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LJ et Nederlandsche Arbeidsfront staat.
• • Met eenigen gerechtvaardigden trots en
tevens met dankbaarheid meen ik dit te
mogen zeggen.
l Mei 1943 zal blijken in dubbel opzicht
een mijlpaal te zijn in de geschiedenis van
het Nederlandsche arbeidsleven. Wij weten,
dat de l Mei-dag metterdaad is geworden
tot den dag van den Arbeid. Hij vormt als
hoogtijdag de symbolische uitdrukking van
het eerherstel van den arbeid en tevens de
bevestiging van den ommekeer in de geesteshouding van de honderdduizenden, die
den weg naar het Nederlandsche Arbeidsfront hebben gevonden.
Velen twijfelden op l Mei van het/vorige
jaar aan de mogelijkheid tot de vorming
van een arbeidsfront in Nederland. Daar
trad een nieuwe verschijningsvorm naar
veren, voortgekomen uit een nieuwe levensbeschouwing, van waaruit iets geheel
nieuws moest worden opgebouwd.
De groote schare leden van het oogenblik is voor mij niet alleen de bevestiging
van de historische noodzaak en van de
groeikracht van het Arbeidsfront, maar is
bovenal een bewijs van de behoefte van den
Nederlandschen werker naar een gemeenschapsorganisatie. Juist in deze stormachtige tijden, in deze grootsche revolutionnaire periode der wereldgeschiedenis zoekt
hij naar een houvast, een band, en bovenal naar leiding. Dit is een zuiver natuurlijke
behoefte. Den Nederlandsch-Germaanschen<
mensch is de drang naar de gemeenschap
aangeboren en deze drang, welke wellicht
geruimen tijd in zijn onderbewustzijn kan
blijven slujrneren, openbaart zich tegen alle
weerstanden wanneer de tijd daarvoor
rijp is. .

levende sociale wenschen en verlangens
verwezenlijkt zullen kunnen worden. Stap
voor stap zal dit dienen te geschieden en
op dit oogenblik — ik zei het reeds — zijn
de mogelijkheden niet groot.
Belangrijker is echter en ik acht dit het
wezenlijke doel van het Nederlandsche Arbeidsfront, dat bij den Nederlandschen
werker, „Betriebsführer" of lid eener „Gefolgschaft", het besef levendig wordt, dat
slechts in gemeenschap, in warm tintelende kameraadschap, dus in zuiver socialistischen zin, voor Nederland een nieuwe toekomst kan worden geschapen. Bij elk handelen, bij elke socia'e activiteit zal de van

Weerstanden zijn er zeker van verschil(Foto n de Groot.)
lenden aard. Om te beginnen staat vast,
dat in deze moeilijke dagen, welke ook van nature aanwezige gemeenschapszin de drijden Nederlandschen werker offers vragen, vende motor moeten zijn. Hiertoe zal moegroote sociale politiek en ingrijpende ver- ten gewerkt en alle arbeidskracht moeten
beteringen van materieelen aard niet tot worden ingezet. Want het is thans immers
stand kunnen worden gebracht. Zeer zeker, zoo, dat de Nederlandsche scheppende
er is en wordt veef gedaan — het Neder- mensch voor zijn welvaart en voor zijn cullandsche Arbeidsfront heeft binnen het tuur volkomen afhankelijk zal zijn van zijn
r^am der economische mogelijkheden, zoo- arbeid. Door zijn arbeid heeft hij eigen lot
als deze door de 'oorlogsomstandigheden in eigen hand. En elke arbeider, achter de
worden begrensd, nog véél kunnen doen. draaibank of achter de schrijftafel, bouwt
En wij werken evenzeer aan de voorberei- mede aan de toekomst van zijn land. Van
ding vaji plannen, welke den werker gebor- uitgestootené, van verdoemde is hij gewor.gen doen zrjn in zijn volk; in dezen oor- pen tot steunpilaar van de volksgemeenlogstijd zijn er echter eischen, door den schap.
oorlog gesteld, die in de allereerste plaats
Dit zeg ik den Nederlandschen werker
ingewilligd moeten worden. In vele be- keer op keer. Schudt dat minderwaardigdrijfsappèls en openbare vergaderingen heb heidsgevoel, dat u door reactionnaire duisIk dit den Nederlandschen werkers gezegd. tere niajehten van welke kleur obk was opHet is verre van mij om hen trachten te gelegd, van u af. Apodictisch en met de
paaien met schoone beloften. Wij hebben meeste klem herhaal ik, dat de Nederden Nederlandschen werker de .waarheid landsche werker tot de besten behoort van
de wereld. De grootsche cultuurwaarden,
gezegd en zullen dit blijven doen.
En het is juist het kenmerkende verschil die door onze voorvaderen zijn geschapen,
met het kapitalistische, z.g. democratische de overwinningen, die zij door hun arbeid
(de economische democratie was immers tegenover den eeuwenouden vijand, het
een paskwil eh de vrijheid van den Neder- witer, hebbqn bevochten, leggen getuigenis
landschen scheppenden mensch werd im- af van de scheppingskracht en' de schepmers tot een aanfluiting gemaakt) tijdperk, pingsdrift van den Nederlandsche". werker.
dat wij van het Nederlandsche Arbeids- En gij werkers, die thans hier en over onze
front de groote sociale en economische pro- grenzen arbeiden, zijn tot de zelfde grootblemen van dezen tijd direct voorleggen aan sche dingen in staat, mits gij u van uw
hem of haar, wieri het aangaat. Zij zelve kracht en uw kwaliteiten bewust wordt!
zullen de nieuwe sociale orde moeten,bouIndien de Nederlandsche werker dit alles
wen. Zij zelve zullen de sociale politiek beseft, dan zal hij ook weten, dat zrjn armoeten maken. Van hun arbeidskracht zal beid een nieuwen inhoud h°pft tr^fferT en
het afhangen in hoeverre reeds jaren lang dat hrj niet zoo maar naar een fabriek of

werkplaats gaat, omdat hrj nu- eenmaal ergens zijn brood moet verdienen voor hem
en zijn gezin. Hij heeft ten volle het recht
om met fier opgeheven hoofd, door het
leven te gaan. Dat leven is voor hem geen
aardsch tranendal, dat hij noodgedwongen
moet doorworstelen. Integendeel, met zijn
hooge kwaliteiten kan hij van dit leven iets
moois maken en kan zijn arbeid tot een
vreugde worden.
Zeer velen hebben dit reeds begrepen en
gestadig groeit de stroom van Arbeidsfrontleden. En het is voor mij het verheugende,
dat duizenden met opoffering van veel tijd
en moeite zich hebben ingezet om het Arbeidsfront groot te maken. Zij doen dit in
de wetenschap, dat eenig geldelijk voordeel
niet voor hen' is weggelegd. Zij doen dit,
omdat zij niet anders kunnen. Vele ouderen
hebben zich vroeger voor hun arbeidskameraden ingezet. Die offervaardigheid gaf
hun leven inhoud en zij zouden thans vermolmen, indien zij thans op dood spoor
zouden worden aezet. Prachtkerels heb ik
onder hen gevonden en zij marcheeren
thans mee, omdat zij zijn gaan begrijpen,
dat de marschroute juist is.
Het Nederlandsche Arbeidsfront roept
alle werkers, tot den laatsten man. En de
weerklank, dien mijn roepstem in het eerste
jaar varf het bestaan van het Arbeidsfront
heeft gevonden, stemt mij optimistisch en
geeft mij de overtuiging, dat zij allen zullen komen.
Wij hebben met zeer vele moeilijkheden
te kampen gehad. Machten, die zich schuil
hielden op den achtergrond, hebben telkenmale geprobeerd een spaak tusschen de
wielen te steken. Het rad van het Arbeidsfront rolt echter verder.
Vele werkers hebben mij in brieven gevraagd, waarom het lidmaatschap van het
Nederlandsche Arbeidsfront niet verplicht
werd gesteld. Zij zouden dan komen, omdat
een wettelijke verplichting hun laatste bezwaar tot toetreding zou wegnemen. Ik
herhaal nogmaals, dat ik tegenstander ben
van een verplicht lidmaatschap. Het zou
zoo eenvoudig zijn om langs dezen weg alle
Nederlandsche werkers in het Arbeidsfront
te brengen. Het zou een groot lichaam worden, echter zonder leven en zonder kracht.
Wij „hebben den moeilijken en moeizamen
weg gekozen, omdat het Arbeidsfront een
organisatie is van menschenleiding. En
dwang is volkomen in strijd met den aard
van den Nederlandschen mensch. Leiding
en vertrouwen zijn onverbreekbaar verbonden. Zij, die tot ons gekomen zijn, hebben
daarmee blijk gegeven van een ochn^fte
aan leiding en van vertrouwen in mij.
Zij zijn geworden tot strijders voor de
vrijheid van den arbeid en beseffen waar
het thans om gaat. Den schok der tijden
hebben zij niet alleen doorstaan, zij nebben klaar ingezien, wat er voor hen en dus
voor het Nederlandsche volk thans op het
spel staat.
Eens zullen zij allen komen. Daarvan ben
ik zeker.
En Nederland zal herrijzen door den. arbeid van zijn werkers!
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mannen van den arbeid, wij werkers in het land,
reiken in vertrouwen elkaar de broederhand.
waren lang gescheiden door ouderlingen strijd,
zijn we één en brengen, tezaam, den Hieuw,en Tijd!

Wij gingen door h$t donker, wij gingen door den nacht
Van armoe en ellende, en brute overmacht.
Ons leven, vol ontbering, was vreugdeloos en koud.
Ku breken wij, tezamen, de kluisters van het Goud!
Niet langer is de geldmacht de vloek van ons bestaan.
Niet langer zal de arbeid hieraan ten onder gaan.
Voor ons verrijst, na 't donker, een blijde ochtend stond.
Want wij, we zijn de bouwers van 't Neêrlands
^Arbeids front!
Het front van alle werkers brengt ons den Nieuwen Tijd,
Geluk en arbeidsvreugde, na langen zworen strijd.
Het brengt de Nieuwe Wereld; het oude is vergaan.
Treedt aan nu, kameraden, de Nieuwe Dag breekt aan!
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Die Winter is verganghen,
Ie sie des meyen schyn,
Ie sie die bloemkens hanghen,
Des is myn hert verblyt.
So ver aen ghenen dale,
Daer ist ghenoechlic syn,
Daer singhet die nachtegale,
Also menich woutvoghelkyn
Zo luidt één van de oudste en van de lieflijkste
Mei-liederen uit het gebied van de Nederlandsche
taal,
Die winter is verganghen,
Ie sie des meyen schijn
Prille vreugde over het wijken van den winter,
teedere verrukking over het komen van een milder
jaargetijde, dat zich nu gaat vertoonen greep den
dichter aan, bezielde hem tot deze ontroerende verzen en deed ook zijn hoorders deelen in zijn blijdschap, zooals zij reeds deel hadden aan de vreugde,
die in den Mei-tijd de heele Noordsche natuur bevangt, als na den langen, duisteren winter de bloemen het veld weer sieren en de nachtegaal en zoo
menig woudvogelkyn weer zingen...
Het Mei-lied is de eerste plaats een lofzang op de
in volle zoetheid weer ontwakende natuur. Daaruit
volgt, dat het Mei-lied gebonden is aan de koelere
luchtstreek, waarin wij wonen. Het Mei-lied is, als
reactie op de Noordsche natuur, Europeesch. Zuidelijke volken, die niet de tegenstelling tusschen den
barren winter en de zoete lente ervaren, kunnen
geen Mei-liederen hebben.
In de vreugde om de wederontwakende natuur,
ontwaakt tegelijk de liefde. Zoo gaat het lied van de
Mei verder:
Ie wil den Mei gaen houwen
Al in dat groene gras, '
Ende schenken myn boel die trouwe,
Die mi die lieveste was,
Ende bidden dat si wil comen
Al voor haer vensterken staen
Ende ontfanghen den Mey met bloemen
Hi is so wel ghedaen.
De minnaar gaat tot zijn liefste. Hu toeft bö haar,
maar de dageraad breekt aan: de tijd van scheiden
komt:
Hi nam si sonder truren
Al in syn aermkens blanc.
Die wachter op der muren
Die hief pp een liet ende sanc:
En is daer ieman inne.
Die mach wel thuiswaert gaen.
Ie sie den dqch op dringhen
Al door die wolken daer.
En dan volgt het teeder afscheid:
Adieu myn alreliefste,
Adieu schoon bloemken fyn.
Adieu schoon rosebloemel

Daer moet ghescheiden syn.
Hent dat ie weder come.
Die liefste soudt ghi syn;
,Dat herte in minen live.
Dat hoort ia altyt dyn.
Dit is een oud lied, uit de middeleeuwen, maar het
fs zoo jong. zoo eeuwig jong als de liefde zelf en op
de simpele vreugdevolle wijze waarop het eens werd
gezongen, wordt het ook nu nog aangeheven. Het is
een lied van de jeugd, het is een lied van de liefde,
het is een lied dat zingt door alle tijden.
Niet alleen in het lied, ook in het -feestelijk volksgebruik, verkondigt de mensch zijn vreugde. Hij plant
den Mei-boom en rond den Mei-boom verzamelt zich
de geheele volksgemeenschap, de jongeren voorop.
En dat wordt een zingen en''dansen:
Di Mei playsant willen wi planten,
't Is nu den tyt so dat behoort;
Men siet nu vreught aen alle canten
Di voghelkens singhen met' soet qccooft,
Den rechten tyt is
Comt met u liefken
Treet met u liefken
Vet rechter liefden

nu voorhanden,
vry onverstoort,
in Venus' landen,
so dat behoort.

