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WERKER ONWAARDIG
Onder het liberaal-kapitalisme vond een grenzenlooze verspilling van
arbeidskracht piaats. Terwijl het menschelijk vernuft eenerzijds arbeidsbesparende werkmethoden
uitdacht en de - machines
den hoogsten graad van
perfectie hadden bereikt,
werd aan den janderen
kant op de meest'roekelooze wijze met arbeid omgesprongen. Dat tegelijkertijd de mensch moreel
werd vermoord door den
tredgang naar den steun,
werd als nevenverschijnsel
als vanzelfsprekend aanvaard.
Thans moet met arbeids^
kracht -worden gewoekerd
en de arbeider wordt ingezet, waar zulks het meest
doelmatig is. Duizenden
moeten^ huis en haard
verlaten en velen trekken
hier weg van werkplaats
of kantoor om elders het
gereedschap, de pen of de
schrijfmachine te hanteeren. Dit trekken naar den
vreemue is een offer voor
den werker, maar bovenal
voor het gezin, dat achter
blijft. En dat gezin heeft ,
er in de allereerste plaats
recht op, dat het wordt
verzorgd en derhalve de
inkomstenbron blijft doorvloeieri.
De practrjk heeft uitgewezen, dat in vele gevallen
het gezin van inkomsten
verstoken bleef, door oorzaken waaraan de werker
niets veranderen kon en
moeder de vrouw derhalve
op steun was aangewezen.
Zij modest de hand ophouden!
De arbeidsinzet in het buitenland en ook hier te lande had toestanden
in het leven geroepen, die afgezien nog van de grootte van het steunbedrag, waarmede moeder en de kinderen moesten rondkomen, in strijd
waren met de eer van den Nederlahdschen werker. ledere rechtgeaarde
Nederlandsche arbeider heeft dien steun steeds vervloekt.
,Dat het steunspook thans Weer den kop op komt steken en wel als
consequentie van een arbeidsinzet, het tegendeel van werkloosheid, was
een klap in het aangezicht van den Nederlandschen arbeider, die wegtrok, omdat de keiharde werkelijkheid dat van hem verlangde.
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Het Arbeidsfront heeft
ee.. taak té vervullen, bij
de verzorging van de Nederlandsche werkers in het
buitenland. Hiertoe is een
apparaat opgebouwd. Daarnaast heeft het na kennisneming van de eerste
bovenomschreven gevallen
het initiatief genomen om
ook de verzorging van de
achtergebleven
gezinnen
veilig te stellen.
Deze dringend gevoelde
sociale behoefte is voorgelegd aan de overheid.
En in samenwerking met
de organen van den Staat
is een regeling ontworpen,
weïke een eiride zal maken,
aan een onduldbaren noodtoestand. Na het in werking treden van deze regeling zal iedere werker, die
in het buitenland of hier
te lande wordt ingezet, de
zekerheid hebben, dat zijn
gezin gedurende de eerste
weken na zijn uitzending,
welke steeds de moeilijkste
zijn, op hetzelfde inkomen
kan rekenen, dat hij tot
dusverre verdiende. Daarna is voor moeder de
vrouw en de" kinderen een
redelijk bestaan gewaarborgd.
Dit alles kost uiteraard
geld. Wie moet die lasten
dragen? Hierop past slechts
één antwoord: het Nederlandsche volk. Indien een
deel moet uittrekken om
een opdracht te vervullen,
welke in feite lederen Nederlander aangaat, dan
dienen zeer zeker de financieele consequenties door
allen te worden gedragen.
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Dat is socialisme van de daad.
Het doorvoeren van een dergelijken maatregel zou onder het oude
bestel ondenkbaar zijn geweest. De politieke machthebbers zouden zich
blind hebben gestaard op de millioenen, die de uitvoering zou posten.
Zij konden niet door, den geldsluier heenzien en zoodoende bleef ook de
scheppende mensch met zijn sociale wenschen en verlangens voor hen,
verborgen. Thans ontvangt de sociale politiek haar impulsen rechtstreeks
uit het leven der werkers zelf. Het Arbeidsfront geeft aan deae wenschen
en verlangens gestalte en de Sta"at giet ze in een wettelijken vorm. '
Dat socialisme leeft, omdat het voQrtkomt uit het leven zelf.
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GELDELIJKE TEGEMOETKOMING
VOOR GEZINNEN VAN
IN HET BUITENLAND WERKENDE
NEDERLANDERS
\
REDE UITGESPROKEN DOOR DEN ARBEIDSFRONT LEIDER, OP DE PERSCONFERENTD3 VAN 21.4.1943.

Sinds het Aanstellingsbesluit zijn duizenden
Nederlandsche werkers buiten onze grenzen verplicht tewerkgesteld. Zij hebben hun gezin verlaten.
In dezen wereldoorlog, die beslissen zal over het
lot van Europa en dus ook over het lot van • het
Nederlandsche volk, zijn ook Nederlandsche arbeiders In fabrieken en werkplaatsen buiten hun woonplaats ingezet. Het Nederlandsche Arbeidsfront is
hierdoor voor bijzondere problemen gesteld.
De omstandigheden hebben er toe geleid, dat de
tewerkstelling elders daadwerkelijk eeri offer beteekent voor den werker. Het Nederlandsche Arbeidsfront heeft dit tijdig begrepen en he&ft zijn medewerkers ter beschikking gesteld van het Deutsche
Arbeitsfront voor de uitvoering van de zoo belangrijke taak, welke de „Betreuung" is.
'Intusschen heeft Het Nederlandsche Arbeidsfront,
dat uit het le.ven der werkers zelf zijn impulsen
ontvangt, hen van dag tot dag gadeslaat in de'
bedrijven en daarbuiten, den laatsten tijd in toenemende mate een verschijnsel geconstateerd, dat
den Nederlandschen werker onwaardig is en in
strijd met zijn eer. Wat is namelijk het geval? Het
Is inderdaad waar, dat de Nederlandsche werker,
die verplicht werd buiten de grenzen werk te aanvaarden, een offer brengt, het grootste offer werd
echter gebracht door de vrouw, Bie nu voor alle
kleine en groote moeilijkheden in het gezin alleen
kwam te staan. Nog erger werd dit toen bleek, dat

de overgemaakte geiden niet voldoende waren om
Vooral de financieele moeilijkheden het hoofd te
bieden. Veelal kwam het voor, dat zij den onwaardigen gang naar Maatschappelijk Hulpbetoon moes- ten gaan om hulp in te roepen in verband met deze
financieele moeilijkheden.
Nu 'is het waar, dat er eenige gemeerfcen zijn geweest, die bij deze hulpverleening een royaal standpunt innamen, maar het-mag niet verzwegen worden, dat in de meeste gemeenten deze werkersvrouwen officieel behandeld werden als armlastigen, ja
zelfs, dat bijvoorbeeld in de grootste gemeente van
het land deze arbeidersvrouwen met steun in natura
naar huis gezonden werden. Het behoeft geen betoog, dat dit laatste verschijnsel bij Het Nederlandsche Arbeidsfront de grootste ergernis heeft
opgewekt, maar dat het in feite tevens het verschijnsel als zoodanig moest verwerpen. Hij, die, onder welke omstandigheden ook, zijn arbeidsplicht
nakomt, moet daaraan het recht kunnen ontleenen,
dat zijn gezin in het vaderland kan bestaan.
Ik heb den laatsten tijd duidelijk doen uitkomen,
dat een terugvallen op maatschappelijk'en steun
door de achtergebleven gezinnen onduldbaar ft.
. Kortelings kon ik mededeelen, dat er een regeling
in voorbereiding was, welke o.m. het achtergebleven
gezin van den in het buitenland geplaatsten werker minstens vier weken van het laatstverdiende
loon zou garandeeren.

Boer Buikman was voor 't Arbeidsfront geen onbekende meer. Den eersten keer, dat ze daar met z'n
stijfkoppigheid te maken kregen, was het, omdat hij
het eenvoudig vertikte om aan Japte GoDerts, z'n
jongste hulp op de tuinderij, het contractloon uil te
betalen. Als lid van 't Arbeidsfront had Jaaps vader
het er natuurlijk niet bij laten zitten. Nog denzelfden
dag kon Buikman aan het verstand worden gebracht,
üat een bindende loonregeling niet zoo maar 'n vodje
papier is en dat het Arbeidsfront er als de kippen bij
is, voor het geval de werkgever daaraan herinnerd
moet worden.
Sedertdien haü Japte iedere week prompt gekregen
wat hem toekwam, al ging het dan wel 'niet van
oanscher harte. Want Buikman kon z'n nederlaag,
zooals hij het in stilte vond, niet verkroppen, 't Liefst
had hij Jaap maar plompverloren ontslagen. Maar
zoolang die z'n werk behoorlijk deed, was daar geen
kans.op, dat begreep zelfs Buikman wel! Toen had-ie
het met een zacht lijntje geprobeerd, ,,'n Knul als Sfcf
kan makkelijk bij een ander méér verdienen", wist-ie
Jaap te vertellen. „Ik zal je een best getuigschrift
geven, dan heb je zóó wat anders, zal je zien!" Maar
Japie, ook niet van gisteren, had nattigheid gevoeld,
't Getuigschrift had-ie in z'n broekzak gestoken en
voor de rest de zaak gelaten zooals ze was
'ra Paar weken later ging er 'n vreemd gerucht door
het anders zoo rustige dorp. Bij boer Buikman was
het niet pluis! Al twee keer was en 'n pojtemonnaie
met geld op geheimzinnige wijze uit de la van het
buffet verdwenen, vertelde de bqer. Maar hij zou den
dader wel krijgen. Dat konden ze gerust aan 'm overlaten
De andere week werd, Japie, midden op den
dag, van de tuinderij gestuurd. Weer was er 'n -bedrag
aan geld vermist. Volgens Buikman kon niemand
anders dan Jaap de schuldige zijn. Was die niet de
eenige, die geregeld in het woonhuis kwam en dus
precies wist, waar er iets van waarde te vinden was?
„Dieven konden ze niet gebruiken", had de boer hem
nageschreeuwd. Hij hoefde niet meer terug te
komen....
Bij 't Arbeidsfront bekeken ze de zaak van den

