien
en te beleven viel. Hunkerend zoowel naar de over-
stelpende weelde Tan het groene polderland als naar
de frissche koelde van de altijd levende, altijd lok-
kende rivier, popelend van verlangen om weer eens
geheel en al terug te zijn in de zoo vertrouwde
eigen omgeving waar het eeuwig wisselende spel
van kuivende golven, stuivende winden, zeilende
walken en wuivende rietvelden, schooner is dan
waar ook ter wereld, stond hij een wijle besluiteloos
op den hoogen rivierdijk, niet wetende in welke
richting hij het eerst zou wegzwerven.

Op den dijk zelf was weinig te beleven. Een enkele
wandelaar slofte traag voorbij, de oogen tot spleet-
jes geknepen tegen het zinderende zonlicht dat den
verdroogden grintweg hel-geel deed gloeien tusschen
scherpomlijnde schaduwvlekken van daken en
schoorsteenen

Het leven van den altijd drukken verkeersweg lag
verstild, als ware het geheel teruggeweken tot ach-
ter de halfgesloten vensterluiken der woninkjes die,
in duizenderlei stijl en bouwtrant lagen uitge-
strooid langs de bochtige dijkkruin. Hier en ver-
derop zeurde zachte orgelmuziek, slecht gespeeld,
met veel misgrepen, dan weer gerekt tot in het on-
eindige.

Aan Piet waren deze geluiden reeds bekend zoo-
lang hij het leven had. Ze behoorden bij den Zon-
dagmiddag, bij* den zomersenen aonnedag waarop
het leven van alledag in trage rust verzonken lag.

Mijmerend op de herinnering aan andere, soort-
gelijke stille uren, slofte Piet weg, onbewust van
den innerlijken drang die hem juist daarheen voer-
de waar de grillige natuur, reeds eeuwen her een
kunstwerk wrocht van ontroerende schoonheid

Hier had, in een ver verleden, het kruiende ijs
zich vastgezet, en -het kolkende rivierwater opge-
stuwd tot het zich met donderend geweld, dwars
over- en dóór den wankelen dijk, een weg gebaand
naar het drassige polderland. Juist achter den ver-
brokkelden dijk had het, in razenden cirkelgang,
een gat gegraven honderd meter in doorsnee
en, volgens de overlevering, van onpeilbare diepte...

(Wordt vervolgd)



Woudenberg bezoekt Nederlandsche
arbeiders in Duitschland

De Arbeidsfrontleider is wederom
naar Duitschland getrokken. Duizen-
den Nederlandsche arbeiders moesten
hute en haard verlaten, omdat de
totale oorlog, welke voor het behoud
van Europa en derhalve evenzeer ten
behoeve van het Nederlandsche volk
wordt gevoerd, hun arbeidsinzet over
onze Oostelijke grenzen tot een dwin-
gende noodzakelijkheid heeft ge-
maakt. Europa moet beschermd wor-
den tegen de aanstormende machten
uit het Oosten en het Westen. Mil-
lioenen soldaten staan aan de fron-
ten: hun plaats in fabrieken en werk-
plaatsen moest worden ingenomen,
ook door Nederlandsche werkers.

Het spreekt vanzelf, dat door deze
tewerkstelling in Duitschland zeer
bijzondere problemen zijn ontstaan.
Het Nederlandsche Arbeidsfront heeft
bij de oplossing van deze problemen
een zeer gewichtige taak. Bij de
„Betreuung" in Duitschland is het
Deutsche Arbeitsfront de leidende in-
stantie; in samenwerking met Het
Nederlandsche Arbeidsfront is een
groot apparaat geschapen ten be-
hoeve van de verzorging der Neder-
landsche werkers, zoowel op cultureel
als op materieel terrein. Bij deze ver-
zorging hebben zich zeer vele Neder-
landers als verbindingsman vrijwillig
ingezet ten behoeve van hun arbeids-
makkers.

Het is verheugend te kunnen con-
stateeren, dat zich daar in die kam-
pen de zelfwerkzaamheid van den
Nederlander op zoo'n duidelijke wijze
openbaart. Dit geldt met name ten
aanzien van de cultureele ontspan-
ning en de sport. Uit de werkers in
de kampen hebben zich voortreffe-
lijke orkesten gevormd, het aantal
voetbalelftallen is groot, en ook op
het gebied van tooneel worden .er op-
merkelijke prestaties geleverd.

De- Nederlanders in Duitschland
mogen niet geïsoleerd staan; ze blij-
ven met ons verbonden. En derhalve
Is Woudenberg weer naar hen toege-
gaan om deze verbondenheid te on-
derstrepen. Op den eersten dag van
de reis is hij vergezeld van den Ob-
mann van het Deutsche Arbeitsfront
in Nederland, Kretschmar. Na een be-
wogen reis komen wij in Bremen. Des
avonds om half acht zal de Arbeids-
frontleider spreken voor de Neder-
landsche werkers uit de bedrijven in
en rond deze plaats.

Extra-trams.
Wij staan aan den ingang van het

tebouw „Die Glocke", waar de bijeen-
komst plaats vindt. Het stroomt be-
zoekers. Met extra-trams zijn ze ge-
komen. Zij zijn vroeg van hun werk
gegaan en hebben tijd gehad om zich
wat op te knappen. De meesten heb-
ben de beste spullen aan, die zij
bezitten.

De zaal loopt geheel vol, en ook de
balcons moeten in gebruik worden
genomen. Wanneer de Kreisverbin-
dungsmann) Binkhorst, een jonge
Nederlander, de bijeenkomst opent, is
de zaal tot berstens toe gevuld.

Hij spreekt enkele welkomstwoorden
in de Duitsche taal, waarop de Ar-
beidsf rontleider even later op wel zeer
bijzondere wijze zal reageeren. Deze
jonge Krelsverbinduiigsmann, Bink-
horst, heeft voor de Nederlandsche
arbeiders in Bremen buitengewone
dingen gepresteerd. Dank zij zijn
Initiatief en zijn doorzettingskracht
hebben de Nederlandsche arbeiders
de handen ineen geslagen. Er hebben
zich niet minder dan 16 voetbalelftal-
len gevormd. Ook op het gebied van

Ie cultureele ontspanning zijn bijzon-
dere prestaties geleverd. Es is een

groot orkest van Nederlanders, dat
in andere kampen reeds verscheidene
concerten heeft gegeven. Er zijn drie
tooneelgroepen gevormd. Bijkans elke
maand wordt een nieuwe revue ten
tooneele gebracht. In de Lagers en in
de bedrijven doen' niet minder dan
40 verbindingsmannen hun heilzaam
werk ten behoeve van de Nederland-
sche arbeiders.

Onmiddellijk contact.
Na Binkhorst spreekt de Gau-ob-

mann van het Deutsche Arbeitsfront,
Seiler, waarna de Arbeidsfrontleider
het podium betreedt. Hij wordt met
applaus ontvangen. En reeds onmid-
dellijk weet de Arbeidsfrontleider wel
op zeer bijzondere wijze contact te
leggen met de zaal. Hij grijpt even
terug naar de in het Duitsch gespro-
ken woorden van Binkhorst en zegt:
„Ik had hem wel toe willen roepen:
Spreek je moer's taal". Op deze oer-
Nederlandsche uitdrukking reageert
de zaal onmiddellijk met een luid
gelach.

Vervolgens bespreekt Woudenberg
de ernstige problemen van dezen tijd.
Niemand kan zich aan het grootsche
gebeuren van dezen tijd onttrekken.
De nieuwe tijd wordt in zware ba-
rensweeën geboren en de machten,
die het doorbreken van het nieuwe
probeeren tegen te gaan, deinzen

.hierbij voor geen enkel middel terug.
Derhalve werd dan ook aan Duitsch-
land de oorlog verklaard en er zal dan
ook wel op dit oogenblik geen sterve-
ling meer zijn, die gelooft, dat deze
oorlog is begonnen om den „Pool-
schen Korridor."

Deze oorlog gaat iedereen aan in
Europa. Hij brengt vele moeilijkheden
met zich mee, juist voor den Neder-
landschen arbeider in Duitschland. En
toch dient een ieder zich te bezinnen
op wat er thans geschiedt en den
diepen zin ervan te peilen.

Aan Neerland's Westkust, evenals
aan de geheele Atlantische kust, is
een muur van beton en staal ont-
staan, en achter dezen muur, als het
ware in een gesloten ruimte, gaat er
gewild of ongewild een kentering door
het Nederlandsche volk. Die wal heeft
Nederland een ander aanzien gegeven
en hetzelfde geldt voor het volk. Een
ieder heeft In die groote "ruimte een
taak te vervullen, want het gaat
immers ook om het voortbestaan van
het Nederlandsche volk en de redding
van de Nederlandsche cultuur.

De Nederlander en juist de Neder-
landsche werker in Duitschland dient
Zich te bezinnen op zijn deugden, op
zijn erfeigenschappen als nazaten
van een groot voorgeslacht. Men moet
niet van ons zeggen, dat wij niet voor
ons werk deugen. De Nederlandsche
werker behoort krachtens zijn Ger-
maansche wezen tot de besten van de
wereld.

Aan de fronten zetten millioenen
hun leven in, waaronder ook vele Ne-
deriandsche jongens. Zij doen dit,
omdat een innerlijke drang hen daar-
toe dreef. Zij doen het uit liefde voor
hun volk. Als Woudenberg deze woor-
den uitspreekt, kan men in de groote
zaal een speld hooren vallen.