Op harpen, snaren wilt triumpheeren.
En lustigh singhen met bly gheschal,
Voor u liefs vensterken, 't is haer ter eeren,
Des Meyen tyt gaét boven al.
Zoo wordt het danslied geboren, rond^den Meiboom danst de jeugd en het is een dans van de liefde
en de lente, die gemeenschappelijk beleefd wordt.
De Mei, ook de Mei-tak, wordt het zinnebeeld van
de liefde en wanneer de vreugde niet meer gemeenschappelijk uttgedanst icordt.'maar wanneer de tijd
daar is dat de minnaar alleen tot zijn geliefde gaat,
dan neemt hij een Mei-tak mee. En als hij wegblijft
zingt het meisje, dat bij haar venster op hem wachtte om hem binnen te laten:
Schoon lieveken, waar waarde gy den eersten meienDat gy my geenen meien bracht?
, z [nacht,
En de minnaar, die niet te rechter tijd daar was,
waar hij moest -zijn antwoordt:
Den eersten meiennacht, schoon lief, dan was ik ziek!
Schoon lieveken, ik kon er van myn beddeken niet.
En ook den tweeden meiennacht was hij er niet en
zocht hij eenen aglantier: want hij moest toch een
Mei-tak hebben! Maar de schoone is door zooveel
uitstel ontsticht. Ook al zingt dé minnaar haar nu
toe, dat hij haar „Mei" nu bij zich heeft: de liefdesverklaring komt te laat:
Ie en sta er voorwaar voor uwen schoenen mei niet
Of 'k en zal er myn venster niet ontsluiten
lop
Uwen mei die komt te laat,
Plant hem vry op de straat.
Schoon lieveken. plant uwen Mei daarbuiten'
De iwuysie en teetiersie gevveieiis oniwanen met

de Mei, zoo:-is het met de liefde, zoo is het met aHes
wat tot zingen noopt jen tot spreken dringt. Bovendien was het Mei-f eest het feest van de heele gemeenschap. Het was het lentefeest en hoe het lentefeest ook in den loop der tijden werd verplaatst en
aan verschillende dagen gekoppeld, toen het Chris-,
tendom zich in deze landen vestigde en hoe het werd
tot Paaschfeesten en Pinksterfeesten, het Mei-feest
bleef bij uitstek het feest van de vernieuwing en de
Mei-dag,-de eerste Mei. werd ook in het maatschappelijke leven een dag van beteekenis. Verhuizingen,
verandering van betrekking, schoonmaak en opsiering van huis en hof, alle voorjaarsfeesten en voorja,arsftandelingen werden naar de maand van Mei
getrokken. De mensch toonde zich één met de natuur, met welke hij tegelijk het feestkleed aantrok.
Zoo is het gebleven, ook in den modernen tijd.
Toen de wereld der werkers zich ging bezinnen op
• haar rechten en plichten en zocht naar een hoogtijdag om uiting te geven aan haar hoogste en beste
gevoelens, toen was het ook.haast weer vanzelfsprekend, dat zij den Mei-dag koos en dat zij nieuwe
feesten ging vieren juist op dien eersten dag van
Mei.
Zoo werd de eerste Mei tot het Feest van den
Arbeid De Mei-boom kreeg een nieuwen zin, de dans
om den Mei-boom van de jeugd der werkers kreeg
een nieuwe beteekenis en talloos zijn reeds de liederen en gedichten, die uiting geven aan de nieuwe
en schoone gevoelens, die den mensch bezielen op
dat feest van den Arbeid, dat in oorlogstijd zeker
aan glans, aan praal en pracht verliest, maar dat
toch inwendig beleefd wordt en dat niet vergeten
kan worden.
Want zoo is het: alle beste en schoonste gevoelens
dringen tot uiting in de maand van Mei. Hoop en
verwachting, liefde en vreugde om dé gemeenschap,
die een bange winter doorstond en die na het einde
van den winter zich verzamelt en gezamenlijk het
geloof belijdt in de komende, nieuwe tijden, in het
zachtere seizoen, in de bevruchtende krachten, die
zich dan baan gaan breken, ook al heeft de winter
hen nog zoo lang bedwongen onder een korst van
koude en ijs.
En al duurt de barre tijd ook soms nog voort in de
zoete maand van Mei en al kan geen feest waarlijk
feest zijn, zoolang de winter nog niet geheel vergangen is, toch 'voelt elk wezen, élk dier en elk mensch
met deze wisseling van de seizoenen zich opnieuw
Gevleugeld met de hoop en hij zegt het den dichter
na van den schoonsten natuurzang en het ontroerendste gedicht op Mei: ,J5en nieuwe lente en een
nieuw geluid..." Een nieuw geluid wórdt geboren. In
elke nieuwe maand van Mei, een nieuw geluid breekt
zich baan, .meuwe hoop verrijst in hei menschelijk
hart. En het feest der gemeenschap, het feest van
den Arbeid^ het feest van de gansche natuur vraagt
ook in oorlogstijd om ons „Ja", is ook in oorlogstijd
het zinnebeeld van het beste, dat de mensch in zich
voelt en dat hem tot liefde en tot arbeid dringt en
drijft.
M. WOLTERS.

SOCIALE VOORMAN EN MEDEWERKERS IN DEN N.O.-POLDER
Plechtige installatie te Zwolle
In den Noord-Oostelij ken polder zijn 48.000
H.A. voormalige zeebodem droog gevallen. En
binnen de krachtige dijken begint de haast onafzienbare vlakte langzaam maar zeker te veranderen in bouwland, waarop in deze zonnige
Aprildagen het malsche groen van de winterrogge en het eerste geel van bloeiend koolzaad
zich gaan vertoonen.
Hoe verder uit den wal hoe minder bewerkt
de grond. Toch tot de uiterste hoeken van dit
land gaan de rechte wegen en slooten, vaarten
en kanalen.
Maar tot in de uiterste hoeken vindt ge ook de
werkers, die met hun dagelij ksche taak dit voor
dé voedselvoorziening zoo belangrijke stuk land
meer en meer helpen maken tot cultuurgrond.
Een kleine 5.000 werkers zijn het, die hier niet
alleen werken, doch ook voor een groot deel gehuisvest zijn. Die hier ver van huis en haard
dag in dag uit door rnrïï werk niet alleen den
kost verdienen voor hun gezin, maar ook in den
letterlijken zin zorgen voor het dagelijksche
brood in Nederland.
Thans heeft dit belangrijke „bedrijf", dat de
N.O.-Polder is, een socialen voorman gekregen.
Woensdag 14 April is een groot aantal Duitsche en Nederlandsche autoriteiten te Zwolle
bijeengekomen om getuige te zijn van de plechtige installatie van dezen socialen voorman en
tevens een twaalftal medewerkers, die van dien
dag af in het belang van allen, die in den NoordOostelijken polder werken, in het belang dus zoowel van hen, die hier leiding geven als in dat
van hen, die deze leiding hebben te volgen, hun
taak hebben te verrichten.
Alvorens de leider van Het Nederlandsche
Arbeidsfront tot de installatie overging, werden
de aanwezigen, en in het bijzonder de sociale
voorman en zijn medewerkers toegesproken door
ir. S. Smeding, directeur van de Wieringermeer
en de Noord-Oostpolder-werken.
Spreker vestigde er in den loop van zijn toespraak de aandacht op, dat de taak, die hier
wacht als een zeer zware moet worden beschouwd. Of deze taak zal slagen wordt voor een
groot deel bepaald door de keuze van de menschen, die geroepen zijn deze taak — het bevorderen van den arbeidsvrëde in den polder — te
volbrengen. „De keuze van Het Nederlandsche
Arbeidsfront", aldus ir. Smeding, heeft echter de
volledige instemming van de directie van den
N.O.-polder. „Vol vertrouwen zien wij deze moeilijke taak in handen gesteld van hem. die dcor
de bestuurders van Het Nederlandsche Arbeidsfront hiervoor als de aangewezen man wordt beschouwd."

Spreker eindigde zijn toespraak, waaruit een
volledige wil tot samenwerking sprak, met de
toezegging, dat de sociale voorman en zijn medewerkers steeds op de volledige medewerking kunnen rekenen van de directie, waar de belangen
moeten worden bevorderd van hen, die met toewijding hun arbeidskracht ter beschikking stellen van deze nationale onderneming.
De leider van het Arbeidsfront H. J. Woudenberg ging daarna over tot de installatie. Wat
thans geschiedt vormt de bekroning van het
streven van Het Nederlandsche Arbeidsfront om
ook in het belang van de werkers in den N.O.polder den arbeidsvrëde en de sociale verzorging
te dienen.
Dat dit in volle overeenstemming en samenwerking met de directie kan geschieden, is een
zeer gelukkige omstandigheid. Woudenberg
dankte ir. Smeding dan ook voor de volledige
medewerking.
De Noord-Oostpolder is van economische beteekenis voor ons volk, en zij die hier werken, werken aan de toekomst van ons volk. Van dat besef
moeten allen, die in den'N.O.-polder werken,
doordrongen zijn.
Zich rechtstreeks tot den socialen voorman en
zijn medewerkers wendend wees de leider van
het Arbeidsfront er op, dat zij moeten zijn voormannen — dat wil zeggen kerels met een sociaal
gevoel, die moeten zorgen meer te zijn dan een
klachtenbureau.
Hun werk zal er op gericht moeten zijn de erfdeugden van een volk weer tot volle ontplooiing
te brengen en tevens te zorgen, dat de werker in
den polder, die zijn plicht doet, ook arbeidsvreugde vindt.
Na deze toespraak ontvingen de sociale voorman en zijn medewerkers hun aanstelling uit
handen van den Arbeidsfrontleider.
Na afloop van de plechtigheid maakte Woudenberg in gezelschap van de directie en een
aantal Duitsche en. Nederlandsche autoriteiten
een rondgang door den polder, waardoor hij zich
persoonlijk op de hoogte kon stellen van de omstandigheden, waaronder, en het gebied, waarin
deze werkers, die als pioniers in dienst Van de
volksgemeenschap zijti te beschouwen, hun werk
moeten verrichten. ,
's Avonds vond in ee*f der kampen een bedrij I'sbijeenkomst plaats, waarbij Woudenb?rg aan de
bewoners van het kamp een bibliotheek aanbood.
Deze bibliotheek is de eerste van een dertiental,
dat aan den polder ter beschikking zal worden
gesteld..
Een vlot cabaretprogramma in het kamp besloot dezen dag.
.
D l

De Leider van Het NederlandscJie Arbeidsfront wenscht den Socialen Voorman in den Noord-Ooslpolder geluk met zijn benoeming.
ffoic Arbïia — Breyer.)

