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RECHTVAARDIG LOON
Het loonprobleem staat
meer dan ooit in het centrum
van de belangstelling. Laten
we eens wat dieper op dit
zoo uiterst gewichtige vraagstuk ingaan. Wij stellen als
bepalend richtsnoer voor de
loonvorming en de loonpolitiek voorop: loon naar prestatie.
De aanleg der volksgenooten is verschillend; erf eigenschappen zijn hier bepalend.
Evenmin als twee bladeren
aan een boom gelijk zijn, zijn
de menschen gelijk. Voor het
arbeidsvermogen geldt in de
zelfde lijnen het zelfde. De
eene werker kan mee'r presteeren' dan de ander. Alle
werkers hebben evenwel recht
op een rechtvaardig bestaan,
indien zij naar hun beste
kunnen hun arbeidsplicht nakomen. De inhoud van dit
begrip rechtvaardig wordt
bepaald door den socialistischeiï-nWil en de socialistische
daadkracht van het volk.
In velerlei opzicht voldoen
de bestaande loonen niet aan
dezen socialistischen eisen.
Onder de huidige oorlogseconomie met haar talrijke
problemen, waarvan de oplossing voor moet gaan boven alle andere -- het bolsjewisme moet worden vernietigd, anders vernietigt het
ook ons volk en onze cultuur
— is het niet wel mogelijk
den eisch van een rechtvaardig loon over de geheele linie
en in den vollen zin van het
woord te verwezenlijken. Wat
echter thans wel mogelijk is
en klemmender dan ooit, is
de bestaande groote onrechtvaardigheid in de loonverhoudingen, zooals we die uit
den boedel van het liberaalkapitalistische bestel hebben
moeten overnemen, uit den
Weg te ruimen.
Het huidige loonpeil in al
zijn verscheidenheid is historisch gegroeid onder het kapitalisme en is het resultaat
Van strijd; het is als zoodanig uit de machtsverhoudingen gegroeid. Waar
de „werkgevers" in den typisch kapita listischen zin van het woord sterk
stonden, bepaalden zij de loonhoogte. Waren de „werknemers" sterk georganiseerd, dan konden zij m belangrijke mate het loon beïnvloeden. Onder dezelfde levensomstandigheden konden en kunnen nog groote toonverschillen
v
oor denzelfden arbeid, voor dezelfde prestaties, worden opgemerkt. De
Machtspositie was een beslissende factor bij de loonvorming.

Deze periode is voor goed
afgesloten. Wij zittwi thans
echter nog opgescheept met
de dikwerf krom gegroeide
en scheef getrokken onrechtvaardige
loonverhoudingen.
uit het kapitalisme. Het is de
taak van den Gemachtigde
voor den Afbeid, ais vertegenwoordiger van den Staat
en de taak. van het Nederlandsche, Arbeidsfront, om de
loonvorming op een nieuw
plan te plaatsen. Dat is geen
werk van een dag, Zoolang
het nieuwe er niet is, moeten
wij doorroeien met het oude.
Ondertusschen wordt reeds
thans gewerkt aan het wegnemen van die grove onrechtvaardigheden in de
loonverhoudingen.
Het omhoog brengen van
het algeheele loonniveau
\ hangt af van dÉ werkers zelf.
De loonen zullen alleen dan.
verhoogd kunnen worden, indien er meer wordt gepresteerd en er derhalve meer
goederen beschikbaar komen.
Loonsverhooging zonder productieverhooging heeft een
averechtsche uitwerking en
leidt naar den chaos. Dat
meerdere loon zal zich op de
onveranderde
hoeveelheid
goederen storten en de prijzen opjagen.
Het inflatiespook, dat in
de twintiger j aren in Duitschland werd opgeroepen, zal
dit keer geen kans krijgen
om het hoofd op te steken.
Prijzen, zooals die zich in
den zwarten handel in ons
land voordoen, zijn aan elke
staatscontrole
onttrokken.
Alleen door te zaaien kan
men oogsten. Alleen door
harder werken is meer welvaart mogelijk.
Nu is het zoo, dat een gewichtig deel van de productie niet voor het verbruik is
bestemd. De oorlogsvoering
stelt haar dringende eischen
en slokt een groot deel van
de maatschappelijke productie op. Op tweeërlei wijzen wordt een beroep op het Nederlandsche volk gedaan.
Er moet harder worden gewerkt en minder worden verbruikt. Zulks dient
te geschieden, opdat het Nederlandsche volk met zijn cultuur kan blijven voortbestaan. Een andere mogelijkheid is er niet. Alleen een redeloos, van elk
verstand gespeend individu kan na het onvermijdelijke alternatief —• den
bolsjewistischen chaos —• verlangen.

hem op zijn manier was „onderteekend"! Ten overvloede prijkte de handteekening van den ondernemer er onder. Hei^ zag 'er dus werkelijk naar uit,
De Nederlandsche werker is over het algemeen drijfsruimten, in de zon- en luchtlooze ateliers, in of Nelis z'n doodvonnis eigenhandig had ondergehuisvest op een wijze, die als voorbeeld geldt het ontbreken van al datgene, wat de menschen schreven. Het gekke was alleen, dat het slachtoffer
voor vele landen in Europa. Hij beschikt over een thuis, dus in hun huiselijk leven, als iets onmisbaars zelf absoluut niet wist, wat dat stuk papier te bewoninginrichting, die eveneens tallooze malen ge- hebben leeren kennen, d.w.z. schoonheid, reinheid, teekenen had. Hij kon zich niet herinneren, ooit
gevraagd te hebben, om de laan te worden uitgeroemd wordt. Hij kent in zijn woning gas, electfisch netheid.
De zoo onverzorgde arbeidsomgeving heeft échter stuurd, wat trouwens vrij onwaarschijnlijk leek. Wel
licht en stroomend water; velen zijn er, die een
ook nog medegewerkt aan een ander kwaad, hetwelk was hij een tijdje geleden op kantoor geroepen, waar
douchecel hebben.
zich misschien het beste laat beschrijven door een ze hem een of ander paperas onder den neus hadIn gedachten volgen wij hem naar zijn fabriek of
werkplaats. Hoeveel metaalarbeiders zijn er niet, die enkel voorbeeld te geven. Stelt u zich een fabriek den geduwd, met'Tiet verzoek, daar z'n schrijfkunst
zich op het standpunt stellen, dat zij altijd vuile voor. In die fabriek een vervelocze uit zij n scharnie- op bot te vieren. Zooiets gebeurde wel meer. Z'n
handen en vuile gezichten moeten hebben, omdat ren hangende deur. waarop een of andere grappen-• kinderbij slag Lijst en de opgave voor de loonbelasting
zij eenmaal werken in de metaalindustrie. Hoeveel maker „vrij entree" geschilderd heeft. U gaat hier werden ook altijd op die manier „afgewerkt". Heelesmeden zijn er, die zich een smederij anders kunnen binnen en komt in een schaftlokaal en u ziet dan maal te goeder trouw had Nelis dan ook geen enkel
?
voorstellen dan een smerige donkere tochtige ruimte, een aarden vloer, waar zich bij regenachtig weer bezwaar gemaakt. Zouden ze dan werkelijk
Allereerst werd den ondernemer door het Arbeidswaar 's winters de sneeuw door de kieren van de van die vieze vijvertjes van zwart water op vormen.
dakpannen naar binnen blaast. En het getuigt toch U ziet wanden tot 1.20 M zwart of donkergrijs ge- front gevraagd, waarom aan Vonk niet verteld was,
eveneens van een heel anderen gedachtengang, schilderd en boven die 1.20 M. waren de wanden wat de bewuste verklaring eigenlijk behelsde. Uit
wanneer een arbeider uit de Brabantsche wollen- eens wit, maar hebtasn nu zoo'n donkergrijze tint het antwoord bleek, dat niemand dat noodzakelijk
stoffenindustrie ons schrijft: „
als ik 's avonds gekregen, terwijl u op schrijfhoogte het politieke gevonden had. Had het Arbeidsfront nu niet een
mooi bewijs, dat Vonk niet lezen of schrijven kon?
naar huis toe ga en ik zie vrouw en kinderen in de overzicht van de laatste maanden aantreft. "
Waaneer u of ik in een dergelijk schaftlokaal ons Maar om zoo'n bewijs had het Arbeidsfront nooit
verte aankomen, dan loop ik een straatje om. want
ik schaam me er voor hen zoo tegen te komen, zoo brood moesten opeten, dan zouden wij niet eerst gevraagd, temeer, omdat ze van dat feit al lang op
onze voeten vegen, dan zouden wij geen behoefte de hoogte waren, 't Had er meer van weg, dat ditsmerig zie ik er uit."
Ach lezer, deze gedachtengang is helaas zoo van- hebben aan een bordje met vork en mes. dan zou- een weinig fraaie poging was, om Vonk kwijt te
zelfsprekend wanneer men zijn ou'dste pakje moet den wij ook geen behoefte hebben om onze handen raken, nu ze hem het contractloon niet waardig
aantrekken omdat het behoorlijke jasje, dat toch te wasschen. dan zouden wij er niet denken ons keurden. Voor alles werden daarom het Arbeidsbureau
maar naast de machine aan een spijker gehangen boterhampapier in de prullenmand te gooien, maar en de Arbeidsinspectie van een en ander op de
hoogte gesteld, voordat er onverhoopt een ontslagmoet worden, binnen een half uur grijs is van de dat zouden wij naar Kees met zijn blonde vlaskuif
stof. Deze opvatting is inderdaad te begrijpen, mikken en als wij dan gegeten hadden, dan scho- vergunning werd afgegeven. Waarschijnlijk lekte
wanneer u jaar, in jaar uit uw boterham maar ven ook wij de bank tegen den muur, legden onze daar iets van uit, want al gauw kwam er een lange
ergens in de fabriek, hangende tegen de machine voeten op tafel, staken een öigaret op en smeten brief van den ondernemer, „'t Was zoo erg niet beof zittende op een hoop krullen, moet opeten, als de lucifer niet in den aschbak, maar op den grond en doeld", loerd er beweerd. Die verklaring moest niet
u 's avonds thuiskomt en eerst een half uur in de als wij daar dan zoo genoegliijk zaten, dan kwam zoo zwaar worden opgenomen. Maar tegen die
keuken moet plassen en plenzen om he.t vuil van er een of andere idioot langs, die zoo'n ..schaft- loonsv er hooging bestond ernstig 'bezwaar. De zaken
u af te wasschen. Zoo kunt u erover denken, als u lokaal" beschouwt als een sociaal wonder en in een gingen tóch al zoo beroerd, nu er zoo geconcurAllemaal best mogelijk, vond het
in een leerlooierij werkt en met uw gewone dage- oogopslag zou hij zeggen: ..Kijk, daar zitten weer reerd werd
Arbeidsfront, maar het zou toch wel prettig zijn,
lijksche plunje het vieste stinkendste werk moet die onverschillige, ruwe. lustelooze kerels. "
doen, zoodat het bij uw thuis ook naar leerlooien
Wanneer wij nu spreken van het begrip „elk be- als die verklaring dan maar uit de wereld werd geruikt, of wanneer u als vrouw of meisje in een drijf een goed verblijf" dan wil dit niet zeggen dat holpen. Je kon nu eenmaal nooit weten, bij welke
confectie-atelier den heelen dag zittend werk heeft, zwembaden en ontspanningsgebouwen uit den^rond gelegenheid zoo'n ding weer eens onverwachts op
maar u zit niet op een behoorlijke stoel met rug- gestampt moeten worden, maar dan beteekent dit de proppen kwam. En werkelijk, de ondernemer
leuning, doch op een of andere kruk of kist, zoodat dat een schaftlokaal, zooals wij dit hier beschreven, toonde begrip voor die redeneering. Er werd één
u 's avonds „op" bent van de pijn in uw rug.
moet worden tot een werkelijk ontspanningslokaal, bijeenkomst belegd en daarbij beloofde hij plechtig,
Ja, dezen gedaehtengang in al zijn variaties treffen niet alleen in technischen zin, maar ook In mensche- dat er van het bewuste schrijven nooit gebruik gewij aan in elke industrie bij zeer veel arbeiders en lijken zin en op wat voor wijze wij dit zouden doen, maakt zou worden.
En met die belofte namen zoowel Nelis Vonk als
hij vindt zijn oorzaak in de vaak zoo smerige be- komt den volgenden keer aan de orde.
v. E.
het Arbeidsfront graag genoegen. Nelis hervatte
zijn „dagelijksche dienst", in de meest letterlijke
beteekenis van het woord. En den „Betriebsführer"
werd de raad gegeven, zijn bezwaren tegen de
loonsverhooging aan de instantie voor te leggen,die
daarvoor is aangewezen. Maar het zal de vraag zijn,
Een vragenkwartiertje van den Nederlandschen Omroep
of die het Nelis zoo zwaar zullen aanrekenen, dat
ledere veertien dagen heeft op Woensdagavond kantoor van het Arbeidsfront meestal volöcende hij niet lezen en schrijven kan. Zelf vindt hij het zoo
verschrikkelijk niet, want als het noodig is, is daar
tusschen half en kwart voor negen over den zender om alle problemen de wereld uit te helpen.
Hilversum II een uitzending plaats onder den titel
Zoo is het vragenkwartiertje o D Woensdagavond altijd „Het Nederlandsche Arbeidsfront", om zijn
„De sociale voorman maakt u wegwijs". Het is een uitgegroeid tot een goed gedocumenteerde verhan- taak over te nemen. Daarvan is hij overtuigd!
M. G. P.
gemoedelijk praatje van een socialen voorman in deling over actueele problemen, die de Nederlandeen groot bedrijf met zijn naaste medewerkers. Die sche werkers van hoofd en hand, zoowel in ons land
medewerkers vormen feitelijk de voelhorens van
als in het buitenland, beroeren.
het Arbeidsfront in de bedrijven. Zij zijn het. die
Hebt u ook nog vragen? Zcekt u misschien ook
dagelijks van nabij kennis maken met de problemen naar de oplossing van een Drobleem. dat u of uw
van hun v^gehooten. De beantwoording van de gezinsleden aangaat? Schrijft u dan even een briefje
vele vragen, waarmee de werkers dagelijks tobben, aan de afdeeling ..Arbeidersuitzendineren" van den
kan niet in 15 minuten per veertien dagen geschie- Nederlantischen Omroen. Postbus 2. Hilversum en
den. Daarvoor zou wellicht een uur per dag nog on- vergeet niet op de enveloppe „Vragenkwartiertie"
toereikend zijn.
te vermelden. Jan de sociale voorman weet er wel
Jan, de sociale voorman van het Woensdag- raad op. Is het Pen vraag van algemeen belang, dan
Bij de Landelijke Leiding bestaat thans, een regiavondpraatje kan er over meepraten. Zijn naaste wordt hij- voor rïe radio behandeld. M^ar eaat het
stratie, waarvan de opzet is, de verzending van
medewerkers, voorloopig alleen nog Bertus en Rie- om een mepr persoonliike kwestie, dan swt nw
„Arbeid" onder alle omstandigheden correct te doen
nus. zijn niet gemakkelijk tevreden te stellen Zij
plaatsvinden.
vraag naar de betreffende instantie van H^t N^derlaten zich niet met een kluitje in het riet sturen, landsche Arbeic!?front en krijgt u schriftelijk beHebt u klachten over onregelmatige toezending,
wanneer het om inlichtingen betreffende, laten we richt.
of ontvangt één uwer kameraden ons blad niet, ofzeggen, een nieuwe beschikking of verordening gaat.
Let dus goed op de volgende uitzending, die doorschoon hij lid van Het Nederlandsche Arbeidsfroat
Dan wordt Jan stevig aan den tand gevoeld. Maar gaans denzelfden avond nog in de dagbladen wordt is, vul dan onderstaanden klachten-bon in en verhij kan tegen een stootje en komt immer goed be- aangekondieri. U stemt dan om half ne^ren af op
zend dezen in een envelop als drukwerk met II cent
slagen ten ijs. Doorgaans is hij wel zoo goed inge- Hilversum II en wi.i zijn er zeker "van. dat u tot
porto aan de Landelijke Leiding van Het Nederlicht, dat hij op iedere vraag een antwoord weet en onze trouwste luisteraars gaat behooren...!
landsche Arbeidsfront, Amsterdam-Z., P. C. Hooftmocht zijn kennis op een bepaald punt te kort
straat 180.
schieten, dan is één telefoontje naar het plaatselijk
PIET KAAS.
Naam:
de goede plaats en nooit was hem iets te veel. Zelfs
in de stuurstelling wist hij z'n mannetje te staan, Voorletters:
al moest natuurlijk een ander het werk overnemen,
Lidmaatschapsnummer:
zoo gauw het kompas er in gemoeid werd. Want
ook die geheimzinnige teekens kon hij met den
Woonplaats:
besten wil van de wereld niet ontcijferen:
Toen kwam, niet het minst dank zij Het NederNo.:
landsche Arbeidsfront, de bindende loonregeling Straat:
niet geregeld
Twaalf jaar lang was Nelis Vonk nu al bij den voor de binnenbeurtvaart. En al beteekende dat
ontvangt „Arbeid"
Stoombootdienst Vaartman & Co. in dienst. Hoe- voor de meeste van z'n kameraden een belangrijke
in het geheel niet.*)
veel maal zou hij in dien tijd het beurtvaarttraject verbetering, voor Nelis begonnen daarmee juist de
„met tusschengelegen plaatsen" al hebben afge- narigheden. Want de ondernemer meende, dat voor
*) doorhalen hetgeen niet van toepassing is.
legd? Op alle aanlegsteigers kenden ze Nelis. Hij iemand, die niet eens van het kompas kon lezen,
werd zoo'n beetje bij den vasten inventaris van de het tot dusver betaalde loon hoog genoeg was.
UITBETALING PINKSTER-VACANTIEBONS TE
„Volharding IJ" gerekend. Van boord kwam hij Natuurlijk voelde Nelis zich verongelijkt en in zoo'n
AMSTERDAM.
weinig. Als er pakjes te bezorgen waren, moest hij geval weet iemand, die. zooals Vonk, lid van Het
De uitbetaling der Pinkster-vacantiebons voor
verstek laten gaan, om de doodeenvoudige reden, Nederlandsche Arbeidsfront is, wat 'm te doen Amsterdam vindt plaats in de gebouwen: de Kemdat hij lezen noch schrijven kon. Al heel jong op staat...'...
penaerstraat 51 en PI. Franschelaan 9, van 9—12
zich zelf aangewezen, had hij geen gelegenheid geVerschillende brieven waren al met de Maat- uur en van 1.30—4 uur op de navolgende dagen:
vonden, zich deze kennis eigen te maken. Z'n naam schappij gewisseld, toen, op 'n goeien dag, Nelis bij
Zij, wier namen beginnen met de letters:
kon-ie zetten, daar hield het mee op. En dat ging 't Arbeidsfront binnenstapte en 'n gesloten envelop
A, 3, C en D op Vrijdag 4 Juni.
dan nog op een manier, die met de edele schrijf- op tafel deponeerde, die kennelijk van de. MaatE, F, G, H, I en J op Maandag 7 Juni.
kunst weinig gemeen had! Maar ook zonder al die schappij afkomstig was. De inhoud overtrof ieders
K, L, M en N op Dinsdag 8 Juni.
„geleerdheid", zooals Nelis het noemde, -was er aan verwachting, 't Was een verklaring, waarin NeHs
O, P, Q, R en S op Donderdag 10 Juni.
boord werk genoeg. Z'n stevige knuisten zaten op Vonk z'n ontslag aanbood en die nota bene door
T, U, V, W, X, ï en Z op Vrijdag 11 Juni.