meest logischen kant. Als Jaap werkelijk gestolen
had. moest Buikman aangifte doen bij de politie. En
toen daar maar steeds niets van kwam en de boer
niet naliet, links en rechts z'n beschuldigingen aan
Jaaps adres rond te strooien, besloten ze. Buikman
een handje te helpen.
Als antwoord op 'n brjef kwam de mededeeling,
„dat hij met het Arbeidsfront niks te maken wilde
hebben". Maar nadat hem met befiulp van een sterkere arm het tegendeel was duidelijk gemaakt, zaten
'n paar dagen later zoowel Buikman als Jaaps vader
op het kantoor van het Arbeidsfront. Daar werd
Buikman voor de keus gezet: of hij zelf. óf het
Arbeidsfront zou aangifte van den diefstal doen.
Maar daar voelde hii niets voor. Hij was Jaap kwijt
en daarmee was voor hem de zaak af. Zoodoende
viel de eer dus aan het Arbeidsfront te beurt. Maar
dat moest dé~J>oer goed begrijpen-: als Jaap werd
vrijgesproken, moest ranaf den dag van het ontslag
het loon worden doorbetaald. Dat was toch niet meer
dan billijk. Buikman dacht er niet over. Loon betalen
voor zoo'ri dievenjong? Geen cent kregen ze van 'm.
Nou niet en nooit niet. Dachten ze hém klein te
krijgen? En met 'n nijdig gebaar maakte hij aanstalten om naar de deur te gaan. Maar daarvoor
kreeg hij geen kans. Eerst werd hem duidelijk aan
't verstand gebracht, dat het Arbeidsfront vast niet
van plan was het er bij te laten. En als Jaap onschuldig zou blijken, zouden ze tegen Buikman onmiddellijk een aanklacht wegens laster indienen. Daar kon
hij staat opmaken! En voordat Buikman zijn misnoegen ^over deze voornemens kon uitspreken, werd
hij buiten het vertrek geloodst, waarna de deur met
'n fermen smak dichtsloeg. Daar was geen goed garen
mee te spinnen! ...
Stellig zou het Arbeidsfront aan zijn voornemen
tot aangifte gevolg hebben gegeven, als er niet, nog
geen w/ minuten later, 'n bescheiden belletje een
bezoeker had aangekondigd. En tot aller verbazing
trad, schoorvoetend als een betrapte schooljongen,
boer Buikman weer binnen. Blijkbaar had-ie zich
toch nog even bedacht! Of Oe heeren maar geen
klacht wilden indienen, verzacht hij onderdanig,
waarop de bekentenis volgde, dat heel dat verhaal
van die diefstallen door hem was verzonnen, alleen
om -ijan Jaap af te komen. Natuurlijk zou hij de
schade betalen, direct. Zenuwachtig tastten z'n grove
vingers naar den binnenzak van z'n jas, vanwaar 'n
goedgevulde portefeuille te voorschijn kwam. Drie
lapjes van honderd... was 't dan zoo in orde? Dat
moest Jaaps vader maar beoordeelen. Nou, aan diens

Thans kan Ik u mededeelen, dat Het Nederlandsche Arbeidsfront tezamen met het Departement
van Sociale Zaken verder gewerkt heeft aan de.
uitwerking van de financieele tegemoetkoming ten
behoeve van .werkers, die in het buitenland tengevolge van dienstverplichting of daarmede gelijk te
stellen omstandigheden tewerk werden gesteld.
Thans kan ik hierover meer mededeelen.^ Het betreffende besluit zal niet lang meer op zich laten
wachten.
Met nadruk moet ik er op wijzen, dat hier sprake
Is van een tegemoetkoming; het steunkarakter is'
hieraan volkomen vreemd en derhalve is zij geheel
onttrokken aan de sfeer eener armenzorg. Dit is de
principieele zijde van het onderhavige probleem.
Van steun ten behoeve van gezinnen, waarvan de
kostwinner in het buitenland werkt, mag en kan
voortaan geen sprake meer zijn. De financieele tegemoetkoming kan verschillende vormen aannemen:
Direct na de tewerkstelling in het buitenland zal
gedurende vier weken het volle loon doorbetaald
worden, dat de betreffende werker verdiende voor
zijn tewerkstelling. Dit is het zoogenaamde „overbruggingsgeld".
Voorts zal vanaf de 5e week van zijn tewerkstelling de mogelijkheid bestaan een sociale toelage te
ontvangen, wanneer blijkt, dat zjjn nieuw verdierrde loon belangrijk minder is dan wat hij vroeger
ontving. Voorwaarde hierbij is echter, dat 60 pet.
van het nieuw verdiende loon overgemaakt wordt.
Door deze tegemoetkoming zal het mogelijk zijn,
dat het inkomen van den werker hem en zijn gezin
ii. staat stelt rond te komen.
Het overbruggingsgeld en de sociale toelage zji
de voornaamste vormen, welke de financieele te
moetkoming kan aannemen. Er zijn namelijk ook
nog de volgende vormen: reiskostenvergoeding, verteringsgeld bij lange reizen en een kleedingtoelage.
Ten aanzien van de reiskosten is een uitbreiding
van een bestaande, regeling door Het Nederlandsche
Arbeidsfront bewerkstelligd kunnen worden, waarbij
de reiskosten voor de aansluitende reisgedeelten in
Nederland voortaan ook vergoed zullen worden bij
officieel verlof • (voor gehuwden tweemaal en voor
ongehuwden éénmaal per jaar). In algemeenen zin
kan worden gezegd, dat de nieuwe regeling een einde zal maken aan den toestand, die voor duizenden
Nederlandsche werkersgezinnen onhoudbaar was geworden. Het Nederlandsche Arbeidsfront is er van
overtuigd, dat voor de Nederlandsche werkers in
het buitenland nog niet alles is bereikt.
Na het in werking treden van het Tegemoetkommgsbesluit zal aan een noodtoestand, waarin het achtergebleven gezin van den Nederlandschen werker
door den drang der omstandigheden was geraakt,
een einde zijn gekomen.

De bijdrage, welke wordt voldaan door middel van
een Invalide-zegel (J-zegel) van ƒ0,30, per maand,
geeft alleen recht op een o verlij dens- en begrafenis-'
uitkeering. Dit zegel mag slechts door hen worden
geplakt, die een ouderdoms- of invaliditeits -uitkeering van Het Nederlandsche Arbeidsfront ontvangen
of uit een organisatie naar Het Nederlandsche
Arbeidsfront overgekomen zijn, waar zij reeds een
soortgelijk zegel voor een overhjdensuitkeering
plakten.
Wordt u-in DuUschland tewerkgesteld en wenscht
u, dat uw gezin geregeld het blad „Arbeid" blijft
ontvangen, geef dit dan tegelijk op bij het Plaatselijk
Kantoor van Het Nederlandsche Arbeidsfront, wanneer u zich vóór uw vertrek daar meldt en uw lidmaatschapsboekje inlevert.

Zooals reeds eerder in „Arbeid" vermeld
werd, is onlangs opgericht een afdeeling Arbeidsontspanning van het Nederlandsche Arbeidsfront. Om de nieuwsgierigheid van de
werkers, die voor een verblijf in deze oorden
in aanmerking Komen, te bevredigen, zullen
wij aan elk dezer ontspanningsoorden een korte
beschouwing wijden.

gezicht kon je al lang merken, dat er van zijn kant
geen tegenwerpingen meer te verwachten waren!
Welgemoed stapte die even later huiswaarts, pas later
tot het besef komende, dat er toch eigenlijk nog iets
vergeten was
Maar ook daarvoor bleek het
Arbeidsfront te hebben gezorgd. Want den anderen
avond prijkte er in het -plaatselijke krantje een
advertentie van den volgenden inhoud: „Alles, wat
ten nadeele van Jacob Goverts is gezegd, wordt
hierbij door mij ingetrokken". En daaronder prijkte,'
met vette letters, de naam: „Bas Buikman"
M. P. G.
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Hotel de Twee Provinciën.

Doorkijk op het Friesenveen.