Een Amsterdamsche tram. Een volle Amsterdamsche tram — en dat wil in dezen fietsloózen tijd
wat zeggen. De passagiers staan dicht opeen geperst en houden, als de tram een bocht neemt,
'elkaar overeind. Het zijn vrijwel allen hééren; de
Amsterdammer weet hoe het hoort. Alleen een
oude, grijze dame met een volle boodschappentasch
heeft geen zitplaats, maar als eenige houvast een
tweepersoonslus. Haar luspartner is een man met
%en bolhoed; bij de wissels, als hij in de maagstreek
een opstapper krijgt van de boodschappentasch, zegt
hij: „Geeft niet dame, als de 'eieren maar niet
breken." De dame lacht witjes mee. Dan heeft de
man met den bolhoed plotseling het jongetje ontdekt. Een klein, iel jongetje, dat een hééle plaats
voor zich alleen heeft.
„Conducteur", zegt de man met den bolhoed, „zou
u dat jongetje niet eens kunnen sommeeren op ~te
staan? Deze dame hier..."
„Ik heb geen orders!" zegt de conducteur. „Enna
— dat kereltje is ongelukkig!"
• Deze laatste opmerking — iets té vlot gevonden,
— smoort het protest, maar argwanend wordt het
„ongelukkige" ventje bekeken. Nog twee halten
rijdi de ongelukkige knaap mee, dan wringt hij zich,
door de passagiers, springt de tram uit en rent
spoorsiags naar huis
Grimmig en overluid, de blik gericht op den conducteur, die juist een nieuw kaartenboekje op zijn
trommel moet zetten, zegt de man met den bolhoed:
„Dame. u kan gaan zitten — het zieke jongetje is
naar de renbaan om een prijs te winnen."
En de heele tram lacht...
Vr.

van den Socialen Voorman en zijn medewerkers hiistert Woudenbei e war de toespraak van den Direcieur der N.O.-poldeiwerken.
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n het centrum der feestviering op
•)en eersten Mei, den da? van den
arbeid, staat het hoog-geheven zinnebeeld van den Meiboom met zijngroenen top, zijn kransen, en spiraalsgewijze omslingerden stam.
Overal, waar het maar even moge- ,
lijk blijkt, zal ook dit jaar door arbeiders de Meiboom worden opgericht,
die, omdanst en omzongen, tot het
volk de blijde mare brengt van nieuw
gemeenschapsleven en nieuwen gemeenschapsarbeid.
Door alle eeuwen heen toch geldt
de Meiboom xals levenssymbool en zijn
zinnebeeldige, beteekenis gaat terug
tot den oerboom, den wereldesch Yggdr'asil.
Altijd weer in den kringloop van
het jaar. treedt de groene tak of
groene boom op als levenssymbool. Dit
herkennen we niet alleen in derf met
brandende kaarsjes getooiden Kerstboom, maar ook in het met goede
gaven overladen Palmpaaschje- We
zien dit zoowel terug in d kale tuchtigingsroede, waarmede Sinterklaas'
knecht de btioze kinderen dreigt als
in de versiering van de bovenlichten
in zoo menige huisdeur
De levensboom, dien we ook aantreffen in den oogstmei. zooals deze
triomfantelijk geplant wordt op het
laatste voer hooi of de laatste vracht
koren staat er in het centrum der
lotsverbonden voik'-gerneenschap van
het. vriendelijke aan onze uiterste
Zuidgrens gelegen don? je Noorbeek
Daar wordt ieder jaar op. den twee-

F E E S T B OOM

den Zondag na Paschen met vele
volkskundig belangrijke gebruiken een
meestal meer dan 30 M. hooge Meiboom uit een ver-gelegen bosch feestelijk geJaaald en in naam gekerstend
tot Sint . Brigida-boom. gericht voor
het kapelleke, dat aan deze heilige
patrones van het vee en de paarden
is toegewijd.
Nederlandsche Meiboomen.
Nu ook in de arbeidsgemeenschap
van de groote stad de Meiboom in het
Meifeest een steeds grootere rol gaat
spelen, is het niet alleen noodzakelijk
zich te bezinnen op zijn symbolische
waarde, maar ook dient men richtlijnen te geven voor een stijlvol kappen, planten, versieren en neerhalen.
Overal is het kappen v-an den Meiboom een min of meer ceremonieele
handeling. Dat heb ik meermalen
kunnen constateeren zoowel bij het
kappen van den machtigen Meisnar.
die als. Noorbeeksche iaarboom w"erd
uitverkoren, als bij den eveneens
slechts in naam gekerstenden Denekampschen Paaschstaak, dien ik zag
vellen in het anemoontjeswoud van
Sin graven.
Deze beide Nederlandsche Meiboomen hebben ieder een bijzondere taak
te vervullen. De eerste dient als
schutsboom van het dorp en draagt
het geheele jaar door hoog op zijn
kaal-gehouwen stam een groene n n aldentoef. Hij streeft er. evenals het
kerktorentje op. naar hooger rerri^T^n
en is schutsboom van den Noorbeker

VAN

Deze waant zich veilig onder torenspits en boomkruin, welke in net
dorpsaspect getuigenis afleggen van
zijn tweeledige wereldbeschouwing,
zich uitend in kerkelijke godsdienstigheid en onkerkelijke volksreligiositeit.
Ook in Denekamp wordt de Paaschstaak geheel ontbladerd, doch er blijven vele takken aan, zoodat hij door
oud en jong onder het voortdurend
zingen van geestelijke opstandingsliederen met het duizendvoudig herhaald „halleluja" naar de Paaschweide gesleept kan worden. Daar
wordt hij ontdaan van alle takken,
terwijl hoog in den gaffelvormigen top
een teerton wordt bevestigd.

DEN

ARBEID

avond op het Grendelplein door „de
Jonkheid" wordt geplant. Daar is de
traditie nog zuiver bewaard, dat „de
Jonkheid" — dat zijn de vrijgezellen
— den boom stelen, kappen en richten moet, terwijl de „schoen mèdjes
van doezend weken" hem sieren. Hier
hebben dus de beide seksen een voortdurend contact met den levensboom.
Dit contact wordt nog verder gelegd
in het voor Nederland unieke uitroepen der Valkenburgsche Meiliefsten.
Ook elders, in Kerkrade, Chèvremont,
Nieuwenhagen. Gulpen, Geleen en
Elsloo heeft men nog heugenis aan
het uitroepen eer Meiliefsten, wat in
mee'- dan één Zuidelijk tooneelstuk
verwerkt is, maar nergens blijkt dit
Al wordt de Denekampsche Paasch- zinrijk gebruik zoo zuiver gehandstaak ook geveld en geplant op haafd als in Valkenburg, waar itder
Paasch-Zondag en de Noorbeeksche jaar nog van de. ruïne uit door den
Sint Brigida-boom op Zaterdag 14 heraut der jonkheid de „Meiköppeldagen na Paschen. in wezen zijn de kens" ten aanhoore van de geheele
beide toch Meiboomen. zoo goed als bevolking worden uitgeroepen Dit
dit ook het geval is met den folklo- gebeurt eerst, wanneer de Meiboom
ristisch zoo interessanten Schiermon- • opgericht staat vlak naast het monunikooger kallemooi en den Terschel- ment op het Grendelplein, waar het
linger Pinksterpaal, al missen zij ook gemeentebestuur voor dit doel een
de rijke versiering, eigen aan den speciaal Meiboomgat in het wegdek
Duitschen en in het bijzonder aan den heeft vrijgehouden.
Beierschen Meiboom.
Op de trappen der ruïne staat dan
Het uitroepen van de Valken- de uitroeper en bazuint er door een
. burgfsche Meiliefsten.
grooten hoorn de namen uit van de
Op Nederlandsch grondgebied ken jongen en meisjes, die door de Jonkik slechts één enkelen met papieren heid tot Meiliefsten zijn samengekoproosjes, fladderende linten en vlagge- peld. Lange lijsten van dergelijke
tjes versierden Meiboom en wel dien „Meiköppelkes" zijn In mijn bezit en
van Valkenburg, welke daar op Mei- ik herinner me, dat na een min of

meer plechtige toespraak tot de saam- kuren" en den Zuidduitschen naam
gestroomde Valkenburgers afgeroepen voor kermis in „kerwa, kirwe". gewerd: „Sjeng van Odekerke mit de kerstend in „Kirehweih". Het zinnemaad van 't paviljoen", „Sjaakske beeldig lentéhuwelijk tusschen hemel
van Looze mit de zeutste van Riet". en aarde vond zijn weerspiegeling in
„Sjeng van Wijnands mit de maad de Meitrouw. De Meibruigom en de
van den notaris, die met de kleine Meibruid moesten zich steeds onderöueg"
scheiden van hun dorpsgeriöoten om
Zot) volgden ze in lange rij, terwijl dezen titel te kunnen verwerven In
telkens na afloop van tien paartjes hen is a.h.w. de dorpseer van de sibbe
er een gejuich opsteeg van „lang zul- samengevat en hierin heef t'het nieulen ze leven," Tenslotte klonk er de we Duitschland ook 'een aanknootraditioneele tirade: ,,Dat zint ze en pingspunt gevonden voor het weer
noe hoop ik, ze alle gelökkig moage ^inrijken inhoud geven van het Meiweze," zoo waal ik hun vriejtied al in feest als arbeidsfestijn, waarbij de
den trouw."
man en de vrouw, die het meest in
Sedert 1923 heb ik dit Meiliefste een bepaalde werkgemeenschap hebuitroepen mijn belangstelling ge- ben gepresteerd, verheven werden tot
schonken en kon ik nagaan, dat het Meikoning en Meikoifmgin.
gebruik tot aan den o.orlog eerder toedan afnam.
De versieringstechniek van den
.
arbeidsboom.
Het Duitscbe „Mailehen" en
Niet
als een symbool der roomsche
het Meibruidspaar.
ingetogenheid en versterving (de kale
We hebben hier te doen met het St. Brigida-boom), maar als een zinnog bloeiende Nederlandsche' variant, nebeeld van levenslust en levensvan het Duitsche „Mailehen" of kracht treedt de Meiboom met zijn
..Madchen leihen", dat in het aan- uitbundige versiering van Meikrangrenzende Rijnland en het Eiffelge- sen, vlaggen en linten op in de volkbied nog in zwang is, maar door den sche samenleving.
invloed van de kerk bijv. in het dio"oo mogen natuurlijk ook deze
cees Trier verloren is gegaan.
kransen nimmer aan den modernen
Ook de evangelische gebieden ken- feestboom van den arbeid ontbreken
nen het Mailehen niet en slechts in en zoo mogelijk dienen ze in drievoud
het zuiden van Lotharingen, evenals te worden aangebracht in analogie
in de Keulsche en Akener omgeving met de kleinste zonnebaan tijdens de
bleef het nog bewaard.
midwinter-zonnewende, de grootste op
Ook in Noorbeek heeft de kerk ge- het zomer-zenith en de middelste bij
tracht de vrouwen en meisjes zoo ver lente- en herfstevening.
mogelijk van de boomplanting weg te • Doch de verhouding van deze kranhouden. Zoo gaat er de legende, dat sen ten • opzichte van den Meiboom
eens de vrouwen en meisjes den boom dient wel overwogen te worden, wil
zouden hebben omhangen met vele men werkelijk een stijlvol geheel krijslingers van geverfde eieren, vlagge- gen. Daar ontbreekt maar al te diktjes en ïieel den bonten keur der Mei- wijls heel veel aan, terwijl ook bij het
boomattributen. Maar dit zou den aanbrengen van de gildeteekens niet
toorn hebben opgewekt van de inge- altijd de gewenschte resultaten wortogen St. Brigida en den dag na de den verkregen. Dikwijls geeft men
oprichting lag er de naalden top ver- zich geen rekenschap ervan, dat de
splinterd aan den voet van den stam, versiering op 15- a 20 Me*er hoogte
terwijl onder het vee 'besmettelijke wordt aangebracht, zoodat men de
ziekten uitbraken. En sedert dit his- attributen van groote afmetingen
torisch natuurlijk nimmer vastgesteld moet maken.
ongeluksjaar, plant men een opgeHet is ook onjuist bijv. een namer.
sierden fijnsparstam voor het kapelle- een zaag, een schaar of een troffel
tje en mag geen enkele vrouw of
aan een Meikrans op te hangen, want
meisje ook maar een hand uitsteken dat is louter gereedschap en niet zinbij het inhalen en richten van den nebeeld, afgescheiden nog van het
feit, dat dergelijk gereedschap het in
f boom.
De Meikransen zien we overge- de ruimte niet doet. waardoor men de
bracht van den boom op de paarden, juiste uitwerking mist.
Men moet er ook op bedacht zijn.
; die er den boom halen en kwistig
getooid zijn met groen, .bloemen, lin- dat sommige kleuren als bijv wit en
ten en vaantjes. Ieder paard draagt grijs in de lucht oplossen en dat men
op het haam een papieren Meikrans. evenmin zwart moet gebruiken. Rood.
Hier heeft een Verschuiving plaats blauw en goud maken het meeste
gehad van de oorspronkelijke Mei- effect en vooral werkt de bezonken
boomversiering en slechts in naam is gouden toon van het roggestroo zeer
de Meikrans door de -initialen S.B. decoratief bij het maken van oogstSinte Brigida onttrokken aan de sfeer kransen.
der Germaansche heilsteekens
Verder kunnen de gildewapens op
Het merkwaardige gebruik van het schilden of wel in silhouetvorm worMeiliefsten kiezen wijst erop, hoe het den aangebracht. Wanneer men aeze
Meifeest feitelijk een keurfeest, een spiraalsgewijze rond den stam Seves
kiesfeest is, waarbij de vrijgezellen en tigt, heeft men van den beganen
de huwbare dochters gedurende de. grond er niet den juisten kijk o"p en
Meimaand in een soort Probe-Ehe el- misser!" ze hun doel. De plaatsing dient
kaar leeren kennen. Hierop duidt ook ook hier vooruit op teekening te worden vastgesteld en men moet indachhet oud-Duitsche rijmpje:
tig zijn, dat een naturalistische weer„Pur ein Jahr zu Lenen,
gave niet in overeenstemming is.met
het karakter van zinnebeelden, noch
Über ein Jahr zu Ehen.
decoratief werkt tegen de lucht. Ook
Ofschoon natuurlijk het Valken- dient voorzichtigheid te worden beburgsche Meiliefsten uitroepen met tracht bij het aanbrengen van vlagveel grappen en grollen gepaard gaat. geltjes, wimpels, vanen en linten. Als
is het in wezen toch een zinnebeel- kleuren zullen rood, wit en groen het
dige handeling. Uit vele van deze Val- meest effectvol werken. Papier is aan
kenburgsche los-vaste. maar door het den Meiboom uit den booze. Men moet
openbaar verkondigen gesanctionneer- met deugdelijke linten sieren, die bij
de verhoudingen zijn later huwelijken een goede behandeling ook volgende
ontstaan, zooals aan de hand van de jaren kunnen gebruikt worden.
Meiliefsten-lijsten is na te gaan.
Zoo zijn er honderd en een techniNa het planten van den Meiboom sche eischen. die men aan het tooien
werd het mooiste oi deugdzaamste van den Meiboom' als arbeidsboom
meisje, in het „Mailehen" als Mei- kan stellen, terwijl eveneens het kapkoningin uitgeroepen. Dit uitroepen pen, monteeren en richten aafl vakvan de Meikoningin of Pinksterbruid kundige handen dient te worden toeis analoog aan het kiezen van een vertrouwd. In verschillende Duitsche
kermiskoningin. Ook op andere gron- plaatsen stellen de timmergezellen er
den zouden we zoowel het Meifeest een hooge eer in den Meiboom tot in
als het „Wahlfest" in don Walpurgis- de puntjes technisch te verzorgen
nacht, zooals dr. H-auw Strobel dit
Ook in de Nederlandsche Meidagdeed in zijn voor de practische volks- viering zien we dikwijls zeer magerkunde belangrijk werk „Bauernbrauch tjes — en paskwillig — versierde Meiim Jahreslauf" kunnen terugvoeren boomen geplant!
De Meikransen moeten met overleg
tot e*» „korfest" (keurfeest) Taalkundig kunnen we dit in verband rond ijzeren stangen worden gevlochten, die op hun beurt -met kettingen
brengen met het Duitsche „koren,