ELK BEDRIJF EEN GOED VERBLIJF

DE SOCIALE VOORMAN MAAKT U WEGWIJS

-,-•

d'r door te drukke! 'k Denk, dat de baas nou zachtjes
aan wel rijp is voor verandering van lucht...!"

BE MENSCH EN ZIJN OMGEVING.
„Och, wat zal ik d'r van zegge..." peinst Ouwe
Kees. „'t Benne nog kindere, en die kan je niet aan
de ketting legge ...!"
Kees heeft gelijk. Maar de chef van de afdeeling
pakkamer heeft óók gelijk, want hij draagt tenslotte de verantwoording, en met dit stel giechelende, snaterende en gillende meisjes is niets, maar
dan ook niets te beginnen. Ze hebben glad maling
aan welken chef dan ook.
Als Annie - - d e belhamel van het heele stel —
een van haar booze bevliegingen krijgt, dan smijt
ze links en rechts met de pakjes waschmiddel die
aan haar altijd bewegende handen zijn toevertrouwd; dan schopt ze als een razende furie de
lange zwieberbanken omver zoodat een dozijn van
haar medewerksters, in een warreling van woest
ronddraaiende armen en beenen, en onder zenuwscheurend gegil, in een nevelwolk van stuivend
waschpoeder verdwijnen. Dan is het feest.
Of eigenlijk pas de inleiding tot de feestelijkheden
die weldra ontaarden in een stuivend poederballet,
en besloten worden met een woesten hordenloop
langs gangen en trappen, tot de heele fabriek davert
en Ouwe Kees bedachtzaam z'n schedel wrijft in
stil verlangen naar een spoedig terugkeerenden staat
van rust en vrede,
„'t Benne nog kindere ...!" sust Ouwe Kees. „En
ze komme zooveel tekort!"
Het laat den chef koud of ze veel of weinig te
kort komen. Kan hij het helpen dat ze voor het
meerendeel uit buurten komen waar de armoe van
de gevels bulkt? Is het zijn schuld, dat ze in de
wereld geschopt zijn vóór d'r 'n plaatsje onder de
«on besteld is voor ze? Nou dan! Hij is chef van de
pak-afdeeling, en geen zaakwaarnemer voor mislukte huismoeders. D'r moet hier gewerkt worden,
en als het niet gauw verandert, dan trapt ie ze allemaal de keien op, nondeju!!
„En dan gaan we van vooraf aan beginnen?" veronderstelt Ouwe Kees. „Weer uit 'n andere buurt,
ot uit dezelfde?"
„Schoon schip!!" brult de chef. „We neme 'n heel
nieuw stel, en we zalle ze drille dat ze ... dat ze ..."
Ouwe Kees wrijft maar weer eens over z'n laatste
sprietjes, en onderwijl tast zijn blik langs de gebladderde wanden van de pakkamer waar 'n serie
vervuilde plakvellen genadelooze straffen in uitzicht stellen voor haar die deze, of andere, reglementen aan haar denkbeeldig laarsje lapt. De tarieven varieercn van 'n simpel kwartje boete tot het
meest onmiddellijke ontslag, maar de dik-onderstreepte bedreigingen hebben bij lange niet die
uitwerking welke redelijkerwijze verwacht mocht
worden. Geen der meisjes vond het zelfs de moeite
waard om deze aanstootgevende plakkaten te verwijderen. Een enkel plukje vuiligheid werd er tegen
geklodderd. Meer niet. En voor de nieuw aangeplakte, met belangrijk gestegen tarieven, daalde
evenredig de belangstelling voor al wat naar wet
of regelmaat zweemde.
„We kunne van voorafaan beginne, dat is
zoo!" beaamt Ouwe Kees. „Maar laten we 't dan
«ffe anders inpikke! Onder ons gezegd en gezwege...
zou je geen kans zien om je eige dochter hier voor
vast aan 't werk te zette?"
„Om wat te doen?" is de verbaasde vraag.
„Om leiding te geve, bijvoorbeeld!"
.,Je kan me nog meer vertelle!" toetert de chef.
«•Mijn dochter? Man, wat haal je in je hoofd? Die
"°udt et geen dag uit in die prachtomgeving hier!
t Zou d'r dood zijn!"
„'k Zou nie wete waarom!" voert de ander. „Hoe
dikwijls heb je niet beweerd dat et hier 'n vacantie-oórd is, bij andere fabrieken vergeleken?"
„Dat is et ook! Tenminste . . . als ze thuis niet teVeel verwend zijn... net als mijn dochter...!"
De laatste woorden gaan verloren in een snerpenden gil. Het tierende riunM^jn de pakkamer valt
stil, en achter de zwiebernrae schuifdeur is niets
dan die gil... hoog en ijl, als van een kind in doodsangst . . .
„'n Nieuwe uitvinding!" gromt d« chef, doch dan
beent hij haastig naar de verstillende ruimte waar
het ijle geluid langzaam overgaat in één schorren
jammertoon . . .
Daarbinnen is alle jool en opgeschroefde uitgelatenheid verstomd, en enkele der grootste herrieschoppers staren bleek en bewegingloos naar het
kind met de spillebeenen dat als een zielig hoopje
ellende neergehurkt zit op den viezen klinkervloer,
en in wilde smartdrift haar groezelig schortje vaster en vaster in de brandende pogen drukt.
Hier behoeft geen uitleg gevraagd te worden. Het
is zonder meer duidelijk, dat hier sprake is van 'n
voltreffer, en nog wel een van 'n uiteenspattend
Pakje geconcentreerd waschmiddel, dat erger pijnen
veroorzaakt dan door een zwak menschenkindje
verdragen kan worden ...

Nu is de kous af. Alle, maandenlang verkropte
ergernis vlamt als een laaiende brand op in de hamerende hersens van den chef, en als een bezetene
ranselt hij de gillende meisjes de straat op. „D'r
uit!!! Geteisem dat je daar ben...!!!"
Het is een dag later, als Ouwe Kees zijn kans
schoon ziet om het lang voorbereide offensief in te
zetten. Of de chef z'n slinger heeft nu de pakkamer
stil ligt?
Z'n slinger? Hij kan d'r wel om huilen! Dat eeuwige gelazer ook met die meiden. Als 't aan hém
lag, dan werd de heele pakkerij vol-antomatisch.
Keurige transportbandjes voor den aan- en afvoer.
Alles blinkie-blink, en 'n tegelvloertje om van te
eten. Alles goed in de olie, en geen gesnierk aan je
hoofd . . .
„Zou de baas 'n aardig centje koste!" veronderstelt Ouwe Kees. „Dat doe je met geen twintigduizend piek!"
't Zal den chef 'n zorg zijn wat het kost, als dat
eeuwige plakkerijprobleem maar ongelost is.
„Dat los ik op voor 'n tiende deel van je begrooting . . . en nog minder!" is de volgende zet van den
oude. „Loop effe mee naar 't kantoor om 't zaakje

De baas is er rijp voor. Met stijgende verbazing
luistert hij naar het gloedvolle betoog van Ouwe
Kees, en zijn potlood krabbelt berekeningen, die met
den besten wil niet tot de vier cijfers op tfe voeren
zijn.
„Zet die karretjes van twintig mille maar uit je
hoofd!" betoogt Kees, „die zijn toch niet te koop.
Maar leg 'n paar cente uit om 'n behoorlijke pakkamer in te richte. Die witte tegeltjes zijn toch wel
te gebruike al zet je d'r geen machines op! En dan
had ik zóó gedacht...!"
Het zou te ver voeren om na te gaan wat Ouwe
Kees allemaal gedacht had. Van meer belang is, dat
deze gedachten goeddeels tot tastbare werklijkheid
geworden zijn, en den vorm hebben aangenomen
van een pakkamer waar het mooi is en behagelijk;
waar het goed is om te zijn; waar... o wonder der
opvoedende omgeving... geen gillende bende met
pakjes smijt, en de gloednieuwe wanden niet besmeurd worden . . .
Het is weer Ouwe Kees, die een verklaring moet
geven van het onbegrepen raadsel. En deze verklaring is al even eenvoudig als de verklaarder zelf.
„Zou je je eige voor kunnen stelle dat ze, as
dienstbode zijnde, de pakjes waschmiddel bij d'r
mevrouw door de salon zouë slingere? Of dat ze de
meubele omver zouë trappe, en de spiegel bekloddere,
enkel om maar dapper te lijke? 'k Gloof et niet!
Als je verlangt dat de meisjes hart voor d'r werk
hebbe... Iaat ze dan eerst merke dat je voor zullie
ook wat over heb! De rest komt vanzelf! Late we
•dat af spreke!"
B. B.

Nieuwe mogelijkheden voor begaafde jongeren
uit werkersgezinnen
Vrije plaatsen voor Middelbaar en Hooger Onderwijs
Het doel van Het Nederlandsche Arbeidsfront is, het verwezenlijken van een echte
arbeidsgemeenschap, die alle werkers omvat. Daartoe heeft het de taak op zich genomen er voor te zorgen, dat iedere volksgenoot lichamelijk en geestelijk zich zoodanig kan ontplooien, dat hij tot de grootst
mogelijke prestatie in staat is, waardoor
zijn dienst aan de gemeenschap het grootst
denkbare nut afwerpt.
Het is den Leider van Het Nederlandsche
Arbeidsfront opgevallen, dat in geen enkel
Europeesch land de geestelijke krachten,
die schuilden ir het leger van de handarbeiders, zoo weinig tot ontplooiing werden
gebracht als in Nederland, dat nergens de

leidende kringen zoo weinig begrip getoond
hebben als juist hier voor de noodzaak en
de wenschelijkheid, om het aan de begaafde zonen van de groote groep van financieel niet draagdrachtigen mogelijk te
maken door studie aan een instelling van
hooger onderwijs de voorwaarden te scheppen om hun land op een belangrijke post te
kunnen dienen. Hij heeft daarom besloten
een aantal vrije plaatsen aan inrichtingen
van hooger onderwijs in te stellen om het
practische bewijs te leveren, dat in de
kringen van de gezonde Nederlandsche
arbeiders in ruime mate krachten aanwezig
zijn, die het vermogen en het recht hebben
een leidende functie op alle terreinen binnen de volksgemeenschap in te nemen, opdat oude vooroordêelen snel mogen verdwijnen, en opdat de betreffende staatsorganen hieruit hun gevolgtrekkingen zullen kunnen maken.
Daar het hart van Het Nederlandsche
Arbeidsfront in de bedrijven ligt, zal ook de
mogelijkheid geschapen worden om begaafde jongens, die reeds enkele jaren in'
een bedrijf werkzaam waren, middelbaar of
voorbereidend hooger onderwijs en aansluitend hooger onderwijs te doen genieten.
Het ligt in de bedoeling van den Arbeidsfrontleider dit werk te doen uitgroeien tot
en omvangrijken dienst voor hulp aan begaafden.