Als de zeUvtireeniyiny de Twee Provinciën haar wedstrijden

©e „QTtoee Brobmriën"
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Dezer dagen vertrekken de eerste Nederlandsche
werkers naar de ontspanningsoorden van Het Nederlandsche Arbeidsfront.
Een der ontspanningsoorden, die betrokken zullen
worden, is het hotel „Twee Provinciën", gelegen In
het onvolprezen Paterswolde.
Daar in" den Noord-Oostelij ken hoek van Drenthe,
begrensd door de gemeenten Groningen en Haren,
ligt de gemeente Eelde, waarin de dorpen Eeldë en
Paterswolde als een aaneengesloten geheel zich uits^rekken. In het Zuiden wordt de grens bepaald
dobr de gemeente Vries, terwijl In het Westen het
Eelderdiep grootendeels de grfens vormt met de
gemeente Peize.
Voor hen, die het dorp kennen, Is Paterswolde een
Woord van herinnering aan heerlijke dagen, doorgebracht in geurende dennebosschen en aan het
glinsterende meer, waarover blanke zeilen scheren,
een dankbare herinnering aan een lieflijk oord met
Prachtige wouden en lommerrijke beemden. met
vruchtbare gaarden en weiden.
Van Groningen leidt de straatweg rechts naar het
Zuiden en bereikt bij Eelderwolde de grens van
Eelde. Deze straatweg loopt daarna door EelderWolde naar Paterswolde.
Paterswolde zou zichzelf niet zijn zonder het befaamde Paterswoldsche meer, een der meest geliefde en drukst bevaren plekjes water van ons land.
Zelfs de meest verstokte landrot voelt zijn hart open
Saan, wanneer hij na een heeten zomerdag, als vde
Bloeiende zonnekogel wegdaalt in den nevel der
tege landen, zoetjes door het nauwelijks rimpelende
Water vaart.
Doch
ook als de stormwind het water opzweept en het
s
chuim hoog over de eilandjes spat, kan men met
teugen genieten aan het Paterswoldsche meer.
is er spannender dan een ruige zeilpartij, een
SDortieve
strijd tegen de natuurelementen? En wie
n
tet zeilen of roeien wil, hij kan visschèn! Het Paterswoldsche meer is een paradijs voor de visschers.
Wie liever gaat zwemmen: ook daartoe bestaat de
te
legenheid. Aan de Westzijde van het meer, even1
^n Noorden van het Cluvinghsche Boschj beschut
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• Arbeidsfront
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tegen den Westenwind door de bosschages van den
„Elsborg", ligt een gerieflijke bad- en zwemlnrleh- /
ting.
Het Paterwoldsche meer is echter niet de eenige
attractie van Paterswolde. Want wie Paterswolde
kent en zijn naam. uitspreekt, denkt tegelijkertijd
aan het vermaarde landgoed „De Braak" met zijn
prachtige bosschen, rustige vijvers en rijke vogelleven.
Tienduizenden personen bezoeken jaarlijks „De
Braak" om te genieten van Het „Dennenkamp", waar •
uitsluitend naaldhout groeit, en van het loofhoutgedeelte met zijn groote verscheidenheid van boomsoorten.
De plantenliefhebber vindt er een vrij volledige
humusvegetatie en geniet in stille hoekjes van 'de
wonderlijke "zaaduitstrooiing van het springzaad.
Een doolhof en een kettingbrug zorgen bovendien
voor het vermaak, zoodat een bezoek aan „De
Braak" alleszins de moeite waard Is
Voorts vindt men. ruim een bdometer van de
„Twee Provinciën" af, de gelegenheid om met een
roeiboot langs een deel van de Oude A te varen en
bereikt dan weldra het Priesche Veen, een zeer
eigenaardig watergebied.
Deze plas is veel kleiner dan het meer en ligt
geheel" afzonderlijk ten Noord-Oosten van Vennenbroek. Vooral deze plas Is een eldorado voor de
visschers, terwijl ook de natuurliefhebber rond dit
water zijn hart kan ophalen.
Al bij al vormt het gebied rond Paterswolde een
oord, waar men alles vindt om geestelijk pn lichamelijk uit te rusten en nieuwe krachten op te doen
voor de nfeuwe taak-, die wacht. Het was dan ook
een gelukkige gedachte van de Afdeeling Arbeldsontspanning van Het Nederlandsche Arbeidsfront om
hier een van haar porden te vestigen. Want bij het
verblijf in Paterswolde, is het zooals het heet in
het lied „Aan Paterswolde":
Aan U m'n juichend dankbaar lied.
Waar 'k in Uw lommerrijke dreven.
Mij nieuwe krachten voel hergeven
En al m'n levensmoeheid vliedt.

De weg naar Eelde vanaf Peize.

Doorkijk op het Paterswoldsche Meer.

JUAN in Amerika
(5)'

Toen Ju'an de andere kranten wat nauwkeuriger
doorkeek, vond hij in de meeste een gelijkluidend
bericht. Rood-oog Rod Gehenna — een krachtige
naam — was zoo belangrijk, dat er van zijn .aankomst even uitgebreide verslagen waren gemaakt
als van de aankomst van een filmheld of een
vreemden vorst. En van zijn twee luitenants —
Rocco en Weenende Wonny — was Rocco degene
met het staalharde uiterlijk, en Wonny klaarblijkelijk degene, die in het maanlicht had zitten snotteren. Een eigenaardig stel. Juan herinnerde zich
den klank van Rocco's stem, toen hij tegen zijn
weenenden vriend zei: „Schei uit, zenuwlijder."
Dat was alles heel duidelijk, maar Juan was nog
niet genoeg bekend met Amerika om „racket" en
„bierkoning" te begrijpen. Het vereenigde phenomeen van organisatie door middel van geweld en
middeleeuwsche hoofden om die organisaties te v
controleeren, bestond niet meer In Engeland en
Juan had nog niet gerealiseerd, welken omvang deze
•uitingen van een gezonde middeleeuwsche zienswijze In Amerika hadden aangenomen. Bovendien
maakten bepaalde journalistieke hebbelijkheden,
zooals een brutaal vermengen van oratio recta en
oratio obligua sommige verslagen buitengewoon
onduidelijk. Maar in spijt van al <Jie moeilijkheden
was dit toch evident: dat Gehenna en zijn vrienden
belangrijke figuren waren in de Onderwereld van
Chicago; met andere woorden het waren beroemde
misdadigers. En toch schenen ze niet onder de controle der politie te staan, maar vormden ze een
bron van interesse voor het krantenlezend publiek.
Hij voelde zich opgewekt en vol verwachting, toen
hij naar het New-Artist's Theater wandelde, waar
Black Head werd gespeeld. Black Head was de
sensatie van New York. De schrijver ervan, Knut
Blennem, was de erkende baanbreker der moderne
ideeën op tooneelgebied, en hij had de tooneelpractijk aangepast aan de moderne theorie. Hij was
het dan ook, die gezegd had: „Psychologie is het
geschenk van onze generatie- aan de wereld. De
psychologie heeft een omwenteling teweeggebracht
in philosophie, kunst, wetenschap en samenleving.
De psychologie maakt de menschen aan Goden gelijk. Psychologie leerde mij mijn stukken schrijven."
Eenparig had de critiek zijn werk geprezen. De
kolommen van het kunstnieuws waren tot barstens
vol opgepropt met groote woorden en half-naïeve
bekentenissen der critici over de zielsverwoesting,
die het stuk had aangericht in hun half-naïeve
doch critische geesten; want emotioneele verwoesting is bijzonder gewild in Amerika. „Dit is een
Stuk, dat u hartbrekend doet weenen", zei de een.
„Ontroering greep mij bij de keel en belette mij
te spreken", zei de ander. De ziel van den een werd
verscheurd door angst, die van den ander vaneengereten door ellende, en de ziel van nog een anderen criticus wrong zich in zijn borst als een gefolterd - kind. Als het effect op critische harten
en zielen al dusdanig was, hoe zou het gewone
publiek er dan op reageeren? Juan vroeg het aan
het meisje, dat sigaretten verkocht op de entresol
van het Connecticut Hotel.
„Nou", zei ze „'t is een rage,- 't is reuze,' reken
maar!"
En zoo steeg Mr. Blennem's naam, waar hij ook
genoemd werd, als een ballon op, omhooggestuwd
door de kracht der vleierij. Want dit stuk was de
bevestiging van de talenten van Heden en tegenover dergelijke talenten' bleek zonneklaar, dat de
zoogenaamde Onsterfelijken van Gisteren niets dan
leeghoofden, blaaskaken en knoeiers waren. Ze
waren allemaal dood en begraven zonder ooit van
psychologie gehoord te hebben;
Black Head was de geschiedenis van Kathleen en
haar drie minnaars, Sidney Bush, Walter Hood en
Gerald Tomkins. Een minder op den voorgrond
tredende intrige werd gevormd door de liefde, die
Livia (Kathleen's zuster) voor Walter Hood koesterde, overigens een onbeantwoorde liefde. Heel veel
handeling was er niet in het stuk. Ieder half uur
veranderde het decor.. Bij het. opgaan .van het
scherm is Kathleen in haar huls, in de Adirondacks.
Ze praat met Gerald en Sidney. Dan werd ze getoond terwijl zé In bed ligt, pratend met Walter.
Dan in de zltkamer, de eetkamer, In een trein, een
kunsthandel (hier worden eenige verlichte opmerkingen ten beste gegeven), een gang, een tuin en
een badkamer. Maar waar ze ook was, ze praatte
en Walter, Gerald en Sydney praatten dan meestal
ook, maar nog vaker schreven zij in hun dagboeken. Want dit was de revolutionnaire uitvinding
van Mr. Blennem, om aan het publiek de ware en
geheimste gedachten van zijn dramatis personae te
onthullen.
Het is overbekend, dat we slechts halve waarheden zeggen in onze gewone conversatie en zelfs
een alleenspraak wordt nog beïnvloed door de
wetenschap, dat muren ooren hebben. Slechts aan
onze dagboeken vertrouwen wij „de waarheid en
niets dan de waarheid" toe en door een stuk te

Door Eric Linklater.

schrijven, waarin alle karakters verslaafd waren aan
't houden van een dagboek, was Mr. Blennem in
staat om zijn meesterlijk psychologisch inzicht tot
in de kleinste details te toonen! En Mr. Blennem's uitvinding om de eindelooze
ontboezemingen van zijn hoofdpersonen aan het
publiek te openbaren, stuk voor stuk zooals ze werden (geschreven, was al even bewonderenswaardig
als het oorspronkelijke idee van de dramatische
dagboekschrijvers. Een aantal witte projectiedoeken
omgaven het tooneel, elk duidelijk voorzien van een
naam, zooals Walter, Sidney of Kathleen. En
wanneer een der hoofdpersonen in zijn dagboek.
schreef, dan werd dit op het erbij behoorende doek
aangegeven, door middel van een projector, zooals
die in bioscopen wordt gebruikt.
«Zoo zou Kathleen bijvoorbeeld tegen Walter zeggen: „Ik ben moe vandaag. Ik voel het 'leven, dat
ik onder het hart draag" (want ze was zfoanger).
En dan zou Walter antwoorden: „Het wordt
drukkend. Er komen hoe langer hoe meer wolken
opzetten."
Maar in zijn dagboek zou hij dit krabbelen: „De
vrouw maakt me angstig. Ik voel de donkere macht
van" haar ziel. Ze heeft mij meegesleept. Zou zij mij
nooit vertellen, of ik de vader van het kind ben,
of dat Sydney het verwekt heeft, of Gerald misschien?"
Want de drie mannen waren allemaal minnaars
van Kathleen, en ze wisten alle drie, dat ze zwanger was, maar geen van hen (misschien Kathleen
zelf ook niet) wist wie de vader was van het verwachte kind.
Een scherp contrast met Kathleen was Livia, die
•heelémaal geen minnaars had en in haar dagboek
vol toewijding haar naar liefde hongerende — ja —
uitgemergelde ziel, blootlegde. Ze was verliefd op
Walter, maar hij was bang voor haar en sloot altijd,

(26)

