
V R I J D A G 2 O C T O B E R 1942 T W E E D E J A A R G A N G NUMMER 40

WEEKBLAD VAN HET NEDERLANDSCHE ARBEIDSFRONT
WORDT GRATIS TOEGEZONDEN AAN ALLE LEDEN VAN HET N.A.F.

Abonnementsprijs voor niet-leden: ƒ 1.25 per half jaar.

Losse nummers 7^ cent. Advertentieprijzen op aanvraag.

HOOFDREDACTEUR: G. J. ZWERTBROEK

Adres van redactie en administratie: Hekelveld 15, Amsterdam-C.,

Telef. 38811, Giro 21876.

VOOR DE EER VAN DEN ARBEID
Het Nederlandsche Arbeids-

front komt op voor de eer
van den Arbeid. In onze
oogen is de arbeid het meest
waardevolle, het heiligst be-
zit van de merischheid en
van den zijn volk toegewijden
volksgenoot. Arbeid is geen
vloek, die den mensch, door
een wraakgierig, wreed boven-
natuurlijk monster opgelegd
zou zijn. Een liefdevol Schep-
per schonk • • aldus onze
opvatting — den mensch
den arbeid als opperst mid-
del tot uitdrukking van zijn
wezen; als eenige mogelijk-
heid om den hem ingeplan-
ten goddelijken scheppings-
drang te kunnen uitleven.
Alleen de arbeid staalt ge-
lijkelijk lichaam en geest;
alleen de arbeid maakt posi-
tief gemeenschapsleven en
daardoor naastenliefde mo-
gelijk; alleen de arbeid kan
het menschenleven geheel
vullen en het van waarde
maken als bestanddeel eener
naar volmaking strevende
schepping. Alleen de arbeid
brengt levensvreugde en de
bezonken voldoening, de diepe
tevredenheid na volbrachte
taak. Arbeid is een oerkracht,
door een wijze Voorzienigheid
aan het leven van den mensch
ten grondslag gelegd om zijn
ontwikkeling van lager naar
hooger mogelijk te maken.
Zonder arbeid toch zou geen
evolutie denkbaar zijn. Ar-
beid is een diep in het inner-
lijk van iederen mensch le-
vende oerdrang, die hem
rusteloos doet streven naar
totstandbrenging van din-
gen, die er voorheen niet
waren; hij jaagt hem zonder
ophouden naar voortdurend
méér en beter.

Zooals het liberale kapita-
lisme alle, vooral de hoogste
en schoonste, waarden van
het menschenleven heeft be-
smeurd en vertrapt, zoo heeft
het dat ook den arbeid gedaan.
Het trok hem omlaag in de
modder van vuig winstbejag
en maakte hem daardoor
van een geestelijke kracht
ten goede tot slaarf van het
kwade. Het verlaagde den
scheppenden mensch tot een
levenloos werktuig. In de ver-
nedering der kapitalistische
loonslavernij werd de arbeid
oen mensch tot een last en
Wie door bet lot veroordeeld
Was, hem te dragen, tot een
minderwaardig, veracht we-
Zen. Het liberale kapitalisme,
üat letterlijk alles tot koopwaar wist te maken, zonderde den arbeid daarbij niet
Uit en het bracht het zoover, dat ook de werkers zelf niets dan afschuw voor den
arbeid konden gevoelen. Hij was gemaakt tot bron van leed mplaats van vrepgde.

Het machtige Leven echter laat zich niet knechten. Zijn onstuimige vaart
breekt vroeg of laat alle kluisters, welke men het heeft trachten aan te
leggen, en zij verbrak ook deze. In de socialistische arbeidersbeweging van
het liberaal-kapitalistische tijdvak vond het daarbij zijn krachtigste werktuig.
Deze is het geweest, die, door den arbeider begrip van eigenwaarde in te
Prenten, ook den arbeid als zoodanig weer in zijn eer heeft hersteld. Het doet
er niet toe, dat zijn blik desondanks nog te beperkt bleef; dat hij alleen z ij n
arbeid, arbeid van een bepaalde soort en van een bepaald soort menschen eer
Wenschte te bewijzen en anderer arbeid, van anderen aard, riièt. Het doet er niet
toe, dat de diepe, geestelijke waarde van den arbeid hem aanvankelijk nog ver-

borgen bief en dat hij — kind
van zijn tijd — den arbeid zag
als materieele kracht alléén,
slechts aangewend voor ma-
terieele doeleinden. War i
ondanks alles hief hij uit
eigen kracht den arbeid op
het platform, waarop tot dan
toe alleen het geld troonde
en trachtte hijs het gouden
kal-f van zijn voetstuk te
stooten. Het is z ij n werk,
dat het Nederlandsche Ar-
beidsfront voortzet, wanneer
dit tracht, de volksgemeen-
schap te maken tot een op
het begrip van de arbeidseer
gefundeerde a r b e i d s g e -
m e e n s c h a p ' .

Voorlichten,' praten en
schrijven en ook teekenen
zijn daarbij onontbeerlijk
maar niemand, die hieraan
medewerkt, mag vergeten,
dat arbeid uitsluitend DAAD
is. Wie praat enx schrijft over
de eer van den arbeid, maar
hem in zijn eigen leven niet
door de d a a d beleeft, doet
beter, eerst bij de meest een-
voudige handwerkers van de
voormalige arbeidersvakbe-
weging in de leer te gaan.
Arbeid is daad; is dienst,
d i e n s t a a n h e t v o l k .

Geen schooner woord dan.
dit: a r b e i d s d i e n s t . Het
wordt gebruikt voor de spe-
ciale organisatie der jonge-
ren, die, pas van school,
daarin de d a a d van den
arbeid leeren en er hat juist
begrip van de arbeidseer
leeren verstaan. Maar eigen-
lijk verrichten allen ..ar-
beidsdienst", die, in de kracht
van hun leven, behqorer tot
het groote leger van den ar-
beid, dat dagelijks in den
dienst van het volk zrjn
krachten inspant. Zóó voelt
het de gewone werker, wien
deze dingen duidelijk zijn
geworden en met ontroering
en sympathie ziet hij op zijn
jonge arbeidskameraden, die
thans ook hun jonge leven
wijden gaan aan denzelfden
dienst van den arbeid, waar-
in hij reeds lang staat.

Dan moet men hem echte?
niet aankomen met valsch-
sentimenteele, pathetische,
wee-makend kinderachtige
plaatjes van een belachelijken
pias als Koenraad, die een
.,arbeidsman" heet voor te
stellen! Arbeid is daad ,
zware, harde, moeilijke, vaak
offers vragende d a a d . Wie
dit niet begrijpt, wie van bui-

tenaf en blijkbaar var. bovenaf neerkijkt op den arbeid en zijn dienst en het wezen
daarvan niet begrijpt; wie het heerlijke begrip a r b e i d s d i e n s t daardoor
neerhaalt tot dwaas bravehendrikkengedoe van bloedarme jochies en d«
stevige jonge kerels van. den Nederlaridschen, Arbeidsdienst zoogoed als den
volwassen werker in de oogen van heel het volk hopeloos belachelijk dreigt
te maken, die krijgt dan met dien volwassen wevker te doen. Deze wü den
dienst van den arbeid, z ij n arbeid, geëerd zien en niet gemaakt tot voorwerp
van spot voor zijn zoons. Hij treedt daarom het belachelijke-ventje-van-papier
in den weg en neemt het op de punt van zijn stevige arbeidslaars.

Terwijl wij ontwerper en teekenaar den koenen raad geven, Inplaats van
vulpen en teekenstift eens eenigen tijd achtereen een schop in hun knuisten
te nemen om er op zulk een wijze wellicht achter te komen, wat a rbe id .
wat a r b e i d s d i e n s t en...„. wat een Nederlandsche jonge kerel ial



E en nieuw tooneelselzoen. ep™ "'eu-
we taak! Niet alleen voor ..e .00-

neelspelers, maar ook voor hen die
zich, schouder aan schouder met die
kunstenaars, als het kan, tot taak
hebben gesteld een nieuw publiek
voor dat tooneel te winnen.

Deze taak is er, elk seizoen op-
nieuw. Want elk seizoen is er een
nieuwe generatie te winnen en elk
seizoen, wil het bijv. een oude Am-
8terdams(#»e traditie, dat knapen, rog
In de korte broek en jongedochters,
eventueel nog met een strik in het
haar, voor het eerst den Stads-
schouwburg betreden om daar Von-
del's „Gysbrecht" te aanschouwen.

Maar thans is die taak grpoter en
gewichtiger. Het tooneel is in ons
land op een veiliger basis gesteld. De
artisten kunnen rustiger, onbezorg-
der werken. Zij zullen beter en be-
langrijker werk moeten leveren. Want
veler oogen zijn geopend voor de ge-
wichtige taak van het tooneel: het
dienen van de Nederlandsche cul-
tuur, het hooghouden en zuiverhouden
van de Nederlandsche taal, het ont-
wikkelen van het bevrijdende gevoel,
dat de aanschouwing van het too-
neel, als geen andere kunst, met zich

. kan brengen. Bovendien, de'tooneel-
spelers kunnen, naar Shakespeare's
woord „de kronieken van den tijd"
zijn. Zij kunnen een gewichtige taak
vervullen in de geestelijke ontwikke-
ling van het volk: zij kunnen de ge-

,) dachten richten.
Het seizoen"' is in de laatste tien

dagen van September met niet min-
der dan vier voorstellingen begonnen.
Men zag liet tooneel reeds aan alle
genoemde kanten, in alle genoemde
richtingen in actie. Maar vóór wij
daarvoor aandacht vragen één op-
merking vooraf: niet over de propa-
ganda dóór het tooneel, maar over de
propaganda vóór het tooneel.

Is het met de propaganda voor ons
tooneel, met de voorlichting op too-
neelgebied, in orde?

Wij hebben thans, in één week-
einde, voorstellingen gehad van „De
Gebroken Kruik", „Jan Klaasz",
„Iphigeneia in Tauris" en ..Witte van
Haemstede".

Wat wist het publiek van tevoren
van deze stukken? Zeker, in een enkel
dagblad was eerf vóórstukje versche-
nen. Maar wat is aan voorlichting uit-
gegaan van de instanties, die de tech-
nisch-organisatorische en propagan-
distische leiding hebben? Waar zijn
de lezingen geweest, lezingen op
historisch en litterair-historisch en
filosofisch gebied? Waar zijn de figu-
ren van Kleist, Asselyn, Goethe en
Witte van Haemstede belicht? Waar
zijn de radio-voordrachten van te-
voren geweest? Zeker, na afloop van
de voorstellingen verschijnen in de
dagbladen en in den omroep mede-
deelingen hoe het gevoöden is, of het
mooi was of niet! Maar waar wordt
bet besef gewekt, dat tooneelspelen
bouwen aan een cultuur is, dat too-
neel, gelukt of niet geheel gelukt,
mede-gemaakt moet worden! Dat
tooneel niet alleen „gemaakt" kari
worden door de spelers, aan één kant
van het voetlicht, maar dat regel-
matig ook aan de andere zijde mede-
gewerkt moet worden.

Wie wist van tevoren, dat „Jan
Klaasz" eigenlijk het beroemde stuk
was van dien vrijer Jan Klaassen, die
zich als dienstmeisje verkleedde en
verhuurde bij de „fijne" ouders van
zijn geliefde, zoodat hij,, die eerst als
een kat aan de deur werd wegge-
jaagd, later juist door die ouders op
het spek werd gezet? Wie wist iets van
die hekeling van de „fijnen", die het
Amsterdam van 1682 zoo op den kop
zette? Wie kende den humor en het
realisme van dit stuk? Neen, het is
nietvoldoende.dat men een oud-Hol-
landsch stuk speelt, men moet het
publiek ook van tevoren inlichten, op-

"

Jan Klaasz., -prent van Cornelis Troost.

dat het den band met het verleden
hervindt en dat het, ook in den def-
tigen schouwburg, den band met het
eenvoudige realistische volkstooneel
van vroeger weer aan kan knoopen!

En 'wie wist dat „De Gebroken
Kruik" het verhaal was van den rech-
ter, die zonder pruik over de gebro-
ken kruik recht moest spreken, om-
dat die pruik achter was gebleven op
de plaats van het misdrijf, vlak bij
de gebroken kruik — daar hijzelf de
kruik gebroken had bij een poging
om een eerzaam boerenmeisje te over-
weldigen? Kleist inspireerde -zich ,bij
dit blijspel op een geestige plaat.
Waar was, op de affiches, minstens
de afbeelding van de plaat?

Och kijk, als het een film was ge-
weest, dan had men mogelijk de plaat
overal geëtaleerd en onder het pu-
bliek een wedstrijd uitgeschreven om
op die plaat een aardig gedicht te
maken en men had voor het beste
gedicht 100 gulden betaald en aan
alle inzenders twee vrijplaatsen voor
den schouwburg geoffreerd — want
ook Kleist heeft zijn tooneelstuk —
om een weddenschap! — bij die plaat
geschreven, maar nu het maar tooneel
was, heeft men voor de propaganda
van dit vermakelijke blijspel weinig
moeite gedaan.

Van platen gesproken: Ook van
Jan Klaasz bestaan mooie platen. De
beroemde graveur Cornelis Troost,
wiens naam nu nog in enkele straten
en pleinen voortleeft, maakte van dit
opzienbarende stuk een paar geestige
platen.