(Foto: .^Arbeid")

OPROEP
Als Leider van Het Nederlandsche Arbeidsfront stel ik dit jaar voor het eerst een aantal vrije plaatsen ter beschikking voor de studie aan eerf van de Rijks- of Gemeenteinstellingen voor hooger onderwijs. In aanmerking voor een vrije plaats komen jongeren,
die met goed gevolg de H.B.S. hebben doorloopen, of die een minstens daarmee gelijk te
stellen voorop eiding hebben genoten en wier vader of de verzorger lid is van Het Nederlandsche Arbeidsfront. Zij moeten een bijzondere begaafdheid bezitten en een zekeren waarborg bieden, dat zij zich later waardevolle leden van de volksgemeenschap
zullen toonen.
Ik stel tegelijkertijd voor een aantal begaafde jongeren uit de bedrijven de mogelijkheid open om middelbaar, voorbereidend hooger of hooger onderwijs te genieten.
De vrije plaats ontheft den begaafde van de zorg voor de betaling van de collegegelden en de normale studiekosten, waaronder begrepen die voor leermiddelen en zoo
noodig ook van de zorg voor huisvesting en levensonderhoud.
Poor het bezetten van een vrije plaats ontstaan voor den begaafde geen financieele
verplichtingen ten aanzien van het Arbeidsfront.
De jongeren, die voor een vrije plaats in
aanmerking willen komen, kunnen zich tot
5 Juni 1943 wenden tot de afdeeling „Hulp aan
Begaafden" van Het Nederlandsche Arbeidsfront, P. C. Hooftstraat 178, Amsterdam-Z.

vlsschen hadden Rocco en Weenende Wonny klaarblijkelijk woorden met de twee anderen. Drie van
hen zaten met hun ellebogen op tafel, voorovergebogen, met hun hoofden bij elkaar, en praatten met
onderdrukte woede. Wonny zat rechtop en staarde
somber in het niets. Vlak boven hem staarde een
van de zilveren visschen in dezelfde richting, terwijl
„Kijk", zei Juan, wanneer we niet vertrouwd zijn hij zijn rond, dik bekje met mechanische regelmaat
(6)
met
onze omgeving, dan realiseeren we maar zelden open en dicht deed; beenige bobbels boven zijn
Het publiek bestond hoofdzakelijk uit vrouwen.
meer serieuze mogelijkheden. Dat is men- oogen gaven hem een verdrietige uitdrukking. Hij
Het schouwspel van Kathleen met haar hofhouding haar
Mr. Cohen."
gaapte net als Wonny. En Wonny's bol, embrionaal
van vier mannen wond hen op, want zrj hadden schelijk.
„Zeg
maar
Isadore", zei Mr. Cohen.
voorhoofd glansde zacht in het waterachtige licht.
niet meer dan één man (als ze dien al hadden) en
trachtte zijn eerste indrukken van New York
Juan hoorde Rocco zeggen: „Hij gaat morgen met
hij was misschien blind en stom voor haar ver- te'Juan
vertellen.
Hij vond het ontzaglijk groot en luid- de Broadway Limited."
diensten en slap en geneigd tot slapen. Maar hier ruchtig en het
scheen een wonderbaarlijk groot
„'t Is vervelend", zei Isadore en toonde zijn roode
stond duidelijk zichtbaar. een vrouw op het tooneel, aanpassingsvermogen
te hebben. Wonderen leken mondhoeken in een wijden geeuw. „Om te oeginnen
die in iedere windstreek van het compas een er doodgewoon. Vreemde
en afgrijselijke gebeurte- is er al veel te veel lawaai, en te veel lawaai maakt
minnaar had, een man in lederen hoek van de nissen schenen in den razenden
stroom van Man- je suf, zoodat je 't niet meer hoort, en als iedereen
kamer; waar ze zich ook wendde, altijd was er hattan niet veel meer dan een paar
veertjes op de suf is, dan moet je ten laatste schreeuwen als een
Iemand om haar te troosten en te liefkoozen en de Amazone.
gek om je verstaanbaar te maken. En dat geeft nog
onheelbare wond van Eva te koesteren. Zóó moesten
Isadore luisterde beleefd. De whisky met zijn meer lawaai. Als een smeris op je schiet, dan schiet
alle vrouwen zijn uitgerust, dachten de hongerende eigenaardig,
kunstmatig aroma, was ongetwijfeld hij niet één keer, maar zoo lang hij kan. Niemand
vrouwen in het publiek en applaudisseerden luid- krachtig en Juan
met innig genoegen naar zou op één schot letten, begrijp je. Tenminste niet
ruchtig; en die echtgenooten, minnaars en manne- zijn eigen stem te begon
luisteren. De hitte en de stuw- in New York of Chicago — en die geven den toon
lijke kennissen, die aanwezig waren, applaudisseer- kracht
van de whisky versnelden het tempo van aan. En niemand heeft eenige aandacht voor een
den ook, zonder veel animo overigens, maar ze zijn bloedsomloop,
verscheiden andere stemmen kerel, die goed viool speelt, of een kerel, die een
wisten — als goede Amerikanen — dat de vrouwen, klonken boven het geraas
uit, maar Juan noorde , goed schilderij maakt of een goed boek schrijft.
als 't op beschaving aankomt, t altijd 't beste de zijne duidelijker dan welke
andere ook, en hij Iedereen wil iets buiteng^woons, iets de luxe, en
weten.
luisterde
met
voldoening
naar
de volmaakte fce- daarom zeggen die kerels, dat ze de luxe zijn en
„Nou, hoe vond u 't?" vroeg Mr. Cohen, die haastig
waarmee zich het eene woord aan het dat hun boeken en hun schilderijen bijzonder verom den hoek van het gebouw kwam aansnellen, en heersching,
andere paarde en waarmee zijn zinnen zich tot de fijnd zijn. En dat is vervelend, omdat 't niet zoo is
Juan aan den kant van de zich verspreidende gewenschte
tiraden vormden.'
en je verwacht 't zelfs niet anders meer."
menigte vond. Juan zei het hem.
„Zooals een paar veertjes op de Amazone", herDe man en de vrouw, die vlakbij zaten, waren
„Spreek niet zoo hard", zei Mr. Cohen. „Tenminste haalde
hij. „In de eerste plaats zal een bezoeker alweer aan het kibbelen, en aan Bocco's tafeltje
niet hier, met al die dames om ons heen. Ze vinden onder den
indruk komen van jullie gave om het scheen een twist ophanden te zijn. Onder de zil't fijn. ziet u en tenslotte is je vrouw hier vier en. geweldige gewoon
te maken en om wonderen min- veren visch gezeten, staarde Wonny met groote
een half uur onderdak tegen twee en een half uur zaam
te
aanvaarden.
is 't! Jullie nemen won- oogen in de ruimte. Maar de twee vreemdelingen
In een ander theater — pas dus een beetje op uw deren in bescherming Dat
en temmen het geweldige."
keken Rocco strak aan en Rocco's oogen waren met
•woorden, Mr. Motley!"
Isadore maakte zachte afkeurende geluidjes met hen bezig. Hun sloom uiterlijk had een bijna onDe drinkgelegenheid, waar ze heen gingen, was zijn
mond. „Ik zal-j e eens wat van Amerika ver- merkbare verandering ondergaan. Hun spieren
meer dan honderd meter van het theater. Er waren
zei hij. „'t Is vervelend."
spanden zich in woede als van een loerend beestt
er wel dichter bij, maar Mr. Cohen meende, dat de tellen",
„Vervelend?"
zei Juan ongeloovig.
gereed voor den sprong, ze snauwden over de tafel.
moeite om zoo'n eind weg. te gaan beloond zou
De spraakzame man. en zijn twistzieke vriendin De eene man stak zijn kin kwaadaardig naar voren
worden door beteren drank en aardiger omgeving.
Er had een kleine formaliteit plaats voor ze werden waren in een verveeld zwijgen vervallen. Uit een en een grijns had Rocco's mond in een raren drietoegelaten: een kloppen op deuren en begluurd ander groepje klonk een opgewonden stem, die met hoek .ver ander d. Het omzittende publiek, dat voelde,
worden door een luikje, door bleeke, bolle oogen. eigenaardigen nadruk beweerde: „'t Is een toffe dat er iets broeide, vergat zijn eigen interessante
Toen waren ze plotseling in een vertrek met onge- jongen als je 'm beter kent", en iemand anders, die conversatie. Men keek zenuwachtig om en trachtte
veer twintig of dertig menschen, die aan kleine ook een anoniemen held prees, verklaarde schel: iets van de mompelende stemmen te verstaan, die
tafeltjes zaten of bij een kleine, maar goed-voor- „Hij heeft hem even afgetuigd. Jawel, hij heeft niet ieder oogenblik het voorspel konden blijken tot een
of andere gewelddaad.
ziene bar. Een paar glazen aquariums gaven itts veel aan hem heel gelaten."
Onder het aquarium met de ronde zilveren
(Wordt vervolgd.)
karakteristieks aan het interieur. Helder gekleurde,
stupide visschen zwommen rustig heen en weer in
het groenachtige water en hun glinsterende schubgenegenheid voor zijn besten vriend, den verongeben weerkaatsten eigenaardig de lichtstralen. Door
•.#$. j ^^--T^:,-^";?;,
lukten zwerver, enkel op de overweging, dat hij
de hitte waren de glazen wanden dun beslagen.
hem niet missen kon? Zuiver eigenbelang duo? Hij
Verder was de inrichting onopvallend, hoewel het
wist er, op dit moment, geen antwoord op. Hij wist
getemperde licht een aangenamen indruk maakte
alleen, dat het heele misselijke gedoe van steun en
en de verscheidenheid van flesschen bepaald veelwerkverschaffing hem deed walgen, en dat de /pbelovend was.
lossing, zooals Bart die met enkele woorden had
De whisky smaakte een beetje naar gebrande
aangegeven, verre te verkiezen was boven een versuiker, maar was toch uiterst krachtig. Er was een
der gaan in den tredmolen van deze waanzinnige
zeer uiteenloopend publiek. Er waren stevige,
wereld .,.
^ï; *""""""—"tLt/tf
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robuuste kerels met kleurig-opgemaakte dames. En
En toch was daar iets dat hem belette om deze
ook bleeke jongemannen met even bleek-gepoederde
<?*
'-^
BofBownnon
onzalige gedachte verder uit te spinnen. Als een
gezellinnen. Klaarblijkelijk waren er heel veel
Bart, die kind noch kraai in de wereld bezat, niet
gasten uit de provincie, die zich onderscheidden
(27)
gemist kon worden omdat hij zoozeer een steun gedoor hun druk, maar onhandig optreden. De lucht
„As jullie te suf zijn om te begrrjpe wat 'r aan de
was verzadigd van tabaksrook en een gedempt ge- hand is, dan zal Korsie 't je effe uitlegge!" begon worden was voor elkeen die in de verdrukking zat,
roezemoes van stemmen, vermengd met den geur deze zijn uiteenzetting. „Laat je maar op je hurkies hoe stond het dan met hem. Klaas Bakker? Kon
van sterken drank en de vele luchtjes van poeder zakke, want zoo gauw is dat niet gebeurd! Je heb' hij de vlucht nemen, en anderen aan hun lot overlaten? Was dan alles wat hij meende dat met zijn
en parfums, die de vrouwen omgaven.
dien turftrapper wel 'n tango zien danse op d'n
Aan het tafeltje naast dat van Juan en Mr. Cohen blubber? Goed bekeke! Zulke lui kanne met d'r wezen vergroeid lag, zijn rechtvaardigheidsgevoel,
•was een geanimeerd doch eentonig gesprek gaande. klompe voele wat 'r drie meter diep onder de grond zijn medeleven met de verdrukten, en vooral zijn
rotsvast geloof in een betere toekomst, maar ver„O ja?" zei een man.
zit. En nou hebbe jullie natuurlijk de kluit belazerd beelding of aanmatiging geweest? Het leek wel zoo.
„Ja", antwoordde de vrouw.
door niet eerst al die dr ij f wortels aan stukkies te
Hij peinsde en peinsde over dit vreemd-nieuwe
Het eerste ja had een vragenden toon en de stem steke. Al die kubeke meters grond van vandaag
van den man klonk overdreven bitter, sarcastisch hange nou keurig in 't netje, en zien jullie ze d'r vraagstuk, dat hem zoo geheel onverwacht ter oplossing werd voorgezet. En uit de warreling der geen ongeloovig. Het vrouwelijke antwoord ging van maar weer uit te krijge...!"
dachten kwam, hard en meedoogenloos, de vraag:
hoog in laag over en de vrouw sprak norsch, ruzie„Dat is 't toppunt!" barstte Klaas los. „Wat heb Vanwaar kom je. en waar ga je heen? Is je geachtig en koppig,
ik, 'zammelazere, verstand van wortels? Ze hebbe
„Is dat waar?" vroeg de man en scheen buiten- me gezegd dat ik daar en daar de grond neer moest heele socialistische levensbeschouwing gebouwd op
het verlangen om zelf weg te komen uit den hoek
gewoon sceptisch gestemd.
gooie...!"
„Ja, dat is waar", antwoordde de vrouw.
„Truuk van de jen, meneer Bakker! En maak je waar de slagen vallen...? Of gaat het om hen die
„Nou, dat is schandalig", zei de man, „gewoon niet kwaad! Alles wat je hier meemaakt is in 't al door het noodlot zijn neergebeukt en, met doodschandalig". Zijn sarcasme kreeg een metaalach- belang van je opvoeding. Jij loopt altijd over van schrik in hun kinderoogen, naar je opzien in woordverwachting, dat jij ook voor hen een weg zal
tdgen klank.
sosiejalerigheid, maar goed beschouwd weet je d'r looze
banen
door den doolhof der verschrikking?
„O ja?" zei de vrouw op haar beurt ongeloovig.
nog geen bliksem van! Denk jij dat dien bruin j as
Vanwaar kom 3e-,fiSÖïa>ar ga ^ e neen?
„Ja", zei-de man en zijn stem klonk norsch en terug zit te verlange naar z'n daggeldje van nege
Klaas Bakker wii»(jpPgeen antwoord op. Allen
koppig.
stuivers, of wqpt ik veel, as turftrapper? Gunt 'm voor
één? Het was zoo gauw gezegd. Maar: één
„Is 't waar?" vroeg de vrouw
de lol dat ie hier dat zaakie 'n jaartie langer aan voor allen?
Daar was voor noodig dat die één zich„Gezellige tent, hè?" vroeg Mr. Cohen.
d'n draai houdt asdat de rekening is! Hij het al- zelf, en daarmee
alle aanspraken op het leven, weg„Allemachtig interessant", zei Juan en keek over lang in de link dat jullie veel te hard van stapel
zijn schouder naar de andere helft van het zaaltje. loope, en nou geeft ie je 'n lessie om voortaan beter cijferde om onder te gaan in het geheel, en daarjuist onder een bassin, waarin rolronde, wijd- uit je doppe te kijke! Morge grave we 'n gat, en van de stuwende kracht te zijn ... ongenoemd ...
geopende en zilverig-glanzende visschen zwommen, dan gane we vier of vijf wortels kapot staan en vaak vergeten ..
En in den vallenden avond, die de aarde verzaten vier mannen in een ernstig gesprek verdiept. steke...!"
Juan herkende er dadelijk twee als Rocco en
„Graaf et dan groot genoeg dat ik 'r languit in doezelde tot grauwe onwerkelijkheid, groeide in hem
Weenende Wonny. Lichtelijk verbaasd door dit toe- kan!" verzocht Bart. „Ik heb zoo'n ziri... om d'r... de rustgevende gedachte, dat een leven dan pas
waarde heeft, als het geleefd wordt... voor anval, draaide hij zijn stoel zóó, dat hij ze met een om d'r maar... bij te gaan legge..."
half oog juist kon zien.
Klaas schrok op. Zooiets had hij nog niet gehoord deren, en het geluk van den eenling slechts zijn
„En wat vindt u nu van Amerika?" vroeg van den Bart. Als versteend staarde hij naar het kan als deel van het eene groote, waarnaar de
Mr. Cohen.
vertrokken gezicht van zijn trouwen vriend die daar menschheid uitziet in bange, doch hoopvolle verwachting ...
Juan legde hem uit, dat zijn eerste Indruk hem hulpeloos neerzat als 'n brokje trieste ellende...
aan een luidruchtig carnaval of aan een circus„God in den hemel, Bart, hou je kop d'r'voor en
optocht had doen denken
(Wordt vervolgd)
laat me niet in de steek! Wat mot ik beginne as
„Ja", zei de vrouw aan het tafeltje naast hem.
Jü...?"
„Is 't waar?" vroeg de man.
Het was er uit voor Klaas zelf de strekking van
„Ja zeker", antwoordde de vrouw.
deze woorden begreep. Berustte dan zijn heele
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Eert van de drie Valkenburgsche hotels, die den werkers gastvrijheid verleenen.

Zoo zien de werkers Limburgs landschap.