of door een draadwerk aan den stam
zoodanig worden bevestigd, dat zij bij
een windstoot niet in slappe windingen samenvallen.
Tenslotte eischt ook de stam zelf
de aandacht! Dikwijls kan deze spiraalsgewijze met een guirlande groen
worden omwonden, in navolging van
het spiraalsgewijze. ontschorsen der
Germaansche Meistangen, zooals we
dat terugvinden in het jongensvermaak van Meitakken schillen op de
Veluwe. in Drente en in den Achterhoek.
Naar een stijlvolle Meidagviering.
Wanneer we dit alles overzien als
enkele van de vele problemen, welke
bij een stijlvolle Meidagviering tot een
goede oplossing moeten worden gebracht, dan beseffen we de groote
waarde van een practisch boekje als
ing?> Otto Schmidt heeft uitgegeven.
•Hoe veelzijdig de kennis dient te
zijn voor een in goede banen geleide
feestviering, kan worden opgemaakt
uit het feit, dat, sedert 193? over heel
Duitschland gegevens verzameld worden, deze niet als model worden verwerkt, doch slechts ter opwekking dienen om in een wei-overwogen zelfactiviteit met inachtneming van gewestelijke en locale tradities de Meidagviering te maken tot
het schoonste feest van het arbeidsjaar. Uit dit boekje blijkt duidelijk, '
dat voor het waardig vieren van den
eersten Meidag, om den eersten Meidag te maken tot een waarlijk zinvollen ieestdlg van den Arbeid, uitgebreide onderzoekingen naar en
diepe bezinningen op ou&e tradities
en overleveringen noodzakelijk zijn.
Wanneer we nu ook in Nederlandsche arbeiderskringen den dag van
den nationalen arbeid op volksche
wijze willen herdenken, dan is het
niet voldoende, dat enkele weken tevoren een groepje arbeiderskinderen
een paar volksdansjes leeren en ergens op Mei-ochtend een ter elfder
ure samengeflanste Meistang met
magere Meikransen en papieren flodderlinten wordt opgericht!
Deze tijd van materiaal-schaarschte kunnen we benutten om ons te bezinnen op de artistieke. en sociale
mogelijkheden, die de viering van het
• arbeidsfeest rond den Meiboom biedt
om straks aan de hand van volkskundig en technisch verantwoorde
richtlijnen de volkscultuur .te zien
triomfeeren in het arbeidsfeest rond
den.,Meiboom.
D. J. VAN DER VEN.
1. lederen tweeden Zaterdag na Paschen
wordt in de bosschén van Noorbeek een
nieuwe Meiboom geveld.
2. De Jonkheid min Noorbeek laadt den
Meiboom op een malle-jdn, die als ,Meiwagen" speciaal voor dit doel is ingericht.
?. De feestelijke rondrit met den Meiboom
door het Noorbeeksche heuvelland..
\
4. Meer dan 30 paarden halen ieder jaar
den Meiboom Noorbeek binnen.
5. De Meikrans met S.B. gekerstend tot
St. Brigidakrans.
6. Op Paasch-Zondag moet tie Denetampschf"Judas het touw slaan om den
Paaschboom.
7. De Paasch- of Meiboom valt neer in
het bosch vq-n den „Bögelskamp".
8. Ieder jaar wordt Paasch-Zondagmiddag de Paaischstaak te Denekamp onder
Aüeluja-gesang het dorp ingesleejt.
(Foio's archte] sc
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Tij kameraad, (ïfe alle
het vurig vonkend ijz«
jij, die met kloeke mol gen
weerbarstig staal te dmn w
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Jij makker,' die in opd
de voren trekt; in 't
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Jij kameraad, die weet(bouw«
van voeg tot voeg/ va#jeen to
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de steenen saambrengtpi vooi
tot wanden, die den tfrotsec
tot dijken die een stokeed l
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Jij makker, die bij alle'Wlen
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in weer en wind het IT Wsti<
voor jou, die storm emJenvlc
nooit wijken doen, en ^°it ve]
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bepaal je koers, en ho^Het re
Komt makkers, weeft
den arbeid tot een he<fen bai
helpt steen voor steeü J" brug
die alle kloven oversp* >
houdt dan het roer, &* sterke
smeedt hecht aaneen ^^oegt
tesaam de taak aanva^ 1 <lie \s
want eendracht makkeji> 9eef t
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9ee£t ons macht.

Jaap Dekker luistert.naar het onbestemde geluid
van den ontwakenden morgen. Beneden in de straat
tjokkert een kar over hobbelige keien, en rumoert
gerucht van haastig neergezette melKbussen. Verder
weg gaat één vroege tram jankend door de bocht,
ruw overschreeuwend 'alle teere geluiden die van
verre komen en als een netwerk van Klanken verspreid liggen in de wijdte van den morgen.
Jaap kent die geluiden. Hij heeft ze Zeerere ontcijferen en verstaan als de ongeschreven taal van
de altijd levende stad, die altijd iets — en steeds
weer iets anders te zeggen heeft tot den stillen
luisteraar voor wien deze tale de eenige verbinding
is met het zoo drukke rumoerige stadsleven.
Hijzelf heeft er geen deel aan. Sinds het korte
oogenblik toen een roekelooze werkershand het'
touw losgooide van de hangstelling' waarop Jaap,
hoog boven een wirwar van opgestapelde balken,
zijn arbeid verrichtte, is zijn aandeel in de symphonie van den arbeid verstild, zooals zijn eigen drukke
bewegelijkheid verstild is tot een zielig daarzijn
zonder leven of beweging. Gekraakt en gebroken
heeft men hem weggehaald van tusschen de neergestorte stellingplanken en, maanden later, als een
voor wien geen kruiden gewassen zijn, voorzichtig
neergelegd in het alcoofie van zijn bovenwoning."
Dit alcoofje is zijn wereldje geworden, en hier
heeft hij hunkerend geluisterd naar den verren

golfslag der geluiden van de groote wereld daarbuiten.
In de barre jaargetijden, toen herfst- en winterstormen aan de ramen schudden, heeft hij getracht
zich te sussen met de zelfopgedrongen troostgedachte dat buiten werken in storm en sneeuwjacht
ook niet alles was, en dat hij 't, goed beschouwd^
nog niet zoo slecht getroffen had zoo knusjes in
't alcoofie bij moeder de vrouw, 'n Mensch kon
maar boffen
Maar met het lengen der dagen, wanneer een
enkel veegje van"het gouden zonlicht aarzelend
rondtastte in het 'triest-donkere slaaphokje, dan
voelde hij dit langgekoesterde zelfbedrog wegglippen, en was daar weer de hunkering naar zondoorlichte ruimten en sprankelende bloemenweelde
van den zwellenden lentemorgen.
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De vrouw van Jaap kende dit verlangen. Zelf
gebonden aan huiselijke plichten en beslommeringen, heeft zij menigmaal den Zaterdagavond geofferd om, in ruwhartige bereddering zijn boeltje
klaar te zetten, en den nacht halfwakend doorsluimerd/om 's morgens voor dag en dauw, „haar
knul de deur uit te bochten". Dan zagen ze er geen'
been, in om, — zij boven uit het raam, en hij ergens
beneden in het straatje —, de buurt wakker te gillen
met ongezouten opmerkingen wederzijds, tot hij,
sjouwend met zijn hengelgerei. om den straathoek
verdween.
Zooals het afscheid was, zoo wias ook het weerzien geweest. Wanneer zij schold op den smeerboel
die hij maakte als hij de vangst van den dag, tezamen met een overdaad van druipend gras, op
haar blankgewreven aanrecht deponeerde, dan
schold hij terug tot het bij de bovenburen voldoende
vaststond dat „Jaap en Greet alweer de grootste
keet hadden over dat rottige gehengel!" Zij samen
wisten wel 'beter. Op het moment dat boven geluisterd werd naar een stellig verwachte knokpartij in
den huize Dekker, stonden de twee herriemakers in
stille bewondering voor een zeer omvajigrïjken
bloemruiker welke Jaap van zijn strooptocht had
meegebracht „voor z'n wijf die zoo mesjokke ioas
op blomme"
,
Zoo was het toen, peinst Jaap. God, als hij er aan
denkt hoe ze nu van alles tekort komt, en zelf voor
dag en dauw de deur uit moet om met boenen en
schrqbben enkele kwartjes bij elkaar te sappelen
dan kan hij grienen, en machtelooze huilbuien uitbrullen tegen de stomme alcoofwanden. Soms vloekt
hij het noodlot dat hem het leven liet om dat van
z'n wijf .voor levenslang vast te kluisteren aan een
tot hulpeloosheid gedoemden invalide. Ach
wij f ie toch
.'
Weer luistert hij naar het geratel van karren in
het allengs ontwakende straatje, en naar de zachte
voetstappen die heen en weer gaan van het keukentje naar de stille achterkamer.
Ze is laat vanmorgen, veel later dan gewoonlijk.
Zou hij even waarschuwen dat het hoog tijd
?
Hij kijkt wel uit. Zij de nagels "van d'r vingers
werken, en hij ze 'n beetje op gaan ligge jage. Als
't aan hem lag gebeurde 't heelemaal niet. Je schoot
er toch geen draad mee op. 't Wijf zelf de deur uit,
en tante Ans van tweehoogachter d'r in met d'r
steekneus om op de koters te passen en je urremoedje over de straat te-brengen.
Een enkele maal heen hij keet gemaakt, omdat
zij zoo stom is om voor Tante Ans te gaan werken/
maar zij heeft het al weer van 'm geioonnen met
haar opgelegde smoesje, dat ze het enkel doet om
een stukje kleeren in de wacht te sleepen. Of hij
het zo lollig vindt, dat zijn bloedeigen wij f . met de
vodden de straat op moet? Nou dan.' Ze mag toch
best zelf een grijpstuiver bij elkaar scharrelen, om
van Riek van den melkboer dat sjieke somermanteltje over te nejnen, voor een habbekrats en zonder
punten? Ze was nog al mesjokke om zoo'n kansje
te laten loopen! Nee, hij moest nog maar e ff e z'n
gemak houë.
Effe zijn gemak houë? En dan? Dan ging ze
natuurlijk gewoon door met 'r geploeter, dat zou je
beleven! Hoe kon het ook anders? Vijf monden om
open te houden en een grijpstuiver om van rond te
komen. Wat een baas-wijf had ie toch eigenlijk om
zo in de narigheid te zitten en toch de kop der
boven te houden. Daar liep ze waarachtig nog te
zingen ook!
„Hé, juffrouw Vroegindewei, wat heb ie weer een
lol? Ook al den len Mei in je hoofd? Pas op meid,
lui van ons kaliber hebben wel wat anders an der
knar as een Meistoet. Laat ze tippele meid!"
„Hou je^maar gedekt Ouwen, Dibbes! Leg je weer
scheel te kijken van jeloersigheid? Jouw Greetje
hangt de lappen d'r bij en dalijk zie je ze tippele
achter de muziek! Wat zeg ie van je mormel?
Sta'k er toffies op_ of niet?"
Ze tippelt met gemaakte pasjes het alcoofje in