Zij die verantwoordelijk zijn voor
het ontbreken van alle voorlichting
en propaganda, houden geen rekening
met de belangrijke vernieuwing van
het publiek, die altijd-door plaais
vindt, maar de laatste jaren wel zeer
ta het bijzonder. Er komt een nieuw,
een jeugdig publiek. Een publiek, dat

bereid is goed en gul te reageren. Een
heel ander publiek dan de première-
tijgers en het sleurpubliek van
vroeger.

Dit nieuwe publ'ek. dat zich, onbe-
wust, ook voor een deel naar het too-
neel begeeft, omdat het gevoelt, dat
daar een kostbaar stuk Nederland-
sche cultuur en Nederlandsche tradi-
tie wordt behoed, interesseert zich
zeer zeker ook voor „oude" stukken.
En zelfs op een andere manier, dan
een vorige groep van tooneelleiders,
die dergelijke stukken als museum^
objecten zagen en wilden laten zien.
Ironisch vaak.

Dit nieirwe publiek kan nog een
eenvoudig plezier beleven aan een
stuk als „Jan Klaasz" en het proeft
de hekeling van de „fijnen", de Men-
nisten, de lui, die ondanks hun ieer
toch wel tuk waren op geld en graag
óndermaat gaven als er zoo wat extra
te verdienen was, héél goed.

Hartelijk en eerlijk is de taal van
den schrijver, die geen blad voor den
monü neemt en die met name door
één van de broederen de woorden
„zoo, zoo" als stopwoord in den mond
te leggen, zorgde voor een spreekwoor-
delijke figuur en die riu nog élk
acteur de gelegenheid geeft om met
dat schijnheilige, lijmerige, lijzige
„zoo, zoo" zooveel gniffelend plezier
te verwekken als hij maar wil: het
..open doekje" is hier voor het mee-
nemen !

Men kan niet anders zeggen, dan
dat de tooneelspelers de. kansen en
de mogelijkheden van dit stuk nog

_ hebben onderschat. Zij speelden het
nog te weinig als een rjlij spel. zij leg-
den het er nog te weinig op. Het kan
gerust als een „volksstuk" gespeeld
worden.

„Jan Klaasz" was een voorstelling
van een goed, rond Nederlandsch
stuk, toonbeeld van levendige zeden-

hekeling met een aardig kluchtspel-
motiëf. Maar in een bezetting en een
regie, die nog voor verbetering vat-
baar zijn.

Het moet alles veel levenskrachti-
ger, sterker aangezet: het moet wer-
kelijk leven. Men etaleert zoo'n stukje
niet in, den schouwburg als ware die
een museum van litteraire curiositei-
ten, met de voorwerpen „verboden
aan te raken" en veilig onder glas.

Men moet er mee en er in spelen,
men moet doen alsof die^chouwburg
midden in Amsterdam, midden in
het volk staat - en gelukkig, er
komen menschen, om te lachen en
er hebben al menschen gelachen,
luid op en vrolijk! — en men moet
van dit Jan Klaassenspul een vroo-
lijke, levendige, desnoods dol-uit-
barstende vertooning maken, zé, dat
de menschen op de tram tegen elkaar
zeggen: „Heb je dien vent verkleed
als meid al gezien?" en dat de eene
vrijer den anderen toetst met de
woorden „zoo, zoo".

Pas als het tooneel het leven weer
bezielt, pas als de slagwoorden en de
grappen van het tooneel weer gaan
leven onder het volk, kunnen we te-
vreden zijn.

Geen letterkundig museum, waar
lieve dames en heeren een beetje
tegen elkaar aan staan te spreken en
waar de menschen van getuigen dat
het „toch wel aardig" is. Het moet
daverend zijn en anders is het geen
Jan Klaassen, zooals het moet zijn.

Maa'r goed, de voorstelling biedt
nog mogelijkheden tot verdere ont-
wikkeling. Zij komt nog wel eens
terug. Wanneer tooneelspelers én pu-
bliek in het nieuwe seizoen gaan be-
seffen, dat zij samen hebben te bou-
wen aan een gezonde tooneelcultuur,
wanneer het aan goede voorlichting
niet ontbreekt, dan kan men de toe-
komst hoopvol tegemoet zien.

M. WOLTERS.

Het Langemarck
Studium.

Zooals bekend, organiseert
het Langemarck-Studium twee
keer per jaar een serie schif-
tingskampen voor zijn candida-
ten. Door sportbeoefening en
door gemeenschappelijk kamp-
leven, door schriftelijk werk en
door lange gesprekken ontstaat
hier voor de kampleiding de
mogelijkheid, inzicht te krijgen
in de persoonlijkheid van den
candidaat.

Zoo kan worden vastgesteld
over welke verstandelijke gaven
deze jonge mannen beschikken,
in welke richting hun neiging
en begaafdheid gaan en in hoe-
verre zij. wat hun innerlijk we-
zen betreft, geschikt zijn voor
de positie, die ze >zich in de toe-
komst wenschen.

Als candidaten tot een schif-
tingskamp worden jonge man-
nen tusschen 16 en 22 jaar toe-
gelaten. Hun maatschappelijke
positie ol welstand speelt geen
rol, daar de Langemarck-oplei-
ding gratis is, doch zij moeten
zoowel gedurende de schifting
als eventueel later in het Lan-
gemarck-Studium steeds weer
door de daad bewijzen, dat zij
zoowel naar het verstand als
naar het karakter tot de besten,
van ons volk behooren

Na een voorbereidende studie
van l jaar of 2 i jaar kunnen
zij zich dan respectievelijk aan
een middelbare vakschool of
aan een universiteit bekwamen
voor datgene, wat ze altijd graag
hadden willen worden, doch dat
ze door de maatschappelijke
omstandigheden tot dusver niet
konden bereiken.

Inlichtingen over schifting en
opleiding verstrekken het Lange-
marck-Studium, Waalsdorper-
weg 12, Den Haag en de plaatse-
lijke kantoren van het Neder-
landsche Arbeidsfront. Ook bij
de Sociale Voormannen kan
men verdere inlichtingen ver-
krijgen.

Sociale Voormannen en plaat-
selijke kantoren wenden zich
voor het verkrijgen 'van dit ma-
teriaal tot de afdeeling Jeugd
van het Arbeidsfront, P. C.
Hooftstraat 180, Amsterdam.



WERKERS
van onzen tua

DRAAIDINGEN
Molens zijn dingen die draaien,

en daar is niets op tegen, zegt
Jantje Mulder. Ze zijn er nu een-
maal voor gemaakt. Een draaiende
molen is een prachtig gezicht. Men
kan er gewoon niet genoeg van
krijgen. Dat is te zeggen... op 'n
afstandje.

Want als je 'n paar jaar lang,
zeven dagen tn de week, niet an-
ders ziet dan 'n draaienden molen,
gaat de aardigheid er 'n beetje af.
En zeker als je al dien tijd geen
gelegenheid krijgt, ook eens naar
iets anders te kijken. Naar een
anderen molen, bijvoorbeeld.

Jantje Mulder, van den Blauwen
molen, heeft, evenals z'n collega's,
'n paar jaar aan één stuk gemo-
lend. Zes dagen in de week, en
's Zondags nog een beetje harder.
Zooals gezegd, de aardigheid ging
er af, temeer daar eigenlijk nie-
mand van het personeel bijster ge-
steld was op al die draaiende Zon-
dagen. Ze wilden er wel eens 'n
keer uit; wel eens iets anders hoo-
ren dan het eeuwige gekerm, ge-
bonk, geklepper en gesteun, dat
eindeloos door hun botten zaagde.
Maar ja, de molen draaide, het per-
soneel draaide, en de directie van
't zelfde.

Deze dacht er niet over om zoo-
iets als vrije Zondagen in te voe-.
ren, en vond een pracht-argument
in de tegenwoordige omstandig-
heden. Ze moesten draaien om de
zaak draaiende te houden. Voedsel-
voorziening ziet u! En Muldertje
moest z'n gemak maar houden; de
tijd was nu eenmaal niet anders,
'n Paar menschen d'r bij om de
vrije dagen af te lossen? Dat kon
natuurlijk niet. Daar zat zooveel
aan vast met al die beperkende be-
palingen en zoo. Daar werd je ge-
woon naar van. Je wist geen raad
van al de voorschriften, en de
directie dacht er niet aan om daar-
mee in conflict te komen. Voor-
schriften waren er om nageleefd
te worden. Nietwaar?

Daar was Mulder het roerend
mee eens. En dus probeerde hij,
voor de zooveelste maal, gedaan te
krijgen, dat het voorschrift vanden
toegestanen arbeidstijd ge-eerbie-
digd werd. Wat weer niet door ging
vanwege de reeds eerder door de
directie aangevoerde argumenten.

Zoo draaide men rond 'lijk de
maalsteenen van den altijd draai-
enden Blauwen molen. Totdat het
Jan Mulder meer dan voldoende de
keel uithing.

Hij verlegde het terrein van den
Blauwen naar den ambtelij ken
molen, en ging eens praten met
iemand van de Arbeidsinspectie.

„Of dat zoo maar ging, nooit een
Zondag vrij, altijd maar in 't touw,
en ook nooit een vrijen dag in de
week?"

„Natuurlijk ging dat niet!" ver-
klaarde de man achter het loket.
„Nee, dat zou ook wat moois wor-
den. Overwerkvergunning tot 56
uren per week was al mooi genoeg!
En dus was er geen enkele reden
om ook de Zondagen er nog aan te
plakken. Dat moest uit zijn! Me-
neer Mulder moest maar zeggen
tegen de directie: „Dat-het-uit-
moest-zijn!"

Jan Mulder deed z'n boodschap;
de'directie grinnikte; en de molen
draaide ioor als tevoren, met de-
aelfde bezetting. Zeven dagen per
week. Tot groote ontsteltenis der

werkers, die maar . niet snapten
waar de Blauwemolendirectie het
lef vandaan haalde om de heele
arbeidswetgeving aan d'r laars te
lappen, Sodemekaatje! Bestond er
dan 'n Arbeidsinspectie of niet? En
als die bestond, waarom werd er
dan niet ingegrepen?

Jantje Mulder zou er nog eens op
uit gaan. Hij trof ten tweeden male
den beminnelijken beambte, die
breeduit achter het loket j e troon-
de en, op z'n dooie gemak, veront-
waardigd deed over zooveel Blau-
wemolenbrutaliteit.

„En wat dacht u nou te doen,
meneer Mulder? U laat er dat toch
zeker niet brj zitten?

„Kwam Ik Juist n a a r Infnrmee-
reii.1" zei Jantje. „Me dunkt dat ik
m'n best gedaan heb om de zaak
duidelijk te maken. Overtreding
van de arbeidswet. U kunt 't zóó
voor mekaar hebben! „En..."

,-,Tuttut, meneer Mulder!" onder-
brak de loketman. „U zegt: over-
treding! Maar die moet eerst vast-
gesteld worden, begrijpt u?"

„Zeker, dat begrijp ik! En daar-
om kunt u...!"

„Juist, meneer Mulder, we kun-
nen niets doen of de overtreding
moet eerst ambtelijk worden vast-
gesteld! En begrijp nu eens hoe
buitengewoon moeilij k...!"

„Hè? Moeilijk? Hoe dat zoo?"
„Kijk es, meneer Mulder, de

overtreding wordt begaan op Zon-
dag, niet waar? Juist! Moet ambte-
lijk worden vastgesteld, niet waar?
Juist! En die kunnen wij niet vast-
stellen, want 's Zondags werken wij
niet...!"

Toen brak Jan Mulder z'n
klomp...!

Het Arbeidsfront is de
organisatie van alle wer-
kers in Nederland, tiet
groote lichaam, waarin
het hart van den arbeid
klopt, de organisatie van
en voor den werker, die
het geheele leven van
den arbeid regelt en. tot
taak heeft vooral: den
werker bewust te ma--
ken, bewust van zijn rol
in de gemeenschap met
alles wat dat aan rech-
ten en plichten mee=
brengt.

Il Het beste is

voor de•

arbeiders

juist goed

genoeg i
WOUDENBERG
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„t Gaat scheef in de wereld, omdat er geen naas-
tenliefde is!" begon Hans. „Indien gij twee rokken
'hebt, zoo geef er één ^an uw broeder, die er geen
heeft...

„Merci!" spotte Henk. „Geef die rok maar aan je
zus! Maar azzie soms es 'n ketelpakkie te veel heb,
hou ik me aanbevole!"

„Jij snap niet wat ik bedoelt!" verdedigde de
ander. „De mensche nebbe geen naasteliefde meer
en daar slaan die rokke op..."

„Ga nou assieblieft niet met je eige geloof zatte
spotte!" onderbrak Klaas. „En vlieg mekaar niet in
de hare over dinge waar de honde geen brood meer
van luste! Want 'k zie liever 'n onsje verdraagzaam-
heid In de practijk, as 'n ton naasteliefde in de
ruimte! Zoek et maar uit! Ik ga 'n luch'ie
scheppe...!"

De jongens verwarden zich verder in theologische,
economische en politieke wanbeschouwingen en
kiftten door met ongare argumenten en te hooi en
te gras opgedane uitdrukkingen en dooddoeners. Ze
hadden nog niet geleerd hun eigen levensovertuiging
op te bouwen met de grondstoffen van 'n rijpe
levenservaring, in den stijl van 'n gezonde logica...
Zouden ze het ooit leeren? Klaas twijfelde er aan.