Panorama nabij Valkenburg.

geul slingert

Ontspanningsoorden van het Nederiandscke
betere keus was bezwaarlijk
geweest dan die. welke
EHetenmogelijk
Nederlandsehe Arbeidsfront heeft
gedaan toen het het oog liet vallen
op Valkenburg als ontspanningsoord
voor de Nederlandsche werkers In
het hart van het Nederlandsche
krijtland met zijn glooiende heuvels
en grillige mergelformaties, die hier
en daar van tusschen het groen te
voorschijn springen, is Limburg's
Zuiden een „uitgezocht oofd". Wanneer we op een van deze zomersche
dagen in het eind van Mei eens
poolshoogte komen nemen in deze
gezegende omgeving, staan de beuken reeds volop in 't blad, en de
kastanjes zijn feestelijk getooid met
hun bloesems als witte kaarsen.
Tegen de heuvels, die het oude Valkenburg omgeven, liggen de akkers
als een bont tapijt van groen in honderd en een schakeeringen. Uit het
geboomte duiken torentjes en roode
daken van de huisjes op, en ergens
in de verte roept de koekoek.
De werker, vooral de werker uit de
groote stad, die gewend is het oog te
laten dwalen over asphaltstraten en
massieve huizenblokken, zal zich verbaasd afvragen, of hij nog op Nederlandschen bodem is. Dat is hij evenwel, en wat natuurschoon betreft op
het voortreffelijkste gedeelte. Dit
merkwaardige stukje Nederlandsch
„bergland" is reeds uit geologisch,
uit bodemkundig oogpunt de belangstelling dubbel en dwars waard. Het
wekt met de honderden versteeningen, die de bodem herbergt, herinneringen aan den vooïhistorischen tijd,
toen Nederland nog een tropisch klimaat en Limburg een oude zeebodem
was, die langzaam uit het water
oprees.
Maar ook thans is ook voor hem,
voor wien bodemkunde nu niet een
van de allereerste liefhebberijen is,
Valkenburg met zijn mogelijkheden
van zwerftochten naar.alle windstreken als een .ideaal vacantieoord te
beschouwen.

Wfeenlmrg
In de onmiddellijke omgeving of in
Valkenburg zelf zijn een feeks^ bezienswaardigheden, die in alle gidsen
voor vreemdelingenverkeer uitvoerig
beschreven staan. De burchtruïne,
overblijfsel van het in een vér verleden trotsche „Valkenburg", roept
Herinneringen wakker aan de glorie
van de Middeleeuwen, het rotspark.

het 'openluchttheater, de gemeentegrot, het zijn e venzoo veel bezienswaardigheden om de belangstelling
te wekken.
^
Maar het schoonste van al is toch
het land, waardoor we dezer dagen
zwierven. Rondom liggen de heuvels
in het blinkende zonnelicht. In de
bongerds, die de typisake Limburg-

het oude „Valkenburg".
(Foto's A.P. — Breyer.)

'h voort tusschen de Limburgsche heuvels.

Arbeidsfront
sche boerderijen omgeven, bloeit nog
de rose bloesem van sommige late
appelsoorten. En overal en allerwegen
is de uitbundige voorjaarsbloei van
de Limburgsche wilde plantenwereld.
Langs de Geul bloeien hier en daar
de sierlijke Nederlandsche orchideeën.
Er is een bonte mengeling van goud
en wit, van blauw en violet. En de
nachtegaal zingt in Nederlands krijtland haast uitbundiger dan ergens
andera.
Voor ons uit het vlakke land gaat
hier een üieuwe wereld open. Een
wereld, "die het geheele jaar door
nieuwe verrassingen biedt. Die 's zomers het oog geboeid houdt als het
graan aan schoven staat tegen de
zacht glooiende hellingen, maar
evenzeer in voor- en najaar als het
loover zacht groen of bont kleurt.
In Valkenourg, in de onmiddellijke
omgeving van de kleine landwegen,
liggen de vacantieoorden, die het
Arbeidsfront heeft uitgezocht, en
waar reeds op dit oogenblik een eerste groep werkers, door hun bedrijfsleiding daartoe financieel in staat
gesteld, als gast van het Arbeidsfront
een tweetal weken doorbrengt.
Bruingebrand als ze zijn na een
paar dagen, zwervend in het Limburgsche landschap, kunt ge het dezen
werkers aanzien, dat ze straks gesterkt en met nieuwen moed zichzelf
weer in het arbeidsproces kunnen inschakelen.
Het drietal hotels, dat door Het
Nederlandsche Arbeidsfront tot vacantie-oord is gekozen, mochten we
dezer dagen bezoeken. Ze bezitten,
wat zeker niet het minst belangrijk
is, een voortreffelijke keuken, waarin
de koks zorgdragen, dat bij de middelen, die hun thans ten dienste
staan, ook de ..inwendige mensch"
niet wordt vergeten. Een tuin met
volop zon en gezellige zitjes, frissche
kamers, een prachtige omgeving, wellicht de schoonste van het land, en
tenslotte de zelf meegebrachte geest
van kameraadschap, wat zouden de
werkers meer kunnen wenschen?

Z>e historische boonenhoed van het laar 1685 in het Groninger museum. Rechts op
den voorgrond het doosje met de gouden kiesboonen.

De menschelijke arbeid beheerscht
zoodanig den jaarkringloop, dat vele
kalenderperioden in hun benamingen
aangeven, welk werk daarin wordt
verricht. De drukste werktijd van heel
het jaar in de Over- en Neder-Betuwe
heet er bijv. „in den kersenpluk". in
het Friesche greidland en op het
Noordhollandsche boerenland spreekt
men altijd van „in het hooien" of „in
de hooiing", als men de eerste weken
van Juni bedoelt. De geheele Geldersche en Overijselsche Achterhoek davert van arbeidsvreugd in den .,Sunt
Joapikstijd", waarbij de heiligennaam
Sint Jacob synoniem is aan het begrip
oogsttijd. Voor Zeeuwsen-Vlaanderen
en West-Brabant heeteii de laatste
weken van October en de eerste van
November den bieten- en den peeëntijd." Heel genoegelijk spreekt men
op het Drentsche en Veluwsche boerenland nog van „den spinsterstied",
terwijl er de weken tusschen Nieuwjaar en Lichtmis „de spinneweken"
heeten, omdat daarin vroeger de
groote spinnerijen van het jonKvolk
pïaats vonden. De beertjes uit de
Graafschap Zutphen praten nog altijd zoo vertrouwelijk van „in net
eerdeppel of reuven roên", in het
aardappels rooien of knollen rapen en
in deze weken spreekt men er overal
van „in het boonen potten". Zoo verhaalt H. W. Heuvel in zijn „Oud Achterhoeksch Volksleven" p. 164: ,,in het
boonen potten was veur drie jaor c'e
brulfte bi'j 't Achter veld. In het boonen potten is veur zeven jaor onze
knecht Reint etrouwd."
Heel het jaar rond zouden we een
•werkkalender kunnen vaststellen met
dikwijls merkwaardige en zinrijke benamingen, die ons een diepen kijk
geven in het natuur-verbonden volksleven van den arbeidenden buitenmensch.
De ijsheiligen en het boonen
poten.
Zoo zijn we dan thans, wanneer
deze regelen arbeidend Nederland bereiken, weer gekomen „in het boonen
poten". Precies gezegd ligt deze periode
tusschen de beide Bonifacius-dagen,
n.l. 14 Mei en 5 Juni. Op den eersten
datum herdenkt de kerk den sterfdag van den heiligen Bonifacius.
Maar dit is niet de Bonifacius, die te
Dokkum op 5 Juni 754 door de Friezen is vermoord, maar de Romein sche martelaar van Tarsus op Sicilië,
die in 307 werd onthoofd.
Met zijn collega's St. Pancratius en
St. Servatius, vormt hij het gevreesde driemanschap der ijsheiligen, die
op 12, 13 en 14 Mei zooveel schade
kunnen veroorzaken aan den uitzaai.
Alleen daarom reeds is het een wijze
voorzorgsmaatregel de boontjes niet
eerder te leggen dan op den laatsten
dag der regeering van de drie strenge
heeren. Dezen veroorzaken ieder jaar
omstreeks midden Mei een Koudeterugval, waarvoor ook meteorolo-

gisch een aannemelijke verklaring te
geven is.
Doch niet alleen uit deze overweging legt het volk zijn boontjes op de
Bonifaciusdagen! Een klankovereenkomst heeft eveneens daarop invloed
uitgeoefend. De heilige Bonifacius
moet onder alle heiligen de langste
mannengestalte hebben gehad en in
volksche analogie hoopt de boonenpoter, dat zijn boontjes, op dien dag
gelegd, ook de langst mogelijke en
rijkst dragende ranken zullen voortbrengen.
Het volksgeloof en het boontjes
leggen.
Meen niet, dat dergelijk „bijgeloof"
Dok in onze dagen, meer dan menig groot-stedeling vermoedt, handelingen beheerscht bij den uitzaai.
Wanneer „Arbeid" eens onder zijn
honderdduizenden lezers navraag sou
doen, of zij bij het boontjes en orvvten
leggen ook met bepaalde factoren
rekening houden, dan verwed ik er
een lief ding om, dat vele antwoorden
zouden luiden: „stamboonen moeten
gelegd bij afnemende maan, en pronkerboonen bij wassende maan". Immers dan zullen de laatste beter om
de stokken willen klimmen.
Ook is Hemelvaart een zeer geliefde dag voor het boonen poten. Uit
het Zuidhollandsche dorp Blokland
werd op een desbetreffende vragenlijst van de volkskunde-commissie der
Ned. Akademie voor Wetenschappen
geantwoord, dat renteniers, die toch
ook op andere dagen niets te doen
hadden, juist op Hemelvaartsdag hun
boontjes plegen te leggen, omdat dan
het beste resultaat werd verkregen.
Ook hier weer een volksche gedachtenassociatie aan het hemelhoog
groeien der boontjes, gelegd op Hemelvaartsdag.
In Duitschland zijn er gewesten,
waar de boer er heilig van overtuigd
is en in vrome volksreligiositeit zegt:
„Dann steigen sie mit Christus in die
Höhe." Dergelijke gedachten brengen de Zwaben er toe hun boontjes
te poten op den avond voor Hemelvaart, terwijl de Zwitsers aan goeden
Vrijdag de voorkeur geven.
Ook witte Donderdag is in sommige
landen een uitverkoren boonenpootdag, in de naïeve overtuiging, dat het
gewas dan nimmer zal kunnen bevriezen.
Eveneens zijn de teekens van den
dierenriem en bepaalde sterrebeelden
in het internationale volksgeloof betrokken bij het toch zoo eenvoudige
boonen poten. Van boontjes, gelegd
bij eeri zonnestand m den tweeling
verwacht men, dat ze dubbel zwaar
zullen worden, maar boontjes gelegd
onder het sterrebeeld de Maagd zijn
uitermate
onvoordeelig voor de
vrucht wording, omdat zij dan in een
analogen gedachtengang altijd maagdelijk blijven doorbloeien. In Mecklenburg hoedt men zich boontjes te

poten onder het sterrebeeld van de
Kreeft, omdat ze dan „krebsig" of
kankerachtig worden. Hiermede en
ook in verband met den vorm van
erwten en boonen hangt het gebruik
samen, dat ook in Nederland algemeen verbreid is om wratten te bestrijden met groote-boonenschillen.
In den Pfalz heerscht het bijgeloof,
dat boonen gelegd onder het sterrebeeld van den Steenbok hard worden
en in den- Eiffel is men er op uit
boontjes bij wassende maan te leggen.
Ook andere factoren werken in het
volksgeloof in op den groei. In het
Drentsche dorp Klazinaveen zal men
zich er voor "hoeden boontjes te poten
met Noordenwind, omdat ze dan volgens de algemeene overtuiging zullen
splijten en elders is men er op uit
de boontjes in oneven aantallen op
rijen bij voorkeur tusschen 11 en 12
uur des morgens, dus bij een hoogen
zonnestand te poten. Maar met den
5den Juni, den^ laatsten Bonifaciusdag is dan toch de tijd van het boonen poten definitief afgesloten.
De hop of boonenpoter.
Oudtijds werd het Aohterhoeksche
keuterboertje in deze Meidagen voortdurend aan zijn jaarlijksche taakvaii
het boonen leggen herinnerd door het
eentonige geroep van „hoep, hoep,
hoep", dat de vogel hop (Upupa
epops) laat klinken. De hop of hoep
heet er zelfs de boonenpoter en onder het boerenvolk is zijn roep klanknabootsend vastgelegd:
Hoep, hoep, hoep, hoep,
Poot-ie nog boonen...?
De miene goat al op.
Het is een uitermate zeldzame
isabel-kleurige vogel, die als schoonste pronk een kwiek-opgerichte kuif
bezit en een zwarte staart met witte
dwarsbanden koket weet te dragen.
In de schoolboekjes maakt hij een
zeer uitheemschen indruk en hij komt
dan ook in de vrije natuur van ons
gecultiveerd Nederland maar zelden
voor. Vroeger moet het aantal hoppen veel grooter zijn geweest, zooals
we uit tal van gewestelijke volksnamen mogen afleiden.
De achterhoeksche betiteling „schiethoepe" wijst reeds op de weinig frisr
sche reputatie, welke Upupa epops in
de vogelwereld geniet als een smeerpoets bij uitnemendheid. Zijn nest,
dat we mogelijk nog het eerst zullen
kunnen ontdekken in een hollen
knotwilg, is namelijk zoodanig ingericht, dat de excrementen der jongen
als een koek blijven liggen op een
solied fundament van broeiende koemest. Voortdurend bewerken vader en
moeder hop dit materiaal als een welkome bouwstof voor hun stinkhaantjeskinderkamer. Met zijn langen
dunnen snavel zoekt de hop het voedsel voor zijn jongen bij mestvaalten,
waar hij de schrik is van alles, wat
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Links: Voor het „inboonen" legt de nieuwe
oen eed op den gespannen boog aj. Rechts: füto's;
bekend als de boonenpoter.

Nauwgezet worden de boonen in den grond gedaan. Drie in een kuiltje.

zich kever noemt. En voor zijn kroost
verricht hij ware jongleurstoeren,
•wan£ naar de volkswijsheid verhaalt,
moet onze hop met ongeëvenaarde
vaardigheid het gevangen insect omhooggooien om het daarna in zijn geopende bek weer op te vangen, een
kunstje, dat de jongen alleen maar in
een langen, moeilijken oefentijd kunnen aanleeren. Geen wonder, dat ons
hoppaartje zijn ouderlijke zorg niet
kan wijden aan de educatie van een
tweede broedsel, maar het behoeft
evenmin verwondering te wekken, dat
onze boonenpoter onder veel kernachtige benamingen bekend staat. „Drek
haan" en „Stinkhaan" behooren nog
tot de fatsoenlijkste.
In Pommeren stelt de vogel zich zelf
voor in het rijmpje:
Ich bin der schone Wiedehopf,
Trag eine Krone auf meiném Kopf,
Und doch sagen die Leute ich stink.
Dezp onwelriekende sinjeur nu is de
vriend van ieder, die in deze weken
zijn boontjes legt, waarnaar onze hop
belangstellend informeert in zijn imiteerenden koekoeksroep:
Hoep, hoep, hoep, hoep,
Poot-ie nog boonen?...
De miene goat al op.
De boon in vplksgezegden.
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öen, ontworpen door Cruys Voorbergh.
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•*•'• Sebastianusyilde te Ouderibosch
foto's- '"ainp- wgelKov, bij het Achterhoeksche volk
'c/iie/ schrijver (4). Arbeid-archief (1).