en uit. „Is het een jasje of verbeel ik me dat maar.
Zeg es wat!"
„Nee... vloeke doet et niet! Gottegod Greet, wat
ben je toch een pracff* van een wijf! En wat staat
die mantel... Wat... staat die mantel..."
Even is het stil in het halfdonkere alcoofje. Dan
is daar het zachte gerucht van een enkele snik of
van een zucht... Misschien wel van beiden.
De invalide luistert weer naar de zachte voetstappen, die als fluisterend van. het alcoofje naar

de achterkamer en weer verder naar het keukentje
gaan. En langzaam groeit in hem het knagende
zelfverwijt, dat hij haar kinderlijk geluk, haar
blijde morgenstemming vergruizeld heeft met zijn
onbsheerscht gegrien over iets waar toch niets aan
te veranderen is^ Denkt ze werkelijk dat hij
jaloersch is? Lieve god, £3 kon toch beter weien.'
Hij heeft toch enkel maar gejankt omdat ie ~niet
zelf die mantel voor haar heeft kunnen koopen,
en niet zelf haar in z'n stoere knuisten van den
grond kan tillen om haar als een spartelende
baby rond de tafel te sjouwen. Zielsgelukkig was ie,
net zoo goea als zij, met Riek van den melkboer
d'r afleggertje. Maar hij is een driedubbel overgehaalde suffer om juist op het verkeerde moment
te gaan janken. Daar zit 'm de knoop en met
dat gesnotter heeft ie d'r hele geluk weer verknetterd dat er geen maken meer aan is. Ach gottegod... Wij f ie toch.. .!
Is ze nu voor het eerst, sinds, ze elkaar kennen,
zonder boe of bah de deur uitgeloopen? Waarom moet dat nou net vandaag gebeuren? Uitgerekend vandaag...
De twinkelende Meidag schuift een overdaad van
klanken en kleuren verder en verder over de
lachende aarde. Een enkele lichtvlek, als puur goud,
veegt in de voorkamer over het versleten tapijt en
doet de reeds lang verdoezelde kleuren daarin opgloeien tot rosetten van zuiver purper. Het rumoer
van opgewonden kinderstemmen is als een lawine
van den slaapzolder naar beneden gekomen en weer
weggeëbd als een verstillende branding. Tante Ans
heeft de van levensdrang trappelende kinderen meegenomen naar hier of daar buiten de volksbuurt,
waar ze in wilden ren langs plantsoen of grasveld
hun jool uitleven.
Nu is het weer stü. Het wekkertje in de alcoof
tikt met driftig 'geluid, en het--lijkt ojde tijd uit. het
roestige kastje wegdruppelt in eindeloozë regel-

maat. Het verwijderde stadsrumoer swelt en deint...,
Dan dringt het plots met ruw geweld door het trapgat naar boven. Er is zwaar gebonk en stemmengerucht op den overloop, en een zware mannenstem
gromt door de beklemmende nauwheid van het
alcoofje.
,Jaap, komt d'r uit joh! Is dat noja een dag om
in de koffer te kruipe? D'r uit zeg ik!"
Jaap Dekker voelt zich opgeheven; twee stevige
armen dragen hem weg. Hij snuift de lucht van
paardenmest, en heel even iets dat herinneringen
vlakker roept aan platte fleschjes bij vroege hengeltochten. Dan verwaaien ook deze vage indrukken op
den adem van den frisschen Meiwind.
Het is niet alleen de vreemd-zware buitenlucht,
die hem duizelig maakt. Het schelle zonlicht, de
f el-har de geluiden van het volle leven dat opbruist tusschen de gevels van het drukke straatje,
dat alles doet hem duizelen... Het is hem alles zoo
vreemd geworden...
Nu voelt hij zich neergedrukt op de week-zachte
achterbank van een open rijtuig. De zware stem van
'zooeven gromt nu tegen de buurtbewoners, tegen de
joelende kinderen, tegen het paard, dat met een
schok het wankele voertuig in beweging brengt, en
tegen Greet, die overvol van ingehouden jool daar
naast hem op de achterbank zit... vlak naast
hem... Greet van hem...
„Rije maar Oome Koos!" zegt ze, „Rije maar!"
En weer weet hij niet anders te zeggen dan: „Ach
gottegod ... wijfie toch!"
Ze heeft haar arm onder de zijne geschoven. Haar
ruw gewerkte hand streelt zijn verdorde knuist, en
zoo gaan ze samen door den jubel-juichenden morgen, die zoo overvol is van kleur en licht. Ze gaan
langs straten en pleinen, waar vlaggen en spandoeken klapperen in den feilen wind. Oome Koos stuurt
zijn brikje aan den kant om ruimte te geven aan
een stoet, die als een massief blok voorbij marcheert.
Ze sjokken weer verder kriskras door buurten en
buitenwijken... langs singels en grachten...
Dan ligt op eenmaal de zwijmelende drukte van
de groote stad achter hen. De wielen van het oude
karretje knarsen over den grintweg, die in wijde
bochten door den verstilden polder gaat. Hier liggen de herinneringen aan barvroege zomerochtenden, maar ook aan bardonkere avonden als hij
samen met Greet...
„Weet je nog, meid"',-begint hij, „Weet je nog van
die zware donderbui, toen je voor het eerst die
nieuwe mantel...?"
Hu voelt hoe haar eelthand als in schrik even
samenknijpt, en nu pas bemerkt hij dat ze zonder
mantel is uitgegaan, en dat ze huivert in haar
dunne zomerjurkje. Hoe komt ze nou zoo ver om
zonder mantel van huis te gaan? 't Is mooi weer,
maar nog geen zomer...
„Meid toch, waarom heb je nou je jas..."
„Hou je kop!" Beduidt ze. „Laat Oome Koos niks
in de gate krijge!"
„Wat mot Oome Koos in de gate krijge?"
„Niks!"
Het lijkt er op of ze zullen gaan kiften, en nog
even wachten om straks, in ratelend tweegesprek,
elk het hunne te zeggen, doch het blijft stil. Ze
is niet van de soort die sich verschuilt achter leugentjes om het bestwil. En hij?
Ook zonder uitleg van haar kant heeft hij, in één
enkel moment de samenhang der dingen begrepen.
En als hij nog even terugdenkt aan vanmorgen,
toen ze met bakvischachtige uitgelatenheid Riek
van den melkboer d'r afleggertje knuffelde, en hij

RADIO-PROGRAMMA
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MEI

7.15—7.25 Het ontwaken van den eersten Mei
(herhaling 8.15—8.25).
Vandaag — één Mei — vieren wij den grooten dag
van den Arbeid; ons hieraan gewijde programma zetten wij in met het muzikaal declamatorium, getiteld:
„Het ontwaken van den Eersten Mei!"

bedenkt dat ze tfun dit voor haar zoo kostbare bezit
vrijwillig afstand heeft gedaan om de huur van
Oome Koos z'n brikje te betalen, enkel en alleen om
„haar knul" nog éénmaal een onvergetelijken Meidag te bezorgen, dan is het geen wonder dat Jaap
Dekker slikken en nog eens slikken moet en dat hij
het niet, verder brengt dan tot een zacht-gekreund:
„Ach gottegod ... Wijfie toch...!"
BAS BOUWMAN.

9.15—9.35. Vrouwenuitzending in het kader van
l Mei.
13.00—13.45 Strijkorkest; Toespraak van den Leider;
declamatorium „Motoren" van Beversluis en" Van
Kersbergen.
15.00—16.00 De Arbeidsdienst zingt en speelt.
16.15—16.35 Lulsterspel „Bedrijfsleider of Betriebsführer".
•w*
19.15—20.15 Eerste deel openbare vergadering in
Den Haag; Orkest van de Nederlandsche Kameropera en rede van den Frontleider.
20.45—21.30. Tweede deel openbare vergadering in
Den Haag; Programma, verzorgd door den Nederlandschen Omroep; „Nederlandsche Volksklanken".

In veroand met een betere verdeeling der
werkzaamheden heb ik kameraad G. J.
Zwertbroek ontheven van zijn functie als
Hoofdredacteur van ..Arbeid" en met ingang
van l Mei 1943 met de Hoofdredactie belast:
kameraad Drs. W. Wienbelt. Leider van de
Afdeeling Pers van Het Nederlandsche Arbeidsfront
De Leider van Het Nedertandsche Arbeidsfront,
H. J. WOUDENBERG.

LID LEES DIT
Meen niet, dat U door een te lage contributie te
betalen zich eenig voordeel verschaft.
. Alle nitkeeringen van Het Nederlandsch Arbeidsfront zijn ervan afhankelijk, dat U in de juiste
contributie hebt bijgedragen.
Betaal steeds de contributie die U volgens UW
bruto-inkomen verschuldigd bent.
GRENSGANGERS OPGELET!
Wilt U de rechten als lid van Het Nederlandsche
Arbeidsfront niet verliezen, dan moet U er steeds
voor z*rgen, dat het z.g. „Grensganger-zegel" elke
week wordt betaald.
11

PETRUS N. VAN B3UCCEN
& ZOON
MAKELAARS

- TAXATEURS

-

EXPERTS

REGULIERSGRACHT 33, AMSTERDAM, CENTRUM
Telefoon 34703 (36941 alleen voor huurzaken).

Af are dagen
lusteloos? Mat? Pijnen? . . . Elke vrouw kent de
klachten, die zich op gezette tijden herhalen.
Neem af en toe een "AKKERTJE" gedurende die
nare dagen, de pijnen verdwijnen en zult U
zich in korten tijd dan weer echt prettig gevoelen,
Ook ongeëvenaard bij hoofdpijn, migraine, zenuwpiinl

'

'AKKERTJE

( )

De Nederlandsche Pijnstiller

PUITSCH of ENGELSCH
leeren in 8 maanden . ' .

fl, 2.05 p. mnd.
;,!J . K;/ !•
rhéutnaiièk,
in Jeeiemate
griep, .verk
fioofdpsjnen,
Leiofi Je naam,,'

Middenstandsdiploma (alg. ontwikkeling)
Ned. Taal en Corresp. II. 1.50 p. mnd.
Boekhouden
. . fl. 1.— p. mnd., mei correctie.
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Zojuist gereedgekomen
trilogie van
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Nieuwsta schriftelijke methode, bevoegde M.O.-leeraren.
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)

nieuwe
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Gratis les van-"-..—.

._.
Sanita-ApentScHap, Nassaukade 373, Amsterdam.

Adres v,

grootse

ASTRiD VARING

bekroond in de grote Zweedse
literatuurprijsvraag.
1. Een schip komt geladen. 2. Kent Gij het
Land. 3. De Spo'tvogel.
Van deze trilogie gaat een grote bekoring uit
en een romantiek, die slechts door een Gulbranssen wordt geëvenaard. Deze boeken zullen ?elfs den meest verwenden lezer volkomen bevredigen! In 3 keurige banden met
gekleurde omslagen, totaal SLECHTS ƒ 13.50,
desgew. betaalbaar met f 2.50 of méér per
maand.
OOK VOOR ONDERSTAANDE BOEKEN ZULT