Hij heesch zich langs de smalle ladder naar boven
en schuifelde op den tast naar de koelkast om even
alleen te zijn onder den wijden koepel van het
heelal. Alleen met zijn gedachten, die vol waren van
zorg... voor het heden en de toekomst.

Klaas was moe. Het zenuwsloopend gejakker met
de Charon, de eindeloos lange werkdagen, de beulend
doorwaakte nachten, hadden hem meer aangegrepen
dan hij zichzelf bekennen wilde. Hij had, wat zijn
gedeelte betrof, den wedloop tegen de Hamco volge-
houden. Zelfs de enkele uurtjes van z'n verlof naar
huis had hij opgeofferd om den gammelen ketel van
de Charon op te lappen, maar eens zou er 'n einde^
komen aan z'n krachten. En aan die van de Charon.^
De ketel was gammel; de vlampijpen waren verteerd.
De een na de ander was weggerot, daar hielp geen
dichtwalsen meer aan, en hij had ze dicht moeten
stoppen met inderhaast geknutselde trekstangen
en sluitplaten. Elke afgesloten vlampijp verminderde
het verwarmd oppervlak met een halven vierkanten
meter en het resteerende deel was niet toereikend
om, bij normaal kolenverbruik, voldoenden stoom
te leveren.

Kors en Hans hadden — goddank — geen verstand
van ingewikkelde berekeningen. Die zouden doorgaan
met het gammele zaakje witheet te stoken, al was
er geen vlampijp of steunbout meer heel...

Klaas verzonk in diep gepijns. Hij zag niet het
eeuwige firmament, dat zich flonkerend koepelde
boven het donkere gebergte van den Boven-Rijn.
Hij zag niet de lichtende werelden wentelen in de
oneindigheid. Niet den Melkweg als. 'n nevel van
•werelden en bollen, langzaam wegzwenken in de
majestueuze stilte van den Kosmos.

Zijn oog zag slechts zijn eigen wereld... vol angst
en vrees, vol haat en afgunst. Vol domheid, omdat
het „ieder voor zich en God voor ons allen" onver-
mijdelijk moest uitloopen op de groote, alles ver-
nietigende catastrophe, die naderde en naderde...
De catastrophe, welke de wereld zou dompelen in
het zwart van den nacht... Een nacht, die zwanger
zou gaan van schrijnend leed en broeiende ellende...

Hij zag de schaduw van dien nacht voortkruipen
over zijn jammerende wereld... voortschuiven als,
een lauwe inktvlek, langzaam bedekkend hetgeen
rot en in ontbinding was...

Doch hij zag niet het Licht, dat boven de randen
van het gebergte te gloren begon...

„Was sagen sie? Den-damper abgeschickt naar...
naar... ben je 'n haartje be...? Dien damper mot

"naar den obenrijn! Ja natuurlich! Dat haab' ik je
toch gezaagd...?"

Bart was aan het telefoneeren. Hij wandelde door
het nauwe kantoortje en trok het snoer strak om
z'n gerafelde sigaar te kunnen uitdrukken op de
rood-geroeste kachel.

WAT HIER AAN VOORAFGING:
We hebben kennis gemaakt met de „Charon", een

drijvende doodkist van een sleepboot, gammel ge-
varen op duizend en-één tochten van Rotterdam
naar Mannheim, heen en terug, heen en terug.

We zien den machinist Klaas Bakker met z'n vol-
gepropten plunjezak langs het mastbosch van schui-
ten die „Charon" opzoeken, waarmee hij voor het
eerst zal uitvaren.

Bart van der Vaart is de trotsche bezitter van een
vloot waartoe behalve de „Charon" nog twee van
die oliesuipers en kolenvreters behooren.

Klaas Bakker durft het niet aan om met zoo'n
mirakel den Rijn op te gaan. Het is onverantwoor-
delijk. Het brengt hem in conflict met kapitein
Van 't Roer, die beweert, iat z'n vorige machinist,
— die wegens verwaarloozing van den boel van board
is getrapt'! — er wel mee kon varen, en met reeder
Bart, die alleen maar aan z'n ,Jcontrakkies" denkt
en geen bliksem geeft om de booten ^en hun be-
manningen. Varen en verdienen! Dus begint de
„Charon" ook ditmaal z'n lange zeul naar Mann-
heim, ongeacht z'n zieke lichaam en z'n zwakke
hart, dat steeds den laatsten slag kan slaan

Een reis die moét spaakloopen want het eene
slechte voorteeken na het andere daagt op. Mus-
schen op de stang, zwarte kraaien, 'n schele stoker,
een gevallen steenen kan, die heel blijft

„Nou ja, dan ister niks meer aan zu mache! Las
maar loope... Jawohl...! De mazele...!"

Van der Vaart legde den hoorn op het toestel en
staarde een tijd lang over de grauwe horren naar
de drukke rivier, waar z'n broodwinning lag, en
z'n toekomst. Met die toekomst zag het er maar
belabberd uit vond Bart. De Achilles in katzwijm
voor de werf; de Minerva een dag over tijd met
een blad van de schroef en lek als 'n mandje, op
weg naar de Ruhr. 'n Dubbeltje op z'n kant als die
het haalde. En nou die verrekte Charon ook al niet
een of ander rottigheidje op weg naar huis, en niet
naar den bovenrijn, zooals de rekening was. Z'n
blommig kontrakkie met de Hamco naar de weer-
licht natuurlijk. Ja, ze waren daar zoo'n beetje gek
om op de warme stoof j es van Bart te gaan zitten
wachten, terwijl ze zelf 'n heele vloot van die rot-
dingen in den hoek hadden liggen...

„De Charon heimgeschikt ohne Schiffen, zum
reperatur!" had die sleep-agent uit Mülheim gezegd.
Weer zoo'n prachtstreek van dien Klaas Bakker
natuurlijk. Kift maken over 'n paar overuren, en
de heele boel voor z'n kant schoppen omdat ie op
z'n recht stond.

Wie praatte d'r nou nog van recht, tegenwoordig?
Klaasie mocht blij- zijn dat ie aan 't werk kon
blijven. Heele volksstammen van die oliegieters lie-
pen te stempelen, en je had maar te kikken of je
kreeg het heele stompie op je nek, en graag voor
'n grijpstuiver minder dan Klaasie verdiende Hij
was eigenlijk nog getroebeleerd ook om mooi weer
te spelen tegen zoo'n vetdot. Al twaalf jaar had ie
van Bartje gevreten, en geregeld 'n grooten bek
opgezet als d'r wat aan 't loon haperde, of een
keertje vergeten werd om 'n vrijen dag te geven,
'n Vrijen dag! Had Bart zelf last van vrije dagen?
Nog nooit, zoolang als ie reeder was! Altijd Zondag
en,, werkendag in de weer...

Hij schrok op door heftig telefoongerinkel. Wat
zalle we nou weer krijge...? „Ja... met Van der
Vaart!... Hm... hm...!" -

Aan het andere einde van den draad werd voor-
zichtig een boom opgezet over de Minerva. die met
een losgeslagen schroef en een straallekkende stop-
bus ergens boven Gorcum voor anker gegaan was.
Of meneer Van der Vaart maar wou zorgen voor
'n andere sleepboot om de twee rijnkastjes naar de
Ruhr te sleepen, en nog zoo'n hebbedingetje om de
Minerva thuis te halen. Volgden nog enkele opmer-
kingen over de hoedanigheden van Bartjes vloot;
'n spontaan lach-gilletje van de telefoonjuffrouw
die meeluisterde naar de zwaar gekruide bericht-
geving, dan was de beurt aan den reeder om iets
terug te zeggen. Maar ditmaal liet hrj verstek gaan.
De slag was te zwaar. Het knetterende vuurwerk
van goedgekozen woorden, waarmee hrj gewoonlijk

een benauwde «teer placht op te frisschen, blee
achterwege. Ditmaal volstond, hij met enkele zake
lijke aanwijzingen. „De Charon is af-varig. Laat di
maar opdraaie om Je sleep over te neme, en ktj.'
zelf maar hoe owie thuiskomt... ja... zoek et maa
uit!... Pijnemebuik d'r over...!"

Er klonk wat gekraak aan Bartjes oor; de sten
in Rossum of Brakel zweeg, er was voor hem niet
meer te hooren. Doch de reeder bleef staan zooal
hij stond, met één voet op "den wrakken bureaustoe]
de telefoonschelp vast tegen het oor gedrukt.

Hij keek naar een vlieg, die ijverig over een vloei-
blad rende. Hoe klaarde zoo'n ding het om niet o]
z'n eigen pooten te trappen? Zes pooten tegelijl
verzetten... doet et 'm es na. "t Zat toch eigenlijl
gek verdeeld in de wereld. Zoo'n stinkvlieg kon gaai
en staan waar ie wou. Niks geen boebeleboepies aai
z'n hoofd; geen slijtage aan schoenen of zoo. „Kreei
ie last van zeere voete, dan ging ie 'n endje vliege
en ging dat weer vervele, dan maar weer ergeru
puntjes zetten op den spiegel. Hoe zou zoo'n beest..

„Spreekt u nog?" Het was de stem van de tele-
loonjuffrouw. Goffleblomme, daar stond ie noj
steeds met dien doorrooker aan z'n oor. „Viere bi;
maar hoor juf! Daar leit ie!"

Hij legde den hoorn op het toestel en staarde
weer naar de rivier, waar een tros schepen df
Noord inz wenkte. Allemaal leeg, wat je voorbij za§
gaan. Leege schepen en losse booten...

Bart van der Vaart snikte. Verdomme... had ie
daar z'n levenlang voor gesappeld? ï)rie booten bij
elkaar gebokst, en nu het heele stel aan den ketting
Geen- centje verdienen en kruiwagens vol geld uit-
geven om de beschuitdoozen weer varende te krij-
gen. Als er nog wat te varen was. De heele Merwe-
havén lag al afgestampt vol met dat tuig, waar
niks mee te verdienen was. Dat ie ook zoo mesjokke
geweest was om al die narigheid op z'n nek te
halen. Wat bereikte je d'r mee? 'n Borrel en een
kapotte sigaar. Voor de rest had je 't geen draad
beter dan 'n ander. Vroeger, toen ie nog als kapitein
voer, had ie nooit geen pijn in z'n haar. Dan
knoopte je de boot ergens aan 'n paal, en twee
straten verder was je 't heele ding al vergeten.

Bart soesde weg in pijndoende gedachten. Hrj
keek met naijver naar de musschen, die over de
hobbelige keien hipten, en keet maakten om wat
afgewerkte haverkorrels. Wat hadden zulke snert-
ballen 'n leventje! Pats, daar ging het heele koor.
Roef turn! Die waren als de dood zoo bang van den
dood. Net als de menschen. Die lagen dag en nacht
te ploeteren om in t leven te blijven. Uit angst
voor den dood. Ben je be ...... uit angst voor
het leven, 't Leven was 't ergste van alles. Of je
kappetalist was, of in de dalles zat; in 'n huisje
met veertien schuiframen woonde ergens op den
Singel, of in 'n hokkie met vrij regenwater in de
Voddenraperssteeg... 't was allemaal memsoos...
Allemaal soep met ballen, de- heele -beweging. Als ie
nog es van voor afaan moest beginnen, nou, dan
werd z'n kapitaal nooit grooter dan 'n dubbeltje.
Eén duppie om in te koopen. Vijf paar schoenveters
door je knoopsgat, 'n baard van drie dagen, e_n dan
den polder in. Eiken boer 'n cent, en je had zóó 'n
weekgelledje. Je heele risico bedroeg tien spie, en
als die opwaren... nou... dan ging je naar-de steun.
Ook 'n malheur! Kringetje spuwen; stapje bij; dan-
kie meneertje; twaalf piek in 't vessie; ouwe .ion-
ges! Bart, Bart schei uit!

Sta niet je eige te belazere met de tranen in je
schoenen. Liever de majem in dan in 't rijtje voor
de steun. Bart van der Vaart, ridder, redder, reeder
van den Rijn, in staat van fajessement, op klaar-
lichten dag. De néte! 'k Ga 'n borrel koope bij
Zwarte Mie. 'n Rondje voor heel de zaak... aster
geen mensch is..."

Henkie de stuurman liep z'n half cirkeltje achter
het groote rad. „Dat is m'n neef uit Canatla..." Nog
twee en 'n half uur, dan kon 't ouwe beest tegen
de kaai liggen. Als Klaas het tenminste klaren kon
daar beneden in de vetkist. 't Zag er maar belab-
berd uit met de Charon. Elk oogenblik stopte de
kar. en moest Henkie 't maar zien te rooien om
-uit de wal te blijven. Je schaamde je dood met dat
gekke ding. Als hij machinist was, had de prauw
al lang in den hoek gelegen met 'n bosje stroo aan
de vlaggelijn. Te koop of te huur. Zeer geschikt
als woonschip voor 'n wedevrouw zonder kinders.
Maar Klaas was nou eenmaal zoo gek om te blijven
varen tot d'n asem d'r uit was.