Ditmaal ging het bruine gevaar niet aan den
horizon voorbij, doch stapte rechtstreeks naar den
werkput, waar het moeras reeds schuil- ging onder
de pasgedolven aardkluiten. Zonder op of om te
zien beende de man over het nieuwverworven stukje
land. Nu en dan bleef hij staan om, naar het leek,
een nieuwen negerdans in te studeeren, waarbij zijn
zware klomplaarzen den heelen aardhoop in golvende beweging brachten.
Henk en Kors keken wantrouwend toe. Als vakbekwame veenwerkers stelden zij veel belang in de
gedragingen van hun onmiddellijken chef. Maar te
dikwijls hadden ze ervaren dat een goed afgeleverd
stuk werk nog niet altijd recht gaf op een evenredig
loon, maar dat het. meer of minder goede humeur
van den voorman een voornamen factor uitmaakte
bij het vaststellen der eindbedragen.
„We zallen d'r 't beste van hope," peinsde Kors.
„Astie nou vanmiddag maar geen ruzie krijgt met
z'n wijf, dan make we 'n goeie kans op 'n tien met
'n griffel! Daar gaat ie weer!"
—Henkie was wat minder geestdriftig. Hij stak de
spa in den grond, en maakte in stilte een berekening van de totale Jhoeveelheid welke dien dag
reeds verzet was. Volgens hem werd het tijd om
piano aan te gaan doen. Het putje was te kostbaar
om er zoo roekeloos mee om te springen. Nergens
in het geheéle moeras had hij het nog meegemaakt
zooals hier, waar de grond van boven naar beneden
gesmakt kon worden. Gewoonlijk werd het wel zoo
uitgekiend, dat het andersom moest gebeuren, en
als dat niet gelukte,^dan werd je in den kruiwagen
gezet om de vuiligheid van den eenen akker naar
den anderen te sleepen. Waar was het anders werkverschaffing voor? _ •
De anderen reageerden maar matig op de uiteenzettingen van Henkie en Korsié. Het waren nu eenmaal twee doorgewinterde kankerpitten bij' wie het
niet gauw goed te maken was.
„Late we nou maar flink doorpeeze!" stelde Klaas
voor. „Die praatjes van jullie koope we ook al geen
droog brood voor!"
„Net zoo min as voor die peezerij van jou!" meende Korsié nog te moeten opmerken. „Maar afijn, jij
ook je zin!"
.
.
De vier mannen werkten weer zwijgend door. Met
soepelen zwaai zwiepten ze de graszodeü en keurig

als hij in Kathleen's huls sliep, zijn deur af. Livia
voelde dat als een beleediging en schreef in haar
dagboek: „Een open deur is Gods zegen voor een
muur. Hij die zijn deur grendelt, verzaakt zijn
Meester. Lieve schat — en zijn bed is zoo breed!"
Na verscheidene acten, waarin Kathleen hoe
langer hoe geheimzinniger werd, en haar minnaars
al vlugger en vlugger schreven, werd het kind geboren, geheel onverwacht, in een bloemenwinkel.
„Temidden van rozen heb ik gebaard. Tusschen
'witte en roode rozen werd mijn kind geboren. De
geur der bloemen was de eerste geur, dien hij van
het leven opving." Zoo beschreef de triomfeerende
moeder, eenigen tijd later, haar" vuurproef. Maar
niet voordat zich een zeer dramatische scène had
afgespeeld, die bijna te pijnlijk was voor de conservatieve opinie Van het publiek. Het kind was zwart.
Sidney, Gerald en Walter waren alle drie absoluut
blank. Ze konden hun vlekkelooze afkomst aantoonen. En er kwam nog maar één mannelijke rol
in het stuk voor: Kathleen's negerchauffeur Ham.
Ham, de reusachtige. Nubiër, was de vader van
het kind.
Sidney, Gerald en Walter, wier gevoelens doodelijk gewond zijn, maken zich gereed om Ham te
lynchen, en Ham is klaarblijkelijk niet van plan
zich te verzetten. Maar voor dat hij zijn boordje
afdoet, zingt hij een paar coupletten van „Swing
low, sweet chariot" en door het gezang gewaarschuwd, snelt Kathleen hem te hulp.
Ze draagt een kimono, die Gerald plotseling (in.
zjjn dagboek) als een. symbool ziet. Ze heeft namelijk een wit en zwart geblokt patroon. En met Ham
aan haar voeten, vormeloos, onmenschelrjk, en veel
lijkend op een blok zwart basalt, verklaart
Kathleen: „Ik zing het lied van de rassenvermënging. Zwart moet met blank paren, de neger met
de noorderling, en de kracht van Afrika moet heet
door de noordelijke aderen stroomen. Zion'zal bij
de Lap liggen en de panden hunner liefde moeten
de aarde bevolken. In mijn hart zijn vele woningen,
en iedere natie is mij welkom. Eskimo, Teutoon en
Galliër, Slaaf, Polynesiër en Trinobant
"
(Wordt vervolgd.)

afgepaste veenbrokken zoo ver ze konden. Zelfs Bart
trachtte het hooge tempo bij te houden, wat hem
slechts ten deele gelukte. Zijn, door langdurige
ontberingen, verzwakt lichaam was niet bestand
tegen de vermoeienissen van dit soort werk, waarin
men opgegroeid moet zijn om ntet lang voor den
avond als een zielloos wrak ineen te zijgen.
, Doppie hield het vol. tot den avond. Toen was de
pit er uit. En niet bij hem alleen, doch ook bij de
anderen, die vloekend en huilend hun spaden in
het moeras slingerden, en God baden dat Hij den
zwijnenstal, dien men Aarde noemde, nog op dit
zelfde moment zou vernietigen dat er geen stofje
van overschoot.
Het-was ook te erg. Tegen den avond, .toen het'
moerasgedeelte tot een verschgeploegd stuk akkerland was omgewerkt, en Klaas, na zorgvuldige opme tingen, hoogte en afronding' in orde bevonden
had, was het bruine gevaar terug gekomen. Opnieuw
had hij enkele danspassen uitgevoerd op de brokkelige aardkluiten, en dan 'zijn vernietigend vonnis
geveld: „Overdoen!"
„Overdoen!" verzuchtte Bart, terwijl hij trachtte
het vel in zijn stukgewerkte handpalmen weer vast
te plakken zooals het gezeten had voor de>monstergroote blaren daarin langs den ruwen schopsteel te
pletter geknepen waren
„Overdoen!" Voor Klaas was het of er een leegte
viel in zijn denken. Of het gezegde van den voorman zoo maar iets was dat langs hem heen ging;
'n mislukt grapje, waar men beleefdheidshalve om
moest grijnzen. Maar diep in hem woelde de drift,
omdat hij begreep, dat deze bruin j as hem, en zijn
maats, maken en breken kon met zijn treiterend:
„Overdoen!"
•
Was het beulenwerk van een eindéloozen dag dan
voor niets geweest? Moesten ze de twee guldens die
hun rechtens toekwamen, prijsgeven, en weer van
voor af aan beginnen om een simpel steungeldje bij
elkaar te ploeteren?
„Asset daar bij bleef, hadde we niks te klage!"
meende Henk. ,,'n Klein fortuintje of we kunne 't
heele zaakie d'r weer netjes uit gaan vissche!"
„Zoowaar zal heel Vollenhove de zenewe krijge!"
onderbrak Kors. „Let maar es op hoe we dat voor
mekaar knoeie! Morge hebbe we 'n makkie!" beloofde hij. „Hou je nou maar aan Schele Korsié
vast, dan komt alles voor mekaar! Wat zeg jij d'r
van, Doppie?"
Doppie wist niet wat hij er van zeggen moest. Hij
wist, net zoo min als Klaas, hoe en waarom dit
werk overgedaan moest worden.
Kors en Henk wisten het wél. Voor hen had het
veenland niet zoo veel geheimen meer. In acht
weken tijd hadden ze geleerd dat „link^ tegen link"
het eenige middel was om niet reddeloos ten onder
te gaan in dit moeras der menschelijke samenleving.

(Wordt vervolgd}

Groningen .
Afzwemfeest in het Noorderbad te
Groningen. Aangifte van deelname en
alle verdere inlichtingen op de zwemuren en aan het Plaatselijk Kantoor van
het N.A.P., Turfsingel 76 te Groningen.
Amsterdam

heel modern Ingericht met l- en 2-persoonskamers en ligt in één van de mooiste boschrijke gedeelten van ons' land.
Aanmeldingen alleen en uitsluitend aan
de Provinciale Bureaux, PI. Kantoren en
aan het Centraal Bureau van „Vreugde
en Arbeid", Amstel 224—226 te A'dam.

Zondagochtendvoorstellingen
Amsterdam

Zondag 16 Met

Tivoli-theater. Aanvang 10,15 u. v.m.
Vertoond wordt de Ufa-film „De Melodie uit liet verleden" (Verklungene
Melodie). Toegang 18 Jaar. Tevens een
goed verzorgd bij programma.
Kaarten a 4O cent zijn verkrijgbaar
voor leden, als niet-leden van het N.A.P.
bij de N-A.F.-kantoren, Prins Hendrikkade 49—51, De Kempenaerstraat 51 en
Stadhouderskade 139 en het V. en AInlichtingenbureau aan het Leidscheplein, alsmede bij de N.A.P.-boden en
de Sociale Voormannen.
Amsterdam

Zondag 23 Mei

Tivoli-theate*. Aanvang 10.15 u. v.m.
Vertoond wordt de Ufa-film' „De bruigom In angst" (Der Plorentiner Hut^
met Heinz Rühmann. Toegang 18 jaar.
Tevens een goed verzosgd bijprogram.
Kaartverkoop zie boven.
Den Haag

Zondag 16 Mei

Asta-theater, Aanvang lO.lfi u. v.m.
Vertoond wordt de Tobis-film „Een leven lang" (Ein Leben lang) met Paula
. Wessely en Maria Andergast. Toegang
18 Jaar. Tevens een goed. verzorgd bijprogramma.
Kaarten a 4O cent zijn verkrijgbaar
bij het V. «n- A.-lnlichtingenbureau aan
den Hof weg. Tevens telefonisch te bestellen onder nummer 1106T7.
Den Haag

Zondag 23 Mei

Odeon-theater. Aanvang 10.16 u. v.ra.
Vertoond wordt de Ufa-fllm „Königswalzer" met Paul Hörblger, Willi Porst
en Carola Höhn. Toegang alle leeftijden.
Tevens een goed. verzorgd bij programma.
Kaartverkoop zie boven.