Hoe populair de boon als volksvoedsel thans ook is, toch zijn er eeuwen
verloopen, waarin men de boon als
zoodanig zeer minachtte. Dat blijkt
uit tal van gezegden. Een boon was
feitelijk niets waard, waaraan men
nog wordt herinnerd in: „Ik ben een
boon(tje) als het niet waar is." In een
dergelijk geval verwenscht men zichzelf, indien iets anders zou blijken
waar te zijn dan men verwacht heeft
en daarbij treedt de boon of het boontje op als iets heel kleins of nietigs.
Ditzelfde komt ook tot uitdrukking
in het „Voor spek en boonen meedoen". Dat was feitelijk de geringste
kost, die men iemand kon voorzetten.
En hij, die dus zonder geld te verdienen voor het dagelijksche arbeidsrantsoen van spek en boonen meewerkte, werd dikwijls een boontje genoemd. Zoo komen we tot de verklaring van het algemeen-bekende
„boontje komt om zijn loontje",
d.w.z. hij heeft zijn verdiende straf
ontvangen.
Dit algemeene volksgezegde gaat
terug naar het bekende sprookje van
„Boontje, strootje en kooltje vuur",
die samen eens uit wandelen gingen.
Zij kwamen bij een sloot en na rijp
beraad ging strootje over het water
liggen. Boontje wandelde er parmantig overheen, maar toen kooltjevuur
dit ook zou doen, raakt je het strootje
in brand en beiden vielen toen in het
water. Boontje moest hierover toen
zoo lachen, dat hij barstte en boontje
zou zijn verdiende loon met den dood
hebben bekocht, wanneer niet tot zijn

geluk een reizend kleermaker juist
aan de beek was gaan rusten. Deze
had medelijden met het lachzieke
boontje, haalde naald en draad te
voorschijn en naaide boontje weer
dicht. Maar omdat hij alleen maar
zwart garen bij zich had, hebben
sindsdien alle boontjes een zwarte
naad.
Naast deze ongeluksboontjes zijn er
ook heilige boontjes. De verklaring
hiervoor is niet gemakkelijk en de
geleerden zijn het lang niet met elkaar eens. Zoo wijst prof. dr. F. A.
Stoett erop, dat hier wellicht mag
worden gedacht aan het heilig bontje.
Een bontje was een burgerwees en
een heilig bontj 2 zou dus een heel
brave zus moeten zijn. Later, toen
bontje niet meer werd verstaan, zou
hiervoor boontje in de plaats zijn
gekomen.
Maar anderen denken — en waarschijnlijk met meer recht — aan de
heilige boon in het Driekoningenavondbrood. Wie de snee kreeg, waarin de boon gebakken was, werd immers uitverkoren tot boonenkoning
en mocht zich een koningin kiezen.
We maken hier kennis met de geluksboon, die ook bij het verkiezen van
niagistraatsleden en thans nog hier
en daar in Zuidelijk Nederland bij het
verkiezen van gildebroeders zulk een
merkwaardige rol speelt. Te Oudenbosch bijv. worden de broeders van
het St. Setaastianusgilde nog altijd
met witte en bruine boonen gekozen,
wat „inboonen" heet. Is een broeder
ingeboond, dan ijlt de gildebode naar
diens huis om hem de gelukkige tijding te brengen, waarna hij zich heeft
voor te bereiden op de plechtige eedsaflegging. Dit geschiedt des middags
voor den maaltijd door twee vingers
te leggen op een bespannen boog en
een eedsformule op te zeggen.
De Groninger boonenboed.

Wat we hier op het Brabantsche
boerenland en ook in Limburg o.a. bij
de St. Paulusbroeders te Vaals nog in
eere zien houden, was eens algemeen
in zwang en het „ter boone gaan" behoorde o.a. in Groningen tot de gewichtigste handelingen van de keurheerep, die op dan Ssten Februari uit
een overdekten hoed, waarin 19 groote
en 5 zwarte boonen waren gelegd, een
boon trokken. Dan werd er in het
Groninger stadswijnhuis braaf geteerd op kosten van de nieuwbakken
boonheeren, die soms met opoffering
van 10.000 gulden hun loontje voor
hun boontje moesten betalen.
In het Groninger museum van oudheden toont men u nog den breedgeranden „boonenhoed" en het doosje
met massief gouden boonen. Deze
groen fluweelen hoed — groen is de
stadskleur — draagt op den bol het
stadswapen met den dubbelen adelaar, terwijl om den bol geborduurd
is: „Libertatis ergo anno Christi

1685". In dat jaar werd de hoed gemaakt, zooals een resolutie vermeldt
van 15 April 1685, waarbij door Burgemeester, Raad, Taalmannen en Gezworenen meente werd besloten „een
diep verdeckte hoed" te maken „met
groen fluweel overtrocken om te dienen ten dage van de solemnele jaerlyckse keuren van den raedt en gesworen meente, in welcke volgens
Stadsboeck bequaemlyk getast en
geensints gesien kan worden." In dezen hoed was een zakje gemaakt en
daarin lagen de boonen. Oorspronkelijk waren het vijf zwarte onder vier
en twintig witte boonen, maar in 1655
werd reeds besloten boonen van massief goud geëmailleerd op een en dezelfde grootte te maken „na forme
van inlandsche boonen". In 1656 heeft
men daarmede het eerst geloot. Zorgvuldig werden de boontj's bewaard
in de „stadskiste" en thans liggen ze
met den breedgeranden boonenhoed
reeds jaren in het Groningsche museum te pronk gesteld.
Op den zeer breedeii rand van dezen unieken boonenhoed, welke den
vorm heeft van een Frieschen Vrijheidshoed uit de 13e en 14e eeuw,
wordt lederen trekker het devies voorgehouden: „Summum libertatis est
testimonium moribus et legibus suis
uti", wat beteekent: „Het is een getuigenis der hoogste vrijheid zijn zeden en wetten te gebruiken." *"
Het jeugdspel van den
boonenkoning-.

De boonenkoning, welke ook in
Frankrijk als „roi de féves" bekend
staat, mag zich een boonenkoningin
kiezen en zoo spelen zij een rol in
het bekende Driekoningen-avondspel,
dat volkskundig in nauwere betrekking staat tot de vastenavondviering
dan tot den ommegang van de drie
Wijzen uit het Oosten.
Hoezeer in dit boonenspel alle
voorwaarden besloten liggen voor een
prachtig leekenspel, hebben we in 1933
voor het eerst op de Meihof leeren
kennen, toen daar met medewerking
van een paar honderd vroolijke jongens en meisjes een zinrijk leekenspel
gehouden is rond den prachtig-uitgedosten boonenkoning en -koningin, die
hun statige gewaden, ontworpen door
Cruys Voorbergh, zwierig droegen.
Over dit zinrijk leekespel van den
Uaonenkoning en -koningin hoop ik
nog eens wat meer te zeggen in den
midwintertijd, als we dankbaar de
bruine boontjes eten van den nieuwen
oogst.
Als ge nu op akkers en in tuinen
overal menschen bezig ziet met boontjes leggen, luistert dan eens goed of
ge het folkloristische en ornithologisch fortuin kunt beleven den hop belangstellend te hooren informeeren:
Hoep, hoep, hoep, hoep,
Poot-ie nog boonen?...
De miene goat al op!
D. J. VAN DER VEN.

Aanmelding en nadere inlichtingen
bij het Provinciaal Bureau, Jansbultensingel 17.

Amsterdam.
Vrijdag as Mei.
Groote Revue, Muziek en FUiythme In
Theater Carré, n»et medewerking van
Boyd Bachmann en zijn orkest, Conny
Stuart, Scholten en Van t Zelfde,
Aanie Franzis en Capi, Jeanine's Ballet
eo vele anderen, 4O medewerkenden.
Prijs der plaatsen voor N.A.F.-ieden
ƒ0.70, voor niet-leden ƒ1.10 per persoon.
De kaarten zijn te verkrijgen bij het
Provinciaal Bureau, Prins Hendrikkade
49—51 te Amsterdam, het V. & A.-Inlichtingenbureau Leidscheplein en de
overige bekende adressen, alsmede bij
de N.A.P.-Boden en Sociale Voormannen.
Wij maken hiermede nog de houders
van kaarten der afgelaste V. & A.-Bevue
van 30 April 1.1. erop opmerkzaam, dat
deze kaarten zonder bijbetaling geldig
zijn voor bovenstaande voorstelling.

Amsterdam.
Zondag 30 Mei.
Tivoll Theater. Aanvang 10.15 uur v.m.
Vertoond wordt de Ufa-film De Postmeester (Der Postmeister). Toegang
18 jaar.
Tevens goed verzorgd bij-programma.
Kaarten. & ƒ0.40 zijn verkrijgbaar
zoowel voor leden als niet-leden van het
N.A.F', bij de N.A.F.-kantoren: Prins Henürikkade 49, De Kempenaerstraat 51 en
Stadhouderskade 139 en het V. & A.Inlichtingenbureau op het Leidscheplein, alsmede bij de N.A.F.-boden en
Sociale Voormannen.
Amstelveen
Zondag 30 Mei
Zaal Blaauwhof. Aanvang 10.15 uur
v.m. Vertoond wordt de Ufa-film Een
stem uit den aether (Wunschkonzert)
niet Ilse Werner.
Toegang alle leeftijden.
Kaarten A ƒ0.40 zijn verkrijgbaar
Molenweg 37 en verder de bekende
adressen.
I»ru Haag
Zondag :;o Mei
Asta Theater. Aanvang 1O.15 uur v.m.
Vertoond wordt de Tobis-Illm Het
vriendinnetje van Papa (Das tummelsblaue' Abendkleid). Toegang 18 jaar.
Tevens goed .verzorgd bij-programma.
Kaarten &, ƒ0.40 zijn verkrijgbaar bij
het V. &. A.-inlichtingentaureau aan den
Hofweg. Tevens telefonisch te bestellen
onder nummer 110677.
I>en Haag
Zondag C Juni
Odeon Theater. Aanvang 10.15 uur
v.m. Vertoond wordt de Ufa-film Haar
eerste avontuur (Ihr erstes Erlebnis)
met Ilse Werner. Toegang 14 jaar.
Tevens goed verzorgd bij-programma.
Kaartverkoop zie boven.

Vacantie-Oord „Beekbergen" te
Beekbergen.
Wij vestigen er de aandacht op. dat
het tijdvak van 12 Juni tot 14 Augustus
voor bovengenoemd vacantle-oord geheel
vol-reJioekt is.
Spoedige aanmelding is center gewenscht. r-1 pensionprijzeii bedragen
voor kinderen tot 2 jaar 50 cent per
dag, kinderen tot 7 jaar ƒ 1.25 per dag,
kinderen tot 13 Jaar ƒ 1.75 per dag, volwassenen en kinderen boven de 13 jaar
ƒ 2.50 per dag. Minimum 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 en administratie.
Het vacantie-oord Beekbergen is geheel modern ingericht met l- en 2-persoonskamers en ligt In één van de mooiste boschri-jke 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'd.im.
„VACANTIE-OOKD -BEEKBERGEN"
Amsterdam.

Voor
bovengenoemd
vacantie-oord
dient voor Amsterdam de aanmelding en
nadere inlichtingen alleen te geschieden aan het provinciaal bureau. Prins
Hendrikkade 49—51.
Tenslotte wijzen wij er nog even op,
dat het vacantie-%prd van 12 Juni tot
14 Augustus geheel volgeboekt is.
MOOI LIMBURG.

Onder verwijzing naar ons vorig nummer van „Arbeid", waarin wij vermeldden, dat het mogelijk was door bemiddeling van V. & A. pension te bespreken in één der beste hotels te Valkenburg 4 ƒ 4.75 per dag, kunnen wij
U thans tot ons genoegen mededeelen,
dat het ons is mogen gelukken een belangrijke korting op dezen prijs te verkrijgen. De prijs is nu ƒ 4.15 per dag,
alles inbegrepen, voor een prima pension In een der beste hotels.
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.
„QONTE MIDDAG" TE II1LVKKSI .M.

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 1.25 per persoon, alles inbegrepen. Inlichtingen bij het Provinciaal
Bureau, Prins Hendrikkade 49—51 te
Amsterdam en bij de Plaatselijke Kantoren.
SYMPUONIE-CONCERTEX.

De bewoners van de provincies NoordHolland, Zuid-Holland en Utrecht worden in de gelegenheid gesteld de Symphonie-concerteru die de Nedérlandóche
Omroep lederen Zondagmiddag in de
Studio te Hilversum geeft, bij te wonen.
Inlichtingen Provinciale en Plaatselijke
Kantoren van het N.A.F.
RECTIFICATIE

In een vorig nummer van „Arbeid"
waren wij helaas te voorbarig met het
vermelden, dat vanuit Rotterdam boottochten naar de bloeiende Betuwe zouden worden georganiseerd. Door diverse
omstandigheden is het helaas onmogelijk gebleken, deze tochten doorgang te
doen vinden.

JWVOÖIWK
Aihletiek cursussen
Ilcn Haag.
In bovengenoemde plaats zullen op het
Sportveld aan de Escamplaan iederen
Vrijdagavond van 7—9 uur athletiekcursussen worden georganiseerd
De prijs tot deelname bedraagt voor
leden van het N.A.F, ƒ 5.5O en voor nietleden van het N.A.F, ƒ 7.— per cursus.
Aanmelding en nadere inlichtingen bij
het Provinciaal Bureau, Dr. Kuiperstraat 10, Den Haag.
Amsterdam.
Ook te Amsterdam bestaat de mogelijkheid een athletiek-cursus zoowel voor
dames als voor heeren te volgen De
prijs bedraagt voor leden en niet-leden
van het N.A.F, ƒ 5 per cursus.
Aanmelding en nadere inlichtingen
bij het Provinciaal Bureau. Prins Heudrikkade 49 en het V. & A.-inlichtingenbureau, Leidscheplein, Amsterdam.
Arnhem.
In het Gemeentelijk Sportpark te
Arnhem bestaat de gelegenheid voor
dames en heeren deel te nemen aan
een athletiek-cursus.
Het cursusgeld bedraagt voor leden
van het N.A.F, ƒ 5.50, eu voor nietleden ƒ 7 per cursus.

Rotterdam.
Binnenkort zullen ook te Rotterdam
dergelijke cursussen georganiseerd worden op het Nenytoveld. De cursusprijs
bedraagt voor dames en heereu f 5.50 en
ƒ 7.00 per persoon, resp. voor N.A.F.leden en voor niet-^eden
Aanmelding en inlichtingen Heemraadssingel 163 te Rotterdam.

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, zoo spoedig mogelijk hun
naam en adres op te geven aan
het Centraal Bureau van de Gemeenschap „Vreugde en Arbeid"
Amstel 224 te Amsterdam-C

Wandelsport
Zeeland.
, Op Hemelvaartsdag zal te Goes een
wandelmarsch worden gehouden Afstand
25 km. De prijs der deelname bedraagt
voor N.A.F.-leden, indien zij individueel
meeloopen ƒ O 35, voor niet-leden ƒ 0.50.
Bedrijven, die meeloopen in de grootte
van de ter plaatse voorgeschreven groepen, betalen slechts ƒ0.30 per persoon.
Aanmelding en inlichtingen bij het
Provinciaal Bureau, Stationsstraat 34 te
Middelburg.

Zwemmen
Groningen.
Afzwemfeest In het Noorderbad te
Groningen. Aangifte van deelname en
alle verdere inlichtingen op de zwemxiren en aan het Plaatselijk Kantoor van
het N.A.F., Turfsingel 75 te Groningen.
Leeuwarden. Overdekte Zweminricliting
Vanaf 21 April 1943 iederen Woensdagavond van 6.30 tot 9.30 uur. Toegangsprijzen ƒ0.10 voor kinderen t.m.
13 jaar en ƒ0.15 voor volwassenen.
Zwolle
Des Maandagsavonds bestaat gelegenheid tot zwemmen in het Sportfondsenbad op de Turimarkt van 7.30—8.30
uur. De prijs bedraagt voor leden van
het N.A.F, vanaf 14 jaar en ouder ƒ 0.15
per persoon. Kinderen tot en met 13
jaar ƒ 0.10. Introducées betalen resp.
ƒ 0.20 en ƒ 0.15. Aanvang eerste zwemavond 31 Mei a.s. "
Zoowel leden 'als introducées dienen
eerst een zwemkaart te gaan halen bij
het Provinciaal Bureau, Nieuwe Haven
12 te Zwolle
Den Haag.

Het
Nederlandsche
Arbeidsfront,.Vreugde en Arbeid", afdeeling lichamelijke Opvoeding. Zwemmen. Gezonde
Sport! Voor leden van het Nederlandsche
Ar'oeidstront ƒ0.15. voor niet-leden / 0 2 O
bestaat gelegenheid in het Sportfondsenblad „Regentesse" te Den Haag. iedere
Maandag van 6.30 tot 8.45 uur. des
avonds te zwemmen. Badgoed, handdoek
enz. medebrengen. Gratis zwemonderricht. Zwemkaarten kunnen tegen vertoon van het lidmaatschapboekje afgehaald worden bij het V. en A.-inlichtingenhuisje aan den Hofweg.