Acht weken hadden ze op den Bovenrijn gezeten
met driekwart van de vlampijpen dichtgestopt. Heel
de schoorsteen onder den blubber van de lekkerij,
en Klaasie vel over been van 't sappelen. Enfin, 't
zou. zijn tijd wel duren. Hem voorloopig niet meer
gezien op den Rijn. Hij -ging fijn 'n stuk weiland
huren ergens op Dulledam. Tweehonderd kippen en
'n haan. Eiken dag tweehonderd eieren voor niks.
en 'n boutje. Ieder jaar vierhonderd kuikens d'r bij.
Reken dat es na... en 'n kale Kop... en 'n geitesik...
Daar komt de Minerva den hoek om. Die hebbe lol
as ze ons op 'n .stokkie en 'n krukkie naar huis
zien krabbele. Doe je best jonges! In de Ruhr ver-
koopen ze Löwenbrau! Geen trek? Even goeie
vrinden, maar blijf dan niet midden in de vaargeul
hangen. Verrek, 'k geloof dat die ook al de pin
in den grond heit. Tros in de schroef of de kachel
uit, maar zuiver is 't niet...!" (Wordt vervolgd.)



SOCIALE KRONIEK

Bij wie wordt uitkeering f 55.—
bij geboorte aangevraagd?

Er blijken klachten te zijn over de
wijze, waarop door verschillende in-
stellingen de tegemoetkoming van
ƒ 55.— bij bevalling wordt uitge-
keerd.

In vele gevallen blijkt, dat eerst
eenige weken na de blijde geöeurte-
nis het bedrag wordt uitbetaald. Wat
Is hiervan de oorzaak?

Aanvankelijk stonden de betref-
fende instanties en ook belangheb-
benden wat vreemd tegenover de
nieuwe bepaling, doch we kunnen
aannemen, dat thans de kinder-
ziekten voorbij zijn.

Wat de uitkeeringsorganen be-
treft, blijkt dit ook meestal wel het
geval te zijn, doch degenen, die voor
de uitkeering in aanmerking komen,
blijken niet altijd den juisten weg te
bewandelen om in het bezit ervan te
komen. De een meent, dat de aan-
gifte van de geboorte bij het bevol-
kingsregister reeds voldoende is; de
ander wendt zich tot zijn ziekenfonds
en verzoekt hem ƒ 55.— uit te keeren,
enzoovoorts.

Daar het in het belang van ver-
zekerden is, de tegemoetkoming zoo

Arbeidskracht is scheppings-
kracht. De geloovige kan rustig
zeggen: God heeft ons* iets van
zijn eigen scheppingskracht inge-
schapen. Arbeiden is waarde
scheppen, w a a r d e s c h e p -
pen ui t het niet . Neem
een stoel. Neen, laat ik het
anders zeggen. Neen een boom,
een boom uit het oerwoud. Een
boom die dus nog niet als een
gekweekte door menschelijke
arbeidskracht is beïnvloed. U
wilt een stoel maken. U wilt iets
maken, dat waarde heeft. U kunt
bet begrip waarde in geld uit-
drukken, maar u kunt ook zeg-
gen: de waarde van den stoel
rie ik uitsluitend in het feit, dat ik
er gemakkelijk in kan zitten, de
dienende functie dus. Dat is de
eigenlijke waarde.

U hebt nu dus de grondstof,
of beter gezegd, die hebt u nog
niet, want u hebt niets als u niet
bereid is, uw arbeidskracht te
gebruiken. U moet zagen. U
neemt de grondstof in bezit.
Daartte gaat u steken en scha-
ven, tenslotte schuren én politoe-
ren. Het stuk hout, het kwantum
stof is kleiner geworden, want er
is ook afval, maar de waarde
werd grooter.

Dat is een wónder, dat is een
schéppingswonder, u hebt iets
gemaakt, dat voorheen n i e t
bestond, a b s o l u u t n iet be-
stond, dan alleen in de v o o r -
s t e l l i n g . Aan de oorspronke-
lijke grondstof hebt u niets toe-
gevoegd. Door uw scheppings-
kracht is er alleen een verschil,
een onderscheid ontstaan. Dat
verschil is de waarde, die voor-
heen niet bestorid. Deze waarde
hebt u te voorschijn geroepen
uit het nietl Ziehier het wonder
van den menschelijken arbeid.
Hoofdarbeid en handarbeid bei-
den.

Hoofdarbeid, de idee.
•Handarbeid, de scheppende

daad.
M. MEULDIJK.

spoedig mogelijk in bezit te hebben,
wordt er hier nog eens'nadrukkelijk
op gewezen, dat de eenig juiste weg
de navolgende is:

Zoo spoedig mogelijk na de ge-
boorte moet verzekerde zich wenden
tot de instelling, waarbij zrjn werk-
gever voor de wettelijke ziekteverze-
kering is aangesloten. Welke instel-
ling dit is, behoeft niet .moeilijk na
te gaan te zijn; naam en adres der
insteffing dienen immers op het be-
drijf of in de onderneming op een
voor allen toegankelijke plaats te
zijn vermeld.

Het ziekenfonds heeft met de be-
vallingsuitkeering niets te maken,
doch draagt alleen zorg voor de ver-
loskundige hulp.

Voor een snelle behandeling dient
verzekerde ook den naam van zijn
werkgever aan het uitkeeringsorgaan
voor de Ziektewet mede te dëelen. In
antwoord op zijn mededeeling zal
betrokkene een formulier toegezon-
den krijgen, hetgeen door hem nauw-
keurig dient te worden ingevuld en
daarna óf te worden teruggezonden
óf aan het bevolkingsregister ter
teekening te worden aangeboden. Het
betreffende formulier bevat de noo-
dige aanwijzingen.

Alleen indien verzekerde op de
voorgeschreven wijze handelt, kan
hem de uitkeering worden uitbe-
taald. Mochten zich echter • nog
moeilijkheden voordoen, dan kan
betrokkene zich tot den Dienst voor
Rechtsbescherming van het Neder-
landsche Arbeidsfront wenden.

Vaktheorie voor den banketbakker
door A. Scholten, 2e druk. Uitgave
Nijgh en Van Ditmar N. V. Rotter-
dam. Prijs 1.30.

Bovengenoemd boekje, van de hand van
den directeur der Amsterdamsche banket-
bakkersvakschool ontvingen wij -ter be-
oordeeling.

De spoedige verser; ijning van de tweede
druk bewijst wel, dat een groote behoefte
bestaaT. aan een ilieoreüsche beschrijving
en verklaring van het „hoe en waarom"
in de banketbakkerij

De schrijver heefr het onderwerp in
een smakelijken, vlotten stijl behandeld

In den tweeden druk zijn eenige nood-
zakelijke aanvullingen aangebracht, ter-
wijl de verklarende teekeiiingen tusscnen
den tekst de aantrekkelijkheid hebben
vergroot.

Ik beveel het gaarne in aller belang-
stelling aan.

Warenkennis voor den banketbak-
ker door A. Gehalten, Ze druk. Uit-
gave Nijgh en Van Ditmar /V. V.
Rotterdam. Prijs f130.

Tegelijk met het boekje „Vaktheorie
voor den bankethakker" verscheen de
tweede druk van ovengenoemd werkje

Het zal ongetwijfeld den noodigen aftrek
vinde.n en ik beveel het, onder verwijzing
naar mijn recensie over „Vaktheorie voor
den banketbakker" gaarne aan:

(W. JANSEN.)

, Waar het recht

wordt

Op de groote heide, loaar
volgens het lied, de herder

• met zijn schapen in de stil-
te ronddwaalt, maar waar
in werkelijkheid veelal toe-
risten en vacantiegangers
de lucht met lawaai en
vroolijkheid vervullen, was
de erica, — belangeiooze en
geduldige leverancier vdn
datgene wat eens als honing
op de ontbijttafels ver-
schijnt — gemaaid, met

het doel om, ontdaan van bloempjes en poëzie, als nuchtere boenders
nog een nuttige functie te vervullen in onze maatschappij, om dan ten-
slotte een roemloos en onbezongen einde te vinden.

Edoch, het liep thans anders. •
Het gevolg was, dat de tientallen arbeiders in het kleine Drentsche

dorp, die wekenlang de brandende zonnehitte hadden getrotseerd in de
verwachting, een redelijke boterham te zullen verdienen, de mededeelmg
thuis kregen, dat er dit keer van geld geen sprake was. Want hoe vreemd
het ook moge klinken in een tijd als deze, waarin de verkooper tot
koning over de geduldige klanten werd uitgeroepen, de heiboenders von-
den geen aftrek en de maaiers bleven zitten met 58.000 K.G. hei, welke
tot overmaat van ramp al begon te rotten en die straks geheel waarde-
loos zou worden, maar waarmede de fabrikant niets wist te beginnen.

In de groote steden, ook bij de provinciale leiding, beschikt het Neder
landsche Arbeidsfront over speciale Bureau's voor Rechtsbescherming,
die voor de/ leden in de bres springen en menigmaal — dj» getrouwe lezer
van dit rubriekje weet ervan mee te praten — succes oogsten, zelfs in
schier hopelooze gevallen. Anders is het in de dorpen, waar slechts kleine
plaatselijke kantoren, „éénmanskantoren" soms, al het werk, dat er te
doen valt — en dat is waarlijk niet gering! — moeten opknappen en in
tal van gevallen, meestal wanneer het eenvoudige kwesties betreft, welke
zich in onderling overleg laten regelen, ook als Bureau voor Rechtsbe-
scherming optreden. Onze voorposten, die op hun eentje slag leveren.

Zoo ook hier. Want eenige arbeiders, die geen «.ans zagen hun hei
om te zetten in brood en al het andere wat er in een gezin zoo al noodig
is, waren lid van het Nederlandsche Arbeidsfront en riepen de hulp in
van den plaatselijken vertegenwoordiger, die, waar Het hier ging om een
bedrag van eenige- duizenden guldens, de kwestie natuurlijk wel had
kunnen doorgeven aan een hoogere instantie, maar die besloot, alvorens
daartoe over te gaan, zelf eens te zien wat er te bereiken viel.

Hij belegde een bijeenkomst. Aan den eenen Icant van de tafel de
arbeiders, daar tegenover de afnemer van de heide en diens commis-
sionnair — hij zelf in het midden. Drie volle uren duurde de vergadering.
Want er waren arbeiders, die het volle pond eischten en met de moeilijk-
heden van den boenderfabrikant geen rekening wenschten te houden
terwijl weer anderen, ervan overtuigd, dat waar niet is, zelfs de keizer
zijn recht verliest, te kennen gaven, met de helft van hun oorspronkelijke
vordering al genoegen te willen nemen. Waarbij natuurlijk de fabrikant
en zijn commissionnair er op uit waren, een voor hen zoo voordeeïig moge-
lijke regeling te treffen. Terwijl onze man, ten volle doordrongen van
het besef, dat hij en de belangen van de arbeiders en die van den onder-
nemer, die er tenslotte toch ook niet voor zijn plezier zat, naar recht en '
billijkheid moest betrachten, als bemiddelaar optrad. Met tot resultaat,
dat na veel vieren en vijven, de fabrikant tenslotte aanbood, 80 procent
van de vordering te betalen. Een aanbod, dat, rekening houdend met het
feit, dat de heide al grootendeels waardeloos was geworden, zeker reëel
genoemd mocht worden. En waarmede de arbeiders dan ook graag genoe-
gen namen.

Beide partijen trokken voldaan huiswaarts. Maar verklappen wij te
veel, wanneer wij zeggen, dat onze man, onze eenzame voorpoststrijcfer,
wel het meest voldaan was? Omdat het hem, vreemdeling als hij was in
een 'doolhof van wetten en bepalingen, zoo verwarrend, dat zij soms aan
een dolhuis doen denken, mocht gelukken, een zoo belangrijk geschil,
zonder hulp van buitenaf, tot een bevredigende oplossing te brengen.
Waarvoor wij hem in dit „legerbericht" dan ook een zeker verdiende
eervolle vermelding geven! S. S.

gaf, deze uitgeverij een fraai gebonden
„Keurjaarboek 1932—1942" uit, dat een-
overzicht geeft van de werkzaamheden
der uitgeverij. Het bevat vele foto's van
hen die met hun werk bijdroegen tot het
succes der Keurkamer en. fragmenten uit
dat werk. In dit boek vindt men Hen

"weerslag van den gevoerden strijd. Strijd,
omdat het niet licht was om zich in
deze 10 jaar te handhaven. Men bracht
immers boeken die de nieuwe wereldbe-
schouwing verbreidden, .fte Amsterdam-
sche Keurkamer is nu in den opgang, en
pcien hoeft er het programma der op han-
den zijnde uitgaven maar op na te zien
om vast te stellen dat deze opgang aan-
houdt. Werken die men zal moeten lezen
wil men den dieperen zin van den nieu-
wen tijd verstaan.

Over gemeenschap

Het Keurjaarboek 1932—1942. Uit-
gave „De Amsterdamsche Keur-
kamer". Prijs f4.70 (geb.J.

Ter gelegenheid van het 10-jarig be-
staan der „Amsterdamsche Keurkamer"

i.
Gemeenschap en kameraadschap

zijn woorden met een goeden klank
en ernstigen zin. Houd ze in eere en
gebruik ze slechts ter juister tijd.
Men schaadt hun goeden naam, als
men ze wel in den mond neemt,
maar niet de kracht bezit om ze te
betrachten. Bewijs door een stand-
vastige houding en door den moed
der overtuiging, dat ge voor de zaak

der gemeenschap met uw persoon
instaat.