Op de plaats, waar wordt gewerkt,
waar men bijeen is, in de fabrieken
en in de kampen, moet het socialis- '
me worden beleefd. Dit socialisme is
sterk, is manlijk, niet iets sentimen-
teels en komt voort uit het hart, uit
den drang naar gemeenschapsbele-
leving, die juist zoo kenmerkend is
voor den Nederlandsch-Germaan-
schen mensch. Die idee, dat socialis-

me, werd het eerst beleefd door een
eenvoudigen arbeider en hij is er
garant voor, dat dat socialisme in
Europa metterdaad zal worden ver-
wezenlijkt. Daartoe moet echter eerst
de oorlog voorbij en gewonnen zijn.
Die waarheid wordt nog niet door één
ieder aanvaard; echter mag het nie-
mand onverschillig zijn. wat er met
Europa en derhalve met Nederland
gebeurt. Er staan kinderen achter
ons, die ons zullen vragen: Wat deed
gij voor ons?

Het einde van de rede van den
Arbeidsfrontleider wordt met applaus
onderstreept.

In de kampen.
Den volgenden dag trekken wij naar

. Nordhorn, een plaatsje dicht bij de
grens, waar de werkers van een groote
textielfabriek den Arbeidsfrontleider
verwachten. Velen van hen zijn grens-
arbeiders, die wonen in Oostelijk
Twen the en dagelijks heen en weer
trekken. Anderen wonen in een paar
Lagers. Indien alle kampen in
Duitschland er zoo uitzagen als in
Nordhorn, zou het huisvestingspro-
bleem voor de Nederlandsche arbei-
ders in Duitschland heel wat minder
moeilijkheden met zich meebrengen.

Woudenberg spreekt • met enkelen
van de arbeiders, die in het kamp
wonen. Uiteraard komt het eten ter
sprake. De maaltijd van den dag, die
wij zelf konden proeven, smaakt uit-
stekend, al waren de meeningen van
de arbeiders verschillend. Wij nemen
zonder meer aan, dat het eten in de
verschillende kampen in Duitschland
sterk uiteen loopt, en in sommige La-
gers te wenschen overlaat. In Nord-
horn is het echter in orde.

Het is nu eenmaal zoo, dat in een
landelijke omgeving het voedselvraag-
stuk eenvoudiger is op te lossen dan
in een groote stad.

Er ontwikkelt zich het volgende
gesprek tusschen Woudenberg en een
jongen arbeider:

„Hoe is het eten?"
Antwoord: „Niet slecht en stukken

beter dan in een ander Lager in
Duitschland, waar ik ben geweest; .
daar was het bar slecht."

Woudenberg vraagt verder aan den-
zelfden jongeman: „Wat hebben jullie
vandaag gehad?"

„Zuurkool, die vond ik niet lekker,
maar gisteren was het goed." Een
kameraad van den jongeman vult
aan: „Maar hij lust geen zuurkool."

In een andere kamer stelt Wouden-
berg dezelfde vraag en hij krijgt het
volgende antwoord:

„Vandaag was het goed, we hadden
zuurkool, maar gisteren was het
minder."

Over smaak valt nu eenmaal niet
te twisten! f .

Het gesprek komt dan op de rede,
die de Arbeidsfrontleider in de groote
weverij van de textielfabriek heeft
gehouden. Die arbeiders willen met
Woudenberg hun moeilijkheden be-
spreken. Op dat bedrijfsappèl heef*
Woudenberg hun juist gezegd, zich
eens boven de moeilijkheden van al-
ledag uit te verheffen en zich te be-
zinnen op de beteekenis. die hun ar-
beid voor Europa heeft

Dan zoeken wij ons hotel op, om
den volgenden dag naar San de te
reizen een plaatsje in Noord-West
Duitschland, dicht bij Wilhelmshafen.
Daar is de omgeving weer geheel
anders. De Lagers zijn ten deele uit
steen opgetrokken en vormen een
groot complex. In een van de groote
ontspanningslokalen wachten eenige
honderden Nederlandsche werkers op
Woudenberg. En ook zij luisteren met
aandacht naar hetgeen Woudenberg
hun te zeggen heeft.

Eén van hen "raag*, na afloop, wan-
neer Woudenberg weer terug komt,
omdat er nog zooveel dingen zijn,
waarover die Nederlandsche arbeiders
in Sande willen spreken.

Dan gaan wij met den nachttrein
.haar Nederland terug.

MARKERS
De Taalharker heeft in het

stijltuintje van „Arbeid" heel
wat taaionkruid nauwkeurig
en, voor zoover dat voor een
harker past/ elegant en gees-
tig bij elkaar geharkt.

Nu ja, het geschrevene
bood hem dan ook een
pracht-gelegenheid.

In zijn ijver krijgt hij ech-
ter zijn eigen hark tusschen
zijn eigen beenen op het mo-
ment, dat „hij zijn taalhark
ijlings naar andere jachtvel-
den wil overbrengen". De goe-
de harker is blijkbaar nog
geen goed jager, in ieder ge-
val een rare schutter; met
zijn hark op het jachtveld
slaat hij wel een gek figuur.

Wij hebben er echter vrede
mee, wanneer „hij zijn hark
naar de eeuwige jachtvelden
wil overbrengen".

TREURDICHT OP EEN

TAALHARK
Gij taalhark, die graag harkt
Al in een anders gaarde,
En 't weeldrig onkruid wiedt,
Dat men daarin, bewaarde,
Gij zijt als bocheljoen
Voorwaar toch iets te vlug
En hekelt al te zeer
nog uwen voormans rug.
Zoo gij nog harken wilt
Hark elders dan, maar later,
(En zoek niet beste hark
Naar spijkers op laag water).
'In uwen eigen hof
Groeit nog te veel vreemd kruid
Dat al te welig tiert
En Neerland's taalbloei stuit.
Ga hark dus in uw gaard
Dan eerst de distels lezen
(Een kleine krans daarvan .
bied ik u reeds bij dezen.)

Wat hoor ik u bij 't werk
Zelf van „g e dr uk t en" spreken.
Gaat gij wellicht daarbij
Straks ook „g e t ik t en" kweeken?t
Ook zet men in uw hof
Zich blijkbaar rond den disch,
Hoewel toch ieder weet,
Dat 't om de tafel is.
Ik las „dat in verband
met de papierpositie"
Me dunkt, dat is te veel.
Kom Hark, als taalpolitie
Zeg het uw tuinman aan.
Dat „tengevolge van"
Op deze plaats moet staan.
Dat is beter Neerlandsch mant

Helaas, daar is nog meer,
Laat gij uw hof ontsieren?
Snoei weg het vreemd gewas.
Dat in uw tuin k(?mt zwieren,
Het groeit te weelderig
Verstikt langs allen kant.
Wat daar aan tnlandsch kruid
Met zorg werd neergeplant.
Wat pressie instee druk?
Waarom te constateer en.
Waar vast te stellen is?
Waarom te respecteeren?
Wat unaniem geschiedt,
kan ook „eenstemmig" luiden.
Waarom proportie, om ver -

[houding aan te duiden?.
Brochure als vlugschrift

[zeker niet misstaatt
Terwijl voor origineel
Oorspronkelijk zeker gaat.

Voorwaar, er ware meer
In uwen hof te vinden.
Om tot een ruiker, (geen

[b o u que t) te binden
Maar, 't-zij genoeg,
Hier stop ik mijn verweer.
Trek, waarde taalhark, thans
(in eigen hof) van leer 11



CH LENTEFEE

De afmarsch.
t

Somber en dreigend staat de lucht
boven het Drentsche landschap Af
en toe scheurt de stormwind een
flard uit het ^onkere wolkendek en
dan gluurt de zon even naar bene-
den, om spoedig daarna weer ie ver-
dwijnen achter een donkeren wai van
wolken.

Flapperend, hier en daar kapotge-
reten door den storm, hangen de
spandoeken, die mej; forsche letters
verkondigen, dat het Nederlandsche
Arbeidsfront een Drentsen Lentefeest
zal houden, in de straten van Assen.

Lente! Het is nauwelijks te geloo-
ven. Huiverend, sommigen nog in hun
winterjassen, spoeden de menschen
zich naar hun huizen.

Lente? Zeker! Hoe vreemd het ook
moge klinken, het is lente. Want on-
danks storm en regen, ondanks kou
en troosteloosheid, wijzen alle teeke-
nen er op dat het lente is. De vogels
zingen hun lied, de knoppen aar. de
boomen springen open Na den win-
ter laat de natuur zich niet mislei-
den Niet door regen, niet door wind!

En zoo is het ook met de Drentsche
werkers, die uit alle deelen van
Drente naar Assen zijn gekomen.
Sommigen zijn reeds vele uren on-
derweg. Ze zijn misschien om vijf uur
opgestaan, hebben naar buiten geke-
ken, merkten hoe de regen tegen de
ruiten kletterde, maar hebben zich

toch aangekleed. Met extra bussen en
trams zijn ze naar Assen getogen,
want vandaag is het hun feest, het
Drentsch Lentefeest. Een feest van
het Arbeidsfront en allen die zich
daarmee verbonden weten. Want ook
in Drente is dat front van den Ar-
beid meer dan een woord, een naam,
geworden. Het leeft in de harten van
vele Drentsche werkers. Net zoo min

Van heinde en verre zijn ze ge-
komen ...

als de natuur zich in r" e lente door
kou en somberheid, die wintersch
aandoen, laat misleiden, net zoo min
zijn de ook nu nog in Nederland be-
staande liberaal kapitalistische mach-
ten in staat, den nieuwen tijd en
het Arbeidsfront, het socialisme,
tegen te houden.

Aandachtig volgt men den spreker...
(Foto's A.P./Breljer)

Een gedeelte van den stoet.

Bij het station staan ze, de Drent-
sche werkers, groot en sterk, en uit
hun heele wezen spreekt de strijd,
die ze hierjarenlang hebben moeten
voeren. Nu luisteren zij naar de
stafmuziek van den N.A.D., onder
leiding van den hopman Leistikow,
die een vroolijken marsen ten ge-
hoore brengt. En wanneer het teeken
voor den afmarsch klinkt, marchee-
ren ze opgewekt mee, terwijl de regen
de gezichten striemt. Fiere werkers!