Tennissen
Amsterdam.
Alleen voor leden van het N.A.F, op
weekavonden ƒ 15 voor beginners, f 13.50
voor gevorderden, per seizoen.
Zaterdagmiddag en Zondagmorgen
ƒ 20 per seizoen.
Voor beginners worden de tennisrackets door „Vreugde en Arbeid" ter
beschikking gesteld, terwijl eveneens
een sportleeraar ter Instructie aanwezig
zal zijn.
Tevens bestaat er geleaenheid tot
tennissen, zonder gebruik van materiaal
en zouder onderricht op de tennisbaan
van ons V. & A.-Sportpark. De prijs
hiervan bedraagt voor weekavondo-n
ƒ 4.50 voor leden en ƒ 7.— voor nietleden per seizoen. Zaterdags en Zondags resp. ƒ7.50 en ƒ11.50 per seizoen.
Velen zullen van deze buitengewone,
en goedkope aanbieding die „Vreugde en
Arbeid" zoowel de leden als nïet-leden
van het Nederlandsche Arbeidsfront
biedt, gebruik willen maken. Spoedige
aanmelding is daarom gewenscht en wel
aan het Provinciaal Bureau Prins Hendrtkkade 49—51 en het V. & A.-inlichtlngenbureau, Leidscheplein, Amsterdam.
Rotterdam.
Evenals te Amsterdam zullen ook hier
tenniscursussen plaatsvinden, waarvoor
het cursusgeld voor beginners ƒ 15 en
gevorderden ƒ 13.50 per seizoen bedraagt.
Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij naar de bovenstaande kennisgeving betreffende het tennissen te
Amsterdam.
Aanmelding en nadere inlichtingen
bij het
Provinciaal
N.A.F.-lrareau,
Heemraadssingel 163, Rotterdam.
Ctreebt.
De prijs bedraagt voor beginners ƒ 15
en voor gevorderden ƒ 13.5O, terwijl ook
te Utrecht, evenals te Amsterdam en
Rotterdam voor beginners door „Vreugde en Arbeid" sportmaterlaal ter beschikking1 zal worden gesteld en een
sportleeraar aanwezig zal zijn.
Aanmelding en nadere inlichtingen
bij liet Plaatselijk Kantoor, Vredenburg 10.

excursies
Onder leiding van deskundige kameraden zullen in den zomer eenige excursies gehouden worden. Zij. die zich weaschen op te geven als excursie-leider,
kunnen dit doen bij het Centraal Bureau van „Vreugde eu Arbeid" Amstel
224—226. Amsterdam-C. Gaarne ontvangen wij bij de bereldverklaringen ook
plannen voor excursies eu rondleidingen
alsmede opgave van speciaal-beheerscnte
projecten.
Zondag 2TJ Juni a.s. zullen exrcursies
gehouden worden in de navolgende
plaatsen:
Arnhem: Openluchtmuseum en Dierenpark.
Amsterdam: Het Boschplaii.
AsseniEmmen: Hunebed en Diereapark.
Breda: Ulvenhoutsche bosschen.
Hilversum: Bosch en hei.
Leiden: De Kaag.
Groningen: Paterswolde.
Utrecht: Zeist en meteorologisch instituut.
Leeuwarden: Grouw.
Rotterdam: Dierenpark Blijdorp.
Maastricht: Valkenburg.
Zwolle: Leemkuilen.
Kosten zullen zoo laag mogelijk gehouden worden; verzamelpunt en uur
van vertrek worden te zijner tijd nader
bekend gemaakt. Opgaven tot deelname
worden reeds thans ingewacht door de
desbetreffende Provinciale Bureaux en
Plaatselijke Kantoren, opdat wij een
overzicht krijgen van het totaal aantal
deelnemers

Bedrijfsbibliotheken
Wij kunnen diegenen, die belangstelling hebben voor de z.g. Bedrijfsbibliotheken niededeelen, dat drie nieuwe lijsten in omloop gebracht zijn. De samensteUing is gelijk gebleven aan de oude
bibliotheken n.l.: 80 % ontspanniugslectuur, 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

Koorzang
Het plan bestaat in Amsterdam te
komen tot de oprichting van een zangkoor. Voorloopig alleen in Amsterdam!!!
Voorloopige opgaven te riohten aan
het Prov. Bureau Noord-Holland. Prins
Hendrikkade 49. met vermelding van
zangstem (sopraan, alt, tenor, bariton of
bas). Nadere mededeelingen volgen.

Huïsvlijtactie
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 Huisvlijt-beoefenaar aan, aan
het werk te gaan!!

HUISVLIJTBEOEFENAREN IN
DE PROVINCIE ZUID-HOL-,
LAND, ZENDT TIJDIG UW
De

WERKSTUKKEN

IN!

tentoonstellingen

worden

gehouden: te Gouda van l—15
Juni; Leiden van 9—16 Juni;
Den Haag van 25 Juni—4 Juli;
Rotterdam, datum zal nader
bekend gemaakt worden.
Inlichtingen hieromtrent bij de
plaatselijke kantoren van Het
Nederlandsche Arbeidsfront.

het leven en de toekomst van de gemeenschap alles
be teekent.
Veertien jaar lang hebben we dit inzicht te midden van een vreemde wereld meegedragen. Ze beSterk verminderde abonnementsprijzen voor leden van Het Arbeidsfront grepen niets van de grootheid van ons nieuw geloof.
Ze wilden niets weten van de harde deugden der
Nu de zomer nadert zullen weldra de zwemlief- Jansbuitensingel 17, Arnhem, een abonnement te soldaten: kameraadschap, plichtsbetrachting en den
bebbers zich weer in dichte zwermen over de diverse verkrijgen met 50% korting voor het natuurbad „De geest van .het hoogste offer. We waren vreemd onzwemgelegenheden uitstorten. En waar is het pret- Branding".
der hen en werkten voor ons brood Ik heb gevlogen
tiger zwemmen dan in een fraai natuurbad? Ja,
Opening van het bad 22 Mei a.s.
, om in 't leven te blijven Maar tegelijkertijd koesmaar de aoonnementsprijzen der natuurbaden gaan
Bij het afhalen der abonnementen moet het lid- terde ik de hoop. door mijn werk de idee van de
de macht van talrijke beurzen te boven.
maatschapsboekje worden medegebracht.
Duitsche luchtvaart levendig te houden. Ik ben in
Dank zij „Vreugde en Arbeid" kunnen echter de
Voor leden van het N.A.F, bestaat tenslotte de ge- vreemde werelddeelen geweest. Overal heb ik kameleden van Het Nederlandsche Arbeidsfront ook dit legenheid tegen sterk gereduceerden prijs een abon- raadschap gezocht. Ik heb gezocht en heb ze gevonjaar weer abonnementen op de voornaamste Neder- nement af te sluiten voor het openluchtbad Groe- den, in Duitschland, in Amerika, in de bosschen van
landsche natuurbaden tegen sterk gereduceerde nendaal.
Afrika en in het ijs van Groenland.
prijzen bekomen.
De prijzen bedragen resp. voor volwassenen ƒ3.—
Kameraadschap van vliegers!
Leden in de provincie Utrecht kunnen terecht bij per persoon, voor kinderen van 12—16 jaar ƒ 2.50 per
Maar heimelijk leefde in mij en in ons allen het
het fraai gelegen natuurbad „De Biltsche Duinen". persoon, voor kinderen beneden 12 jaar ƒ 2.— per vurige verlangen, dien geest, welke ons heeft geOp den gewonen abonnementsprijs wordt voor leden persoon per seizoen. Abonnementen zijn verkrijgbaar, vormd, als levende macht te zien werken in het
een korting gegeven van 50':'c. De prijzen zijn voor op vertoon van lidmaatschapsboekje, aan het Plaatwaarmee wij met het diepste, dat in ons is, vervolwassenen ƒ3.50, kinderen van 10 tot en met 15 selijk Kantoor van Het Nederlandsch Arbeidsfront, volk,
bonden zijn
jaar ƒ3.— en kinderen van 2 t.m. 9 jaar ƒ2.50 per Lij ster beslaan 26, Doetinchem.
Dat tó gebtura en daarom beëindig ik mijn boek.
Seizoen.
Want mijn eigen leven is onbelangrijk geworden,
Teneinde in het bezit te komen van een goedkoop
het is gevloeid in den stroom van ons gemeenschapabonnement, dient men zich te wenden tot het Propelijke
Duitsche lot."
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vinciaal Bureau, Maliebaan 14 te Utrecht, of het
In
een
voorwoord draagt Ernst Udet dit boek, dat
Plaatselijk Kantoor, Vredenburg 10 te Utrecht, alErnst Udet: „Mijn leven als vlieg enier". verlucht is' met talrijke interessante en fraaie
waar men tegen inlevering van een pasfoto en betaUitg. „Westland" — Amsterdam.
foto's, op aan de jeugd. Moge ook de geheele Nederling van het verschuldigd bedrag, het abonnement
Udet
heeft
het den critici, die zijn boek moeten be- landsche jeugd dit boek ter hand nemen. Het kan
kan afhalen. De abonnementen kunnen nu reeds
Worden afgehaald, zoodat men direct na openstel- spreken, onbewust makkelijk gemaakt, want in een haar karakter ten goede komen.C. Wiedemeijer Hzn.
ling van het natuurbad hiervan gebruik kan maken. slotwoord vat hij de kern van zijn boek in enkele
Tevens kunnen de leden in Utrecht een belang- zinnen volkomen samen. Daarin komen weliswaar
Signaal
rijke korting genieten op de abonnementsprijzen niet tot uiting de interessante en spannende, ja
De pantserslagen in het Oosten hebben in de uitVan het „Boschbad" aan den Soestdij kerstraat weg soms adembeklemmende avonturen, die Udet in zijn
vliegerleven meemaakte en waarvan hij onopge- gestrektheid van de ruimte heel andere vormen en
te Amersfoort.
De prijzen bedragen resp. voor volwassenen ƒ,3.50, smukt vertelt en evenmin zijn kunstzinnige schrij- verhoudingen aangenomen dan in landoorlogen geverskwaliteiten, doch in dat slotwoord neemt de bruikelijk was. In enkele weken tij ds werden soms
voor kinderen tot 14 jaar ƒ2,— per seizoen.
Gelegen in het 50 ha. grootè bosch Birkhoven aan geest, waarmede dit boek doordeesemd is en die gebieden veroverd ter grootte van Europeesche staden Soestdijkerstraatweg mag het zeer zeker als een torenhoog boven alle goede kwaliteiten van het ge- ten. Er ontstond een nieuwe verhouding tusschen
der mooist gelegen Natuurbaden worden aangeduid. schrevene uitsteekt, vaste vormen aan; daarin stipu- ruimte en techniek. De ontwikkeling hiervan wordt
De abonnementen voor dit natuurbad bieden de- leert Udet. dat zijn boek meer is en wil zijn, dan verteld in het grootè geïllustreerde tijdschrift Signaal.
Grootè gekleurde foto's demonstreeren duidelijk de
zelfde rechten als de gewone abonnementen, n.l. een reeks grepen uit een veelbewogen leven.
„De generatie, waartoe ik behoor", zegt Udet In nieuwe gevechtsmethodes. In een andere fotoreporwandeling door de prachtige bosschen enz.
Deze abonnementen zijn verkrijgbaar op het zijn slotwoord, „is door den oorlog gevormd. Deze tage worden de werkelijke oorlogsdoeleinden van de
Plaatselijk kantoor, Snouckaertlaan 11 te '.Amers- overviel ons In de beslissende jaren. De zwakken Engelschen, Amerikanen en de Sovjets — waarover
foort, op vertoon van het Ijdmaatschapsboekje, waar- zijn er aan te gronde gegaan. In hen is niets an- zrj echter niet spreken — getoond. Giselher Wirsing
ders dan een verlammende ontzetting achtergeble- schrijft in dit nummer verder een interessant artikel
bij tevens een pasfoto moet worden overgelegd.
ven. In ons, de anderen, echter — en hier spreek ik over „Het zaad voor den derden wereldoorlog".
Het bad zal begin Juni worden opengesteld.
Tezamen met talrijke andere bijdragen op verVoor leden uit Arnhem en omstreken bestaat de voor bijna alle frontsoldaten — is de wil om te leven
mogelijkheid op vertoon van een bewijs, dat afge- harder en krachtiger geworden. Een nieuwe levens- schillend gebied geeft Signaal ook thans een belanghaald dient te worden aan het Provinciaal Bureau, wil, die weet, dat het leven van den enkeling niets, wekkend overzicht van het wereldgebeuren.

GENIET VAN NEERLAND'S NATUURBADEN!

BABBELTJE VAN OOM NIEK
M'n beste neven en nichten:
»
De tijd, die we nu beleven, doet me
In vele opzichten denken aan m'n
jeugd. Toen oom Niek nog een jongen
w.as — en dat is in mijn gevoel nog
niet eens zo heel lang geleden! —
waren er haast nog geen auto's en
maar heel weinig fietsen. Als je eens
een enkel keertje uit ging, dan moest
je of met de trein of met de boot of ...
je moest gaan wandelen. Nu heb ik
jullie al eens verteld, dat de vader van
oom Niek heel veel van wandelen hield
en doordat hij hoofd van een school
was, had vader even vaak en even veel
vrij als wij. Dat was voor ons — en
voor mijn moeder —' heel plezierig.
Want als het Woensdag- of Zaterdagmiddag was, dan zei moeder tot een
van ons: „Vraag aan je vader, of hij
een eindje met jullie gaat wandelen."
Toen is ouder was, heb ik begrepen,
dat moeder dit zei om ons... opgeruimd te krijgen — dan kon zij rustig
werken.
De vader van oom Niek vond het
prachtig als we hem vroegen te gaan
wandelen en we hebben zo hele marsen gemaakt. In een kleine optocht,
met m'n vader 'aan het hoofd, liepen
we zo'n middag naar het andere eind
van de stad: van Oost naar West, van
Oost naar Noord — naar de parken en
naar de waterkant. En als het vacantie was — nou, berg je! Dan liepen we
zo'n dag een uur of zeven, acht. Tippelen, tippelen maar.
Ik weet nog goed, dat we op een
mooie vacantiedag van Amsterdam uit
naar Nigtevecht wandelden
M'n vader, die in dat dorp heel goed
bekend was, huurde er een grote roeiboot en we vermaakten ons des middags met roeien. We roeiden heen en
Weer, van de ene provincie in de
andere, totdat we de blaren in de handen hadden; we spetterden met water
— zo erg, dat'we allemaal drijfnat
Waren. Gelukkig was het ~een prachtige zomerdag, zodat dit helemaal niet
erg was — in een ogenblik waren we
door de zon weer opgedroogd.
We vonden het allemaal jammer,

dat we eindelijk weer op mars moesten
en toen we goed en wel op weg waren,
merkten we pas, hoe geducht wij ons
die middag hadden geweerd: de een
was nog vermoeider dan de ander.
„Gaan we terug met de trein,
vader?"
„Met de trein?" deed m'n vader verbaasd. „Hoe kom je daór nu bij?.,.
We lopen toch zeker dat eindje?"
We lopen dat eindje
Als we eenmaal in Abcoude bij de trein waren,
zou het nog een drie uur duren voor
we weer thuis waren. Dat wisten we
maar al te goed.
„Het is zo'n eind", zuchtte er een.
„Ik bén al zo moe", verzekerde een
ander.
Maar m'n vader lachte ons in ons
gezicht uit. „Dat zijn nu jongens ...
ze zijn nog te lam om een eindje te
wandelen", verzekerde hij.
De groteren onder ons lieten zich
dat niet zeggen en de kleineren eigenlijk ook niet, zodat we bijna zwijgend
door het dorp Abcoude heengingen.
Toen, het meertje voorbij, kwam
eigenlijk de grote ruk pas. We zouden
graag een ogenblikje zitten, maar
vader liep stug door „Als je zitten wilt,
dan hol je eerst maar een eind vooruit
— dan kan je zitten, tot ik je weer heb
ingehaald", zei hij.
Die raad volgden we op. Maar nu
nog herinner ik me, hoe flink je vordert, door geregeld door te lopen. We
waren soms een heel eind vóór— zo
ver, dat je vader haast niet meer kon
zien. Maar als je goed en wel lag uit
te blazen, stapte hrj al weer langs
ons heen om lachend te zeggen: „ik
zal.wel vertellen, dat jullie er aan
komen."
We lieten hem eerst een eind voorbij
gaan, maar zetten het dan toch maar
weer op een lopen om hem in te halen.
Zo kwamen we dan toch eindelijk weer
thuis.
„Zie zo, vrouw, daar zijn we weer",
sprak mijn vader. „We Rebben heen
en terug gelopen", liet hij er op volgen
en dan, met een lachje tegen ons: „Als
jullie in Abcou flink hadden gezanikt,
waren we wel met de trein gegaan!"...
Ja, m'n vader hield vroeger van een
grapje. Maar nu geef ik een raadsel

op, dat lang niet gemakkelijk is. Daarvoor heb ik eigenlijk het hele verhaal
verteld. Ik schreef hierboven: „We
roeiden van de ene provincie in de
andere" en nu vraag ik: ten eerste:
hoe kon dat?; ten tweede: op welke
rivier roeiden we? en ten derde: welke
provincies waren het? Het zal mij benieuwen, of ik veel neven en nichten
heb, die goed zijn in de aardrijkskunde.
Voor de anderen heb ik een „troostraadsel". Dat heeft Henk Vossers,
Emmastraat 16 te Aalten (G.), bedacht. Het is een
SPROOKJESPUZZLE.
Als men de letters rangschikt, kan
men de naam van het sprookje vinden! m
Ziehier:

Henk krijgt een prijsje voor zijn inzending. Jullie oplossingen verwacht
ik zo spoedig mogelijk, zodat ik ze niet
allemaal tegelijk moet nazien, maar in
elk geval vóór 11 Juni. Jullie kenne^n
het adres. Je schrijft maar aan OOM
NIEK, Postbus 500», Amsterdam-Z.
Nu de prijswinnaars van de Meikleurplaat. Ik heb er heel wat moeite
mee gehad'de mooiste aari te wijzen.
De hoofdprijs kreeg ten slbtte: Marinus van Muilekom, j.. 14 j., Sperwerstraat 37, Arnhem-Oost.