Gemeenschap kent geen stilte
vennooten.

2.
Gemeenschap laat zich niet leeren

en -kameraadschap niet bevelen. Al-
leen het voorbeeld dat ge geeft
wekt het geloof aan uw woorden,
maakt propaganda voor de zaak die
je voorstaat De menschen voegen
zich vrijwillig naar de instructie van
den man, wiens karakter vertrou-
wen inboezemt.

• 3.
Gemeenschap wil niet zeggen ge-

zelligheid. Tot gezelligheid neigt
men van nature, tot gemeenschap
moet men opgevoed worden. Gezel-
ligheid is opwinding en onderhou-
ding, biedt verstrooiing en genot.
Hier bent ge in zekeren zin uw
eigen baas. Want gezelligheid kunt
ge den rug toekeeren, .als ze u niet
langer aanstaat of ze u van uw werk
houdt En dat werk doet de gezel-
ligheid niet voor u.

• KARLARNHOLD.



l, 2, 3, 4 en 5: kijkjes in Zaansche bedrijven. Duidelijk ziet men de tegen-
tiellingen. Een schaftlokaal midden tusschen oude rommel en daaronder
een prachtige cantine waar men een bordje krijgt en een kop warm drin-
ken. De foto's spreken alle een duidelijke taal. „De kost gaat voor den
baet", ook de Zaanlandsche industrieel paste dit veelal alleen dan toe als
het zijn eigen belang diende, zonder op de belangen van zijn werkers te
letten. Staat men dan. nog verbaasd, als de werkers geen liefde voor hun
bedrijf topnen?

Op onzen rondgang door de be-
drijven van de Zaanstreek zijn wij
terechtgekomen boyenop de graan-
silo van een levensmiddelenbedrijf
en zien onze dierbare Zaanstreek
nu eens van een andere zijde.

Aan onze voeten strekken zich,
zoo ver het oog reikt, aan weers-
kanten van de Zaan de grote en
kleinere industriecomplexen uit;
vele met een wereldnaam, bevoch-
ten in lange jaren van harde, doel-
bewuste samenwerking van wer-
kers en bedrijfsleiding.

Wij zien nu 'duidelijk, hoe vele
bedrijven zich in den loop der
Jaren hebben uitgebreid, hoe dik-
wijls zeer ondoelmatig is bijge-
bouwd, met als resultaat veelal een
door nauwe gangetjes en trapjes
onderling verbonden complex van
fabrieksruimten en opslagplaat-
sen, welke bij lange na1' niet beant-
woorden aan de eisenen "welke wij
thans hieraan stellen.

„Eerst verdienen, dan uitgeven",
Is het motto van den voorzichtigen
Zaanlandschen zakenman, van ,.de
menschen aan den waterkant",
zooals zij zich zelve gaarne noe-
men. Dat dit verdienen heel vaak
ging ten koste van de werkers in
de bedrijven en dat het Oud-Hol-
landsche gezegde „De kost gaat
voor den baet" door den Zaanland-
schen industrieel veelal alleen

practisch wordt toegepast zoo'
het zijn eigen privé belang
zonder op de belangen van &F
werkers te letten, is een feit, &e

welk wij maar al te vaak moest6

constateer en. Want het zijn fl'{

alleen de wieken van den molen &
langs de Zaan lustig gaan, ook P*
rad van het Nederlandsche
beidsfront draait er dat het
lieve lust is.

Dag in dag uit zijn de functie:
rissen van het Arbeidsfront '<
het werk, in besprekingen met $
recties, op bedrij f svergaderingen
op contróletochten door de bectf^
ven en de resultaten zijn dan
niet uitgebleven.

Wij hebben ons daarbij ver
derd over onverwacht slechte t"1

standen op sociaal en hygiëni5''
gebied bij firma's met een were'
naam, maar ons ook kunnen '
heugen over den uitstekend6

geest in andere groote en klein6

bedrijven, waar de idee der
beidsgemeenschap voor de werf
geen nieuw begrip beteekefl1

maar een door leiding en werK£

doelbewust nagestreefd, en °
reeds ten deele bereikt ideaal ̂
waar velen 20, 30 en meer diefls

jaren achter den rug hadden l

waar nog nooit een werker ^
welke redenen dan, ook was' onts'*
gen. Wij spraken een fabrieksdü'e



AN5TF
teur van een groot levensmiddelen-
bedrijf, die ons vol trots mededeel-
de hoe zijn werkers in den af-
geloopen winter vaak dag en nacht
hadden moeten zwoegen om hun
Winkels bijtijds van levensmidde-
len te voorzien; hoe alleen door den
uitstekenden geest en wil tot sa-
menwerking van hoog tot laag, de
ontzaglijke moeilijkheden welke
zich op alle gebied voordeden, kon-
den worden overwonnen, omdat een
ieder zich ten volle yan zijn ver-
antwoordelijkheid tegenover het
bedrijf en daarmee tegenover de
volksgemeenschap bewust was.

Wij moesten tot onze groote ver-
wondering constateeren, hoe vaak
in groote, naast elkaar gelegen be-
drijven, de werkers totaal verschil-
lend werden beschouwd; in het
eene was de werker wel heel duide-
lijk alleen een winstobject, waren
alle sociale voorzieningen door de
jaren heen als onkostenpost be-
handeld, terwijl in het andere be-

• drijf vlak daarnaast <Je werker ook
inderdaad medewerker was, waar
schaftlokalen, hygiënische inrich-
tingen en sociale verzekeringen
sinds jaren als iets vanzelf spre-
kends gelden.

Tegenover de zuiver materialis-
tische opvatting, dat arbeid iets is
Waaraan alleen verdiend moet wor-
den In het eene. staat daar -het

Waar men in de Zaanstreek
Inlichtingen omtrent het Neder-
landsche Arbeidsfront kan krijgen.

Zaandam: Gedempte Gracht
68, Tel. 2328.

Zaandijk: J. Beffe, Tuinstr. 43.
Koog a.d. Zaan: Jan van Enk-

huizen, Croesestraat 47.
Westzaan: R. J. A. Jansen,

Zuideinde 241.
Oostzaan: J: Schout, Twiske-

straat 22, Landsmeer.

andere bedrijf, hetwelk iets meer
wil beteekenen voor zijn menschen
dan alleen een werkgelegenheid,
dat een stuk levensgebied wil zijn
voor zijn werkers.

Hier zet het Arbeidsfront de
reeds begonnen taak van de sociale
verheffing van werkende menschen
voort, in het andere moet en zal
het daar nog mee beginnen. En al
mogen de beperkingen, welke de
oorlogstoestand ook ons oplegt, de
uitvoering van deze taak bemoei-
lijken, wij weten dat eens de Zaan-
streek weer aan duizenden arbeid
zal schenken. x

De industrieën zullen als van-
ouds over het water, over „De
Zaan" worden voorzien van grond-
stoffen, het Arbeidsfront zal zor-
gen, dat onze „menschen van den
waterkant", onze Zaankanters, aan
den arbeid in deze industrieën ook
hun arbeidsvreugde zullen beleven.

7, S, 9, 10 en 11. Men moet niet denken dat de mooie schaftlokalen bij de
grootste fabrieken hooren. Integendeel, het gebeurt vaak dat juist het
kleinste fabriekje het best voor de werkers heeft gezorgd, Foto 8 toont ons
een gedeelte van een schaftlokaal van een groote fabriek langs de Zaan...
Een duidelijk voorbeeld van het „Eerst verdienen, dan uitgeven", het motto
van den voor~ichiigen 1 aanland sehen zakenman. Dat in dergelijke bedrij-
ven a; •(••'vuvreugde een ongekend begrip is, dat behoeft niemand te ver-
wondt! en. (Foto's Griek)



Sportcursussen

Excursie Amsterdam
11 Oct. 11 uur v.m bezoek aan tent.

Stad en Land In het Sted. Museum.
Prijs N.A.P.-leden f 0.15 per persoon.
Plaats van samenk.: Potterstraat om
1O.45 uur v.m Aanm en ml. bij Prins
Hendrikkade 49 en V en A.. Leldsche-
plein t/m 8 Oct. a.s.

Herhaling dezer excursie op 25 Oct.

Huisvlijtactie Amsterdam
Nog niet In ontvangst genomen werk-

stukken kunnen dagelijks tusschen 9.3O
uur v.m en 5 uur n.m afgehaald wor-
den bij het V. en A.-Inl. bur op het
Leidschepiein

Cursussen Volksdansen
Bij voldoende belangstelling zuilen

in een groot aantal plaatsen cursussen
Volksdansen georganiseerd worden Het
minimum aantal deelnemers bedraagt.
16. daarvan liefst 8 dames en 8 heeren.
Lesgeld fO.90 p. mnd.; een les p week.

Avondscholen voor
volwassenen

De A.V.V. omvas twee cursusjaren
van 6 mnd. Wekelijks één lesavond v.
2 uur. Aan het eind van het tweede
cursusjaar wordt een diploma verstrekt.
Verplichte vakken: Ned. taal en Ken-
nis van Land en Volk Voorts rekenen

. en handschrlftverbetering Het onder-
wijs is zoo ingesteld, dat een leder —
ongeacht, zijn vroegere schoolopleiding
— kan meekomen

Aanm en ini ten spoedigste bii de
plaatselijke N.A.P.-kantoren en bij de
Soc Voormannen, alwaar tevens een
propagandaclrculaire verkrijgbaar Is.

Lesgeld A.W.. t 4.— voor N.A.F.-
leden en huisgenooten; f 6.— voor nlet-
leden voor den geneelen cursus van 6
mnd.. betaling In termijnen.

Talencursussen
In een groot aantal plaatsen zullen

cursussen Fransen. Duitsch, Engelsch,
Itallaansch. enz voor beginnelingen en
gevorderden worden georganiseerd. Deze
cursussen leiden op voor een Vaardig-
heidsdtploma . Hierbij wordt dus niet
gelet op de_ taalontwikkeling voor het
beroep.

Lesgeld: / 5.50 roor N A.F.-ledeu en
huisgenooten en ƒ 8.— voor niet-leden.
Betaling in termijnen

Cursus E.H.B.O.
Deze leidt op voor den z.g. examen-

cursus Is deze cursus met succes ge-
volgd, dan volgt een examen voor het
E.H.B.O-diploma van net Oranje Kruis.
De lessen worden door een arts gege-
ven. Alleen deelneming voor personen
van 18 laar en ouder

Cursus Italiaansch
In verschillende plaatsen zal een cur-

sus ItaWaansch worden gehouden, welke
lessen door uitstekende Italiaansche
leerkrachten zullen worden gegeven.

8

Zwemmen
In tal van plaatsen worden voor

N.A.P-leden en huisgenooten goedkoope
zwemavonden georganiseerd. Nadere in-
lichtingen bij de plaatselijke kantoren.

Nieuwe zwemkaarten
leder die wil deelnemen aan de zwem-

avonden van V. en A., dient in het
bezit te zijn van een speciale /wein-
k&tu-t, welke op vertoon van lidmaat-
schapsboekje verkrijgbaar Is bij net
plaatselijk N.A.P.-kantoor en aan de
kaas» van het zwembad tijdens het V.
en A.-zwemmen,

De afdeellng silchameltike opvoeding
van V. en A organiseert in het seizoen
1942—1943 cursussen Jlu Jitsu. gym-
nastiek (dames- en heerengroepen),
boksen, rhythmische gymnastiek (alleen
dames). In alle plaatsen, waar hiervoor
belangstelling bestaat.

Gymnastiek (dame»- en heerengroe-
pen):

Prijs: ƒ 3.— N.A.P.-leden en huisge-
nooten per cursus van 3 maanden.
f4.25 niet-leden.

Jlu Jitsu. Prijs ƒ 5.5O NAsP.-leden en
huisgenooten per cursus van 4 maaik-
den. f 7.— niet-leden

Hierbij Is Inbegrepen het examen-
geld voor het vaardighetdsdlploma C
van den Ned Jiu Jltsubond, waarvoor
de normale prijs reeds f 5.— bedraagt.

Rhythmlselie gymnastiek (alleen
voor dames) Prijs: ƒ3.50 N.A.P.-leden
en huisgenooten per cursus van 3
maanden f 4 T5 niet-leden

Aanmeldingen en nadere Inlichtingen
W] de plaatselijke N.A.P.-kantoren.
Almelo.

Gymnastiek. Aanm.' en tol. bil pi.
N A.F -kantoor.

Amersfoort.
Gymnastiek voor dames en heeren.

Aanm en lul. bij Snouckaertlaan 11.
Amsterdam.

Jlu-jitsu voor dames en heeren: gym-
nastiek voor dames en heeren; rhythmt-
sche gymnastiek uitsluitend voor dames.

Boksen. Cxirsus v. 7 mnd. (Oct.—
Mei) Prijs met inbegrip van gebruik
van bokshandschoenen en douches
slechts ƒ 7.— voor N.A.P.-leden en huls-
gen en f 8.25 voor niet-leden

Kindergymnastiek: 's Woensdagsmld-
dags ƒ 2.— voor kinderen van 8—
12 jaar van de N.A.P-leden en ƒ 2.50
voor ntet-leden

Aanm. en tol. bij Prins Hendrikkade
49 en V. en A.. Leldschepleln.
Baar».