VACANTIE-GORD „BEEKBERGEN" TE
BEEKBERGEN
}
Wij vestigen er de aandacht op, dat
het tijdvak van 3 Juli tjn. 7 Augustus
voor bovengenoemd vacantie-oord geheel volgeboekt Is. Voor de maand Juni
zijn nog enkele kamers beschikbaar.
Spoedige aanmelding is echter gewenscht. De pensionprijzen bedragen
voor kinderen tot 2 Jaar 50 cent per
flag, kinderen tot 7 jaar ƒ 1.25 per dag,
kinderen tot 13 Jaar ƒ 1.75 per dag, volwaseenen en kinderen boven de 13 jaar
ƒ2.50 per dag. ^Qnlmum moet voor 2
dagen besproken worden. Men wordt
echter verzocht zooveel mogelijk per
week te reserveeren van Zaterdag tot
Zaterdag ter vereenvoudiging der interne
organisatie.
Het vacantie-oord. Beekbergen Is ge-

Babbeltje van
Oom Niek
Mijn beste neven en nichten.
Er zijn van die waargebeurde verhalen, die je pas na zekere tijd durft
vertellen. Zo iets zullen jullie óók wel
eens bij de hand hebben gehad. Het
was dit keer een klein doosje dure
aardbeien, dat ik in watten verpakt
In een winkel zag liggen, dat mij op
de gedachte bracht, jullie iets te vertellen, dat haast een jaar geleden is
gebeurd.
t
We zaten met elkaar aan tafel,
toen tante Cor aan Reg vroeg, waar
hij die middag toch had gezeten.
„Ronnie heeft haast de hele middag
alléén moeten spelen", zei ze.
„We zijn met Chrisje mee naar de
tuin geweest", vertelde Reg. „Er .waren aardbeien en worteltjes... móbrdaardbeien en moord-wortelt j es,"
„Wat voor aardbeien?" vroeg Oom
Niek, die z'n oren niet kon geloven.

Naar „Mooi IJmburg". Voor hen, die
hun vacantie willen doorbrengen in het
schoone Llmburgsche heuvelland, bestaat er gelegenheid om door bemiddeling van „Vreugde en Arbeid" logies te
bespreken In één der beste hotels te Valkenburg. De pensionprijs beftraagt ƒ4.75
per dag. Bediening Inbegrepen. Aangezien de deelname hiervoor zeer groot Is
en het aantal kamers beperkt is, is spoedige bespreking gewenscht.
Aanmeldingen bij de Afdeeling Reizen
en Vacantie van het Centraal Bureau
van „Vreugde en Arbeid", Amstel 224—
226 te Amsterdam-C.
SYMPHONIE-CONCERTEN

De bewoners van de provincies NoordHolland,. Zuid-Holland en Utrecht .worden in de gelegenheid gesteld de Symphonie-concerten, die de Nederlandsche
Omroep lederen Zondagmiddag in de
Studio te Hilversum geeft, bij te wonen.
Inlichtingen Provinciale en Plaatselijke
Kantoren van het N.A.F.
„BONTE MIDDAG" TE HILVERSUM

Op 15 Mei een Bonte Middag voor
Ouderen uit de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Deelname vanaf pl.m. 60 jaar.
Inlichtingen Provinciale Bureaux en
Plaatselijke Kantoren N.A.P.
Op 29 Mei worden de bewoners van
de Provincie Noord-Holland in de gelegenheid gesteld een „Bonte Zaterdagmiddag" van'den Nederlandschen^ Omroep bij te wonen. Prijs vanaf Amsterdam ƒ 126 per persoon, alles Inbegrepen. Inlichtingen bij het Provinciaal
Bureau, Prins Hendrikkade 49—51 te
Amsterdam en bij de' Plaatselijke Kantoren.
RECTIFICATIE

In het vorige nummer van „Arbeid"
waren wij helaas te voorbarig met het
vermelden, dat vanuit Rotterdam boo'ttochten naar de bloeiende Betuwe zou»
den worden georganiseerd. Door diverse
omstandigheden is het helaas onmogelijk gebleken, deze tochten doorgang t«
doen' vinden.

\ OPVOEDING
„V. en A."-Tenniscursussen
te Utrecht
De op 4 Mei 1.1. aangevangen tennlscursussen te Utrecht worden gehouden
óp de tennisbaan „De Leghom", gelegen
aan den Zwarteweg, vanaf 6 uur des
avonds. Aan genoemde cursussen kunnen nog enkele personen deelnemen.
Inschrijvingen en nadere Inlichtingen bij het Plaatselijk Kantoor, Vredenburg 10.

„Rooie aardbeien en witte", was
het antwoord", en kleine worteltjes
— zó groot maar!" Terwijl' hij dit zei,
stak Reg z'n pink op, om aan te tonen, dat de worteltjes heel erg klein
waren.
„Zei-ie moord-aardbeien?" fluisterde Oom Niek z'n grote dochter toe.
Die knikte.
„Hoe komt .de jongen aan zo'n
woord", zei ik en ik wilde al «en
ander onderwerp aansnijden — we
hebben samen aan tafel zo veel te
bespreken —. toen tante Cor mij een
wenk gaf.
„Hebben jullie die witje aardbeien
óók gegeten, Reg?" vroeg ze.
„Ja, witte en rooie."
„Wie waren er allemaal In die
tuin?"
„Ronnie was er niet."
„Nee, Ronnie was hier — dat weet
ik wel", zei tante Cor weer.
„Maar waren er nog andere kindertjes?"
„Een heleboel", verzekerde' Reg en
behalve Chrisje noemde hij nog een
serie peuters - van zo om en de by
vijf jaar op.

Verder maken wij U er op attent, dat
op Zondag 16 Mei a.s. afzwemfeesten
zullen worden gehouden in het Sportfondsenbad-West, des middags om 2 uur
en op Zondag 23 Mei in het Sportfond•enbad-Oost te Amsterdam.

Zwemmen
Leeuwarden

Overdekte Zweminrlchting

Vanaf 21 April 1943 lederen Woensdagavond van 6.30 tot 9.30 uur. Toegangsprijzen .ƒ0.10 voor kinderen t.m.
13 jaar en ƒ0.115 voor volwassenen.

Oproep
Degenen, die belangstellen In
en vooral ook zij, die leiding
kunnen geven aan de volkszang
en bereid zijn hiervoor evt. een
cursus te volgen, worden verzocht, zöo'spoedig mogelijk hun
naam en adres op te "geven aan
het Centraal Bureau van de Gemeenschap „Vreugde en Arbeid",
Amstel 224 te Amsterdam-C.
van een pasfoto en betaling van het
verschuldigd bedrag, het abonnement
kan afhalen. De abonnementen kunnen
nu reeds worden afgehaald, zoodat men
direct na openstelling van het natuurbad hiervan gebruik kan maken

Tennissen
In Utrecht zullen dezen zomer eenige
tenniscursussen worden georganiseerd
voor beginners en geoefenden. De cursussen zullen loopen van l April tot l
October. Beginners kunnen gebruik maken van de door Vreugde en Arbeid beschikbaar gestelde rackets, terwijl zoowel geoefenden als beginners lederen
oefentijd les zullen krijgen van een gediplomeerd leeraar. Inschrijvingen bij
de N.A.P.-kantoren Maliebaan .14 en
Vredenburg 10.
Verder zullen nog tenniseursussen
plaats vinden in Rotterdam en Amsterdam, waarvan het cursusgeld evenals in
Utrecht ƒ 15.— voor beginners en ƒ 13.50
voor gevorderden bedraagt, terwijl bo•vendien in Amsterdam de gelegenheid
bestaat op Zaterdag en Zondag des middags te tennissen, waarvan het cursusgeld resp. bedraagt ƒ 2O.— en ƒ 22.—.
Inschrijvingen bij de N-A-F.-kantoren
Heemraadssingel 163 te Rotterdam en
Prins Hendrikkade 49—51 te Amsterdam,

Athletielc
Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
Binnen enkele weken zullen te Amsterdam, Rotterdam en Utrecht athle. tiek-cursussen worden georganiseerd.
Aanmeldingen voor bovengenoemde cursussen bij de Prov. Bureaux: Prins
Hendrikkade 49 te Amsterdam, Heemraadssingel 163 te Rotterdam en Maliebaan 14 te Utrecht.
Zeeland.
Op Hemelvaartsdag zal te Goes een
wandelmarsch worden gehouden. Afstand
26 k.m.
Inlichtingen en aanmeldingen bij het
Provinciaal Bureau, Dam 13 te Middelburg.

Natuurbad
„De Biltsche duinen"

. '

Evenals het vorig jaar worden -ook dit
seizoen de leden V«L het N.A.P. in de
provincie Utrecht in de gelegenheid gesteld, tegen sterk verminderde prijzen
een jaarabonnement op het fraai gelegen natuurbad „De Biltsohe Duinen"
te verkrijgen. Op den gewonen abonnemftntsprijs wordt voor leden van het
N.A.P. een korting gegeven van 50%.
De prijzen zijn voor volwassenen ƒ 3.50,
kinderen van 10 tot en met 16 jaar
ƒ 3.— en kinderen van 2 t.m. 9 Jaar
ƒ2.50 per seizoen. Het zal geen twijfel
behoeven, dat -door deze belangrijke korting zeer velen In de gelegenheid worden gesteld, den komenden zomer van
de genoegens, die dit natmWbad biedt,
te genieten. .
Teneinde In het bezit te komen van
een goedkoop abonnement, dient men
zich te wenden tot het Provinciaal Bureau, Maliebaan 14 te Utrecht, of het
Plaatselijk Kantoor, Vredenburg 10"te
Utrecht, alwaar men tegen Inlevering

„En was de vader of de moeder van
Chrisje er óók bij?" vroeg tante Cor.
Nu begreep oom Niek pas, waar
tante heen -wilde.. Lieve deugd — dat
werd een drama. Ook de oudere
zoons en dochters begrepen, wat hun
moeder bedoelde en tot grote verwondering van Reg barstte het hele gezelschap in lachen uit, toen de jongen doodleuk verzekerde, dat onze
buurman, noch onze buurvrouw aanwezig was geweest, toen de kleine
rovers in hun volkstuin aan het
aardbeien- en worteltjes-eten waren
geweest.
„Die hebben de hele tuin geplunderd... wat zal buurman opkijken, als
hij vanavond aardbeien wil gaan
plukken. Witte en rooie .aardbeien...
net of het jadijsjes zijn", schaterde
een van mijn zoons.
Ik wil eerlijk zeggen, dat het mij
eerst ook even moeite kostte, ernstig
te blijven. Maar toen me dat was gelukt, heb ik de groten toch aan het
verstand gebracht, dat dit optreden
van de kleine schavuiten helemaal
niet in de haak was. De buurman
had met moeite een stel aardbeien

Avondscholen en Cursussen
De Avondscholen zijn met de gehou.'den examens beëindigd. Niet alle cursisten zijn echter geëxamineerd. De oorzaak hiervan is de vervroeging van den
spertijd in geheel Nederland. Op raad
van den desbetreffenden leeraar zullen
nu evengoed de diploma's worden uitgereikt aan diegenen, die wat vorderingen betreft, daarvoor in aanmerking komen. De verschillende diploma's zullen
zoo spoedig mogelijk verzonden worden.
Onze hartelijke dank gaat uit naar de
cursisten, die gedurende zoo vele maanden trouw op onze Avondscholen gekomen zijn. Wij hopen hen met den aanvang van de nieuwe cursussen In. September terug te zien.