D ZEKER INTERESSE HEBBEN:
De geschiedenis van Amerika. „Van Holl. Kolonisatie tot Dollarland". door Prof. Dr. M. C.
v Mourik Broekman. Een zeer belangwekkend
boek. Geb. ƒ2.25.
Sensationele SpionnaKe-romans. „DeGevaarlijke
Zone" en „Vrouwelijke Spionnen, die ik gekend heb", door „E. 7'. wiens werkelijke naam
niet kan worden genoemd, alsmede de legerdetective-roman .Moord In de Commandopost". Elk gebonden,' totaal voor ƒ 7.4O. Men
vermelde voor deze 3 boeken .Serie „E. 7 M.'-'
Het Dubbele Boekhouden door G. P Latorf met uit te werken vraagstukken en een
groot aantal modellen van aandelen, obligaties, recepissen pandbrieven, cheques,
polissen enz. alsmede uiwebr. register Geb. slechts ƒ 1.95
In de Kempen door Emil v. Hemeldonck, die de naam kreeg van ^De Vlaamse
Anton Gooien". Bevat de boeken: ..Berk en Brem" — „Dorp in de Hei" en „Krotilek". Totaal bijna 300 talz. In stevige en fraaie band. Geb. t 5.95.
„Holland ze zeggen Je bent maar zoo klein" door den bekenden schrijver Piet Ba"kker.
Een boek. dat elke Nederlander wil bezitten. Rijk geul. Geb. / 3.25.
„Urkerland valt droos", door G. Werkman. Over een der grootste prestaties van het
Ned. volk. de inpoldering van de Zuiderzee. Met veel foto's. Geb. f 3.5O.
„De Grote .Stilte" door Ole Rölvaag. Het pas verschenen boek over een Noorse familie,
die als kolonisten naar Amerika trekt en daar allerlei tegenslagen ondervindt, maar
ten slotte slaagt. Een prachtboek! Geb. ƒ5.15.
„Journaal van een Woestijiirei/iKcr' door Martin Berden, die hierin zijn gevaarvolle
tocht door Noord-Afrika beschrijft. Hij bereikte als eerste Nederlander de oase Ghat,
waar de beruchte Touaregs wonen. Rijk geïll. Geb. ƒ 4.90.
..Do Veroveraar" door A TJlitz. Eeii historisch boek over de Ned. ontdekkingstochten
in de Noordelijke IJszee, de overwintering op Spitsbergen. de verschrikkingen van de
poolnacht, enz. Geb f 4.90.
.,De Gezondheid van de Mens". Met illustraties en een gekleurde kaart. Geeft tevens,.
raad voor vele ziekten. Geb. slechts ƒ 2.50
„De Wereld van het Nietige' door Dr. Richard Theunissen. Een gedegen, maar toch
populair geschreven boek over de wonderwereld van de atomen, het onbegrijpelijk
kleine. Met een schat van foto's en tekeningen. Geb. slechts / 2.90.
,./,t;v'<rn". Een buitengewoon geslaagde bundel humor, schetsen, door Nono. De „Tel."
schreef: „Men moet lachen, of men wil of niet!" Geb. ƒ2.60.
„De Kapiteinüdoohter". de bekende Russische roman van A. S. Poesjkin Prachtig verzorgd en geul. met houtsneden. Geb. slechts f 2.90.
Alleau trilogie het grootste en machtige werk van Peter Dörffler. 1. Nood in de Allgau.
2. Kentering. 3. Koning der Alpen. 3 delen in één band. Ruim 700 pag. Totaal ƒ 6.90.
„Vijftien" het bijz. aardige boek van Jeanne Reyneke v. Stuwe. Geb, slechts ƒ 2.90.
AL DEZE BOKKEN DESGEWENST BETAALBAAR ,MET ƒ 3.— ot meer per maanü bij
bestelt.- van ten hoogste ƒ10.—, ƒ 2.50 p. mnd. bij ƒ 15.—, ƒ3.50 bij ƒ20.—, enz.
Franco verzending door geheel Nederland. BestellinBON Onderget. werist franco te ontvangen de boeken
gen uitsluitend te richten
aan:
Het bedrag ad ƒ
/de Ie termijn ad. f
*)
Boekhandel H. NELISSEN.
is door mij verz./wordt door mij met 10 et. extra als
Prinsengracht (i'!7, A'da'ni.
rembours op de zending betaald * >
Tel. 31791.
Postrek 6CO92.
*) Doorslaan wat niet wordt verlangd.
Gem. Giro N 2266.
Naam
en beroep:
Bij bet. p. giro of postw.
verm. men „Adv. 58".
Adres:
T:
58
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ENTRA1E"
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Solide

DE CENTRALE ARBEIDERS-LEVENSVERZEKERING

RIJNSTRAAT 28

DEN HAAG

Smit

Tennissen

Uitsluitend voor N.A.F.-leden

Vreugde en Arbeid-Revue
Met medewerking van Guus Brox,
Rodnay, Sann & Sylvla. Katinka Kuster,
Fied Fagel. Bern Barends. Ge Smit,
Henny Verra. Andréa BaHet, Gebr May;
orkest o.l.v. Bram van Brakel
Toegangskaarten a 5O et voor N.A.F.leden en hutsgenooten en 8O et voor
met-leden Aanvang voor alle plaatsen
7.15 uur. benalve voor Amsterdam en
Haarlem, waar de voorstelling om 7 u u r
begint
Amsterdam
Vrijdag 30 April
Bellevue. Kaartverkoop: Pr. Hendrikkade 49 en V. & A.-Inl Bur Leidscheplein.

SCHOUWORKEST
Wlll Hildertng, m.m.v Roland Wagter.
Marjory en John. danspaar. Elly Bouwers, zang en Heinz Hinse. marimba-soll.
Toegangskaarten a 50 cent voor N A.F.leden en huisgenootèn en 80 et voor
niet-leden Aanvang 7 15 uur
Roosendaal

Vrijdag 30 April

De Katholieke Kring. Kaartverkoop:
Heuvellaan 50.
Ni.imeiren
Maandag 3 Mei
.De Harmonie. Kaartverkoop Berg en
Dalscheweg 38.
Venlo
Dinsdag 4 Mei
De Prins Kaartverk. Vleeschstraat 55.
Roermond
Woensdag 5 Mei
Boyal Theater. Kaartverkoop Bakkerstraat 20.
Weert
Donderdag fi M«?l
Apollo. Kaartverkoop Hushoven 154.
Helmond
Vrijdag 7 Mei
Flora. Kaartverkoop Heuvel 3.

FILMVOORSTELLINGEN
Vertoond wordt de üfa-film „Nanette"
met Jenny Jugo Een film. die vér boven
hei. gewone peil uitgaat Toegang alle
leeftijden. Aanvang der voorstellingen
7.15 uui
Des middags om 4 30 uur een speciale
Kindervoorstelling met de vroolijke
Centra-film .:Dik Trom"
Toegangskaarten a 30 et Voor N A.F •
leden en huisgenootèn en 45 et voor
n'ot-leden (k'nderen 15 et., begeleiders
30 et voor de kindervoorstelling) zijn
verkrijgbaar bij de bekende adressen, de
N A.F-boden en de sociale voormannen
Strijen

Vrijdag 30 Anril

Het Wapen van 'Strijen. Kaartverk.:
Weelschedijk 43.

DIVERSEN
l MEI-VIERING
Het Nederlandscüe Arbéldsfront organiseert op den len Mei in onderstaande
plaatsen een l Mei-bijeenkomst.

Het programma wordt door de Gemeenschap „Vreugde en Arbeid" verzorgd.
Toegangskaarten & ƒ 0.25 per persoon
verkrijgbaar aan de Plaatselijke Kantoren van het N.A.P. Tevens bij de N.A.F.boden en Sociale Voormannen en eventueel nog des avonds voor den aanvang
der voorstelling aan de zaal
Den Haag: Gebouw „voor Kunsten en
Wetenschappen. Aanvang 6.30 u. Zaal
open 6 u. Kaartverkoop N.A.F.-Kiosk,
Hofweg.
Leeuwarden: Concertzaal Schaaf Aanvang 7 uur. Zaal open 6.30 u. Kaartverkoop Plaatselijk Kantoor Nleuwekade 84
Groningen: De Harmonie. Aanvang 7 u.
Zaal open 6.3O u. Kaartverkoop Plaatselijk N.A.F.-kantoor, Turfslngel 75.
Assen: Concerthuis. Aanvang 7 u. Zaal
open 6.30 uur Kaartverkoop Plaatsel.
N.A.F.-kantoor. Brink 28.
Enschede:. Gebouw ..Irene" Aanvang. 7
uur. Zaal open 6.30 uur. Kaartverkoop
Plaatsel N.A F -kantoor. Molenstr. 46
Arnhem': Musis Sacrum. Aanvang 7 u.
Zaal open 6.30 uur. Kaartverkoop
Plaatseliik N A.F-kantoor. Jansbuitensingel 17
Tilburg: Stadsschouwburg Aanv. 7 uur.
Zaal open 6.30 uur. Kaartverkoop
PI. N.A.F.-kantoor St. Josephstr 138.
Amsterdam: Concertgebouw Aanvang
6.30 uur Zaal open 6 uur. Kaartverkoop Provinciaal Bureau N.A.F.. Prins
Hendrikkade 49.
Rotterdam: Csnitol: Aanvang 7 uur.
zaal open 6 30 uur. Kaartverkoop
pi. N.A.F-kant West7eedük 78.
Haarlem: Gemeentelijke Concerteaal.
Aanvang 6.30 uur. Zaal open R uur.
Kaartverkoop Plaatselijk N.A.F.-kantoor. Kruisweg 74
Menpel: Zaal Otrterop. Aanvang 7 uur.
Zaal open 6.30 uur. Kaartverkoop
Plaatsel. kantoor N.A.F., Maatkade 1.

OPERA
Marieken van Nïmweghen
Amsterdam

Naar wij vernemen zijn de «plaatsen
voor bovengenoemde opera in den
Stadschouwburg op Vrijdag 30 April
1943 geheel uitverkocht.

\ OPVOEDING
UioiiiUKen
Dinsdag 4 Mei
Afzwemfeest in net Noorderbad te
Groningen. Aangifte van deelname en
alle verdere inlichtingen op de zwemuren en aan het Plaatselijk Kantoor van
het N.A.F., Turfsingel 75 te Groningen.

Zwemmen
Leeuwarden

Overdekte Zwemlnrtrhrtnj;

Vanal 21 April 1943 lederen Woensdagavond van J3.30 tot 9.30 uur Toegangsprijzen 10.10 voor kindereu t/m
13 jaar en / 0.15 voor volwassenen

In utrecht zullen dezen zomer enige
tenniscursussen worden georganiseerd
voor beginners en geoel'enden. De cursussen zullen loopen van l April tot l
October. Beginners-Kunnen gebruik maken Van cte door Vreugde en Arbeid beschikbaar gestelde racke,ts. terwijl zoowel geoefenden als beginners lederen
oefentijd les zullen krijgen van een
gediplomeerd leeraar Inschrijvingen bij
de N.A F.-kantoren Maliebaan 14 en
Vrede burg 10

Athletiek
Amsterdam en Rotterdam.

Binnen enkele weken zullen te Amsterdam en Rotterdam athletiek-cursussen worden georganiseerd Aanmeldingen voor bovengenoemde cursussen bij
de Prov. Bureaux: Pr. Hendrikkade 49 te
A'dam en Heemraadsingel 163 te R'dam.

HuisvÜjtac+ie
Onder verwijzing naar net artikel In
een der vorige nummers van „Arbeid"
getiteld ..Nijvere handen m vrijen tijd",
volgen hier enkele nadere gegevens over
deze actie, die door de Afd Volksontwikkeling wordt georganiseerd
De eerste tentoonstelling zal worden
gehouden in de provincie Groningen
Het Ingezonden werk wordt verdeeld
in de volgende afdeellngen en leeftijdsgroepen :
1. fröbelwerk voor Kinderen tot en met
6 laar:
2. huisvlijt voor kinderen van 1 tot en
met 9 Jaar:
3. huisvlijt voor Kinderen van 1O tot
en met 13 laar:
4. huisvlijt voor kinderen van 14 tot
en met 17 jaar:
5. huisvlijt voor volwassenen.
Ingezonden kan worden m één ol
meer der volgende rubrieken:
a. papier en cartoubewerking;
b. houtbewerking i timmerwerk, zaagwerk, snijwerk etc.):
c. boetseeren en modelleeren (kiel.
gips. etc.i. ,
d. metaalbewerking,
e. nuttige en
fraaie
handwerken
(naaien breien, haken);
I. teekenen en schilderen (pen, potlood, krijt, olieveri.' waterverf):
g modellenbouw (schepen, vliegtuigen,
Bpoorwagens. enz.l;
tl. ledere vorm van handenarbeid, die
niet m de bovengnoemde rubieken
Is vermeld (etsen, vlechten, raffla
enz. l
Ieder kan zooveel werkstukken inzenden als hij/zij zelf wil l Kosten zim
aan de deelneming niet verbonden Na
beëindiging der tentoonstelling wordt
een prijsuitdeeling gehouden De werkstukken worden door een deskundige
commissie beoordeeld waarbij terdege
rekening gehouden zal worden met leeftijd, beroep opleiding keuze van onderwerp, enz
Na sluiting aer tentoonstelling worden de werkstukken weer aan de desbetreffende eigenaars teruggegeven
Men dient zich voor deelneming aan
te melden op de Plaatselijke Kantoren
van Het Nederlandsche Arbéldsfront en
eventueel nader bekend te maken adressen
EN THANS AAN HET WERK!!!