Gymnastiek vooi dames en heeren
apart. Aanm en ml bij pi. N.A.F.-
kantoor.
Groningen.

Rhytnmlsche gymnastiek voor dames;
boksen, jlu-jltsu en gymnastiek. Ini
en aanm. Turfsingel 75.
Deventer. •

Rhythmlsche gymnastiek voor dames
en Jlu-jitsu en gymnastiek voor heeren.
Inl. en aanm bij Bijkmanstraat 2.
Den Haag.

Rhythmlsche gymnastiek voor da-
mes, Jlu-jitsu. hoksen en gymnastiek
voor dames en heeren Aanm. en tal.
bij Huygensstraat 10.
Leen warden.

Jiu-Jitsu en boksen Aanm. en InL
bij Nieuwekade 84.
Rotterdam.

Gymnastiek voor jongens en heeren
en meisjes en dames apart; Jlu-jitsu
en boksen. Aanm. en Inl. bii Heem-
raadssingel 163.
Schiedam.

Gymnastiek voor dames en heeren en
Jlu-jitsu en boksen voor heeren Aanm.
en Inl. bij het pi. N.A.F.-kantoor.
Utrecht.

Rhythmlsche gymnastiek voor dames
en Jlu-jltsu en gymnastiek voor heeren.
Inl. en aanm bij Vredenburg 10.

Amsterdam Zondag 4 Ooiober
Krasnapolsky, 1O.30 uur vjn.
Vertoond wordt Drie vrouwen en

Verdl, met Benjamirio Glgli en Maria
Cebotary; op het toneel de Los Magé-
la's. Spaansch zangtrio. ^

Toegaugskaarten & 35 cent per per-
soon voor zoolang de voorraad strekt
bij: Pr. Hendrikkade 49. V. en A.. Leld-
schepleln. N.A.P.-boden en Sociale Voor-
mannen. Toegang 14 Jaar.

Rotterdam Zondag 4 October
Arena Theater. 10.30 uur v.m.
Vertoond wordt de Tobls-film De

onsterfelijke wals (Johann Strauss) met
Paul Hörbiser, Hans Holt en Maria An-
rtergast, tevens massazang o.l.v.- Cor
Steyn. Toegangskaarten ft 35 et. p. p.
verkrijgbaar bij: Heemraadssingel 163;
Westzeedijk 78; N.A.F .-boden en Soc.
Voormannen en eventueel 's morgens
aan de zaal. Toegang alle leeftijden.

Het Centraal Bureau van de Ge-
meenschap ..Vreugde en Arbeid" heeft
— na overleg met den voorzitter van
de vereenlging ,voor tewerkgestelde blin-
den Ons Belang — bepaald, dat de
geleiders van blinden, die de door
Vreugde en Aroeld georganiseerde ont-
spanningsbijeenkomsten willen bezoe-
ken, op vertoon van hun geleiderskaart
gratis toegang hebben. Hieruit volgt
dus, dat de blinden zelf zich tegen be-
taling van een geldig plaatsbewijs die-
nen te voorzien

Filmvoorstelling
TABOE

Een spannende, tragische liefdes-
geschiedenis, waarvan alle opnamen op
de Zuldzee-ellanden werden gemaakt.
(Tobisfilm. Toegang 14 Jaar). Toe-
gangsprijs: 35 cent N.A.F-leden en
hulsgen.; 50 cent niet-leden. In alle
plaatsen om 4.3O uur n.m. tevens een

Kindervoorstelling
DIK TROM

de vroolijke Gen tra-film, bewerkt naar
het alom bekende boek van C. Joh.
Kievit. Toegangsprijs kindervoorstel-
ling: 15 cent kinderen en 30 cent
begeleiders.

Voor alle plaatsen tevens kaarten
verkrijgbaar bij N.A.F.-boden, den Soc.
Voorma'n en vóór den aanvang der
voorstelling aan de zaal

Aanvang . filmvoorstelling „Ta-
boe" In alle plaatsen 7.30 n.m.

Aanvang kindervoorstelling Dik
Trom in alle plaatsen 4.30 n.m.

Armen Dinsdag 6 Ootober
Zaal Van Rein. Kaartverkoop: R. de
Jonge. Annen C. 246a.
Borger Donderdag S Ooiober

Zaal Bleze. Kaartverkoop: H. Kuik,
Hoofdstraat 29.
Gasteren Maandag 5 October
Zaal Van Rijn. Kaartverkoop: aan de
zaal.
Gieten Woensdag 7 Ootober

Zaal Tent. Kaartverkoop: T. M. Wie-
beuga. Gieten A.28O.
Niemv-Buinen Vrijdag 9 Oct ober

Zaal Kroeze. Kaartverkoop: aan de
zaal.
Norg Zaterdag 3 October
Zaal Elzlnga Kaartverkoop: A Drent
te Norg
Roden Vrijdag 2 October

Zaal Scheepstra. Kaartverkoop: Al te-
veer 5O4 Roden en J. Jonkman. B 69,
Nw. Roden.
Valthermond Zaterdag 10 October

Zaal v. d. Hel. Kaartverkoop: J. Duit-
scher, Noord.erdtep 3.
Vries Zondag 4 Oetober

Zaal Van Wijlt. Kaartverkoop: B. Boe-
lens. Taarloo P. 91.

HET LACH-CABARET
Medewerkenden: Rodl Rocters: 41-

bert Klein, aumorlst; Benny Haver-
kamp, accordeon-virtuoze; Idor; Jossee
Dom, soubrette.

Toegangsprijs: 40 cent N.A.F.-leden
en huisgenooten; 60 cent niet-ieden.
Voor alle plaatsen tevens kaarten ver-
krijgbaar bij N.A.F.-boden. den Socialen
Voorman en vóór den aanvang c!er
voorstelling aan de zaal Aanvang lan
deze voorstellingen overal 7.30 n.m.

In alle plaatsen om 4.30 uur n.m.

KINDERVOORSTELLING met
OOM RODI

Toegangsprijs 15 cent kinderen en
30 cent begeleiders.
's Gravendeel Vrijdag 9 October

Zaal De Hoop. Kaartverkoop: zie de
affiches.
St. Maartensdijk Woensdag 7 October

Zaal Nellsse. Kaartverkoop: aan de
zaal
Hulst Maandag 5 Octnber

Zaal Duysse. Kaartverkoop: C. L. Bod-
daert. Stationsplein E. 16.
Middelburg Vrijdag 2 Ootober

Schuttersnof. Kaartverkoop: Dam 13.
Mlddelharnis Zaterdag 10 Octobwr

Zaal Meyer. Kaartverkoop: zie *le
affiches
Numansdorp Donderdag 8 October

Zaal De-Jongst*. Kaartverkoop: zie de
affiches.
Oostburg . Zaterdag 3 October
, Beursgebouw. Kaartverkoop: Brede-
straat 79.
Sas van Gent Zondag 4 Octuber

Zaal Wagenaar. Kaartverkoop: Emma-
straat 12. Westdorpe.
Terne uzen Dinsdag 6 October

Concertgebouw. Kaartverkoop .-'^(bord-
straat 99.
Dit programma komt tevens in Brielle
en Oude-Tonge. Nadere bijzonderheden
in het volgend nummer van „Arbeid".

CABARET-REVUE

STEEDS BETER!
Medewerkenden: Ferry, Tini Lavell,

Piet Groenendaal, Jopie Keizer en
Pierre Driessen.

Toegangsprijs 40 cent N.A.F.-leden en
hun huisgenooten en 60 cent nlet-le-

•d'en Aanvang overal 7.30 n.m.
Voor alle voorstellingen zijn kaarten

bij de N.A.P.-boden en bii het pi kan-
toor, alsmede bij den Socialen Voorman
verkrijgbaar
Delfzijl Zaterdag 3 Ooi ober

Harmonie.
Leens Dinsdag 6 Ootober

Zaal Wijk—Zwaagman.
Loppersum Vrijdag 2 October

Hotel Van Dijk.
Roodeschool Maandag 5 Ootoher

Zaal Jan Dijk.
Uithuizen Woensdag 7 Ootober

Volksgebouw.
Veendam Zaterdag 10 October

Zaal Veenlust.
Warffum Zondag 4 Octeber

Zaal Bakker.
Winschoten Vrijdag .9 Ootober

Zaal Wisseman.
Winsum Donderdag 8 October

Zaal Til.

VARIÉTÉ- EN KLEINKUNST-
VOORSTELLING

Medewerkenden: Jan van Laar, hu-
morist; Truus van Laar, cabarettiére;
Harrison, komisch Jongleur; Dilia Boe-
len, met miniatuurtheater en Womlstra,
pianlst-accordeonnist.

Toegangsprijs: 4O cent N.A.F.-leden
en hulsgen, en 60 et. niet-leden. In
alle plaatsen tevens kaarten verkrijg-
baar bij de N.A.F.-boden en Soc. Voor-
mannen en voor zoover voorradig vóór
den aanvang aan de zaal Alle voorstel-
linen vangen aan om 7.30 uur n.m.
.Aalten Dinsdag 6 October

Irene Kaartverkoop: Prinsenstraat 4
Bredevoort. en Markt 4 te Aalten.
Brummen Vrijdag 9 October

Concordla Kaartverkoop: Molenstr.
D 113
Doetinchein Maandag 5 Ootober

Zaal wed. De Groot. Kaartverkoop:
Sp In baan 4c.
Lochem Donderdag 8 October

Schouwburg. Kaartverkoop: Olijslag-
wea 20.
Winterswijk Woensdag 7 October

Zaal Beskers. Kaartverkoop: Meddo-
schestraat 3.

CABARET-REVUE

„DAAR MOET HET
HEEN"

Medewerkenden: Marcello, humorist-
conférencler; Tilly van Vliet, cabaret-
tiére; Prof. Baruiidïni . buikspreker en
Bep Petersen. pianlst-accordeonlst.

Toegangsprijs: 40 et. N.A.F.-leden en
huisgen. en 6O et. niet-leden. In alle
plaatsen tevens kaarten verkrijgbaar bij
de N.A.F.-boden en Soc. Voormannen
en voor zoover voorradig vóór den aan-
vang aan de zaal.

Alle voorstellingen vangen aan om
7.3O uur n.m.
Baarn Woensdag 7 October

Musis Sacrum. - Kaartverkoop: PI.
N.A.F.-kantoor.
Breukelen Donderdag 8 October

Het Staten Wapen. Kaartverkoop: Sta-
tionsweg 1.
Bilthoven Dinsdag 6 October

Concordia. Kaartverkoop: Nwe Hou-
dringenlaan 9
Rlienen Vrijdag 9 October

Centrum. Kaartverkoop: PI N.A.F.-
kantoor, Parallelweg 6.
Zeist Zaterdag 10 Ootober

Vereenlgingsgebouw. Kaartverkoop:
Huygenslaan 5O.

TOONEELVOORSTELLING

„WATERSPORT"
(Ariëla)

Blijspel In Tier bedrijven van Frio-
drtch Forster; vert. van Jan C. de Vos.
Opgevoerd door Het Noord-IIollandsrh
looneel, intendant Jan C. de Vos.

Medespelenden: Jan C. de Vos, Willera
van der Veer. Tlne Opscholtens. Ton
van Otterloo, Cllly Bach, Cart Veerhoff,
Jean Stapelveld, Alma van Brussel.
Ka/rel Baars, Ton van Aelst. Henk
Sluyter, Jan Jaspers en Theo van
Duyn.

Toegangsprijs: 50 et. N.AJP.-leden en
huisgen.; 80 et. niet-leden. In alle
plaatsen kaarten verkrijgbaar bij de
N.A.F.-boden, de Soc. Voormannen en
voor zoover voorradig 's avonds aan de
zaal.

Alle voorstellingen vangen aan om
7.30 uur n.m.
Groningen Zaterdag 10 October

Het Tehuis. Kaartverkoop: Turfsln-
gel 75.
Leeuwarden Vrijdag 9 October

Harmonie. Kaartverkoop: Nieuw-
kade 84.

De overige plaatsen van deze tour-
nee worden in het volgend nummer
van „Arbeid" bekendgemaakt.

J



Meer waardeer ing voor
de huisvrouw

Het is een verheugend verschijnsel van
den nieuwen tijd, dat de arbeid — onver-
schillig of dit nu hoofd- of handenarbeid
Is — op een hooger plan is geplaatst dan
vroeger.

In den „goeden ouden tijd" was degeen
die met handenarbeid zijn brood voor zich
en de zijnen moest verdienen bij een
groote categorie der bevolking niet in tel.
Een meisje, dat rich verloofde met een
handwerksman — met iemand, die eelt
in de handen had — werd doodleuk ge-
vraagd, of zij „niet wat beters" zou kun-
nen krijgen en voor menige moeder was
bet ideaal, dat haar dochters toch op z'n
minst met een meneer-met-een-boord in
het huwelijksbootje sou stappen.

Och ja... die dochters. Wie dacht er
de laatste jaren nog aan, de dochter een
goede dienst te laten zoeken? Mientje of
Marietje wisten het beter. Als zij er de
kans voor kregen gingen ze naar de
fabriek om aan den loopenden band geest-
doodend werk te verrichten, dat oogen-
schijnlijk beter werd betaald dan de
goede betrekking. Mientje wou naar een
atelier om daar dag in dag uit hetzelfde
onderdeel van de massaproductie te ma-
ken. Mientje en Marietje waren modern
en DJ, noch moeder dachten eraan, dat
de meisjes die als dienstbode gingen, heel
wat beter voor het huwelijk werden op-
geleid dan de fabrieks- of ateliermeisjes,

Die oude „moderne" tijd is voorbij...
voor goed.