Nog nergens in Nederland heeft
men een dergelijke manifestatie van
het Arbeidsfront meegemaakt. Toen
de provinciaal frontleider, kam. La-
meyer, het initiatief tot het organi-
seeren van dit Lentefeest nam, gin-
gen er pessimistische stemmen op.
Het is gebleken, dat diegenen, die
sceptisch tegenover het plan stonden,
ongelijk hadden.

Vandaag, op dezen zevenden dag
van Mei, staat Assen in het teeken
van het Arbeidsfront. De inwoners van
Assen hebben dat niet eigen oogen
kunnen zien. Drente weet -iu, voor
zoover dat noodig was, dat het Ar-
beidsfront ook daar een organisatie
is, die vasten voet heeft. Dat er ook
in Drente idealisten en strijders zijn,
die de idee. van het werkelijke socia-
lisme uitdragen. Want degeen, die
zich door hondenweer niet laat af-
schrikken, degeen, die een reis van
enkele uren maakt om te getuigen
van zijn geloof en vertrouwen in de
toekomst, hij is een strijder waarop
het Arbeidsfront kan en mag reke-
nen.

In een lange rij marcheeren ze
daar. een oude Drentsche boer. ver-
weerd door jarenlangen arbeid in de
buitenlucht, en het fiere, frissche
Drentsche meisje.

In het Concerthuis vindt de ope-
ning van het Drentsehe lentefeest

.plaats, waar de provinciaal frontlei-
der, kam. Lameyer, als eerste het
podium betreedt, en de gasten, waar-
onder zich de vertegenwoordiger van
den Beauftragte, de Kreisobrrann
van het D.A.F., de Commissaris der
Provincie, de Burgemeester van As-
sen en andere vertegenwoordigers
van N.S.D.A.P. en beweging bevonden.

Men kan een speld hooren vailen
wanneer de spreker, Van Kampen,
het woord neemt. Is er eigenlijk wel
reden om dit Lentefeest te vieren?
Het antwoord op deze vraag moet
bevestigend luiden. Zooals de lente
over den winter zegeviert, zooals al-
tijd het leven den dood overwint,

zoo zal ook het nieuwe socialisme
overwinnen. Wanneer de spreker dan
met nadruk uitroept: „Wij leven be-
wust, wij gelooven in een betere toe-
komst, en nemen de verplichting op
ons om. door onzen arbeid aan die
toekomst gestalte te geven", dan ge-
tuigen de harde gezichten van deze
stoere, Nederlanders, die juist hier te
vinden zijn, dat deze woorden geen
leege, zlnlooze frasen, maar werke-
lijkheid zijn.

De werkers van Nederland vormen
een hechte eenheid, verbonden door
banden van plicht en arbeid. Teza-
men zullen zij in het Arbeidsfront de
waarde van den arbeid hervinden.

Na deze woorden volgt dan de uit-
reiking van een oorkonde aan den
arbeidskameraad D. Karsten, die
vijf en twintig jaar zijn beste krach-
ten gegeven heeft aan de Schoen-
fabriek D. L. Wolff te Meppel.

Het Arbeidsfront marcheert, ook in
Drente!

Ook aan het kind gaat deze tijd v»
totalen oorlog niet onopgemerkt voo<
bij. Het moet veel missen en zijn
staan dreigt vreugdeloozer te worde
En als vader in het buitenland werf
neemt moeder zoo goed mogelijk <
plaats van het gezinshoofd in, d<X
haar beslommeringen zijn zoo vele, Ó>
het haar met den besten wil niet 9
tijd mogelijk is zich ten volle aan ha'
kinderen te wijden en deze in hij
vrije uren bezig te houden zooals v
dat als moeder het liefst zou doen.

De gemeenschap Vreugde en Artae
en de Nederlandsche Volksdienst hè
ben in dezen gezamenlijk een lofwaa
dig initiatief genomen. Onder b
motto „Door het kind, voor het kin
voeren zij een landelijke actie, C
reeds verblijdende resultaten
opgeleverd. Er zijn nu reeds 29 c
waarin in totaal circa 2300 kindere
waarvan de vader in het buitenlal
werkt of die door oorlogshandeling
een of beide ouders hebben verlore
op nuttige wijze — vooral door ha
denarbeid — worden beziggehoude
Rotterdam heeft in dit mooie
een zeer belangrijk aandeel, en fll
met 550 kinderen.

Om aan hun jeugdwerk groote
bekendheid te geven, hebben Vreug
en Arbeid en de N.V.D. in de Hema
Blij dorp een kleine tentoonstelling il
gericht, waar de door de kinderclu
vervaardigde werkstukken bijeeng
bracht zijn. Aan de opening dezer e
positie, welke op Woensdag 10 Mei
historlscne datum! plaats vofl
ging een korte plechtigheid vooraf
restaurant Eden, waar een klei'
schare autoriteiten en belangstellel
den was bijeengekomen.
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DE ARBEIDSFRONTLEIDER
BIJ GARAGE „AUTOPARK"

Vierentwintig frissche jongensge-
zichten kijken van hun werk, waar-
mee ze ingespannen bezig zijn, op.
wanneer het geluir1 van daverende
motoren doordringt in het anders zoo
stille leslokaal.

In de deur staat de leider van Het
Nederlandsche Arbeidsfront. Dezen
morgen brengt hij een bezoek aan de
garage „Autopark" te Amsterdam,
waar vierentwintig jonge menschen
uit verschillende bedrijven een vak-
opleiding ontvangen.

Ook vroeger bestond de mogelijk-
,heid om tot vakman in het autobe-
drijf te worden opgeleid, welke oplei-
ding geschiedde op de ambachtsscho-
len. Waar het echter noodzakelijk is,
dat de jonge werkers onmiddellijk in
de bedrij f ssf eer worden opgenomen,
een deel gaan vormen van de be-
drij f sgemeenschap, is- de beroepsvor-
ming, zooals het Arbeidsgebied Be-
roepsvorming en Bedrijfsleiding van
Het Nederlandsche Arbeidsfront die
voorstaat, te verkiezen boven die op
een ambachtsschool.

Zoo zijn bij deze Garage vieren-
twintig leerlingen ondergebracht. Ze
werken daar op leerovereenkomst, en
ontvangen een opvoedingstoelage.
Tweemaal twee uur per week krijgen
ze in het kleine, gezellig ingerichte
leslokaal theoretisch onderricht van
een voorman uit het bedrijf, en voor
het overige deel der week werken ze
practisch, onder ervaren leiding-.

Straks, wanneer hun leertijd zal
zijn afgeloopen, zullei zij goede vak-
menschen, en, wat nog belangrijker
is, goede leden van de volksgemeen-
schap zijn. Na drie jaar — zoo lang
duurt de opleiding, zullen ze vergroeid
zijn met de daverende motoren en de
lucht van olie en benzine.

Daar zitten ze dan! Ingespannen
turen hun oogen op het papier en nu
en dan luisteren ze naar een aanwij-
zing van hun leermeester. Wanneer
de Arbeidsfrontleider binnen is geko-
men, richten aller oogen zich echter
op hem.

„Wat of ze aan 't teekenen zijn,"
wil hij weten.

Min of meer verlegen, geeft de bru-
taalste van hen, antwoord, en
wij, leeken, zijn nie1 in staat er iets
van te begrijpen, net zoo min als we
hoogte krijgen van de teekening, die
zij maken. Het eenige wat wij zien
is, dat het een ronde figuur is. De
Arbeidsfrontleider ontpopt zich éch-
ter als een kenner van de talrijke
raderen, stangen en andere dingen.
En dan blijkt, dat de jongens in den
korten tijd dat ze hier zijn, al verba-
zend veel geleerd hebben. Wanneer
Woudenberg een van de pientersten
vraagt, of hij er iets voor zou voelen,
om over drie jaar, wanneer de oplei-
ding ten einde is, als monteur in
dienst van het Arbeidsfront te tre-
den, kan de jongen niets anders doen
dan glunder lachen.

De ban is gebroken. Door elkaar
klinken de heldere stemmen. De een
wil dit zeggen, de ander dat. Het is
de bedrijfsvoerder, die den Arbeids-
frontleider vraagt of hij ook het
overige gedeelte van de garage wil
zien. Van machine tot machine gaat
het, want letterlijk alles van de
auto. tot het .kleinste onderdeeltje
van den motor toe, wordt hier gere-
viseerd. "

Overal onderhoudt Woudenberg zich
met de werkers, laat zich alles haar-
fijn uitleggen, en drukt ten afscheid
ieder de hand.

Na afloop van den rondgang spreekt
de Arbeidsfrontleider de gezamenlijke
werkers nog eens toe, in het kleine,
maar gezellig en netjes ingerichte
schaftlokaal, want dat mag hier wel
even worden vermeld, 'de omstandig-
heden, waaronder hier gewerkt wordt,
zijn werkelijk goed.

l Mei was een grootsche dag. En
toch is het ook hier, in dit kleine
schaftlokaal, waar een aantal werkers
bijeen zijn, die in de zaal van het
Concertgebouw verloren zouden gaan
in de ruimte, een treffend oogenblik,
wanneer Woudenberg enkele woorden
zegt. Het zijn er maar weinige, in
vergelijking met de groote rede, die
hij in het Concertgebouw hield, maar
men voelt dat ze recht uit het hart
komen, en dat ze de werkers pakken.