In tegenstelling tot net' bericht m de
Dagbladen, volgens hetwelk de Vacantie-oorden van het N.A.F, volgeooext
zouden zijn. deelen wij mede, dat nut
nog slechts het Natuurvrienden buis
„Den Brummel" te Bennekom opeu is
tot l Juli a.s.. doch dat ook nos plaatsen gereserveerd kunnen worden voor
het Vacantie-oe-rd te Beekbergen
Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij naar onderstaand bericht.
In de komende maanden Juni. juli
en Augustus zal het Troelstra-Oord te
Beekbergen wederom opengesteld worden voor diegenen die er hun vacanue
willen doorbrengen Het Troelstra-Oora
Is geheel modern ingericht met l- en 2persoonskamers en ligt in één dei
mooiste en boschrijkste gedeelten van
ons land
De pensionprijs bedraagt:
kinderen' tot 2 laar f0.50 per dag: kinderen tot 7 jaar M 25 per dag: kinderen
tot 13 laar M 75 per dag: vol—assenen
en kinderen boven 13 laar 12.60 p dag
Minimum moet voor twee dagen besproken worden Men wordt echter verzocht zooveel mogelijk per week te reserveeren van Zaterdag tot Zaterdag
ter vereenvoudiging der interne organisatie Tenslotte vermelden wij nog. dat
huisdieren n:et kunnen worden meegenomen Gezien het beperkte aantal
plaatsen is spoedige bespreking gewenscht Aanmeldingen alleen en uitsluitend aan de Prov Bureaux en Plaatselijke Kantoren, alsmede bij het Centraal Bureau van ,..Vreugde en Arbeid"
Amstel 224. Amsterdam
De aandacht wordt erop gevestigd,
dat de week van 3 t/m 10 Juli te Beekbergen reeds voleeboekt Is. •«renais van
23 tot 31 Juli
De bewoners van de provincies N'oordHólland. Zniil-Hollnnd en lltreoht worden In de gelegenheid gesteld de Symphonie-Concerten. die de Nederlandsche
Omroep lederen Zondagmiddag In de
Studio te Hilversum seeft. bij te wonen
Inlichtingen Provinciale enx Plaatselijke
kantoren van het N.A.F.
Bonte Zaterdagmiddag op 8 Mei as
Bewoners van de provincies Brabant
en Gelderland, van Rotterdam en van
de Zaanstreek worden in de gelegenheid
gesteld bovengenoemden Bonten Zaterdagmiddag van den Nederlandschen
Omroep bij te wonen.
Inlichtingen en aanmeldingen Plaatselijke Kantoren en Prov Bur N.A.F
Op 15 Mei een Bonte-Mlddaü voor
Onderen uit de provincies Nrd-Holland,
Zuid-Holland en Utrecht. Deelname
vanaf plm. 60 jaar
Inlichtingen Provinciale Bureaux en
Plaatselijke Kantoren N.A.P.

BOOTTOCHTEN
Vanuit Rotterdam naar de bloeiende
Betuwe (als eindpunt Zaltbominel) op
9" en 16 Mei a.s.
Buffet en muziek aan boord. Prijs
f 1.25 per persoon.
Aanmeldingen aan het"»Provinciaal
Bureau Heemraadssingel 163, het Plaatselijk Kantoor Westzeedljk 78, bij de
Sociale Voormannen en de N.AJ'.-boden.

BEZOEKT EEN VAN DE ONDERSTAANDE OPENBARE

l MEI-VERGADERINGEN
DEN HAAG, Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen,
aanvang 18.30. Spreker: Woudenberg.
LEEUWARDEN, zaal Schaaf (Concertzaal), aanvang 19 uur.
Spreker: Steensma.
GRONINGEN, Harmonie, aanvang 19 uur. Spreker: Sormani.
ASSEN, Concërfhuïs, aanvang 19 uur. Spreker: Roos.

TILBURG, Stadsschouwburg, aanvang' 18.30 uur. Spreker: Vos.
AMSTERDAM, Concertgebouw, aanvang 18.30 uur. Spreker:
Zwertbroek.
ROTTERDAM, Capitool, aanvang 19 uur. Spreker: Bongaerts.
HAARLEM, Concertzaal, aanvang 18.30 uur. Spreker:
G oy va erts.
MEPPEL, zaal Ogterop, aanvana 19 uur. Spreker: Kramer.

ENSCHEDE, Irene,,, aanvang 19 uur. Spreker: Tibbe.

RHENEN, gebouw ..Het Centrum", aanvang 19.30 uur.
Spreker: Jeronimus.
ARNHEM, Musis Sacrum, aanvang 19 uur. Spreker: v. Kampen

U
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DE VROUW EN DE EERSTE MEI
l Mei — en wij denken aan bloemen
[en zangen,
l Mei —1> en wij denken aan kleuren
[ en licht,
l Mei —> en wij houden met hunkrend
[verlangen
het oog op den puurblauwen hemel
[gericht.
Maar schoener dan heel onze bloeieii[de aarde,
die al het omslotene juichend be[vrijdt,
Maar diepere vreugd, dan de lachende
[gaarde,
is ons de l Meidag, den Arbeid gewijd.
Lichtende, stralende l Meidag, ja
wij begroeten u, want gij zij t de
feestdag, de dag, waarop de triomf
van den arbeid wordt gevierd, dag
van diepe beteekenis.
Ook gij vrouwen nietwaar, hebt u
opgemaakt, om de jonge l Meidag
hoopvol tegemoet te treden, gij hebt
de zorgen, die u benauwden, de somberheid, die u al die donkere maanden gevangen hield van u afgeschud,
gij, die zoo hunkert naar bloemen en
zangen, naar kleuren en licht, die uw
woningen in overeenstemming wilt
brengen met de schoone, bloeiende
natuur, die zich iedere lente weer
vernieuwt, gij hebt vooral dezen dag
uitverkoren, die het geluk, de waarde
en de vreugde van den arbeid wil
uitjubelen.
Want, dit is de schoonste en diepste
zin van het l Meifeest, waarop gij
met gerechtvaardigden trots met uw
mannen en kinderen moogt zeggen:
„De l Meidag is onze dag, hij behoort
ons toe. Op dezen dag, van dit jaar,
, wordt als nooit tevoren over geheel
Europa, de waarde van den arbeid
erkend, wordt den arbeid de eereplaats gegeven, die hem van nature
toekomt, en in het volle licht gezet,
het licht, dat uit den zuiver-blauwen
Meihemel neerdaalt , op aarde.
Hoe verbleeken geld, goud en macht
bij de edele waarden van den arbeid!
Maar, in het duister verleden werd
de waarde van dien arbeid niet vooropgesteld, doch gering geschat, zelfs
geminacht. De arbeid van de harde
werkers, werd uitsluitend gebruikt als
winstobject.
Uitbuiting en willekeur waren aan
de orde van den dag en werden door
het internationale anonieme kapitaal
als iets vanzelfsprekends beschouwd.
En al drnischte dit alles lijnrecht
tegen de Christelijke naastenliefde
in, het. waren niet de gepatenteerde
christenen, die tegen deze maatschappelijke misdaden stelling namen.
Het waren de eerste pioniers van het
socialisme, mannen en vrouwen, die
het baanbrekend werk verrichtten, die
den schreeuw om erkenning van den
arbeid en zijn drager, den scheppenden mensen, wekten. En het zal Se
onvergankelijke glorie van die eerste
pioniers blijven, zich met heel hun
hart te hebben ingezet om den ontrechten recht te doen. Ook zij werden gebroodroofd en geterroriseerd.
En toch, met allé opofferingen voor
£e groote zaak, met allen hoon, spot
en verguizing, die hun ten deel vielen, werd nog niet de werkelijkheid
bereikt van het glanzende ideaal.
Hoog de Arbeid, de Arbeid voorop, de
Arbeid op de eereplaats! Altijd weer,
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waar de reactionnaire internationale
anonieme machten de kans zagen*
werd de arbeid
van zijn voetstuk ge-,
drongen. x
De nieuwe strooming, die thans
door de oude wereld gaat heeft hieromtrent schooner en hoopvoller perspectieven geopend. De Arbeid is uitgeroepen om metterdaad de eereplaats in. de toekomst te bekleeden.
Vrouwen, vooral gij arbeidersvrouwen, hebt gij /dien roep verstaan?
Zijt gij er u diep van bewust geworden, welk een enorme kracht, welk
een sterken steun, gij voor al de
werkers van hoofd en hand, die die
toekomst tegemoet gaan, kunt zijn?
Staat gij schouder aan schouder
naast uw mannen, uw zonen en broeders om een waarlijk socialistische
gemeenschap te bouwen? Is het goed
tot u doorgedrongen, dat het gelukt

dat u en de uwen deelachtig zullen
'* worden, uw eigen werk moet zijn?
Vrouwen, gij hebt het in uw hand
dit grootsche werk mede tot stand te
brengen. Wij leven in een zorgenvollen moeilijken, maar tevens een grooten gewichtigen tijd, waarin de gemeenschapsproblemen tol een rechtvaardige oplossing gebracht moeten
worden, gij kunt met uw mannen te
Kamen vereend, het nieuwe Europa
opbouwen, den vloek die helaas thans
nog voor zoo velen op den arbeid ligt
en het minderwaardigheidscomplex
wegschudden. Voelt gij geen innerlijke, zuivere blijdschap, ondanks de
sombere wolken, die uw leven verduisteren, u geheel te mogen geven
aan dit ideaal? Welk een rijken inhoud zal dit aan uw leven schenken.
Laat de futiliteiten van allen dag
rusten, meng uw stem niet in het
koor der oppervlakkigen, onbenulligen
en wantrouwenden.. Het leven is te
groot, te wijd, te veel omvattend, dan

dat gij het in nietswaardigheden
zoudt verspillen. Draag de bouwsteenen aan voor een evenwichtige, rechtvaardige, en gelukkige waarlijke gemeenschap. Vrouwen met in uw hart
de hunkering naar vrede en geluk,
bouwt mede aan een schoone toe-*
komst van vrede, gemeenschapszin en
erkenning van den arbeid.
Op dit stralende l Meifeest zal de
moed herleven in uw harten, gij zult
de hoofden opheffen in dit levenwekkende licht om met veerkrachtigen
tred en fieren blik, uw taak in de wereld te vervullen, zó te vervullen, dat
niet alleen op den l Meidag de eer
van den arbeid voorop wordt gesteld
en de vreugde van den arbeid uitgejubeld, maar dat allé dagen van den
werker van die vreugde doortrokken
zullen zijn.
B. Buising—TV. Besouw.

DURF TE LEVEN
Durf te leven, ook in dreigend jo
dat in uw ziel te dooven tracht het Licht,
Vertwijfel niet, nóg straalt het stargeflonker
over één duistre wereld, wreed ontwricht.
•-.
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Durf te leven, hoe men ook wil breken
Uw sterk geloof, Uw kracht, Uw levensmoed,
Hoe men ook poogt laaghartig zich te wreken,
Sta recht, hoe ook de laster om U woedt.
Durf te leven, laat de haters razen,
Lach om hun hoon en redelooze haat,
Lach om het laffe spel der vele dwazen,
Ook, als gij midden in de branding staat.
Durf te leven voor uw idealen,
al grijnst de spot, om wat U 't heiligst is,
Al doet het pijn — het wondere Licht blijft stralen,
dat brandt in U, trots nacht en duisternis.
Durf te leven, schoon miskend, verlaten
door die uw vrienden waren om U heen,
Stijg uit, hoog boven allen, die U haten,
Gedenk — ook Hij ging in den Hof alleen.
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B. BULSlKG—v. BESOUW..
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Als je de pessimisten hoort, dan is 10 g bakpoeder, amandelessence, iets
er van alles niks meer. Een handige zout.
Het meel, de suiker, het zout en
huisvrouw weet het echter nog best
klaar te spelen, de huisgenoten iets het bakpoeder droog dooreen mengen.
De boter in het water smelten en aan
lekkers voor te zetten.
Voor haar geven we hier het recept het meel toevoegen. Naar smaak wat
amandelessence ''of ander smaakje)
van citroenkoekjes.
toevoegen. Het deeg vlug met de hand
We hebben noodig:
50 g bloem. 40 g suiker, 15 g boter, dooreenkneden tot een samenhangengeraspte schü van l citroen of den bal. De deegmassa zoo dun mogecitroensurrogaat, 2 lepels kunsteiwit, lijk uitrollen op een met bloem bestoven tafel of aanrecht. De lap deeg
| dl water, wat zout.
Hét kunsteiwit met de" aangegeven met een mes in ruiten verdeelen van
Hoeveelheid water pl.m. l kwartiertje 4 cm lengte. De koekjes in de vetweeken. De boter zachtjes smelten. gemaakte koekepan leggen. De pan
De schil van de citroen raspen. Van op een asbestplaat je zetten en geduhet geweekte eiwit, bloem en suiker, rende l minuut flink warmen. Daarna
gesmolten boter, geraspte citroen- het vuur temperen (gas op klein
schil of citroensurrogaat, zout en draaien, de electrische plaat op l
water een mengSel maken, dat dik schakelen). Een deksel schuin op de
vloeibaar en gelijkmatig moet zijn. pan plaatsen, zoodat de warmte er in
Met behulp van twee theelepeltjes blijft, maar de waterdamp net onthiervan kleine bergjes maken op ou- snappen kan. De koekjes 20 minuten
derlingen afstand van 4 cm op een zachtjes laten bakken, omkeeren en
vet bakblik en in een matig warmen in 10 min bruin laten bakken.
.Ook voor kruidkoek kunnen we de
oven in 15 a 20 minuten goudbruih
laten bakken. De plaat uit den oven koekepan gebruiken. Het is dan gehalen, even laten afkoelen en de wenscht, dat de pan een middellijn
koekjes met een slap mes van de van 20 cm heeft.
Voor de
plaat nemen, zoodra zij stevig genoeg,
Kruidkoek
maar nog niet bros zijn. Naar verkiezing de koekjes aan twee kanten hebben we noodig:
150 g bloem, 3 lepels suiker (liefst
omkrullen.
Voor haar, die geen oven hebben, bruine suiker), 2 lepels stroop, i pakje
laten we hier het recept volgen van bakpoe'der, i pakje panco, koekkruiAmandelkoekjes den of nootmuskaat-, kaneel- en
kruidnagelsurrogaat, naar smaak iets
die we in de koekepan bakken.
zout, een klontje boter om in te bakWe hebben er voor noodig:
125 g regeeringsmeel, 60, g suiker, ken.
20 g boter, | dl water of taptemelk,Alle bestanddeelen goed door elkaar