Is het een verheugend verschijnsel, dat
de goede vakman tegenwoordig de waar-
deering geniet waarop hij recht heeft —
zijn wij tegenwoordig niet meer zoo
dwaas, een nietsnut, die dank zij zijn
rijke ouders in de gelegenheid werd ge-
steld, een graad te halen, hooger te stel-
len, dan iemand, die met een paar flinke
knnisten en een helder verstand in het
leven beter is geslaagd :— wij kunnen ook

vaststellen, dat de goede huisvrouw meer
wordt gewaardeerd dan in den tijd, dat
wij met distributiemoeilijkheden a°S niet
hadden te maken.

De taak, die de huisvrouwen in dezen
frootschen maar ontegenzeggelijk moei-
fijken tijd op de Behouders is gelegd, is
dan ook heel wat (waarder dan voorheen.
Aan haar de taak, er eiken dag weer voor
te zorgen, dat het gezin niets tekort
komt. Zij moet er acht op slaan, dat het
de huisgenooten aan niets ontbreekt —
zij moet een bonnen-administratie voeren
en er op letten, dat er niets verloren
gaat.

Hoe vaak hoort men' niet, dat de man-
nen met een zekeren trots verklaren:
„met dien bonnenrommel hoef ik mij niet
te bemoeien — daar «orgt moeder de
vrouw voor" . . .

Een groot percentage van de gehuwde
mannen weet dan ook van bonnen en
distributie niets af — zij bepalen zich er
een enkele maal toe om moeder eraan te
herinneren, dat ze weldra weer aan de
beurt zijn, om nieuwe kaarten te halen...
als ze die mededeeling toevallig in de
krant zien „Vrouw, denk je aan onze let-
ter?" zoo wordt dan gevraagd.

Aldus heeft ook de huisvrouw, die voor-
heen wel eens dacht, dat het huishouden
uit steeds weer terugkeerende, zelfde en
eentonige kerkjes bestond, als stof-afne-
men, zuigen, bedden opmaken, koken en
afwasschen, ervaren, dat er heel wat meer
komt kijken om de «aak goed te doen
marcheeren.

Al zal de echtgenoot dit niet dagelijks
laten blijken — als dit zoo buiten de deur,
onder zijn vrienden en kornuiten te pas
komt, dan zal hij zeer zeker getuigen:
mijn vrouw is er een uit duizend.

En dat er zoo vele tienduizenden vrou-
wen „een uit duizend" zijn, dat strekt
ons Nederlandsche volk tot eer.

Een nieuwe groente
smakelijk bereid

ZUCHETTI
Deze op een reusachtige komkommer

gelijkende groente is op het .oogenblik in
de meeste groentewinkels verkrijgbaar.
Ze is niet duur en op de juiste manier
klaargemaakt biedt de nieuwe groente
een welkome afwisseling op het gewone
groentethema.

Zou men de groente zonder meer sto-
ren, zooals door vele groentehandelaren
wordt aangeraden, dan is de smaak veel
te flauw. Een heel smakelijke groente
verkrijgen we op de volgende manier:

De zuchettl schillen, het zaad er uit
halen, de groente in blokjes snijden en
met wat water en zout gaar koken. De
trroente op een vergiet doen en laten uit-
lekken. Het water in een pannetje opvan-
gen.

Een stukje boter in een pannetje laten
«meiten •— hier ongeveer 30 gr. bloem
doorroeren en verdunnen met ongeveer $
Hter kookvocht, waarin twee bouillon-
blokjes zijn opgelost. De groente nog
eren in dit sausje opstoven en er dan.
twee rantsoenen corned beef, dat aan
kleine stukjes is gesneden, doorroeren.
Naar smaak wat peper en fijngehakte
peterselie toevoegen.

ZUCHETTI MET TOMAAT.
De ruchetti op de boven beschreven

manier schoonmaken en koken.
Ben stukje boter bruin laten worden,

hierin eenige fijn gesnipperde uitjes laten
fruiten, fco mogelijk met wat kerry. 500
gram tomaten, van de velletjes ontdaan,
bijvoegen

Roer door dit papje de groente en laat
daar de groente nog even in warmen.
Ook hier wat fijngehakte peterselie over
strooien.

ZUCHETTI MET KAASSAUS.
Een andere manier om de zuehetti

«tnakelijk te maken, is ze met kaassaus
op te dienen.

Hiervoor gebruiken we de kaaskorst,
die van ons kaasrantsoen overblijft. De
korst wordt goed schoongemaakt en ge-
raspt. In plaats van corned beef roert men
er de kaas door.

Heeft men geen meel of boter voor het
sausje over dan wordt de zuehetti met
een paar rauw geraspte aardappelen ge-
bonden. Op de schaal wordt er dan een
beetje selderij-zout doorgeroerd.

Babbeltje van Oom Niek
M'n beste neven en nichten.
Veel ruimte om te babbelen hebben

we ditmaal niet. We moeten dadelijk
aan het werk om plaats te hebben
voor het grote aantal prijswinnertjes.
Want niet alleen de winnaars van
de Kleurwedstrijd,"*ook die van de
afkortingsraadsels moet ik vermelden.
Ik kon wel zien, dat de vacanties
weer ten einde zijn: lieve deugd, wat
was het een berg goede oplossingen,
waar Ronnie en Reg de prijzen uit
hebben getrokken. De afkortingen
hebben over het algemeen geen moei-
lijkheden gegeven. Dat N.A.F. Neder-
lands Arbeidsfront betekent wisten
jullie allemaal. De N.A.D. (Neder-
landse Arbeidsdienst) bleek eveneens
een goede bekende van m'n neven
en nichten; dat prof. professor en dr.
doctor betekende was ook algemeen
goed, maar met de 10 graden Celsius

waren nog fouten gemaakt. Tien
gram chocola raadde een lekkerbek
en tien gram centen was een andere
oplossing.

Voor de Kleurwedstrijd kon ik de
medewerking van m'n twee zoontjes
niet gebruiken. Elke tekening is
nauwkeurig bekeken en ten slotte
zijn daarvoor

DE HOOFDPRIJZEN
toegekend aan: Jan Koeman, J., 14 J.,
Lewestraat 5, Kloetinge, en aan Reina
den Haan, m., 13 j., St. J oost dij k
A 221, Oosterland, Zeeland.

T r o o s t p r i j z e n verwierven: Do-
rie Ettema, m., 8 JM Van Ostadestraat
134III. Amsterdam; Chris Thiele, j.,
Oosterdwarsstraat 9, Driebergen; Jo
Hutchison, j., 8 ]., Koepelstraat 40 b,
Rotterdam; Bep Trommelen, m., 11
j., Meiendaal 69, Rotterdam; Nellie'
Meijer, m., 9 J., Nieuwe Meerdijk 384,
Badhoevedorp; Hannle de Jong, m.,
14 j., Lod. Tripstraat 181, Amster-
dam; Geertje Hallema. m., 12 J.,
Gauwsterzijl, Post Terhorne, Fr.

In de afkortingswedstrijd trokken
Reg en Ron de volgende

Hoofdprijzen:
Eddie Pols, j., 9 J„ Bilderdijkpark

5 m, Amsterdam W.; Gerhardina Wij-
nand, m., 9 j., Kievitdwarsstraat 52,
Utrecht.

T r o o s t p r i j z e n werden op de
bekende manier toegekend aan: Joh-
niê Gieltjes, j., 11 j., Ambonstraat l II,
Amsterdam Oost; Ria Sneijders. m.,
11 J., Van Alkemadestraat 1. Tilburg;
Willy Martens, m., 10 j., Prof. Ka-
merling Onneslaan 107 A, Schiedam;
Alle Kiers, m., 14 j., Cz. Peterstraat
99III, Amsterdam C.; Tinie Ooms, m.,
11 j., Galileïplantsoen 29 bov., Am-
sterdam O.

Nu ik de namen nog eens nalees,
merk ik, dat Ronnie voor het grootste
gedeelte Amsterdamse briefjes uit de
goede oplossingenberg heeft gehaald.
Dat kan oom Niek niet helpen!

En nu:

ONZE NIEUWE PRIJSRAADSELS.
Op verzoek geef ik hier weer eens

een naamraadsel. Wat is het beroep
van: 1. B. Roe; 2 T. M. Soora; 3. P.
P. Aker; 4. N. Muitan; 5. G. Jare.

Oplossingen, ditmaal het liefst pp
een briefkaart, zo spoedig mogelijk,
Jn ieder geval vóór 8 October aan

OOM NIEK.
Postbus 100, Amsterdam C.

De onhandige
is vrouw

WAT DOET DEZE VROUW
VERKEERD?

De antwoorden op deze vraag moe-
ten voor 12 October a.s. worden
gezonden aan: Redactie „Arbeid",
Postbus 100, Amsterdam-C.

Op de briefkaart vermelden: „De
•nhandige huisvrouw".

Eerste prijs ƒ 2.50 en voorts drie
prijzen van ƒ 1.—.

BMF1SJEW
Mevr. S. te Z. Eer, smakelijk kopje

surrogaat, dat zonder melk kan worden
gedronken, verkrijgt u door tegelijk met
het tabletje een stukje citroenschil in den
theepot te doen.

Mevr. v. G.—A. te G. — De geel gewor-
den babycape kunt u in „wol-wit" wel
wat witter krijgen. De gebruiksaanwijzing
staat op ieder potje of pakje.

Mevr. M. v. d. K. te A. —Deta f t z i jden
haar strikken, die er zoo verfomfaaid uit-
zien, kunt u heel goed opknappen. Het
lint in een lauw sopje loasschen, dan
eerst in schoon water naspoelen en daar-
na nog eens in een halven Hter water,
waaraan ongeveer een halve eetlepel Ara~
bische gom is toegevoegd, naspoelen. De
strikken tusschen doeken droogstrijken.

Mevr. J. R. te Z. — Dat de wollen deken
na het wasschen zoo Kleverig is gebïe*.
ven, komt waarschijnlijk omdat u de
deken niet foldoende heeft gespoeld,
zoodot er nog geepdeeltjes zijn achterge-
bleven. Het beste is de deken nog eens
flink in lauw water, waaraan een scheut
azijn is toegevoegd, na te spoelen.

Mevr. v. L. te A. — Dat couponnetje
heerenstof lijkt ons uitstekend geschikt
om er een jongensblouse van te maken.
Zoo'n blouse zit heerlijk warm en behoeft
niet zoo dikwijls te worden gewasschen.

Mevr. G. v. d. H. te G. -- Er zijn
tegenwoordig gemarmerde eternietplaten
in den handel, die de kachelzeiltjes uit-
muntend vervangen. Ze zijn iveliswaar
duurder dan zeiltjes, maar daar staat
tegenover, dat ze absoluut onbrandbaar
zijn.

Mevr. S. W.—H. te U. — Voor trechter-
vormige schemerlampen moet men nooit
sterke gloeilampen gebruiken. Dit zal wel
de oorzaak zijn, dat bij u de zijde in het
smalste' gedeelte van de kap zoo spoedig
verteert.

Beeld: Jan Lutz. KARELTJE KRAAN IS EIGENWIJS Regie en tekst: N. J. P. Smit*.

Doorzichtig, Kareltje... niets
buitensteken.

Daar komt een andere trein
aan!

De stoker heeft er een schep-
je op gedaan

Wat een Haast onherkenbaar.
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noodio?
Ons da^elyksch
werk is die te
verschaften.

Het mag wei overbodig geacm worden
nog veel ce zeggen van de beroemde
anetnoden van ..UALME1JER' die dooi
DALMEIJKR'S CURSUSSEN worden ver-
spreid en die reeds zoo vele duizenden
gevormd nebben tot Wtlskracntige
Vlenschen wier arbeid steeds als onees-
'ersr.uK Kan worden aangemerkt, die in
len jmgang gezocht zijn die Innerlijk
rust en bevrediging nebben gevonden,
aie als succesrijk -spreker Kunnen op-
treden en als practlscne menschen ge-
lukklg zi.1n m bun leven en werken
vVaar bet op aankomt. ^ijn de resulta-
ten, en die resultaten ztln alom be-
wezen

jirsal 6o6SO.
scfayfl onx',.Uu gedegen iesx»
nW et dEwhn veruerkfe n * '

„Dalmeijeren"
is noodzakelijk;

thans meer dan ooit!
Sluit O aan 013 net steeds wassende
leger van mannen en vrouwen, die bun
Jenken en doen nebben Ingesteld op
'Jalmeüer's Psychologische Methoden,
.vaardobr zij woraen aangewezen als
SUPERIEURE KRACHTEN De ouder-
wetsche weg \s: DE SCHOOL DES
LEVENS En wie dooi aeze in belang-
rijke mate vooruit komt doet dit zel-
den vóór het einde zijns levens Haar
mis) uk kingen zijn vele De moderne
weg loopt via net zéér speciale onder-
richt van Dalmeijer's Cursussen, die In
de 30 laren van hun bestaan talloozen
hebben gebracht tot het bewust worden
en ontwikkelen rmnner krachten en
daardoor t,ot zoodanig peil zijn opge-
voerd, dat zij hun levensdoel konden
oerelken. met een vermeerdering van
levensgeluk eh voldoening als onmid-
•ielli.il! gevolg.