Theorie. De leermeester geeft onderricht. (Foto'j: A.P.-Breyer)

De leerlingen vertellen den Arbeidsfrontleider iets over het onderstel van
een automobiel.
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DOOR HET KIND
Wethouder Roos sprak als vertegen-

woordiger van den burgemeester zijn
voldoening uit over het door V. en A.
en N.V.D. genomen initiatief, waar-
door de toch reeds zoo moeilijke taak
oer moeders wordt verlicht, nu de
band met de kinderen menigmaal
dreigt te verslappen. De kinderen wor-
den onder deskundige leiding eenige
middagen per week beziggehouden, en
hier en daar ook al met sport, spel,
zang, tooneelspel en bezoek aan dier-

gaarden en musea. In Rotterdam,
waar een bijzonder actief comité aan
het werk is, staat bovendien nog tui-
nieren op het programma. Deze jeugd-
actie verheugt' zich dan ook in de
warme belangstelling der autoriteiten.

Kam. Schilling van Vreugde en Ar-
beid vertelde vervolgens enkele inte-
ressante bijzonderheden over de werk-
wijze. De clubs zijn geen gewone
voortzetting van de school. Ze omvat-
ten kinderen van den leerplichtigen

HET KIND
leeftijd, verdeeld in vier groepen: jon-
gens en meisjes van 6—7 en 8—9—10
jaar, en jongens en meisjes afzonder-
lijk van 11—12—13 jaar. Het jonge
volkje wordt ondergebracht in clubs,
waar een gezellige sfeer heerscht en
waar het graag naar toe gaat. Er
wordt gewerkt onder het devies: Door
het kind, voor het kind, d.w.z. als er
bijvoorbeeld een stuk speelgoed gereed
is gekomen, mag het kind, dat het ge-
maakt heeft, dit behouden, mits het

De jeugd exposeert eigen werk, in de clubs van V. en A.
en N.V.D. vervaardigd.

Onder leiding van ervaren leerkrachten verrichten de
kinderen handenarbeid. (Foto's A.P./Griek)

belooft net zoo'n aiooi stuk voor een
ander kind te zullen maken. Met Pa-
schen zijn er spelletjes gehouden voor
kinderen uit verschillende clubs en
daarbij is opnieuw gebleken hoeveel er
buiten de school om met de jeugd kan
worden bereikt.

Er zijn nog andere plannen in voor-
bereiding. Reeds kan worden mede-
gedeeld, dat dezen zomer kinderen der
clubs eenige prettige weken zullen
doorbrengen in het kindertehuis in
Lunteren, waar tevens voor uitsteken-
de voeding zal worden gezorgd.

De gasten maakten hierna een rond-
gang langs de tentoongestelde werk-
stukken. Deze mogen er inderdaad
wezen. Naast brei-, knip- en plakwerk
zijn er tal van groote stukken speel-
goed: poppen, poppenhuizen, wagen-
tjes, draaimolens, locomotieven, dieren,
uit hout vervaardigd, keurig afge-
werkt en in frissche kleuren geschil-
derd, allemaal begeerenswaardige za-
ken, die ieder kinderhart sneller doen
kloppen. En de kinderen, van wie we
enkele groepen aan het werk zagen,
zijn dan ook niet weinig trotsch op
wat zij in zoo'n korten tijd hebben ge-
leerd, en ze toonen met stralende
oogen hun werkstukken als hun moe
ders, vrienden of vriendinnetjes de
tentoonstelling komen bewonderen.

De initiatiefnemers kunnen met vol-
doening op de reeds bereikte resulta-
ten terugzien en zij verplichten tal-
looze moeders aan zich, doordat zij de
kinderen door nuttigen handen arbeic
en gezonde ontspanning van de straat
houden. Jeugdwerk in den besten zin
des woords, dat ieders steun ten volle
verdient.

nuuMiniiiiiiiimiiiuiiiimiiiiiiiiimiiiii



De Arbeidsfrontleider te Utrecht
„Een organisatie, een gemeenschap,

kan naar buiten nooit krachtiger zijn
dan zij zich naar binnen heeft ge-
toond. Toch is een hechte, kleine kern
altijd en overal de draagster geweest
van de idee, die groote volksbewegin-
gen deed ontstaan. Eens verkeerde
een geheel volk in den grootsten soci-
alen nood. Ergens in een kelder zaten
zeven doelbewuste mannen bijeen, en
daar ontvlamde de groote idee, die
eenmaal het gansche volk tot een on-
geëvenaarde krachtsontplooiing zou
brengen. Zoo zal het ook de kleine
groep, die hier bijeen is, zijn, die ten-
slotte voor wat de provincie Utrecht
betreft, onzen strijd moet winnen."

Aldus ving .de Arbeidsfrontleider
zijn rede aan in de binnen het kader
der Utrechtsche actie in den Stads-
schouwburg gehouden bijeenkomst.

Hoe staat het nu met ons volk en
zijn werkers? vervolgde de Arbeids-
frontleider. Als wij de grootsche din-
gen zien, welke in Nederland tot stand
zijn gekomen, dan staat wel vast, dat
er in onze volkskracht enorme moge-
lijkheden besloten liggen. Maar ons
volk^heeft het te lang gemakkelijk ge-
had. Een zekere zatheid en burger-
lijke gezapigheid hebben niet alleen
kleine groepen, neen ons gansche volk
doortrokken. Deze kapitalistische
mentaliteit nam bezit van ons, juist
toe het erop aankwam de hand aan
de ploeg te slaan, doch toen wenschte
men niets liever dan met rust te wor-
den gelaten. Bij een bezoek aan
Utrecht worden we telkenmale op-
nieuw getroffen door de looinheid en
gezapigheid, welke haar stempel zoo
zwaar op deze stad hebben gedrukt.

De Tsjechische literator bapec heeft
Indertijd in een beschouwing over de
millioenen fietsende Nederlanders, ons
volk gekarakteriseerd als „menschen,
die zittend vooruit willen komen."
Deze geestesgesteldheid is oorzaak
geweest, dat de menschen tenslotte
niet eens meer opmerkten wat er
rondom hen gebeurde. Er groeide een -
gemeenschap van uitbuiters en zwoe-
gers. De arbeid werd gedegradeerd en
de minachting voor den arbeid drong
diep in ons volk door.

In dezen geweldigen tijd zien wij
bovendien, dat ons volk zich onbe-
haaglijk gevoelt. Het acht zich tekort
gedaan. Maar nog is het zoo, dat dit
niet tot activiteit prikkelt: men heeft
immers de stille hoop, dat alles toch
nog eens vanzelf in orde zal komen
en daafom zit men bij de pakken
neer. Een oude socialistische dichteres
heeft eens geschreven: „Het leven is
strijd". Welnu - - aldfls de Arbeids-
frontleider — wat wij den Schepper
vragen is: Schenk ons de kracht en
den moed om alle problemen, die op
ons afstormen, te overmeesteren!

De Duitschers hadden indertijd
niets meer over dan grond en men-
schen en zij hebben zich ermee weten
te redden. Zij hadden scheppings-
kracht in zich en als leider een een-
voudigen arbeider, eens korporaal in
den wereldoorlog, die allen wist te be-
zielen en zijn land deed herrijzen.
Duitschland beleefde na 1933 een so-
cialen opbloei, waarvan niemand had
durven droomen. De kapitalistische
wereld van het verstarde burgerdom,
dat In dit sociale Duitschland een be-
dreiging van eigen machtspositie zag,
bond den strijd aan met het jonge
socialisme. Thans woedt er een strijd
van de allerbesten, niet om een vage
utopie, doch om het echte, warme,
mannelijke socialisme: het in eigen
hand nemen van eigen lot.

Maar Nederland is niet het eenige
land, dat door de sociale revolutie de-
zer dagen bewogen wordt. In Roeme-
nië, Noorwegen, Denemarken, Spanje,
Italië, Bulgarije, Kroatië, Slowakije,
zien wij hetzelfde gebeuren. Ook in
Frankrijk, het klassieke land van de
liberalistische gedachten, denkt men
thans anders over den arbeid. Zoo is
van Pétain de uitspraak afkomstig:
„De arbeid staat boven de fictieve
•waarde van het geld", en Marcel Déat
heeft verklaard: „De grondstelling
van ons socialisme is geworden de
ontkenning van de begrippen arbei-
dersklasse en bezittende klasse".

De uitingen van vele gezaghebbende
personen in Europa geven ons de
zekerheid, dat er een geweldige stroo-
ming door heel ons werelddeel gaat.
Arbeid is geen koopwaar, doch een
sociale plicht. Alom bloeit het socialis-
me op, dat prikkelt tot activiteit en
samenwerking in plaats van klassen-
strijd. Wij brengen, vervolgde de Ar-
beidsfrontleider, een socialisme, dat
alle standen en klassen doorbreekt en
slechts leiders en volgelingen kent.

Voorshands, bij het einde van de
speciale actie in Utrecht komt het
erop aan, dat zij, die gekomen zijn,
zich dicht aaneensluiten, schouder

aan schouder voorwaarts gaan en de
werkers stuk voor stuk bereiken. Wan-
neer wij allen, zoo besloot de Arbeids-
frontleider, het voorbeeld geven, ter-
wijl de marschroute juist is, dan zul-
len zij uiteindelijk mét ons marchee-
ren. Hun leven zal mooier worden en
zij zullen inzien, dat zij gezamenlijk
den weg naar het waarachtige socia-
lisme hebben betreden.

De bijeenkomst stond onder leiding
van den Provincialen leider, kam.
Satony. Het staforkest van den Neder-
landschen Arbeidsdienst, onder de
uitmuntende leiding van hoornan
Leistikow, zorgde voor een stijlvolle
muzikale omlijsting en de declama-
tor Kloosterman reciteerde toepasse-
lijke poëzie.