Bedrijfsbibliotheken
Wij kunnen diegenen, die belangstelling hebben voor de a.g. Bedrijfsbibliotheken mededeelen, dat drie nieuwe lijsten in omloop gebracht zijn. De samenstelling is gelijk gebleven aan de oude
blibliotheken, n.l.: 80% ontspanningsléctuur, 10% voorlichtingswerken, 10%
algemeene boeken.
De verschillende rubrieken: Oorspronkelijke Ned. Romans, Vertaalde werken,
Natuurhistorische werken, Geschiedkundige romans, Romans over het boerenleven, Politieke boeken, Humoristische
romans enz. konden eveneens gehandhaafd worden

Huisvlijtactie
Door de tijdsomstandigheden moest
de Huisvlijt-tentoonstelling- In de Provincie Groningen worden uitgesteld.
Nadere berichten hierover volgen in de
pers zoowel als in Arbeid.
De actie echter vindt vanzelfsprekend
doorgang. Wij verwachten dan ook, dat
de inzendingen, zoodra die weer in ontvangst genomen worden, de verwachtingen verre zullen overtreffen. Wij raden
lederen Hulsvlijt-beoefenaar aan, -aan
het werk te gaan!!

.•

Excursies
ónder leiding van deskundige kameraden zullen in den zomer eenige excursies gehouden worden. Zij, die zich wenschen op te geven als excursie-leider,
kunnen dit doen bij het Centraal Bureau van „Vreugde en Arbeid", Amstel
224—226, Amsterdam-C. Gaarne ontvangen wij bij de .bereidverklaringen ook
plannen voor excursies en rondleidingen,
alsmede opgave van speclaal-beheerschte
projecten.

gekweekt — hij deed z'n uiterste
best, zoveel mogelijk profijt van z'n
lapje grond te hebben en daar kwam
zo'n stel kwajongens, die in één keer
het resultaat van z'n werk te niet
deden...
„Reg kan het niet helpen — die is
meegenomen, door den zoon des huizes", pleitte een van z'n grote broers.
En hij liet er op volgen: „Ga je nog
eens naar die tuin, Reg?"
Reg keek z'n vader tersluiks aan.
Hij schudde het .hoofd. „Neen", zei hij
— „er zijn geen aardbeien meer en
ook geen worteltjes."
Na dat antwoord heb ik verder
maar de moeite gespaard, hem aan
het verstand te prajen, waarom hij
anderer arbeid moest ontzien en we
hebben hem alleen maar gezegd, dat
hij in geen geval meer met Chrisje
mee mocht naar die tuin, als zijn
vader of zijn moeder er niet bij was.'
Chrisje schijnt er minder gemakkelijk te zijn afgekomen.
We zagen hem in geen drie dagen
op straat en toen tante Cor aan Reg
vroeg waar Chrisje toch was, kreeg zij

ten antwoord: „Chrisje heeft 'straf- aan: Daniël de Gelder, J., 11 J.;
werk — hij mag niet op straat en Spaansevaartstraat" 70, Haarlem N.;
Beppie van Klaveren, m., 11 j., Koniet meer naar de tuin ook."
Uit welk antwoord wij begrepen, dat ninginnestraat 86. Den Haag; Johan
buurman na het bezoek van de lieve Broerse, j., 8 j., Celebesstraat 1061,
jeugd zélf een poging had geda'an, Amsterdam O.; Pleun van der Velden,
aardbeien te plukken en... dat het j.. 14 j., Oudenijk Goudswaard;, Wil
Leising, j., 10 j.. Nieuwe Kruisstraat
bij een poging, was gebleven.
Ik wil hopen, dat de buurman later 11 rood, Haarlem,
meer succes heeft gehad — dat de
De extra hoofdprijs
schade nogal is meegevallen en dat hij -verwierf Arie Huizer, j., 8 J., Wolph.
op z'n minst zoveel aardbeien heeft
gekregen als oom Niek inzendingen — bocht 66 B, Rotterdam.
en goede inzendingen — op de prijsONS NIEUWE PRIJSRAADSEL
vraag van den bakker voor de oven.
M*n babbeltje is wat lang geworden bestaat uit twee delen, die je óók afen daarom geef ik nu dadelijk de zonderlijk m oogt inzenden. Zet je
tussen de eerste uitkomst .en het
prijswinnaars op:
tweede
antwoord het woordje „van"
De hoofdprijs
den heb je als geheel de aanhef van
was voor Yoianda Putter, m., 13 j., een rubriek in „Arbeid".
John Franklinstraat 611, AmsterE e r s t e deel: Invullen en de
dam.
eerste letters van boven naar beneden
T r o o s t p r i j z e n zijn toegekend leaen:

1. Wat je met warm weer doet.
2. Stroomt bloed door.
3. Slaap je in.
4. Uitroep.
5. Klinker.
6. Deel van tafel of bureau.
7. Soort van kuip.
8. Jongensnaam.
9. Andere naam voor ooievaar.
T w e e d e d e e l : In onderstaand
zinnetje zijn vijf letters te veel gezet.
Haal ze er uit en zet ze in de goede
volgorde, zoodat je een goede bekende
krijgt.
„Jan ginge op reis mmet zijnn
vriend maar kkeerde spoeedig terug
op* verzoeek van ziijn ouders."
Doet allen je best en stuur je oplossing zo spoedig mogelijk, in elk geval vóór 28 Mei aan:
Oom Niek,
Postbus 5000,
Amsterdam Zuid.
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9 textielkaarten
verbrand!
Pietje wilde er^
de kachel
mee stoken.

Een goed verzekeringsman vergeet nooit Jat
tij geld en dus belangen van zijn medemenscKen fcelieert. Als er dus één enkel ding is
waarbij zijn groote verantwoordelijkheid tot
uitdrukking komt", dan is -Let wel bij de zorg
voor de aan Iiem toevertrouwde gelden. Hij
moet vooruitzien naar Je jaren waarin de
gelden met vrucht en rcntcKnaar d« werkelijke eigenaars, de verzekerden» terug moeten
keeren. Dit besef belieerschte te allen tijde
doen en laten van „De Centrale" Arbeiders
, Levensverzekering Maatschappij.

Als een hooiberg verbrandt doordat
kinderen met lucifers spelen, komt
er in de krant: „Verzekering dekt
de schade"". - Als kinderen distributiebescheiden in de kachel stoppen,
wordt de schade niet vergoed, 't Is
een ramp voor het geheele gezin.
Zorg dat Uw bescheiden voor de
kinderen onbereikbaar zijn.

Bonverlies door slordigheid
is strafbaar!

»DEI • ENTRALE«
e^^^
VERZEKERT
WERKEND NEDERLAND
DE CENTRALE ARBEIDERS-LEVENSVERZEKERING, RIJNSTRAAT 28, DEN HAAG

Publiciteit van het Departement van Handel,
Nijverheid en Scheepvaart ten behoeve van het C.D.K.

VOOR EN NA DEN OORLOG:
LEKO. voor doelmatige elec
trische apparaten.

LEKO
kunnen Uw dag vergallen
en U beletten te werken.
Dat is nu (och onnoodigl
Ni zijn er "AKKERTJeS".
die U d? r e e » van zoo'n
barstende hoofdpijn of ver*
velende migraine afhelpen!
"AKKERTJES" hebbeo een
pijnstillende werking waar*
op U volkomen kunl vertrouwen en zullen Uw gestel absoluut niet schaden.
Heb ze dus steeds in huil l

NeemnAKKERTJE
De Nederlandsche Pijnstiller
10

DUITSCH oi ENGELSCH
leeren in 8 maanden . . . . ' .

fl. 2,05 p. mnd.

Nieuwste schriftelijke methode, bevoegde M.Q.-Ieeraren.

Middenstandsdiploma (alg. ontwikkeling)
Ned. Taal en Conesp. li, 1.50 p. mnd.
Boekhouden . . . (I. 1.— p. mnd., met correctie.
D A U
NEDERLANDSCH TALEX INSTITUUT - R'DAM
IJ t J Jl
(Het Instituut met SOOO
" ^^ ™ .' (als brief zenden). Graas les

belpen U bij

rheumatiek, ischias, pijnen en
scheuten in ledematen en gewrichten, bij spit, griep, verkoudheid
en zenuw» of hoofdpijnen.
Lee op de naam „Ovaalcjet" en pnj»
op de verpakking'
2O tabletten slechts 60 ets.
Ia illApotheken en drogisterijen verkrijgbaar. Laat ons ook Uw ervaringen weten)
Sanita-Agentschap - Nassaukade 373, Amsterdam

(Noi Arb. .)