Troostprijzen kende ik toe aan*J.
L. van Eist, j., 12 j., J. M. Kemperstraat 85 huis, Amsterdam-W.; Ammy
Haag, j., 11 j., Alex. Boersstraat 37,
Amsterdam-Z.; Margje Kole, m., 12 j.,
Stephensonstraat 541, Den Haag;
Henk Tiecke, j., 11 j., Steenweg 63,
Enschede; P. v. d. Heerik, j., 11 j.,
V. d. Palmstraat 8 B, Rotterdam-W.
Tot slot beantwoord ik wat briefjes.
Ja, dat is met die correspondentie van
oom Niek een moeilijke geschiedenis.
Dat zeg ik tot Amie de Mooi te Beilen,
maar ook tot al m'n andere neven en
nichten, die mij vaak hele verhalen
doen. Ik kan ze, in verband met de
ruimte, niet allemaó.1 beantwoorden,
al ben ik het zelf met Amie eens, dat
het wel prettig zou zijn. Ik zal je kamraadsel nazien. Het deed me plezier,
te vernemen, dat je zo goed was genezen. Je mag me altijd schrijven.
Bertus Bijl te Strijen had z'n knie bezeerd. Dat zal wel weer over zijn, wil
ik hopen. Gefeliciteerd, Bertus, met je
mooie rapport. Fransje Talhout, die in
de Kalverstraat van Hindeloopen
woont, wordt bedankt voor haar mooie
prentbriefkaart. Ik wist eerst niet
goed, wat de kruisjes er op betekenden. Henk Tiecke wens ik het beste
met z'n gezondheid. Ik vond het leuk,
dat ik je een prijs kon geven. Nellie
de Bruin uit Dubbeldam is een oude
bekende van me. Je weet wel, dat er
heel veel neven en nichten zijn en
waarom ik niet alle briefjes kan beantwoorden, weet je nu ook. Jannie
Zweers te Rheden heeft al vier keer
in het ziekenhuis gelegen. Dat is niet
mis en het is maar prettig, dat Jannie
het erg fijn in het ziekenhuis vond.
Maar ik vind, dat ze nu maar heel lang
gezond moet blijven. Rietje Kerkhof
te Baarn heeft me aan haar hele
familie voorgesteld — zo zeggen wij,
oudere mensen, dat deftig. Jannie
heeft nu een Franse tak in de familie.
Een broer van haar is met een Frans
meisje getrouwd... haar vader is in
Frankrijk, maar die komt met de
Pinksterdagen thuis. Wat zal dat een
vreugde geven. Doe ze allen de groeten. Rietje, en ontvangen jullie allemaal de groeten van je OOM NIEK.

ULP
l>e bonnen
rijg" je morgen!

Kom er maar eens om als de nood aan den
man is. Ook goede vrienden heliben immers
Imn eigen zorgen. Hulp - daadwerkelijke nulp indien de kostwinner komt te overlijden wordt
sïeclits geboden door een levensverzekering.
De zorg, die bet geregeld betalen van de
premie soms met. ziet brengt, blij 11 ook de
bron van bet veilige gevoel dat Uw nabestaanden niet van hulp versloken zullen zijn
wanneer de nood eens aan den man komt.
Vraagt daarom nu de tarieven en inlichtingen.

»DE

De jongen laat zich overbluffen
en zij... zij schrijft die bonnen
in het vergeetboek. Wordt hij
lastig, dan maar een anderen
bakker. Dat die jongen gaat
knoeien om uit de moeilijk-!
heden te komen en tegen de
lamp loopt, dat raakt haar niet.

ENTRALE«

Bongeknoei is erger
dan diefstal!
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Middensiandsdipioma (alg. ontwikkeling)
Ned. Taal en Corresp. fl. 1.50 p. mnd.
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fl. 1. - p. mnd., met correctie.
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SOLDATEN
VAN DEN ARBEID

helpt U tijd, geld en punten
besparen!

door Robert Ley

Dames en meisjes
MAAKT N.U ZELF UW
KLEEDING THUIS!

MET 20 I L L U S T R A T I E S
GEBONDEN ƒ4.25

Zendt een briefkaart aan

INSTITUUT
E. N. S. A. l. D.
Spec. machtiging P.T.T.

'AKKERTJE

(e.—

ENSAID

Tolsta-ssinsel 54, Utrecht,

voorzien van een duidelijk adres, beplakt met 35 cent
aan postzegels (porto briefkaart inbegrepen, zie model)
en wij zenden U een mooi boek met ruim 100 maten en
modellen, en tevens een gratis apparaat om ü te laten
zien hoe gemakkelijk onze methode is om THUIS zonder
rekenen en teekenen alle kleeding te leeren maken en
vermaken, ook uit oude stoffen.

Neem 'n

"AKKERTJES" zijn in staat
de hevige pijnen door deze
rheumatische aandoeningen
verwekt, snel te verdrijven.
Waarom zoudt Ge U dus laten
kwellen door die nare pijnen
dat is werkelijk niet noodig :

TROPONWERKE • KOLN-MOLHEIM

JSerst de mensch en dan zijn papieren" - zegt
Dr. Ley. Niet zijn afkomst, niet het milieu, waaruit
hij voorkomt, niet zijn relaties, niet zijn geld —
alleen hetgeen de mensch presteert komt op de eerste
plaats.
De redevoeringen van Dr. Ley, welke in dit» boek gebundeld zijn, geven ons een duidelijk begrip van het
leven aan het front van den 'arbeid, welke voltrokken
ordening en bestendige dadendrang in deze redevoeringen In het bijzonder "tot uiting komen.
VRAAGT OW BOEKHANDELAAR!

VOLKSCHE UITGEVERIJ WESTLAND

IHEERKNGRACHT tis

—

WAARDEERINC
De huisvrouwen, met de zorgen van
allen dag overladen, of de vrouwen
aan het hoofd eener groote huishouding of instelling, hoort men wel
eens zeggen: „Het kan mij niets meer
schelen, ik doe mijn werk niet meer
zoo punctueel, het wordt toch niet
gewaardeerd." Deze woorden worden
dan gewoonlijk met intense bitterheid en ontmoediging geuit. Nu is
het waar, dat wij den arbeid moeten
verrichten om dien arbeid zelf, het
ons tot een eer rekenend, de taak, ons
toevertrouwd, zoo nauwgezet mogelijk
te vervullen. Vooral degene, die wer-'
kelïjk nauwgezet is en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel bezit, mag
dan al eens van haar voornemen kennis geven, om den boel voortaan ook
maar te laten waaien, gelijk zoovele
anderen, zij kan toch niet tegen den
aard van haar natuur strijden en
handelen.
Wanneer dan ook iemand uit haar
"ingeving, met een beetje humor opmerkt, dat het met haar „laat-maar^
waaien"-voornemen geen ernst bleek
te zijn, zal zij zich nog moeten verontschuldigen met een: „ik kan den
boel nu eenmaal niet laten slingeren". Neen. de eigen aard, het eigen
karakter, laten zich niet dwingen,
noch ten goede, noch ten kwade.
Daarmede echter zijn degenen, die
deze germaansche eigenschappen in
een ander over het hoofd zien, en
niet weten te waardeeren, geenszins
verantwoord, te meer, daar in deze
nu eenmaal onvolmaakte wereld het
getal van hen, die in alle opzichten
hun plicht doen,, die hun dagelijksch
werk niet meQbanisch, doch met nadenken verrichten, die zich in de ver- *
schillende situaties weten in te leven
en zuiver onderscheiden, in de minderheid is. Moesten deze goede eigenschappen b.v. door ondernemers en
overheidspersonen, die er den directen, gunstigen invloed op hun bedrijven
en instellingen van ondervinden,
n
iet beter worden gewaardeerd?
Wanneer gedachtenloos, machinaal
Werken op één lijn wordt gesteld met
den bezielden arbeid, kan dit niet
anders, dan verbittering en ontmoediging wekken. „Waardeering, ach! —
*e
ontbreekt dikwijls juist daar, waar
We
haar het eerst en het meest moesten aantreffen, nl. bij personen, die
*lkaar het naast zijn, in het gezin.
Een kind, dat z'n best doet, en zoo
klein als het is, al iets weet op te
offeren voer broertjes of zusjes, heeft
een goedkeurend woord, een aanmoediging noodig van vader of moeder.
Deze dingen, die het jonge hartje
misschien zooveel moeite kosten, mo-v
Sen niet ongemerkt voorbij gaan.
Het kind, dat zich op school ijverig
en oplettend betoont, moet verzekerd
z
ijn van de waardeering van den onderwijzer of onderwijzeres.
De vrouw des huizes, die den geheelen dag opgaat in de zorgen voor
haar gezin, aan wie — ook zelfs in
de moeilijkste omstandigheden — de
orde, de rust, de gezelligheid, die er
heerschen te danken zijn, die al 'Ue
duizend en één dingen voor den goeden gang van zaken regelt, die menigmaal nog arbeidt, als allen reeds
rusten, die met haar tijd moet woekeren, om al haar plichten en beslommeringen nauwkeurig te kunnen
afdoen, heeft nu en dan behoefte aan
het waardeerend woord van de haren,
aan een uiting van begrijpen, aan den
stillen druk van een band en een in-

nige liefkozing, die haar dankt en
zegt te weten, te voelen, te waardeeren, wat zij is voor hen allen.
Niet alles als vanzelfsprekend aanvaarden, zonder er over na te denken 'of te beseffen, wat deze toewijding beteekent.
Is zij niet de ziel van haar kleinen
kring, de spil, waar alles om draait,
schijnt de zon niet minder vroolijk
bij haar afwezigheid?
Neen, niet alleen op den Moederdag
moeten wij haar in het volle Heat der
belangstelling plaatsen.
Het moet niet noodig zijn, dat zij, die
aan deze veelomvattende taak haar
beste krachten gaf, eerst door ziekte,
of erger nog, door den dood aan die
taak moet worden onttrokken om tot
de juiste waardeering er van te komen, want nooit, nooit meer zullen
wij die tekort aan liefde, aan medevoelen kunnen goedmaken.
Het dienstmeisje, dat zich beijvert,
om de haar toevertrouwde werkzaamheden zoo goed mogelijk te doen, is
ook gevoelig voor een vriendelijk
woord, een aanmoediging van mevrouw. Zij vindt het ook prettig te
voelen, dat haar ijver op prijs wordt
gesteld. De eindelooze klachten over
de dienstboden zouden wellicht niet
noodig zijn, als men ook het goede of
althans den goeden wil wist te waardeeren en niet altijd speciaal de fouten naar voren bracht.
Steke men eens de hand in eigen
boezem, om zich af te vragen, of «r
misschien niet te veel van de dikwijls
nog zoo jonge meisjes, bijna nog kinderen wordt gevergd. Elkaar onderling leeren begrijpen, zal tot de zoo

noodige waardeering leiden. Wanneer
wij ook dit ideaal mogen verwerkelijken tusschen ondernemer en arbeider, dan eerst zal de gewenschte gemeenschap intreden. Reeds hebben
vele zich in sociaal opzicht verantwoordelijk wétende ondernemers den
goeden wil hiertoe getoond, en door
het terrein van den arbeid tot een
mooi goed en gezond verblijf voor de
arbeiders te maken, hun waardeering
voor de werkers in hun bedrijf uitgesproken, mogen niet enkelen, doch
allen het voorbeeld volgen!
Alleen de af brekers, wien thet opbouwen een gesloten boek is, kennen
geen waardeering van anderen zij
kennen alleen de waardeering van
hun eigen belangrijke persoon. Zij

Liedje van mijn. gaard
Diepgeworteld in de aarde
Staat nog boerenkool op 't veld
afgepeld en zonder waarde.
Heden gaat ze naar den belt.
Met de spade, vlug,
en een krommen rug
sta ik dapper weer te spitten
waar nog oude stronken zitten.
Uit is 't met de Maartsche vlagen
en de Mei vertoont zich zoet
met de malsche voorjaarsdagen
en den lentezonnegloed.
't Wordt dus stilaan tijd
en met noeste vlijt
moeten nu de Eerstelingen
't eerst erin' vóór albe dingen.
Weder worden nu de bedjes
met het erwtenrijs bestaakt
alle rijtjes recht en netjes
voor de worteltjes gemaakt.
Ook met regelmaat

ALS WE ONS MOETEN BEHELPEN
Wie zich niet weet te behelpen, is
niet waard, dat hij armoede lijdt, zei
een cynicus eens. Ondanks het wrange
van deze uitspraak, zit er toch iets
in, dat wij kunnen onderschrijven. Er
zijn vrouwen, die bij de pakken neerzitten en die zich als wanhopig aan-,
stellen, als zij niet de gewone groente,
die zij met weinig moeite kunnen klaar
maken, op tafel kunnen brengen. Gelukkig zijn er ook andere vrouwen, die
alle mogelijkheden uitbuiten om er
van te maken wat er van te maken
is. De laatste categorie willen wij hier
een handje helpen — er van overtuigd,
dat zij den neus niet zullen optrekken,
maar open staan voor een goed advies,
ook al lijkt dit op het eerste gezicht
wat vreemd.
Heeft men voor zijn gezin een
bloemkooltje bemachtigd en ziet men,
dat men er niet voldoende aan zal
hebben, dan is^fer toch een mogelijkheid, er méér van te maken. Denk er
aan, dat ook het groen van de kool
kan worden gegeten. Het groen snijdt
men fijn, men kookt-het apart of met
de bloemkool mee. Kookt men het
groen apart, dan kan men het als
afzonderlijke groente geven, of het.
door de bloemkoolsaus mengen. Hier
volgt het recept:
Wij hebben noodig: l bloemkool,
zout, boter.
De bloemkool van de groene bladeren ontdoen, haar wasschen en in
stukjes verdeelen. Het blad, de nerven
en de zachte deelen van den stronk
wasschen en heel fijn snipperen. Alles
opzetten met een bodempje kokend

vergoden het eigen ik en hooren niets
liever dan hun eigen stem en de loftrompet van eigen vermeende verdiensten.
Zij of hij, die zich op het breede
standpunt kan plaatsen, ook in anderen te erkennen en te waardeeren,
wat erkenning waard is, zelfs in tegenstanders het goede en schoone te
zien met onbevangen blik en loyaal
gebaar, voor dezen zal het leven
met z'n zuivere genietingen, ' met
z'n bekoring en duizenderlei nuances,
wijd openstaan, zij zullen zich niet
opsluiten in eigen kleinheid, maar
uittreden onder den ruimen horizon,
waar Gods licht schijnt over goeden
en kwaden.
B. ETJLSING—v. BESOUW.