ARBEIDSVERHEFFINC (III)
De arbeidsbescherming is de be-

scherming der werkers tegen de
schadelijke invloeden van den ar-
beid, waarbij het onverschillig is of
uit op zwaren of langen duur van
den arbeid of op'de aan den arbeid
verbonden gevaren, ondoelmatige te-
werkstelling, gebrekkige en slechte
verhoudingen op gebied van gezond-
heid of dergelijke meer is terug te
brengen.
' Uit de uitgebreidheid der gevaren

ontstaat echter noodzakelijkerwijze
de veelzijdigheid der bestrijding en
daarmede ook die van het begrip:
arbeidsbescherming.

Ze is nooit een zuiver rechtskun-
dige, noch een zuiver technische,
politieke of medische aangelegen-
heid, maar grijpt in op velerlei ge-
bied.

Tot voor kort beschouwde men de
bescherming der arbeiders tegen.be-
drijfsgevaren in meer of mindere
mate slechts van de rechtskundige
zijde, d.w.z. als een verzameling van
wetten, besluiten en voorschriften,
waarmede de maatschappelijke be-
langen der bedrijven uit sociale over-
wegingen op een door den wetgever
bepaalde hoogte eenzijdig worden
belast.

Maatregelen ter voorkoming van
ongevallen beschouwde men het
liefst als een moreelen, ethischen of
humanitairen plicht van de leidende
regeeringspersonen, terwijl men
blijkbaar bang was te begrijpen, dat
tenslotte ieder, die het dichtst bij
den arbeid zelve staat, die den
arbeid leidt en verricht, een der
eerste behoort te zijn om zijn oordeel
te geven over de bestaande veilig-
heidsmaatregelen.

Veel belangrijker echter dan het
beste wettelijke voorschrift ter be-
scherming der arbeiders tegen be-
drijfsgevaren is de sociale gezindheid
van den bedrijfsvoerder, voor wien
het als vanzelfsprekend moet zijn, in
de bescherming van 'zijn volgnr.an-
schap tegen gevaren van den arbeid
een deel van zijn normale taak te
zien.

De practische arbeidsbescherming
is Inderdaad de plicht van een ieder,
die werkzaam is, binnen het raam
van zijn gewonen in het bedrijf ge-
legen werkkring.

Evenals de ondernemer zijn taak
slechts dan volkomen juist verricht
en metterdaad zich een bedrijfsvoer-
der, een leider van menschen toont,
wanneer hij niet slechts vaststelt
wat en wie voortbrengen zal, maar
ook verplicht vaststelt, wat voor het
bestrijden der bedrijfsgevaren ge-
beuren moet, zoo moet ook ieder lid
der volgmanschap alle noodige veilig-
heidsmaatregelen voor zijn werk in
acht nemen wil hij deze In leder op-
zicht zonder gevaarlijke stoornissen
verrichten.

Een dergelijke opvatting over de
bevordering der bedrijfsveiligheid was
echter voorheen noch voor den
„Werkgever" noch voor den „Werk-
nemer" vanzelfsprekend. Deze opvat-
ting ingang te doen vinden is de
tegenwoordige hoofdopgave, die op
het gebied der bedrij f sveiligheid" te
verrichten is.
_ De voortreffelijkste technische vei-

ligheidsinrichtingen of wetenschap-
pelijke erkenning der bedrij f shygiëne,
de mooiste statistieken en verzame-
lingen van ervaringen bij ongevallen
halen niets uit, zoolang de onder-
nemer de arbeidsbescherming, mis-
schien wel als noodzakelijk, maar
toch niettegenstaande dat als een
lastige verzwaring van zijn taak be-
schouwt, terwijl de arbeiders in het
geheel geen belangstelling hiervoor
toonen.

Een der belangrijkste opgaven van
den socialen voorman is derhalve ook
op dit gebied een verandering in
denken en streven te bewerkstelligen
bij den scheppenden mensen in het
bedrijf; dit betreft den ondernemer
en alle andere werkers.

De ondernemer zal alle maatrege-
len dienen te beramen, die het door-
voeren en verbeteren der bedrijfsvei-
ligheid kunnen bewerkstelligen. De
medewerkers voor veiligheid en ge-
zondheid of indien deze medewerkers
van den socialen voorman nog niet
aanwezig zijn, de sociale voorman
zelf, zullen als waarnemers van deze
bijzondere taak voor de opvoe'dlng
nader moeten zorgdragen en als ver-
trouwenslieden temidden der werkers
staan. (Wordt vervolgd)

Nette dienstbode gevraagd
Goed. Er zijn nóg gewichtiger din-

gen dan het eeuwige dienstboden-
vraagstuk. Er is ook nog zooiets als
een wereldworsteling, waarbij alles en
allen betrokken zijn. Het gaat om het
zijn of niet-zijn van onze eeuwen-
oude beschaving, ons werelddeel, onze
toekomst. Het gaat om...

Goed. Best. Maar niettemin is er
ook nog 'n soort dienstbodenvraag-
stuk... Mevrouw Dinges van Zus tot
Zoo... och, u weet wel... Mevr. Din-
ges... weet er van mee te spreken. Het
is een probleem dat een funeste uit-
werking heeft op haar, toch reeds
zoo aan grilletjes onderhevige, hu-
meurtje. Het zit haar tot hier. Het
werkt op haar zenuwen, op haar eet-
lust, op haar spijsvertering, op... och
hemeltje... op wat al niet meer?

Het vraagstuk laat haar niet los. Ze
sleept het mee van den middag tot
den morgen; van den deftigen bui-
tensingel naar het niet minder def-
tige terras op het Leidscheplein, waar
ze, achter 'n meerderjarigen slok en
'n dito cigaret, 'n oogenblik los wil
zijn van de ergste beslommeringen des
levens. Wat alweer een illusie blijkt
te zijn, omdat ook andere mevrou-

wen, achter andere cigaretten en
cocktails, • hetzelfde, eenige, allesom-
vattende probleem van dezen tijd, te
verwerken — en dus te bespreken
hebben.

Ze worden er hyper-nerveus van,
(van het probleem, wel te verstaan),
en geen wonder dat ze, met voorbij-
zien van alle regelen der etiquette,
elkaar lichtelijk over kakelen.

Het kost Mevrouw Dinges 'n nieu-
we cigaret. De andere is weggehup-
peld toen ze, in-edele verontwaardi-
ging, haar onbeschaafd-lange cigaret-
tenpijp, gelijk een dirigeerstok boven
het terras zwaaide...

„Gelooft u, mevrouw, ik heb heusch
alles geprobeerd! Wacht, ik zal et U
laten zien !"

Haar gelakte vingers graaien, in het
parfum-walmende handtaschje, naar
een voddig stukje papier, dat in een
chaos van overbodigen rommel verlo-
ren is gegaan...

„Kijk u eens, mevrouw, wat zegt - u
daarvan? Vijfmaal geplaatst, me-
vrouw, en niet één lettertje antwoord,
op ontvangen! Niet één lettertje...!"

De ander kijkt, leest, begrijpt en...
lacht. Ze lacht. Niet met het geluid
van een bootwerker, dat ruiten doet
rinkelen en verkeersstremmingen ver-
oorzaakt, doch ingehouden en be-
schaafd, zooals dat past op een terras
aan het Leidscheplein. Niettemin, ze
lacht. Krenkend en vernederend, om
niet te zeggen... beleedigend. Zooals
Mevrouw Zwart dat kan.

„Maar mevrouwtje... hi-hi... excur
sez un peu... maar u is toch wel héél
naïef! Denkt u nu heusch dat u daar-
mee...? Heusch... un moment... ik zal
u iets anders laten zien...! Probeert
u et zóó eens, mevrouwtje!"

Weer graaien laknagels tusschen
restauratie-benoodigdheden. En weer
Is er gespannen aandacht voor een
haastig opgediept advertentie-ont-
werp.

Ditmaal zijn redactie en reactie
anders. Volgens de eerste, wordt er:

Een net 2e meisje
gevr. in rustig gez. (2 pers.)
z.k. Ie en keukenm. ben.
werkst. en huiskn. aanw.
Hoog L, veel vrij. Goede ver-
zorg. Meebr. v.l.m.bonn. niet
noodz.

,Hoe durft u, mevrouw? Hoe durft
U...?"

Mevrouw Dinges is stomverbaasd,
maar Mevrouw Zwart verbaast zich
over die verbazing. Er is toch niets
bijzonders in dezen opzet? Hoe zal ze
anders het nijpend tekort aanvullen, ~
nu in haar kinderl. gez. v. 2 pers.,
het aantal personeelleden tot beneden
het ethisch minimum van 5 is ge-
daald?

Op dit punt kan Mevrouw Zwart
gerust zijn. Ook voor Mevrouw Dinges
is het zonder meer duidelijk, dat men
met minder dan 5 ab-so-luut niet kan
volstaan. Hemeltje, neen. Maar zij
zou toch niet de vrijmoedigheid kun-
nen vinden om die bonlooze voeding
zoo openlijk te annonceeren. Grutjes!
Neen, zooiets doét men wel, maar zoo
openlijk... Neen, Mevrouw Dinges is
nog niet van haar verbazing beko-
men...

En wij? Och, laten we kort zijn.
Honderdtallen, duizenden en tiendui-
zenden huismoeders, zieken en ge-
zonden, sleepen zich voort van den
morgen tot den nacht, om, in eeuwige
bereddering, hun kinderen van het
allernoodigste te voorzien...

Ze doen dat alléén. Zonder Ie en 2e
en keukenmeisje, zonder werkster en
huisknecht, zonder hulp voor 't ruwe
Werk. Zonder zelfs maar de geringste
hulp, van wien dan ook.

Want zij kunnen niet opbieden te-
gen Mevr. Dinges, en geen bonlooze
maaltijden, van voor-oorlogsche sa-
menstelling, laten gereedmaken voor
een zeven-kopplg-twee-persoons-ge-
zin.