VROUWEN
OFFERS GEVRAAGD

Wij kunnen ons voorstellen, dat er
Trouwen zullen zijn, die, dezen aanhef:
„offers gevraagd", lezende, zullen zeggen
te het nog niet genoeg?... zal er nog méér '
van ons worden gevergd? Mijn man zag
zich genoodzaakt, in het buitenland werk
te aanvaarden, dat hij hier niet kon
krijgen... Het is waar — we kunnen er
nu komen — ik en mijn kinderen, wij
zullen niet omkomen van honger en
gebrek — we hebben het zelfs beter, we
kunnen financieel méér doen dan in den
tijd dat vader nog thuis was. maar... het
is toch je ware niet.
Er zijn vrouwen, die morren en murmeveeren tegen het lot, dat haar is opgelegd en die zich afvragen, of dit of
dat nu niet anders kon. Zij zijn het. die
het geloof in de toekomst missen en die
eigenlijk beklagenswaardige wezens zijn
«Jaar er niemand is, die een ander het
geloof kan schenken. Het geloof in een
betere toekomst moet in ons leven, wil
er de kracht van uitgaan, die wij, juist
In dezen tijd zoo zeer noodig hebben.
O,' het is gemakkelijk genoeg, geloof in
de toekomst te hebben, als alles als op
rolletjes, gaat. Als vader flink verdient,
als moeder zuinig is en spaarzaam, als
de kinderen op school of in fabriek,
•werkplaats of atelier goed hun best doen
— als er in het gezin een zekere welvaart heerscht en bovenal, als allen, die
ons lief en dierbaar zijn, zich in een
goede gezondheid mogen verheugen. Ja,
dan is het" gemakkelijk, vertrouwen in dé
toekomst te stellen en ^dan willen wij
graag geloof in die goede toekomst hebben ook
Maar het wordt al heel wat moeilijker,
•Is het met de inkomsten minder vlot
gaat. Als vader in dien „goeden ouden tijd"
— dien wij in menig opzicht al lang weer
schijnen te zijn vergeten! — zonder
werk kwam — als ook-de oudste zoon in
k sijn fabriek of de dochter van het atelier
gedaan kreeg omdat er van hun diensten
geen gebruik meer kon worden gemaakt'...
»ls het met het geld ging nijpen, zoodat
we niet wisten, hoe we van den een en
dag in den andere zouden leven. Dan
•cheen het een hoon, vertrouwen te stellen in een toekomst, welke zwart als de
nacht schijnt.
En wie durft een moeder, die bij het
siekbed van een kind in doodsangst verkeert, dat het verkeerd zal afloopen, toevoegen: geloof maar in de toekomst —
hei zal wel weer beter gaan?
In zoo'n geval zal de vrouw zich alle
mogelijke moeite geven en geen offer is
haar d&n te groot, om den kleine het
lijden te verlichten. Zij zal dagen en
nachten over haar kind- waken en het
bovenmenschelijke doen om de zieke te
doen herstellen. Zij zal de gezonde leden
van het gezin verwaarloozen voor die
eenë, die op dat tijdstip ai Kaar zorgen
en' al haar denken vraagt en eerst als
alle gevaar is geweken, zal zij het zieke
fcind weer bij de gezonde voegen.
'
Wij, vrouwen, zijn gewend, dat er offers
»an ons worden gevraagd en dat er van
«ns wordt verwacht, dat wij die met blijnioedigheid brengen.
Zij zijn de moedigen, die met een blij
gezicht doen,| Wat van haar wordt verwacht.
Er zijn duizenden van ons, die thans
foor de kinderen een vader en een
Bloeder tegelijk moeten zijn. Er zijn tal
van vrouwen, wien dit heel zwaar valt en
uit zijn vooral degenen, die gewend
waren, in alles op haar man te steunen.
Voor dezulken lijken de gevraagde offers
wel heel groot.
Zij zullen zich den eersten tijd gevoefen als een schip zonder roer — zij zul-

len niet weten, hoe zij in de plaats van
den man zullen moeten treden om alles
te doen, wat vroeger als iets dat van zelf
sprak, aan hem werd overgelaten en waar.
zij zich nimmer mee behoefden te bemoeien. Gelukkig zijn er méér vrouwen,
die zich krachtig door de moeilijkheden
van dezen tijd heen slaan. Zij zijn zoo
gelukkig, vertrouwen te hebben in de
toekomst — vertrouwen én het blijde
geloof, dat wij dit alles moeten door- en
meemaken om een nieuwe en een betere
maatschappij te verkrijgen. Het is in dit
geloof, dat zij voortgaan — werkend en
doende, wat haai/hand vindt om te doen:
krachtig steunend de zwakkere zusters,
die zij met raad en daad ter zijde staan.
Ook zij weten, dat er offers worden gevraagd: van haar man, maar ook van
haar zelf. En als zij dan troostvol opmerken, dat wij den langsten moeilijken
tijd achter den rug heben. dan laten ze
er blijmoedig op volgen: „Het kan zijn,
dat er nog een korte, misschien nog
zwaardere tijd op volgt, maar hoe het zij:
wij zijn "bereid!
In dezen tijd worden veel en zware
offers gevraagd — ook van de arbeidersvrouwen.
Slechts zij, die vertrouwen en geloof in
een betere toekomst hebben, zullen in
staat zijn, deze offers blijmoedig te
brengen en anderen daarbij tot steun en
troost te zijn.

DE ONHANDIGE HUISVROUW
Hermann Löns — De Weerwolf

/Ion de schoonmaak

„Een boerenkroniek" vermeldt de ondertitel van „De Weerwolf" van Hermann
Onze vraag is weer: Wat doet deze
liöns, waarvan wij thans een vertaling, vrouw verkeerd,.
uitgegeven door de uitgeverij „Westland"
Inzendingen aan de Redactie
te Amsterdam, op tafel hebben liggen.
Plaatsnamen in dit boek roepen de Arbeid, P. C. Hooftstraat 180, Amherinnering wakker aan de onvergetelijke sterdam-Zuid, vóór 16 Aprir> Op
schoonheid van de Lünenburgerheide, met
envelop of briefkaart vermelde men:
zijn berken, zijn dennen en monumentale
Onhandige hulsvrouw.
jeneverbesstruiken, of „wacholders".
De slapende, juffrouw bij spelende
Bij het lezen van „De Weerwolf" rijst
het beeld van deze hei op, nieuw uit de
radio en brandende lampen heeft...
half verloren gegane herinnering. Doch
waar de heuvels en dalen buiten de,
spaarzame wandelaars, op de voettochten
""onzer herinnering slechts gestoffeerd hand, die niet aarzelt het geweer te
waren- met een enkele kudde schapen, richten op de huurlingen die have en goed
bedreigen, bestiert liever • den ploeg; en
leidt Hermann Löns ons een nieuwe en
•de blik, die gramstorig blijft rusten op
ongekende wereld binnen.
Hij bevolkt' de heide met de zwervende den tot den strop veroordeelden kinderhuurlingentroepen, die gedurende den ea vrouwenmoordenaar, kent geen schoo30-jarigen oorlog de Lünenburgerheide* en nft- gezicht dan het eigen gezin en de
de omliggende gebieden onveilig maakten, oogst te velde.
Niettemin, waar het moet, is de
en tegenover hen stelt .hij den NederSaksische boer paraat en verdedigt hij de
saksischen boer, die zijn bestaan, zijn
erf, zijn bloed door deze zwervende hor- zijnen — zich verwerend als een wolf
Het beeld dat Hermann Löns in De
den bedreigt ziet.
Hermann Löns, kenner van de Lünen- Weerwolf geeft, gaat, ondanks de histoburger-heide en haar historie als geen, rische begrenzing, ver uit boven de verbeelding van een episode, want het geeft
geeft den verbeten en verbitterden strijd
- 'oog om oog en tand om tand — in den Germaanschen boer zooals, hij was,
alle felheid, met-alle wraakzucht en rauw- zooals hij is, en immer wezen zal: vredig
van aard/ trouw aan eigen bloed en aan
heid, maar ook met alle kloekheid en
eigen grond, doch verbeten in den strijd,
taaien wil die de boeren bezielde om zich
onverschillig of dit een strijd is tegen de
op hun deel der aarde tegenover geweld
elementen of tegen den mensch. •
en moordlust te handhaven.
Het is te betre; iren, dat het eigen
Ontembaar en onbedwingbaar is de
karakter van „Der Wehrwolf" jn de ver„levenskracht die uit dit boerenvolk
spreektt onverwoestbaar hun geloof in de taling niet ten volle gehandhaafd is gebleven. Niettemin belangwekkend voor
toekomst, wanneer zij steeds opnieuw op
hem, .die niet in de gelegenheid is van
de puinhopen der in asch gelegde hoeven
het oorspronkelijke werk ten volle te gehet leven 'beginnen.
nieten.
Zij zijn hard, deze boeren, zooals Löns
D. IETSWAART.
ze schildert. Maar niet verhard, want de

heel wat pennen In beweging gebracht.
De prijs van vijf gulden zal worden
gezonden aan M. Schouwenaar, Jozefstraat N. 14, Rotterdam.
É*en postwissel van ƒ 1.— wordt gezonden aan de dames W. te Brake—
Heek, Helle Schoorstraat 72, Tïlburg;
Llena Doek, Langedijk 110, Assen;
Irene Lumenta, Elsstraat 4, Den
Haag.
Bij de Inzendingen waren ook ditmaal vele gedichten.
Een extra prijsje van ƒ 1.— zal
worden gezonden aan mej. N. A.
Bakker, Hotel „Oranje Nassau",
Stationsplein, Arnhem, die haar inzending keurig verzorgde en daarbij
het hier volgende gedicht inzond:
Mevrouwtje, mevrouwtje, wat zult u
[straks* doen,
Als u niet uitkomt met uw rantsoen!
U zit hier te slapen met radio aan.
Waarom die lamp niet even üitge- ,
Ldaan?
Kan u dan niet wat zuiniger zijn?
Uw electriciteitsrantsoen is toch al
[zoo klein.
Doe uit die radio, als u dut,
Doe uit die lamp, zij heeft geen nut.
Kabouter Goederaad waarschuwt
l
[weer,
Dus zorg er voor, 't gebeurt niet meer.
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LENTE!
Na vele, lange, moegedachte nachten,
na dagen dat het lot geen toekomst
[bood,
na vrezend, hopend, maar geduldig
[.wachten
ontsluit de goede aard' haar vruchtbre
[schoot
en baart opnieuw in vreugd weer 't
[ jonge leven,
dat aar&lend eerst de moederschoot
[ontglijdt,,
daarna, door levensdrang zich houdt
[geheven
naar 't milde zonnelicht en naar de
[tijd
die veel belooft en vol is van geluiden
en ook van bloemenkleur en bloemen[pracht,
van groene blaadjes en van geur'ge
[kruiden,
van weer nieuwe moed, van levens[drift en kracht.
De aarde bloeide open, doet ons
[schenken
weer levensblijheid en weer levenswil,
maar als ik tracht mij 't wonder te
[doordenken
dan sta 'k ontroerd en zwijg eerbiedig
[stü.
JAN PIN.