Babbeltje van Oom Niek
M'n beste neven en nichten,
Tante Cor, die deze week met de
trein mee was geweest, had, toen ze
terugkwam, voor Reg en Ron een
pracht-cadeau meegebracht. Een
pracht-cadeau... ja. Maar tot m'n
schande moet ik bekennen, dat ik
niet weet, hoe dat stuk*Je speelgoed
wordt genoemd — al heb ik er ook
een heel slechte herinnering aan.
Laat ik het moois even beschrijven
— misschien kan een van jullie me
dan vertellen, hoe het geval heet.
Het is een dood-simpel ding: een
stevige spiraaldraad, een kokertje en
een stukje blik, dat tussen twee kleine
kartonnen vliegmachientjes zit. Je
laat het kokertje.over de spiraal zakken, en daarover gaat het blikje met
de vliegmachines. Als je nu het kokertje vlug omhoog doet, gaan de vliegmachines snel draaien — je duwt ze
van de spiraal af en dan zweven ze
door de kamer.
Reg en Ron vonden het schitterend
en we hoefden hun maar één keer
voor te doen, hoe het ging. „Ik neem
het morgen mee naar school om het
m'n juf te laten zien", kondigde Reg
aan en Ron, die tegenwoordig ook
naar het kleine schooltje gaat, zei
dadelijk: „ik ook".
„Als de juf het dan'maar niet afneemt", maakte ik bezwaren.
„Het afnemen?" vroeg tante Cor
verbaasd. „Waarom zou de juffrouw
dat afnemen? Jij hebt soms van die
rare ideeën."
Daar heeft tante Cor misschien wel
Weer gelijk aan. „Het is mij anders
eens overkomen", begon ik.
„Dan zal je er wel reden toe hebben gegeven", veronderstelde tante
Cor.
„Ja, cfat had ik zeker", bekende ik.
„Wij hadden die dingen vroeger ook:
'steviger, maar zonder vliegmachines
er aan. Het was een losse vin, die we
met een reuze vaart omhoog gooiden.
Deze dingetjes zij h onschuldig, maar
dat waren onze vinnen niet. Die
schroefden zichzelf met zo'n- vaart
omhoog, dat ze wel tot de derde verdieping' van een huis kwamen. Een
jongen had eens een diepe snee in
z'n wang opgelopen, toen hij er zo'n
draaiende vin tegen aan kreeg ..."
„Dan was het ook geen wonder, dat
de juffrouw dat speelgoed afnam".
viel tante Cor uit. „Daar had ze dan

ook groot gelijk aan."
„Wacht nu even je beurt ar', zei
Ik een beetje ontevreden. „Om te beginnen was het geen juffrouw, maar
een meneer — een Zondagsschoolmeneer."
„Een Zondagsschoolmeneer ...?"
„De meneer, bij wien ik op Zondagsschool ging", verduidelijkte ik.
..Die meneer was altijd heel vriendelijk — hij kon mooi vertellen, maar
die éne Zon-dag lette ik niet erg op.
Ik had m'n vin meegenomen en ik
kon eigenlijk niet wachten tot ik buiten was om er mee te spelen. Terwijl
de Zondagsschoolmeneer vertelde, zat
ik onder de bank met m'n'vinnetje te
spelen. Telkens duwde ik het ding op
om het dan weer voorzichtig terug te
laten draaien.
Nu ja. je begrijpt het al: 'plotseling
duwde ik een ietsje te hard, met het
gevolg, dat m'n vin vriendelijk ruisend-door de klas draaide — recht
op den Zondagsschoolmeneer aan..
Het had maar een haar gescheeld, of
m'n vinnetje was z'n mond ingetold.
Want de meneer zette z'n mond wijdopen van verbazing, toen hij die vin
zag aankomen. Dadelijk daarna gingen de poppen aan het dansen. De
meneer, die al midden in z'n verhaal
had gestopt, deed z'n mond eerst
weer dicht en toen weer open om heel
streng te vragen: „Van wien is dat
ding?"
Ik had misschien zélf ook wel m'n
mond van verbazing opengezet, toen
ik m'n vinnetje zo onverwacht en zo
statig naar den vertellenden meneer
zag zweven. Ik stak m'n vinger op
en zei: „van mij, meneer" en ik stapte
de bank al uit om de vin terug te
halen.
„Zo — is dat moois van jou?" vroeg
de meneer smalend. „Geef die spiraal hier... zo doen we met jongens,
die niet opletten."
De meneer had al' pratende m'n
spiraal afgepakt en... brak die voor
m'n ogen in stukken. De anderen
keken verschrikt toe en ik... ik
schreeuwde hard: „Dat is gemeen!"
en...- rende de^klas uit.-de school uit,
de straat op./, regelrecht naar huis
waar ik vertelde, dat ik nooit meer
naar die Zondagsschool toe wou
Je begrijpt best. dat m'n vader
anders over die ongelukkige vingeschiedenis dacht. Ik kreeg nog een
standje toe. omdat ik het dine had
meegenomen en niet had opgelet. „

L E K K E R S
mengen en zooveel water toevoegen
(pl.m. l dl) totdat de massa taai
vloeibaar is. In een koekepan een
klontje boter smelten, daarin het deeg
overbrengen en op een spaarbrander
(met een asbestplaatje) ongeveer
2C minuten zachtjes verwarmen. Als
de koek van onderen bruin is en van
boven droog, haar met behulp van
een deksel keeren en nog 20 minuten
verwarmen.
De koek uit de pan laten glijden en
koud laten worden.

Mevr. P.—N. te M. De vetvlek uit
uw cocoslooper kan met benzine worden verwijderd.
Mei. G. te A. Uienlucht kunt u van
de handen verwijderen door ze met
zout in te wrijven.
Mej. S. te Z. Als uw gummi-jas gaat
„bladderen'' is dit het beste bewijs,
dat zij op is. Wij hebben nog nooit
gehoord, dat iemand een gummi-jas
liet vulcaniseeren.
Mej. G. O. te D. Wrijf het leeren
kraagje schoon met een raatje, gedoopt in benzine. Het watje niet te
nat maken om het vormen van kringen te voorkomen,, In sigarenwinkels
zijn nog kleine fleschjes met benzine
te koop.

Koop de groenten die
er zijn
Wij hadden kennissen, die in
het winterseizoen reeds voorjaarsgroente wilden eten.
Om een enkel voorbeeld te
noemen: als het hartje winter
was en de boerenkool heerlijk
zou smaken, gaven die kennissen de._voorkeur aan . . . spina•zie. die^dan bijna niet was te
krijgen Maar... het stond zo
goed. in het hartje van den
winter of heel vroeg in het
voorjaar te kunnen zeggen: wij
hebben al spinazie gegeten.
Die malligheid hebben onze
kennissen al lang afgeleerd. Zij
koopen nu, net als alle verstandige menschen de groenten
van het seizoen. Die zijn uit
voedingsoogpunt bezien het
beste en bovendien het voordeeligst... voor de portemonnaie.
IN DE MAAND MEI.
*,

heeft men de keus uit de volgende groenten:
Asperges, bloemkool, kervel,
komkommers, postelein, raapstelen, fadijs, rabarber, selderij,
sla, spinazie en worteltjes.
In minder ruime mate komen
deze maand aan de markt:
Andijvie, peterselie, peulen,
prei, sterkers en tomaten.

Oom Niek beantwoordt briefjes.
Laat ik er verder het zwijgen toe
Jan van der Paauw, Utrecht. Voor
doen en liever de prijswinners noemen voor het raadsel, dat... jezelf jou heb ik een echt-gemeende "wens:
het beste met je beenük vond het
betrof.
leuk,' dat Ron jouw brief uit de opDe Hoofdprijs
lossingenberg pikte. Ook het beste met
kreeg Jan v. d. Paauw, j T, 15 j., Van je moeder en de groeten aan Joop.
Swindenstraat 106, Utrecht.
Anny Schörn, Den Haag. Ik zal
maar gewoon Anny zeggen, al ben je
Troostprijzen werden toegekend aan al een jonge dame van 18 met eindJacob Venekamp, j., 10 j., Gouden^ diploma A. D. M. Bedankt voor het
regenplein 15, Groningen; Johan raadsel. Ik zal het nakijken.
Broerse, j., 8 j., Celebesstraat 106 I,
Grietje Stoof, Leiden. Beter laat
Amsterdam-Oost; Annie van Beest, dan nooit. Ik schrijf alle prijswinm., 11 j., 4e Pijnackerstraat 3 c, Rot- naars op en ik zet een kruis j erachter
terdam-N.; Willy Klaassen, m., 12 .j., hun naam als ik bericht van ontBlommerstraat 15, Baarn; Jefke Beu- vangst krijg. Onder ons gezegd en geker, m., 11 j., Wartburgstraat 272, zwegen: er zijn kinderen, die ik nooit
Ou'de Pekela.
een kruisje kan geven, ofschoon ik
De nieuwe prijsvraag staat in ver- zeker weet, dat ze de prijs hebben
band met de dag van de arbeid. Ik ontvangen. Alleen zelf-verzonnen
heb een mooie tekening laten maken raadsels kan ik gebruiken.
H. M. v. d. Laan, Delft. Door plaatsdie door jullie moet worden gekleurd.
Op deze pagina zal je de plaat vin- gebrek moest ik de correspondentierubriek opgeven. Ik vond dat ook
den. Je mag kleuren mét potloden je mag ook verven. Maak er wat reuze jammer.
Rein Algera, Leeuwarden. Bedankt
moois van en stuur de plaat zo spoedig mogelijk, in elk, geval vóór 14 voör^ de aardige babtaelbrièf en ook
-voor de foto's. Nu heb ik in één keer
Mei aan
met je hele familie kennis gemaakt.
OOM NIEK
De raadsels zal ik nazien.
Postbus 5000
Tot slot: allemaal de groeten van
OOM NIEK,
Amsterdam-Zuid
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JAAR
ARBEIDSFRONT

Een jaar van pioniersarbeid voor
werkend Nederland
Een greep uit hef werk;

Het Nederlandsche Arbeidsfront gaf den stoot tot:
o. verbetering van de sociale positie,
nieuwe en herziene loon- en arbeidsvoorwaarden voor talrijke bedrijfstakken;

b. uitbreiding van de rechten der Sociale Verzekering,
ziektewet en ziekenfondsverzekering uitgebreid tot nieuwe groepen; kinderbijslag verhoogd;

c verbeterde steunverleening en werkloozenzorg,
steunuitkeeringen

in geld verhoogd; uitkeering in natura.

Bovendien zorgde het Arbefdsfront voor:
a. een hechte rechtsbescherming,
ruim een half millioen gulden loon en andere gelden langs minnelijken weg behouden; 75.000
adviezen verstrekt; goede naleving der sociale verzekeringswetten;

b. bevordering der

bedrijfsgemeenschap,

5500 sociale voormannen benoemd; reinheid in de bedrijven bevorderd, werkpauzeconcerten,
bedrijfssport;

<;. geestelijke en lichamelijke verzorging,
ruim 1000 voorstellingen van de Gemeenschap „Vreugde en Arbeid" met een half millioen
bezoekers; jeugdkamgen, sport- en ontwikkelingscursussen.

Arbeidsontspanning in eigen oorden begint op 15 Mei a.s.

Wat mogelijk is, wórdt gedaan!
Het. Nederlandsche Arbeidsfront waakt juist nu M
P.V. 1595/1. Verantwoordelijk voor het re.dactioneele gedeelte van den inhoud Drs. W. Wienbelt te Amsterdam. Verantwoordelijk rjoor de advertenties: A. H.
Lammers te A'dam. Uitgever: Nederlandsen Arbeidsfront, P. C. Hooftstr. 180 te A'dam. Drukker: N.V. De Arbeiderspers, Hekelveld 15 te A''dam. Verschijnt,
éénmaal per 14 dagen. Abonnementsprijs voor niet-leden f 125 per half jaar Losse nummers 7% cent. Kengetal K. 113.