Dat kan alleen Mevr. Zwart, — de
moeder z.k. —, die, behalve op de
bonnen der kinderrijke gezinnen, ook
nog, met groote vrijmoedigheid, be-
slag legt op de hulp in de huishou-
ding, waaraan de huismoeder-mèt-
kinderen zoo dringend behoefte heeft.

Dienstbodenprobleem; een tuintje
waarin wel wat te schoffelen valt!



Arbeiders spelen voor arbeiders
De dilettantendub „Olympia" bij de opvoering van de revue „KNAL"

te Rotterdam

Er woei een frissche geest dien
avond, in de stampvolle zaal van
„Odeon" .in de Maasstad. Arbeiders
speelden voor arbeiders.

Meisjes uit fabrieken en ateliers.
Jongemannen van kantoren en werk-
plaatsen, in hun vrijen tijd tooneel-
spel, zang, dans, muziek en andere
kunstuitingen beoefenend, en daartoe
lid van de ontspanningsvereeniging
„Olympia", legden op een „Vreugde
en Arbeid"-avond getuigenis af van

hun kunnen, in den vorm van een
revue, die zij „KNAL" hadden ge-
doopt. Was het inderdaad knal?

De isegrim, die, in zijn stoel gedo-
ken, op elk slakje zout wil leggen, zou
zeker heel wat vlekjes op het uitge-
voerde hebben ontdekt. Wie echter
niet in de eerste plaats daar zat om
op de best denkbare wijze geamuseerd
te worden, maar om getuige te zijn
van wat de eigen inspanning van
arbeidende, frissche jongemenschen

(Fows: Arbeid)

voor resultaten heeft gehad, en die
zich mééverheugen kan met de zicht-
bare vreugde, waarmede de uitvoe-
renden zich overgaven aan den door
hen gekozen tak van kunst, heeft
met een gevoel van innige voldoening
de zaal verlaten.

Inderdaad, het was knal! Er waren
een commère en compère, geestig,
komisch, niet ruw of plat, steeds be-
schaafd blijvend, die de zaal regel-
matig deden schateren. Er waren
groepen danseresjes, die op de muziek
van een piano, die eigenlijk Wel wat
beter bespeeld had mogen worden,
los en elegant verschillende dansen
ten beste gaven. Er was een jong ac-
cordeon-duo, dat met een slagwerker
tezamen het in Rotterdam nogal yak-

kundige publiek verrasten op de vele
trillers en loopjes, welke men op ons
wijdvermaard schippersklavier maar
ten beste geven kan. Daar- waren —
maar het is niet mogelijk, ze allen op
te neemen.

Daar waren natuurlijk ook een re-
gisseur en een baïietmeester. die ach-
ter de schermen bleven en wier na-
men ons niet zijn medegedeeld: waar
we trouwens ook niet naar gevraagd
hebben, omdat we er van overtuigd
zijn, dat een algemeen waardeerend
oordeel over de resultaten van hun
werk hun meer voldoening geven zal,
dan het noemen van namen.

Och, natuurlijk — aan den stijl van
het programma had nog wel iets ver-
beterd kunnen worden en het eene
danseresje fluisterde nog wel even
kwaad tegen het andere, als de be-
wegingen nu niet heelemaal zoo erg
precies gingen. Zoo'n dwarskijker van
een verslaggever op de voorste rij kan
dat zoo precies zien! Maar dat hin-
dert allemaal niks hoor, jongelui!
Zélf doen, zélf zich inspannery zélf
kunst beoefenen en daarin genot vin-
den, zélf het geluk kennen van mee
te werken aan de totstandkoming
van een kunstwerk, wat door het pu-
bliek van dien avond niet zoo goed
begrepen werd, als bijvoorbeeld dien
bededans, dat is tenslotte het ware.
Daar moeten we weer heen, overal.

Den leider van het gezelschap en
den leider van .Vreugde en Arbeid"
ter plaatse zij een gelukwensch ge-
bracht met hun in het algemeen zeer
geslaagd experiment.

UITGAVEN VAN DE N.V. UITGEVERSMAATSCHAPPIJ
WERKEND VOLK

Bij de N.V. Uitgeversmaatschappij „Werkend Volk" te Amsterdam zijn In
den loop van den tijd onderstaande boekwerk j es verschenen. Ze zijn ver-
krijgbaar bij den boekhandel, aan de kiosken en bij het Boekenhuis „Werkend
Volk", Kalverstraat 116—118 te Amsterdam.
Regeling van loonen en andere arbeidsvoorwaarder voor bouwvak-

arbeiders, voor zoover werkzaam in den burgerlijker «m utiliteitsbouw
en den water-, spoor- en wegenbouw in den Noord - stelijken polder ƒ 0,15

Regeling van loonen en andere arbeidsvoorwaarden van Nederlanders
en in Nederland gevestigde Rijksduitsche personeelsleden van bouw-
ondernemingen, die op bouwplaatsen van de Duitsche weermacht en
bij het Duitsche burgerlijke bestuur zijn tewerkgesteld (nieuwe druk) „ 0.18

Regeling van loonen en andere arbeidsvoorwaarden in de Papieren-
zakkenindustrie : «0,12

Regeling van arbeidsvoorwaarden en aanvullende regelingen van loonen
in de Zuivelindustrie ., ,0,24

Regeling van loonen en andere arbeidsvoorwaarden in het Dorsch-
bedrijf :% , „0,21

Regeling van tariefloonen voor het rooien van aardappelen, suiker- en
voederbieten voor het jaar 1943 : „0,16

Regeling van loonen en andere arbeidsvoorwaarden voor het Boekbin-
ders-, Papierwaren- en Enveloppenbedrijf 0,55

Regeling van loonen en andere arbeidsvoorwaarden in de Textiel-
industrie , 0.16

Regeling van loonen en andere arbeidsvoorwaarden in het Bloemisterij -
bedrijf in Aalsmeer 0,12

Voorloopige regeling van loonen en verdere arbeidsvoorwaarden bij door
den Cultuur Technischen Dienst aangewezen en vanwege dezen dienst
gesubsidieerde cultuur-technische werken „0.18

Regeling van loonen en andere arbeidsvoorwaarden in de Zeepindustrie
Regeling van loonen en andere arbeidsvoorwaarden in de Verfindustrie „ 0,16
Regeling van loonen en andere arbeidsvoorwaarden in het Loodgieters-

en Fittersbedrij f „0.46
Gewijzigde landelijke regeling van loonen en andere arbeidsvoorwaarden

voor den Landbouw „0,27
.Regeling van loonen en verdere arbeidsvoorwaarden voor werknemers,

werkzaam bij slooperswerkzaamheden in opdracht van de gemeenten
in het Noordzeekustgebied ingevolge bevel van den Bevelhebber der
Duitsche weermacht in Nederland „0,08

Vacantleregeling in het Bouwbedrijf ' „0,20
Toelichting op de Verordening betreffende de Ordening van den Arbeid „ O 25
Het Ziekenfondsenbesluit 0,20
Steunregeling voor werklooze arbeiders, met aanvulling en wijziging 1,60
De Loonbelasting 1940. Commissarissenbelasting 1941 -- Verevenings-

heffing 1941 + aanvullingen en wijzigingen 1943 en aany. 11/1944 „2,55
Gaat u zitten ,0,15
Die Betriebsgesundheitsstation 3.90
De Gezondheidsafdeeling in het Bedrijf • „3,90
Bedrij f skartotheek voor Vrouwen
Bedrij f skartotheek voor Mannen

l— 9 kaarten, per kaart ƒ0,10
10—50 „ ,0.08
51—250 „ 0.07J

vanaf 251 „0,07
Naar Licht en Leven „0,30
Sportkameraden worden arbeidskameraden „0.25
Werkers van onzen tijd „0,40
Is Jan Boezeroen weer de sigaar? „0,10
Tante Betje weet het beter 0.10
50 woorden van H. J. Woudenberg ? „0.25
Elk bedrijf een goed verblijf „0,15

LID lees DIT!
Waarom is betaling: der j u i s t e

bijdrage zoo belangrijk?
In de eerste plaats omdat het lid

er een e e r in stelt om dit indruk-
wekkende apparaat, waarvan hij lid
is, door zijn bijdrage volgens eigen
draagkracht in stand te houden en
verder uit te breiden.

Dat Het Nederlandsche Arbeids-
front een indrukwekkend apparaat
is, zal TJ duidelij»; zijn. wanneer U
nagaat, wat zijn taak is.

Het Nederlandsche Arbeidsfront
heeft tot taak a l l e Nederlanders, die
door eigen arbeid geheel of gedeelte-
lijk in hun levensonderhoud voor-
zien, samen te brengen, te verzorgen,
hen op té voeden tot wederzijdsch
Begrip voor hun economische belan-
gen, alsmede voor hun sociale en cul-
tureele behoeften, en bij de bevredi-
ging van dea» behoeften medewerking
te verleenen.

Dat is voorwaar geen kleine opgave
en deze staat huizenhoog boven de
mogelijkheden, welke de vroegere
vakorganisaties hadden

Zooals voorheen de georganiseerde
arbeider geen klaploopers heeft ge-
duld, zoo zal het ook thans zijn
D a a r o m is de betaling van de
juiste bijdrage volgens het inkomen
zoo belangrijk.

In de tweede plaats heeft ieder lid
er persoonlijk b e l a n g bij, steeds te
kunnen aantoonen, dat de bijdrage
in de juiste inkomenklasse betaald
werd, want uitkeeringen en onder-
steuningen zuilen slechts dan toege-
kend worden, wanneer het lid eerlijk
zijn bijdrage bepaald en betaald
heeft.

Als puntje bij paaltje komt, is Lei-
den in last!

Het Nederlandsche Arbeidsfront
zal dit strenge standpunt handhaven
uit verantwoordelijkheidsbesef jegens
al zijn leden, die aan hun verplichting
trouw voldoen.