SPREEKWOORDEN
EN GEZEGDEN
„HIJ HEEFT EEN SLAG VAN DEN
MOLEN BEET".

Wanneer men te kennen wil geven,
dat iemand, zonder nu bepaald yan
zijn verstand te zijn beroofd, toch
door zijn zonderling gedrag, den indruk wekt, niet geheel en al over normale geestesgaven te beschikken,
pleegt men te zeggen, dat de betrokkene een slag van den molen beet
heeft. Waarom nu juist de molen er
aan te pas moest komen, heeft geen
enkele taalgeleerde kunnen ophelderen. Wel wordt de molen algemeen als
het beeld der dwaasheid beschouwd.
Wij vinden dit ook nog terug in de
sociëteit „Momus" te Maastricht (bekend o.a, van de carnavalsfeesten),
welke een draaienden molen in haar
wapen voert.
Potgieter legt zijn Machteld, het
weeuwtje uit het.Hof van Holland (in
zijn „Proza") de woorden 4° den
mond: „De meid loopt met molentjes",
hetgeen dus ook zeggen wil, dat er iets
aan het verstand hapert.
Sommigen meenen, dat het woord
„slag" in de hier behandelde zegs-

wijze, niet de beteekenls zou hebben
van klap of Jiouw, maar meer die van,
gelijkenis. De uitdrukking zou dan,
volgens hen, beteekenen, iets van een
molen weg hebben, dus eenigszins op
een molen gelijken.
Zoo zou ook Staring gedacht hebben, als hij van Marco (die blijkens
vers 10-16 een duizeling in de hersenen kreeg van eigenwaan) zegt:
„Gelijk he« rad draait om den as,
Zoo draaijen rustloos zijn gedachten
Om 't centrum van zijn dierbaar ik..."

So/£St

in den.
Meinacht

Hoeveel Nederlanders zouden er
zijn, die nog nimmer een nachtegaal
hebben hooren zingen? Laat ons hopen, dat het er weinig zijn, maar onze
Hieruit valt dus de gevolgtrekking ervaring is, dat vooral in de steden
te maken, dat, wie een slag of tik van verreweg de meeste menschen dezen
den molen beet had, ging peinzen, zanier alleen van naam kennen. En
denken of malen over één enkel punt, dan weten zij er nog alleen verkeerde
waaromheen als een spil, dan al.zijn dingen van. Bijvoorbeeld dat de nachgedachten als molensteenen óf molen- tegaal zoo"n mooie stem kreeg, omdat
raderen ronddraaien. Ook de uitdruk- hij met zijn veerenpak zoo slecht beking: „Hij loopt weer te malen", zou deeld is. Wel, dat is heelemaal' niet
hierdoor verklaard worden.
waar, integendeel, een nachtegaal is
In sommige streken van ons land heelemaal niet leelijk, het is een wat
wordt nog gezegd van iemand, die niet mooie vogel, alleen zijn zijn kleuren
heelemaal goed bij 't hooïd is: „De gedempt, niet fel,, niet duidelijk. De
molen is door de vang". Dit wil dan rug , is prachtig kastanjebruin, een
zeggen, dat de betrokken persoon, diepe kleur, die heel mooi afsteekt
wat denkvermogen betreft, niet nor- tegen de wat rossige staart en de
maal meer is, evenals een molen, lichtgrijze onderzijde. Eenvoudig, maar
welke door de vang is geraakt, niet sierlijk, zoo ziet een nachtegaal er uit.
behoorlijk kan functionneeren.
l Maar zijn zang, die overtreft alles, dia
overtreft zeker den mannetjeskanarie
op slag. En het mooie is, dat je heelemaal niet zoover behoeft te loopen
om een nachtegaal te hooren! Laten
we voor de drie groote steden een
paar plaatsen noemen, waar de nachtegalen ieder jaar gehoord kunnen
worden. Amsterdam:
begraafplaats
Zorgvlied, Zuidelijke Wandelweg, Oos(XI)
s
térpark, Vondelpark, het Bosch. Den
Oplossing Hersenarbeid IX
Haag: Zuiderpark, Meyendel, Kijkduinscheweg. Meer en Bosch. RotterAdvertentie-raadsel: Die l u i s t e r t
dam: Kralingschehout, het Park.
a a n den w a n d , h o o r t v a a k zijn
e i g e n s c' h and.
Daaruit blijkt wel, dat de nachtegaal
Rebus: b o v e n l o o p (n = en) beneheelemaal niet benauwd is voor men-,
denloop e e n ë r rivier.
schelijke nabijheid. Hoe zou hij ook?
Sinds de vroegste tijden hebben er
Omze traadsel:
dichterlijke menschen naar .zijn lied
vaarwel
radium
geluisterd, reeds in de eerste liederen,
eindelijk
die in onze taal bewaard zijn geble'
urgent
ven, wordt gesproken over den nachglazuur
tegalenzang. Zulke vogels wennen dan
departement
wel
aan belangstelling...
editie
Einde April komen de nachtegaleneendracht
notie
mannetjes goed op dreef en omstreeks
astnma
'
half Mei is hun^zang op zijn schoonst.
/remedie
Een sprookje is het, dat het lied van
broche
deze vogels alleen maar midden in
expositie
den nacht te hooren is. Integendeel,
inkeer
omstreeks half Mei is dat lied het
diva,
schoonst tegen den morgen, om' een
Deze week een kruiswoordraadsel. Voor
uur of vijf, en in de schemering. Maar
goede oplossingen, welke voor l Juni a.s.
ook overdag zingen de nachtegalen,
onder vermelding van „Hersenarbeid XI"
vanaf half April tot officieel Sint
aan de redactie van „Arbeid", P. C. Hoof tJansdag, den langsten dag van het
straat 180, Amsterdam-Z,
ingezonden
jaar. Maar in de practijk gaan deze
moeten worden, stellen wij drie geldprijkleine zangers wel een weekje over
zen van ƒ 10.—, ƒ 5.— en ƒ 2.50 beschikbaar.
dien datum heen.
Van links baar
beider
rechts:
50. vrucht
De virtuositeit van het nachtegalen1. Nederland
52. noot
74. vogel
82. - traag
Van boven naar
36. voorschrift
lied overtreft alles wat onze vader3. bekend woord
75. vogel
53^ godin
beneden:
85. Chin. maat
37. min
landsche vogels presteeren. Een uit76. emmer
v. onze lezers
55. plaats
in
86. bijna
lood1. pi. in Drente
38. onbepld. voorvoerig overzicht van dezen zang kun79. bouwmateriaal nen wij hier niet geven, daarvoor zijn
13. weekblad
Duitschland
recht
2. glazuur
naamwoord
80.boom
15. voorzetsel
57. mand
87. godsdienst
3. vaartuig
38. het Romeinvele kolommen noödig. Voldoende zH,
58. rivier i. Siberië . 89. dierenhuid
83. waterstand
16. edelvrouw
4. vogel
sche rijk
dat een nachtegaal hooger kan zingen
84.
steeg
17. strijdperk
60. 'muziekteeken
9,1. hoofddeksel
5. bijvoorbeeld'
40. deel v. e. voet
dan een sijsje en lager dan de diepste,
86. heilige
18. jonge stier
61. grootste - ge92. opgeruimd
6. voedsel
42. soort onderlokkendste tonen van een merel. Maar
88. scheepsvlag
19. vlug
meene deeler
94. klip
wijs
7. rijrivier v. d.
21. vogel
90. hals
63. brandbaar
uren achtereen zingen zoaals de leeu96. noot
44. wind-as
Donau
• 9i. bosch-god
22. Bomeinsche
koord97. voegwoord
8. plaaggeest
45. dwarsbalk
werik, dat kan een nachtegaal niet.
92.. erg.
keizer
64. olifantberijder
98; kleverige stof
9. halfhemdje
47. vogel
Hij houdt zijn lied gemakkelijk een^
93. plaats in Zuid24. soort stof
65. stad in Fin and
99. hardop
49. reptiel
10. noot
halven nacht vol, maar dan zitten er"
Holland
25: vogel.
66. meermin
101. deel v. d. arm
51. zelfkant van
11. gewicht
voortdurend korte rustpozen in, die
95. voertuig.
27. zeil
67. plant met dik- 103. voedsel
12. achter
weefsels '
de oneindige variatie van lage en
96. verdriet
30. heden
ken stam
105. kleur
52. rivier i. Afrika
13. herbergier
hooge, vlugge en snelle ttraden afwis98. drank
31. vreemde munt
68. scheepsmaat
106. pi. in Drente
54. slecht
14. schip
100. deel van Su- selt.
32. godsdienst
69. plaats in Gel108. hoofddeksel
56. werk
18. familielid
matra
33. gedicht
derland
57. extra-dividend
109. water in Utr.
20. watermerk
Het is een sensatie, dat nachte102. materie
35. keukengerei
70. muziekstuk
59. behoeftig
110. soprt stof
23. .getijde
galenlied, een wonder van schoon104.
titel
37. militair
72. gelofte
60. sehaakterm
111. vogel
24. deel van een
heid, dat onverbrekelijk behoort bij de
105. vod
38. manslag
74. geneesmiddel
62. aanwijzend
113. modder
gieter
107. bittere afgunst, zwoele geuren van een Meiavond, WJ
41. humor
77. vacht
voornaamw.
114. noot 26. groot mensen
de klare, heldere pracht van een voor110. persoonl. vooi>
• 43. rekening
78. maanstand
67. lichaamsdeel
115. geneesheer
28. voorzetsel
jaarsmorgen. Men moet zich dé genaamwoord.
44. gereedschap
79. houten hamer
63. moed
29. specerij
116. denksport
112. deel. v. e. mast legenheid, om dezen schoonen zanger
46. pers. • voornw.
81. plaats in Gel71. heilig dier
117. deel v. ambts31. heilig boek
48. machine-arderland
gewaad
34. hetzelfde
73. pi. in Drente
te hooren, niet laten ontglippen.
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