water en zout en snel gaarkoken in
een goed gesloten pan (ongeveer een
half uur). Het vocht binden we met
wat aangemaakte bloem. We kunnen
het vocht' ook af gieten en voor soep
bewaren.
De groente maken we af met het
klontje boter.
Indien de bloemkoolbladeren donkergroen en stug zijn, dan is het gewenscht. deze met stronk en nerven
fijn te snijden, ze afzonderlijk te koken
en met de aardappelen tot een stamppot te verwerken. Deze stamppot is
heel smakelijk. Hij doet denken aan
boerenkool.
Wij hebben het te dezer plaatse al
eens over de brandnetels gehad. Voor
de Vrouwen, die het aandurven, laten
wij nog eens een recept van deze
„groente" volgen.
Men moet er voor zorgen, de jonge
toppen van de brandnetels te nemen
(ze plukken met handschoenen aan!).
Voor vier personen heeft men ongeveer 1-i kg. noodig. We wasschen de
brandnetels, door ze in een teil met
water te doen en ze met een lepel goed
om tfe.roeren. Met een schuimspaan
nemen we ze uit het water. Opzetten
met aanhangend water en gaar koken
in een goed gesloten pan (ongeveer
10 minuten). De groente fijn snijden,
nog even doorwarmen en afmaken
met een klontje boter.
Als we het met de brandnetels aandurven, zullen we er zeker geen bezwaar tegen maken, de radijs als
groente te geven Zoowel dP ^nolletjes
als het groen kan men koken.

veld- en kropsalaat
ingedeeld door smalle1 paadjes
afgespannen met wat draadjes,
Als het nu op tijd wil reegnen
en de zon schijnt niet te fel
en de Heer wil 't al weer zeegnen
Ha! wat wast dan alles snel.
en met zulk een zicht
valt mij d'arbeid licht
voel ik noch den brand der blaren
noch het klimmen mijner jaren.
Als ik 't al opnieuw zie spruiten
uit de volheid der natuur
Godes hand speurt in de kluiten
barstend van het zonnevuur
prijs ik mijn geluk
dat ook IK een stuk
van die aarde mag bedingen
Moét ik van mijn gaarde zingen.
G. R. GEURSEN.

Voor een stamppot van radijs hebben we noodig H kg. aardappelen, net
groen van twee bosjes radijs, de radijzeii van vier bosjes, boter of margarine, wat taptemelk, zout.
We boenen de aardappelen schoon,
snijden ze in stukken, zetten ze op
met een bodempje water en zout en
laten ze gaar koken. Het groen en de
radijzen wasschen, het groen fijn
snijden, opzetten met het aanhangende water en gaar koken (20 minuten). De radijzen van de puntjes ontdoen en de laatste tien minuten met
het groen meekeken. Zout toevoegen.
De aardappelen vlug fijn stampen. De
radijs en het groen laten uitlekken en
met wat boter of margarine en taptemelk door de aardappelen mengen.
Den stamppot nog even door en door
warm laten worden.
Alle dagen komkommersla te eten,
is óók zoo lekker niet. Kook daarom
de komkommers eens. Dat wordt een
heel ander gerecht.
Voor vier personen hebben we noodig: 2 f link-e komkommers, zout, peterselie, eventueel paprika en aardappelmeel.
We schillen de komkommers, snijden
ze overlangs door midden en ontdoen
ze van de pitten. Daarna snijden we
ze in blokjes, die we in een goed gesloten pan snel aan de kook brengen
en met wat zout gaar koken (tien
minuten). Het vocht binden we, zoo
noodig, met wat aardappelmeel en
naar verkiezing voegen we er een
klontje boter bij. We wasschen de
peterselie, hakken die fijn en strooien
ze op het laatst over ons gerecht. De
groente wordt pittiger van smaak, als
men er paprikapoeder aan toevoegt.
S.
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WETENSWAARDIGHEDEN
Europa in den ijstijd
Er is een tijd geweest, dat Noord
Europa en daarbij ook ons geheele land
en het grootste deel van Duitschland,
geheel onder het ijs bedolven lag. Die ijstijd, die met eenige onderbrekingen millioenen jaren heeft geduurd is pas een
20.000 jaar geleden geëindigd. Zuidelijk
van die ijsvelden, dus in het tegenwoordige Frankrijk en Spanje, heerschte een
Siberisch klimaat, Mammouth en Rendier waren er inheemsch, zooals gevonden overblijfselen bewijzen. De mensch
was toen in zijn eerste opkomst.

Bezoekers uit de wereldruimte
Behalve de tallooze kleine meteoorsfceenen, die geregeld op aarde uit de verre
wereldruimte neervallen, hebben we ook
wel bezoek gehad van kolossen, werkelijke
hemellichamen. Zoo ligt er in Z.W.
Afrika een enorme meteoriet, die daar in
voorhistorische tijden is neergekomen.
Het is een gevaarte van 50.000 kg. en bestaat bijna geheel uit ijzer en nikkel.

In Mei is de natuur op haar mooist.
Zoo overdadig rijk, zoo weelderig en
bruischend van leven is geen maand
in alle vier seizoenen. In Mei begint
het feest van de natuur. Ach, we
weten het allemaal wel, nietwaar,
want van ouds kennen we het oude,
overigens aanvechtbare' rijmpje:

In Mei
leggen alle vogeltjes een ei
behalve de- koekoek en de griet
die leggen in de Meimaand niet.
En we lezen in de krant, dat de
Betuwe en de Beemster weer in bloei
staan, we zien dat de bloemen steeds
maar in grooter aantal te koop worden aangeboden, maar wat beleven
we nu eigenlijk zelf van die Meirnaand?
Een idee: trek er eens zelf uit. Op
een morgen in Mei, heel vroeg. Niet
piekeren dat de fietsbanden versleten
zijn: dat mag niet hinderen, dan
gaan we loopen. Niet mopperen,
moeder, dat de aardappels nog geschild moeten worden, dan helpen we
allemaal maar een handje mee als we
thuiskomen en als er geen erger dingen gebeuren dan dat we een uurtje
later eten, wel, dan schikt het nogal
met ons.
Vroeg, heel vroeg, dat is de kunst.
Eigenlijk moet je al buiten de stad
zijn, wanneer de zon opkomt. Dan
wandel je het Oosten tegemoet, waar
de heel bleekblauwe morgenhemel
langzaam gekleurd wordt door wat
koperrood, wat groen, wat paars. Een
enkele witte windveer drijft al boven
ons hoofd, in het zenith. Een intense,
vruchtbare geur stijgt op uit de
weilanden, de goede geur van den
polder, de nachtgeur, een aroma
waarin mest, poldersloten, bloemen,
gras, aarde en regen gemengd zijn.
De eerste vogels roeren zich, want
die zijn heel wat vroeger dan de
mensch! Kieviten buitelen door de
lucht, die hebben vast al jongen, je
ziet het aan de zenuwachtige manier
waarop zij reageeren op ieder gevaar.

Nog zwaarder was--een meteoor, die in
het begin dezer eeuw in Siberië is gevallen en toen blijkbaar door den enormen schok en de daardoor ontstane hitte
in stukken gesprongen is. Zijn oorspronkelijk gewicht moet in de millioeiien kilo's
geloopen hebben.

Kracht van een orkaan
Men heeft uitgerekend, dat door een
orkaan, die drie dagen in Midden
Amerika woedde, een kracht werd uitgeoefend gelijkstaand met 25 inilliard
KWU. Dat is voldoende om een stad van
5 millioen inwoners, bijv. Berlijn, 18 jaar
met electrischen stroom te verzorgen.

Tallooze zonnen
Met het bloote oog kan men niet meer
dan een paar duizend sterren tegelijk
waarnemen, dus ongeveer 5000 over de
beide halfronden tezamen en dan nog
onder de gunstigste omstandigheden
(geen maneschijn bijv.). Met een goeden
tooneelkijker ziec men er echter reeds 50
a 100 duizend, met grootere kijkers vele
millioenen en dooi- de grote telescopen
zelfs honderden millioenen. Maar dat is
nog maar een klein deel van het werkelijk aantal. De fotografische plaat toont
ons niet honderden, maar duizenden mil-

Tureluurs schreeuwen hun wat blatenden, klagelijken roep over de landen, grutto's roepen aan één stuk
door hun naam. En dan, net als het
eerste roode puntje van de zon boven
den horizon uitstijgt, gaat de eerste
weideleeuwerik naar boven.
Dat is zooiets teers en onwezenlijks,
dat morgenlied van een leeuwerik,
daar haalt geen mannetjeskanarie bij,
hoe mooi die ook op slag is. In een
oneindige afwisseling en variatie van
tremolo's en uithalen, van kwettergeluidjes en zoete, donkere klanken,

lioerien; het geheele aantal sterren van
ons heelal schat men thans op 100 milliard. Voor iedere ster, die we met het
bloote oog zien, bestaan er in werkelijkheid eenige millioenen. En al die lichtende puntjes zijn zonnen als onze zon, de
meeste waarschijnlijk door planeten omgeven
G.

Hoe een groot zanger
er kwam
Er was eens een kleine jongen, die lid
was van een zangkoortje te Watergraafsmeer — een gemeente, die later bij
de hoofdstad werd gevoegd. Voor de een
of andere feestelijke gelegenheid had
men een kwartet noodig en bij degenen,
die werden uitverkoren, in dat kwartet
te zingen, hoorde ook de kleine Watergraafsmeersche jongen. De knaap was
van die „uitverkiezing" niet bijster onder
den indruk: bij het spelen viel hij dien
zelfden middag een flink gat in z'n
hoofd. Dit mocht echter niet hinderen.
Des avonds stond hij, dik-gepleisterd, op
het podium van de feestzaal om in het
kwartet te zingen
De kleine jongen werd groot-er en
ouder. Hij moest aan de toekomst gaan
denken en het beste leek het, den knaap
naar een ambachtsschool te sturen. Maar

van juichende loopjes en trillers en
korte, felle slagen, blijft dat lange,
lange lied boeien van het begin tot
het eind en het is een wonder, zoo'n
kleine, onaanzienlijke grauwe vogel,
die daar maar, gedreven door zijn instinct, steeds hooger den wat opblauwenden hemel in stijgt, jubelend en
zingend, tot hij nog maar een onwezenlijk stipje is, iets nauwelijks
waarneembaars, maar iets verrukkelijks.
En de zon klimt maar, langzaam,
langzaam, maar gestadig. De bleeke
hetriel wordt steeds feller blauw, het
koperrood en groen, de paarse vegen
en de bleekblauwe strepen worden
gelijkgeschakeld met het diepe voorjaarsblauw, dat een grooten, immenseri koepel over de weilanden vormt,
een koepel vol geluid en schoonheid,
waarin alles wat maar zingen kan,
zijn snavel, zijn mond, zijn bek opent
en geluid produceert, koeien en varkens, paarden en menschen, spreeuloen en leeuweriken. Ieder naar zijn
aard, de een een beetje welluidender,
de ander een beetje leelijker, maar
allemaal zijn die schepselen verheugd,
doordrongen van de schoonheid van
den Meischen morgen, die aan iederen grasspriet een
glinsterenden
dauiodrup-pel hangt, waarin de zon
dan weer alle kleuren van den regenboog kan schieten. In de bloeiende
vruchtboomen voor de boerderijen,
die geurige, weelderige reuzenbouquetten, beginnen de vinkemannetjes te slaan, een teer en
melodieus liedje voor het wijfje, dat
daar tusschen den bloesem te broeden zit op vijf bontgekleurde eitjes.
Een Meidag, waarop je zoo maar
wandelen kunt, een strootje tusschen
de tanden, niets aan je --hoofd dan
de schoonheid en de vrijheid om je
heen, ach, wat is een mooiere ontspanning? En als je tegen den avond
terugkeert naar de stad, wanneer de
schemering 'over de landen valt en
een ijl, grijs, parelgrijs waas over de
weilanden wordt-geweven, wanneer de
boerderijen eilandjes worden, opdoemend uit den nevel die uit de polderslooten stijgt en heel het land
windt in grijze sluiers, dan weet je
dat je den Mei ontdekt hebt. Dan
weet je, dat het feest van den Mei
het feest is van alles dat leeft en
groeit, het feest van den Arbeid, het
feest van de Levensvreugde.
v. d. V.

daar was geen plaats en de avond/machinistenschool in de Amsterdamsen»
Plantage bracht, voorloopig. uitkomst;
„Joop" was tijdelijk onderdak — tenminste des avonds. Overdag liep hij alle
mogelijke fabrieken af om werk te
krijgen
werk, dat er niet was.
Dan maar naar kantoor — twee jaar
lang. Vacantie werd echter op dat kantoor niet gegeven, zoodat de jongeman
het maar beter vond, weg te blijven.
Een nieuwe kantoorbetrekking volgde:
facturist. Maar de malaise was er oorzaak van. dat de faclurist werd ontslagen. Hij vond dat niet eens naar.
Want de kleine kwartetzanger had in den
loop der jaren begrepen, dat zijn toekomst niet in fabriek of op kantoor lag.
Hij was zangles gaan nemen en toen
hij vrij kwam van het kantoorleven, kon
hij zich met grooten ernst op de zangstudie toeleggen — dit te meer, daar hij
van het Amsterdamsche Conservatorium
een beurs verwierf.
Met andere leerlingen werd een kwartet gevormd, dat in tal van groote
variété's zong: het was prettig werk —
er werd veel geld mee verdiend, maar
toch was de jeugdige zanger er verheugd
over, dat door een-kleine oneenigheid aan
die samenwerking een einde kwam en
dat hij zich aan grooter, mooier werk
kon wijden.
Hij zong voor den. omroep — hij zong
In oratoria en hij. de eenvoudige jongen,
maakte grooten naam als opera-zanger.
Heel Nederland heeft Johan Lammen,
dezen eenvoudig gebleven mensen, gezien
of gehoord; velen heeft hij van zijn
kunst doen genieten en dezer dagen is
er terecht algemeen van getuigd, dat een
groot Nederlandsch kunstenaar te vroeg
is verscheiden
N.C.

XII.
—Oplossingen Hersenarbeid X.
1. Optelling: 15642
8332 *

23974
2. Rebus: achter elkaar.
3. Visitekaartje: schaakmeester.
De nieuwe serie luidt als volgt:
1. Rekenkundige opgave.
Welke getallen worden voorgesteld
door de woorden KAR en MIJN, als
KARMIJN zesmaal zooveel is als
MIJNKAR. IJ is één letter.
2. Zoekgeraakte woonplaatsen. BrJ
de administratie van een dagblad
waren de woonplaatsen van onderstaande abonné's zoekgeraakt. Toch
kunt u ze gemakkelijk terugvinden,
U verplaatst de letters van lederen
naam en u vindt de woonplaatsen
waarvan de beginletters de gelegenheid noemen om die ataonné's te bereiken.
* E. K. BARSE—SPIJL.
W. SCHAU—NIESEN.
E. B. TRELGEN.
J. E. KLOUBERT.
Z. M. MUUR—TAM.
O. E. FRANSEN—VERDOEL.
E. D. SCHEEN.
Ir. E. E. KES.
W. A. Muiden—Termas.
Voor goede oplossingen, welke vóór
15 Juni a.s. in gesloten enveloppe
onder vermelding van Hersenarbeid
XII aan de Redactie van Arbeid, P.
C. Hooftstraat 178, Amsterdam Z.f
moeten worden ingezonden, stellen
wij twee fraaie boeken beschikbaar.
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