Ook d a a r o m is de betaling van
de juiste bijdrage zoo belangrijk.

Vermeldenswaard is, dat vele leden
v r ij w i 11 i g een hoogere bijdrage
betalen, dan waartoe zij volgens hun
inkomen verplicht zijn; zij doen dit
in het bewustzijn, dat de financieel
sterke ook grootere verplichtingen

jegens de gemeenschap der werkers
heeft.

Deze leden kunnen echter uit hoof-
de van hun vrijwillig hoogere bij-
drage nimmer aanspraak maken op
een eventueele hoogere uitkeering
van ondersteuningen, dan waarop zij
op basis van de klasse, waarin zij
verplicht zijn de bijdrage te betalen,
aanspraak hebben.

Het bewijs voor de bijdrage-betaling
is het Bijdrage-zegeh

Dit zegel vormt derhalve een kwi-
tantie en men moet, zooals bij elke
andere kwitantie, ook hier terdege op
toe zien, dat men de juiste kwitantie
— en wel onmiddellijk bij de betaling
— ontvangt. D.w.z. men overtuige
zich ervan, dat de bode het zegel ver-
strekt, dat met de betaling overeen-
stemt: het bedrag en de bijdrage-
klasse staan op elk zegel gedrukt.

Naast de bovenbedoelde Bijdrage-
zegels, waarvan zoowel in maand- als
in week-zegels 17 klassen bestaan,
zijn nog Inschrijfgeld-zegels (z.g. En-
tree-zegels met opdruk „E") en In-
validen-zegels (met opdruk „J") in
omloop.

Daarover in een volgend nummer.

BOEKBESPREKING
SPORTKAMERADEN WORDEN AKBEIDS-
KAMERADEN EN DE GEZONDHEIDS-

AFDEELING IN HET BEDRIJF.

Wederom twee uitgaven van de N.V. Uit-
geversmaatschappij Werkend Volk. die het
lezen waard zijn

Het eerste geelt m vernaalvorm richt-
lijnen voor de organisatie van een bedrijfs-
sportgemeenschap. In de apparatenfabrielc
„Noord" wil het met de werkelijke bedrijis-
gemeenschap maar niet vlotten. Tot de
sociale voorman de bedrijfssport gaat in-
voeren. Hieruit ontstaat dan ten slotte de
ware bedrijfsgemeeiischap.

Er zijn nog zooveel „Noord"-fabrieken la
Nederland. Laten zij dit boekje lezen en
het lu daden omzetten.

Het tweede, uitstekend vertaalde en be-
werkte boek, behandelt de Gezondheids-
afdeeling in het bedrijf. Er zullen weinig
of geen bedrijven in Nederland zijn, di'e
over een dergelijke, tot in alle puntjes ver-
zorgde gezondiieidsafdeeling zuUen beschik-
ken. Dat neemt niet weg, dat er ondanks
schaarste van materialen en grondstoffen,
talrijke wenken uit het boek kunnen wor-
den opgevolgd, opdat er in Nederland
krachtige en gezonde werkers zullen zijn.



hetgeen beteekent dat er een gezonde
volksgemeenschap zal bestaan.

Moge het keurig verzorgde, van zeer
goede foto's en schema's voorziene boek
zijn weg vinden naar de Nederlandsche be-
drijven.

B. GEVERS

DE ZORG VOOR ONZE WEKKERS.
Er zijn helaas nog vele ondernemingen.

die uit verkeerd begrepen zuinigheid de
Inrichting van hun Oedrijf schromelijk ver-
waarloozen. Zij spannen echter het paard
achter den wagen, want hun afkeer van
verbeteringen gaat steevast ten koste van
de levens- en arbeidsvreugde der werkers
en beïnvloedt de productie op nadeellge
wijze.

Onder den titel „Elk bedrijf een goed
bedrijf", wijdt Bas Bouwman in een bij
de N.V. Werkend Volk verschenen brochure
een lezenswaardige geïllustreerde beschou-

wing aan de zoo belangrijke kwestie der
bedrij f stecnnische. bouwkundige en sociale
verbeteringen, die heusch niet zooveel be-
hoeven te kosten en waarbij ondernemers,
werkers en bedrij! siecftts gebaat zijn Aan
het slot geeft hij enkele korte oehartens-
waardige wenken die vooral voor den socia-
len voorman van oelang zijn en waarom-
trent Schoonheid van den Arbeid gaarne
uitvoeriger inlichtingen verstrekt.

Een andere door Het Nederlandscne Ar-
beidsfront samengestelde, eveneens bij Wer-
kend Volk verschenen brochure draagt den
uitnoodigenden titel ..Gaat D zitten. ."
Hierin wordt ondei net motto. ..Oeet elke
werkende vrouw een goede zitplaats' uit-
voerig het zlt-probleem behandeld, waaraan
tot nu toe veei te weinig aandacht Is ge-
schonken En ten onrechte, want de hou-
ding, waarin vrouwen en meisjes haai ar-
beid verrichten. Is van net grootste belang,
zoowel voor haarzelf als toekomstige huis-
vrouw en moeder als voor het bedrijf Vele

op zlt-s»bled gemaakte fouten en haar
sociale gevolgen worden onder de loupe ge-
nomen en enkele Ideale oplossingen worden
aan de hand gedaan,

W. A. ZETLSTBA

os
„SIBBE EN STAMBOOM"

door H. B. Scholten; uitgeverij
„Liebaert" te Amsterdam.
Dank zij het niet genoeg te prij-

zen streven van het Nederlandsch
Verbond voor Sibbekunde is bij vele
menschen den laatsten tijd de be-
langstelling voor hun voorgeslacht
gewekt en heeft menigeen zijn
twartierstaat of zelfs zijn stamboom
samengesteld.

Het was echter steeds een werk
voor „groote" menschen. De heer
Scholten, zelf onderwijzer, heeft dit
terrein thans ook toegankelijk ge-

maakt voor de ..kleine" menschen.
In zijn ..Sibbe en Stamboom", leer-
boek der sibbekunde voor de hoog-
ste klassen der lagere school, is hij
er in geslaagd de kinderen in te
leiden in dit nieuwe schoolvak Ik
hoop althans, dat men dit als
schoolvak algemeen zal invoeren.
Ons nageslacht zal ons er dankbaar
voor zijn en aan ons voorgeslacht
ijn we dit zeker verplicht.
Ik wensch „Sibbe en Stamboom"

niet slechts de belangstelling van
onderwij sautoriteiten maar even-
eens van ouders en andere opvoe-
ders en sluit mrj dan ook gaarne
aan bij den wensch van den schrij-
ver, dat dit boekje een goed vriend
moge worden van alle leerlingen
der hoogste klassen van de lagere
scholen. H. BROOD.

VRIJI

Sportcursussen te Siddeburen
Voor belangstellenden bestaat alhier

de gelegenheid tot deelname aan een
Jiu-Jitsu-cursus.
Voor nadere inlichtingen en aanmel-
dingen kan men zich wenden tot:
P. Kroon, Oudeweg. Siddebxiren; H Hak-
keling, C. 313, Schlldwolde; M. Wol-
llnga. Stationsweg D 283, Froombosca,

Zwemmen
Leeuwarden. Door wijziging In het

dienstrooster van de Leeuwarder Over-
dekte Zwemlnrichtlng Is het zwemuur
van „Vreugde en Arbeid" verplaatst van
19.00—21.00 uur naar 20.00—22.00 uur.

Zwolle. Met Ingang van 13 . -el a.S.
is het zwemmen In het Sportfondsenbad
gesteld op Zaterdagmiddag van 44.30—
15.30 uur. Het zwemmen op Maandag
vervalt hiermede.

Zeilcursussen op het Schüdmeer
Voor belangstellenden bestaat de ge-

legenheld tot het volgen van 8-week-
sche zeilcursussen.

Kosten van deelname: Voor N.A.F.-
leden ƒ 4.— p. p. en voor nlet-leden
f5.25 p. p. Adressen van aanmelding:
Appingedam: J Schellens, Broerstraat.
15; B. Heersema, Schoolstraat 54; Delf-
zijl: PI. N.A.P.-Kantoor, Oude Schans
L8, Schlldwolde: H. Hakkeling; O. 313:
Siddeburen: P. Kroon Oudeweg.

Nadere Inlichtingen zijn te bekomen
oij de plaatselijke N.A.P.-kantoren te
Apptngedam. Delfzijl. Schlldwolde en
Siddeburen; de Sociale Voormannen en
N.A.F.-boden.

Reductie op Natuur-baden
De mogelijkheid Is geschapen, dat

leden van Het Nederlandsche Artreids-
front en hun hulsgenooten. evenals
andere jaren ook dit Jaar wederom
tegen sterk gereduceerde toegangsprijzen
van de natuurbaden In ons land kun-
aen genieten. Onderstaand doen wij een
opgave volgen van de reeds tot stand
ïekomen overeenkomsten

Natuurbad te Emmen
. Leden van Het Nederlandsche Arbeids-

tront en hun huisgenooten kunnen
tegen sterk gereduceerde prijzen van
^ovengenoemd Natuurbad genieren In
Ie komende zomermaanden De prijzen
oedragen: Gezinsabonnement voor 4 en
Wer personen f 9 25 niet-leden en / 5.25
v-oor leden: gezinsabonnement voor 3
aersonen resp ƒ 8.25 en f 4.75; gezins-
ibonnement voor 2 personen resp. f 5.75
an ƒ 3.75; 1-persoonsabonnement resp.
t 4.25 en ƒ2.25; Zwemles resp.• r 2.50 en
f 2.—. Nadere inlichtingen bij het Plaat-
selijk N.A.P.-Kantoor. Kerkhoflaan 7—8.
te EmmeiL.

Zweminrichting ,,De Uzeren
Vrouw" te Den Bosch

Ook" voor üeze zwemlnrlchtlng geldt,
dat leden van Het Nederlandsche Ar-

beidsfront en hun hulsgenooten tegen
gereduceerde prijzen toegang hebben. ZIJ
betalen slechts 50 pet van de normale
toegangsprijzen, t.w.: Gezinsabonne-
ment voor nlet-leden kost ƒ 3.50, voor
leden f 1.75; persoonlijk abonnement
resp. ƒ 1.25 en ƒ 0.62i; persoonlijk abon-
nement voor kinderen resp. ƒ0.75 en
f 0.37*

Nadere inlichtingen Olj het N.A.F.-
Kringkantoor, Nieuwstraat 31 te Den
Bosch.

Natuurbad „De Biltsche
duinen" te Bilthoven

De prijzen voor N.A.P.-leden en huls-
genooten bedragen: Abonnementsprijs
kinderen 2 tot en met 9 jaar van niet-
leden ƒ 5.—. voor die van N.A.F.-leden
f 2.50; voor Kinderen van 10 tot en met
15 jaar resp. f5.— en ƒ 3.—; Volwasse-
nen: Niet-leden ƒ7.—, N.A.F.-leden
ƒ 3.50. Nadere inlichtingen bij het
Plaatselijk N.A-F.-Kantoor.

Baarn
Baarn. Badlnrichtmg aan. de Eem.

lederen Dinsdagavond. Leden van Het
Nederlandsche ArbeidsJront betalen lu
plaats van 25 cent slechts 16 cent.
Gratis zwemmen. Nadere Inl. N.A.F.-
Krïngkantoor, Snouckaertlaan 11 te
Amersfoort; PI N.A.F.-Kantoot Baarn,
Laanstraat 11 te Baarn.

Zwembad „Craailo" bij
Hilversum

N.A.F.-leden en hun hulsgenooten be-
talen slechts 30 et. p. p.; kinderen t/m
13 Jaar 20 et. p. p. Nadere Inl. btj
N.A.F.-Krlngkantoor Hilversum. Stations-
straat 8: J. C. W. Bussbach, Vaartweg
64 te Bussum; A. v. d. Kaay, Driftlaan
24 te Blarlcum en P. Bakker, Molenemd
50 te Kortenhoef

Openluchtbad „De Branding"
te Doorwerth

N.A.F.-leden en nun huisgenooten be-
talen in plaats van 45 cent slechts 25
cent p. p. (behalve des Zondags). Spe-
ciale zwemkaarten hiervoor kunnen af-
gehaald worden bij bet Plaatselijk
N.A.F.-Kantoor. Jansbultenslngel 17 te
Arnhem.

Openluchtbad „Groenendaal"
te Doetinchemy

N.A.F.-leden en nun huisgenooten be-
talen als abonnementsprijs ƒ 3.— ïn
plaats van f 4.-—; personen van 12—16
jaar f 2.50 in plaats van ƒ 3.—; perso-
nen beneden de 12 jaar ƒ 2.— In plaats
van ƒ2.50 Kaarten hiervoor zijn te ver-
krijgen bij het Kringkantoor van het
N.A.F., Terborgscheweg 17 te Doetln-
chem

Wandelmarschen
Haarlem. Op 2en Plnksterdag 29 Mei

a.s., zal een marsch worden gehouden
te Haarlem. N.adere Inlichtingen om-
trent plaats en tijdstip van den start
verschaft net N.A.F.-Rringkantoor aan
den Kruisweg 74 te Haarlem.

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

Parcours 25 km,
De start vindt plaats om 11.00 uur

vanaf Lunchroom „Astoria". Oranje-
staat 8 te Baarn.

Nadere Inl. en aanm. fctlj het Prov.
N.A.F.-Bureau, Maliebaan 14 te utrecht;
N.A.F.-Krlngkantoor, Snouckaertlaan 11,
te Amersfoort; PI. N.A.F.-Kantoor, Laan-
straat l te Baarn.

Deventer: Op Zondag 16 Juli 1044 vindt
er in de prachtige omgeving van Bat-
num en Laren een marsch plaats. De
afstand bedraagt pl.m. 20 km. De start
vindt plaats des morgens om 10.00 uur
vanal Hotel „Hoekhuls". Brink te
Deventer. Nadere Inl. en aanm. bij het
PI N.A.F.-Kantoor Deventer, Rljkman-
straat 2 te Deventer.

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
niet-leden. Indien zij Individueel mee-
loopen; In groepsverband bedraagt de
prijs slechts 40 et. p. p.

V A C A N T I

Bonte middag van den Ned.
Omroep in studio A te

Hilversum
Op Zaterdag 27 Mei zullen bewoners

van de stad Amsterdam In de gelegen-
heid' worden gesteld dezen middag bij
te wonen. Toegangskaarten a ƒ 1.25 (In-
clusief reiskosten) zijn te verkrijgen bij
het V. en A.-hulsJe op het Leidsche-
pleln. Bedrijven kunnen zich voor het
hieraan verbonden daguitstapje (totale
kosten ƒ 3.75, maaltijd Inbegrepen) oofc
opgeven bij „Vreugde en Arbeid" Plan-
tage Franschelaan 9.

Symphonie-concerten van den
Nederlandschen Omroep

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

Vacantieoorden
UDDEL (GELD.).

Dit vacantle-oord Is geheel volge-
boekt tot 9 September. Er kan dus nog
plaats besproken worden voor het tijd-
vak 9—30 September

BEMELEN (ZIJ1D-LIMBUKG).
Van 10 Juni—16 September Is een

beperkt aantal plaatsen beschikbaar In
Bemelen (Zuld-Llmburg \. De prijs per
dag bedraagt ƒ 4.25.
EI'EN (ZUIÜ-LIMBURG).

Het Is ons mogen gelukken te Epen
eveneens nog een aantal plaatsen ter be-
schikking te krijgen. De penslonprijs
bedraagt ƒ 4.26 per dag en voor kinderen
tot 7 jaar ƒ 2.15

Vanaf net station Maastricht vertrekt
een extra-bus naar het hotel. De kos-
ten heen en terug hiervoor bedragen
ƒ2.— per persoon.

Plaatsbespreking Is nog mogelijk van
l—8 Juli en van 29 Juli—2 Sept.

In verband met de vele aanvragen, die
hiervoor zullen binnenkomen, raden wij
u aan tljdïg plaats te bespreken.

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, m een sfeer van op-
rechte kameraadschap mogelijk Is. . ..

Deze mogelijkheid Is ook voor u open-
gesteld. Vraagt uw Socialen Voorman
eens om Inlichtingen over ARBEIDS-
ONTSPANNING.

Pinksteruitstapje vanuit
Amsterdam

1. 2-daagsoh uitstapje naar het Gooi,
met overnachting In de Lleberg te
Laren en o.a. bezoek aan het zwembad
Crailo.

Prijs per persoon ƒ 4.75 (exclusief
treinreis).

2. Dagultstapje naar Marken en Vo-
lendam op 2en Plnksterdag. Kosten
ƒ 4.— p. p (Inclusief treinreis en
maaltijd).

3. Daguitstapje naar Rhenen (bezoek
aan Ouwehands Dierenpark). Kosten
ƒ 6.— p. p. (Inclusief treinreis en
maaltijd.

4. Daguitstapje naar Alkmaar en
Heiloo. Prijs met inbegrip van bootrels,
maaltijd enz. ƒ 3.76 p. p.

Aanmeldingen tot 2O Mei bij het V.
en A.-huisJe op het Leidschepleln en
„Vreugde en Arbeid" Plantage Fran-
schelaan 9.

Amsterdam
Twee belangrijke excursies staan

thans voor inschrijving open en wel:
1. NAAR BOSCH, HEI EN WEIDE, die

bestaat uit:
a. Met den trein naar Loenen en

dan langs plassen en bosschen naar
Hilversum wandelen, waar een kop kof-
fie wordt gedronken en gelegenheid be-
staat om de medegebrachte lunch te
gebruiken

b. Door het Noord-Hollandsen water-
land naar Broek (gelegenheid voor
lunch) en met de tram terug naar
Amsterdam.

c. Naar net Boschplan, met bezoek
aan de aldaar gelegen uitspanning.

Deze excursie staat onder leiding van
den heer H. Almoes; welbekend van vele
lezingen en voordrachten over vogels,
planten en dieren

De data zijn respectievelijk 11 Juni,
25 Juni en 9 Juli. De kosten bedragen
voor de geheel excursie, met Inbegrip
van consumptie en reiskosten f 2.75.
Inschrijving bij het V. en A.-hulsJe op
het Leidscneplein. Deelname alleen voor
personen boven 14 jaar.

2. KEN AMSTERDAM.
Onder deskundige leiding wordt aan

de Amsterdammers nu eens getoond
wat er eigenlijk m Amsterdam voor
bijzondere dingen te zien zijn In totaal
worden 5 rondwandelingen door Am-
sterdam gemaakt en wel van 19—21.30
uur op 2, 7, 16, 21 en 30 Juni. Totaal-
fcosten 50 et p. p. Inschrijving bij het
V en A.-huisje op het Leldscheplein.
Deelname alleen voor personen boven
14 Jaar.

Het V. en A.-hulsJe op het Leidsche-
pleln te Amsterdam Is In den vervolge
geopend van 10—17.30 uur.

P.V 1595/1. Hoofdredacteur: drs W Wienbelt te Amsterdam. Uitgever: Nederlandsch Arbeids front, P. C. Hooftstraat 180 te Amsterdam. Drukker: N.V. De
Arbeiderspers, Hekelveld 15 te A'dam. Verschijnt éénmaal per 14 dagen. Abonnementsprijs voor niet-leden f 1.25 per half jaar. Losse nummers 7è cent.
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