üeze BON be-
zorgt D GRA-
TIS achtereen-
volgens de leer-
'ame brochu-
res, die een
Keerpunt in
veler leven zijn
geweest *»n dit
nok vour U
/.tillen 7.1.1n
Bijvoeging fan
15 et in postz
?oor de porto
wordt op prijs
?esteld NIET
lanvragen door
minderjarigen
jt nieuwsgieri-
gen, de bro-
chures zijn al-
pen bestemd

**oor werkelijke
bel angst ellen-

len

Reputatie!

BON

Langs de lijnen uitknippen Arb. 99.42
Na invulling. Helst met 16 et. post-
«egels, eenden aan DALMEIJER'S CUR-
SUSSEN. Koninginneweg 182. Af d. Arb
49 Amst,erdam-Z

om kosteloos
achtereenvol-
gens te ont-
vangen de

leerzame
orocnures. ter versterking uwer

PERSOONLIJKHEID
Naam en volledig adres in drugletters.

(Aanvragen kunnen ook ner brief
geschieden. Indien O du blad niet
wilt beschadig en J

op...
De boekhouder maakt balans
op als het jaar verstreken is
- een overzicht maar ook een
voorzorg. Moeder doet dat
bijna lederen dag in haar
bescheiden huishoudboekje.
Maak Uw balans op, inkom-
sten-uitgaven, evenwicht moet
er zijn, maar wees eerst te-
vreden indien onder de uitga-
ven ook de geregelde betaling
voorkomt van de premie voor
een levensverzekering bij „De
Centrale" - de maatschappij
voor Werkend Nederland.
Dat is de voorzorg die in Uv/
overzicht niet ontbreken mag-

Solide Coulant
VERZEKERT WERKEND NEDERLAND

DE CENTRALE ARBEIDERS-LEVENSVERZEKERING RIJNSTRAAT 28 DEN HAAG

1O

BOEKHANDEL G. J. GRAAUW - KEIZERSGRACHT 168 - AMSTERDAM-C.
Telefoon 44505 — Postgirorekening 48605 — Gem. Giro G 2021

EEN POPULAIR WETENSCHAPPELIJKE SERIE
DE FUNDAMENTELE' PROBLE-
MEN VAN HUWELIJK EN GEZIN
OP POPULAIRE DOCH KIESE

WIJZE TOEGELICHT EN
OPGELOST

DEZE W E R K J E S GEVEN OP
DUIDELIJKE WIJZE ANTWOORD
OP VELE VRAGEN, WELKE MEN
ZICH DIKWIJLS OVER DE BE-
HANDELDE ONDERWERPEN ZAL

STELLEN

EEN BELANGRIJKE SERIE VOOR IEDEREEN!

In keurige banden gebonden.
1. Dt Marie C. Stopes,
2. Dr. Marie C. Stopes,
3. Dr. Marie C. Stopes,

4. Dr. Marie C. Stopes,
5. Dr. H. C. A. Muller,

6. Dr. A. Foyer
7. Dr. A. J. van Dongen,
8. Dr. Wilhelm Stekel ...
9. Dr. Wilhelm Stekel ...

10. Dr. W. Schuurmans-
stekhoven,

11. Dr. W. Schuurmans-
stekhoven,

HIJ EN ZIJ IN HET HUWELIJK „.
HIJ EN ZIJ EN HUN KIND
BLIJVENDE LIEFDE EN TOE-

NADERING IN HET HUWELIJK
VERSTANDIG OUDERSCHAP
HET ONVERKLAARBARE IN HET

LEVEN EN NA DEN DOOD
SUIKERZIEKTE
DE VROUW IN DE OVERGANGSJAREN
ZENUWACHTIGE MENSCHEN
WAT OP DEN BODEM DER ZIEL LIGT

TUBERCULOSE

VAN KIND TOT MENSCH

ƒ2.25
ƒ2.25

ƒ2.25
ƒ1.90

ƒ2.25
ƒ0.75
ƒ l—
ƒ2.25
ƒ1.90

ƒ1—

ƒ1.90
ELK DEEL IS AFZONDERLIJK VERKRIJGBAAR

Onze betalingscondities zijn:
bij levering tot en met ƒ10.— ƒ 1.— per maand
bij levering tot en met ƒ15.— ƒ1.50 per maand
bij levering tot en met ƒ20.— ƒ2.— per maand

A. BESTELBILJET
Ondergetekende wenst franco te ontvangen van

Boekhandel G. J. GRAAUW, Keizersgracht 168, Amsterdam-O.
Telefoon 44505 — Postgiro 486O5 — Gem. Giro G 2021:

l ex. POPULAIR WETENSCHAPPELIJKE SERIE
No. l — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 — 11

en wenst het bedrag te betalen in maandelijks» termijnen van ƒ
(S.v.p. de nummers doorhalen, welke niet worden gewenst).

Naam: ..„.,„„„ ,.,,„,....„ ..««, Volledig adres;

Een kameraadschapsavond is een goed
ding en met onze gedachten nog bij den
kameraadschapsavond bij de bekende
vleeschfabriek der firma Noack te Amers-
foort, willen wij ditmaal onzen rondgang
door de bedrijven openen. Neen. zelden
hebben wij prettiger sfeer en kameraad^
schappelijke!- stemming aangetroffen. Wa^
ren het de fraaie, kunstzinnige versierin-
gen in het intieme zaaltje van ..De Valk",
dié de stemming hier zoo honderd-pro-
cent maakten? Was het de muziek, dia
het hem deed, of waren het ,.De Gezellen
van de Spelen", die met zang en cabaret
de zorgen-van-alledag op ongeëvenaarde
wijze wisten te verdrijven? Waren het de
pittige woorden van den directeur of de
gloedvolle rede van den leider van het
Arbeidsfront, die onder doodsche stilte
werd aangehoord en met een klaterend
applaus werd beloond? Wij weten het
niet: maar dit weten wij wél: dat het het
één met het ander was: omdat alles zijn
steentje bijdroeg, zooals dat moet'. Al-
tijd! Want dan loopt het! Gesmeerd! En
niet alleen bij kameraadschapsavonden,:
ook bij het werk! Ook als er iets gedaaa
moet worden, wat nu eens wat minder
prettig is, maar dat toch noodzakelijk isl
En dat vonden wij op deze kameraad-
schapsavond bij Noack in Amersfoort: de
wetenschap en de overtuiging, dat alleen
scnnen met elkander het bedrijf wordt
gevormd en dat niet ieder oo rirbzelf be-
drijfje kan spelen!

En dan gelooven wij wel niet te mogen
nalaten hier een klein woord van hulde
te mogen uitbrengen aan den directeur,
den heer Lutkie, voor wien nimmer een
moeite, welke dan ook. te veel is aan
den socialen voorman in dit modelbedrij f.
die in een persoonlijk gesprek met den
Arbeidsfrontleider blijk gaf een open oog
en een juist begrip van zijn taak te heb-
ben... aan kameraad Jan de Vries voor
zijn opofferenfien arbeid in vrijwilligen
dienst voor zijn medewerkers, blijkend uit
de versieringen en den geheelen gang van
zaken op deze bijeenkomst... •

Den propagandaleider van Amsterdam,
den heer Ebeling, willen wij eens in de
gelegenheid stellen zelf zijn rapport in te
dienen over dat, wat in de hoofdstad de»
lands geschiedde. Hier is hij:

„In de afgeloopen week was het Ar-
beidsfront in Amsterdam in de eerst»
plaats aanwezig in het restaurant Dor-
rius, waar de heeren Reek-er en Stam
voor het personeel spraken. Dienzelfden
dag sprak de heer De Rodt voor 200 env
ployé's van de administratie van de
Hema. Woensdagmiddag waren ruim 400
werkers van de Bataafsche Petroleum
Maatschappij in de cantine van dit be-
drijf verzameld voor een bedrij fsvergade-
ring, waar de heer Sormani sprak ea
dienzelfden dag sprak de heer De Rodt
voor ruim 100 werkers van de confectie-
fabrieken Wolde & Vohwinkel. Dien
avond sprak de provinciaal leider W.
Piersma voor het personeel van restau-
rant Smaalders, zoodat ook in de afge-
loopen week het Arbeidsfront in Amster-
dam in de bedrijven zijn tijd wel besteed
heeft."

Zoo zien wij: honderden en honderden
kameraden leeren iedere week, lederen
dag het socialisme van meer nabij ken-
nenl Uit Rotterdam ontvangen wij bijv.
mededeeling van bijeenkomsten bij:

Leo's Cafetaria, Drop's Glazenwassche-
rij, Spanbetonfabriek Wayss en Freytag,
Chem. wasscherij van Slagmaat, Hardme-
taalfabriek Wallramitt en de Kistenfa-
briek van Van Toor. De twee laatste be-
drijven te Maassluis, de andere allemaal
in Rotterdam zelf! Dat zijn dus zes be-
drijven-: met elkander weer een vijfhon-
derd man!

Ook in Friesland gaat het nog steeds
crescendo: Veensluis (wie van onze lezers
wist, dat daar een zuivelfabriek stond?
Hoe kwamen die kameraden vroeger ooit
eens iets te hooren over datgene, wat de
z.g. arbeidersbeweging wilde), Heerenveen
en Leeuwarden kwamen onder vuur! En
goed!

Bij een bijeenkomst met personeel ia
de Verlichtingsindustrie te Gouda, traden
van de 16 aanwezigen na beluistering:
van den spreker, direct 10 man als lid
toe! Van de 20 aanwezigen bij een ver-
gadering bij de Goudsche Melkinrichting
toonden 15 hun begrip voor dat, wat kwam
en meldden zich. Tegelijkertijd werd een
sociaal voorman aangesteld, zoodat er
niet aan getwijfeld wordt of ook de an-
deren zullen weldra den weg naar het
Arbeidsfront Vinden!

En tenslotte ^willen wij nog even het
bericht uit Arnhem memoreeren met be-
drijfsvergaderingen te Zutphen en te
Winterswijk. Ook hier zal weldra een
beter begrip van doel en wezen van net
Nederlandsoh Arbeidsfront ontstaan.



Bonnen koopen is
rantsoenen stelen!

Maak Uzelf niet wijs, dat het liefdadig is als U
bonnen koopt van menschen, die toch geen geld
hebben om ze alle in rantsoenen om te zetten.
Wilt U helpen, zorg dan dat zij hun rantsoenen
krijgen. Bonnenhandel is niet goed te praten. Wie
daaraan schuldig is, verdient de zware straf die
erop staat. Het Centraal Distributiekantoor streeft
naar rechtvaardige verdeeling en heeft daarbij
recht op ieders medewerking
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DIENT UW BELANG «
Publicatie van bet Departement van Handel. Nijverheid en Scheepvaart LD.V. het Centraal Distributie-kantoor

Tijdschriftenoverzicht
Het Septembernummer van „De Gids"

opent met een gedicht van Johan van
Delden. Verder schrijft dr. G. van der
Leeuw over „Beeld van den mensen en
Beeld van God", dr. Sophia A. Antonia-
dis schreef „In memoriam D. C. Hesse-
ling", dr. G. Brom: „De strijd over Bil-
derdijk", dr. E. J. Dijksterhuis: Stevin
en de Grotii." Voorts de gebruikelijke
Bibliographie.

In „Historia", maandschrift voor ge-
schiedenis en kunstgeschiedenis komen
de volgende artikelen voor: „Louise, ko-
ningin van Zweden, prinses der Neder-
landen, door jhr. W. Oh. A. Quarles van

N.A.F.-Bureaux voor
Rechtsbescherming

Almelo: Wierdenschestraat 22,
tel 3073

Amersfoort: Snouckaertlaan 11,
tel 3524

Amsterdam: Prins Hendrikkade
49—51. tel. 31770

Arnhem: Jansbuitensinge]. 17,
tel 22841—22842.

Assen: Javastraat 2, tel. 3141.
Dordrecht: Singel 162. tel. 5051.
Eindhoven: Willemstraat 28,

tel. 5292
's-Gravenhage: Prinsegracht 72,

tel. 331528. *
Groningen: Turf singel 75. teL

24032
Haarlem: Kruisweg 74, teL

11193—18359.
Heerlen: Stationsstraat 58. teL

3317.
's-Hertogenbosch: Nieuwstraat 31,

tel. 2871.
Hilversum: Stationsstraat 8, teL

6980
Leeuwarden: Johan WillemFrisc-
straat 3—5.
Maastricht: Kesselskade 40. teL

4429
Meppel: Maatkade l, tel 2489.
Middelburg: Dam 13, tel 2718.
Rotterdam: Van Vollenhoven-

Straat 35. tel. 23624—22193—21720
Utrecht: Maliebaan 14. tel. 11570.
Zaandam: Gedempte Gracht 68,

tel 2010.

Het Nederiandsch
Arbeidsfront

Het Nederlandsch Arbeidsfront vormt de door den nieuwen staat
erkende belichaming van de ééne arbeidsgemeenschap des volks.
Het N.A.F. omvat alle Nederlandsche werkers, met hoofd of hand.
Werknemers of werkgevers, kleine zelfstandigen en handwerkers,
beoefenaren van vrije beroepen, mannen en vrouwen — ieder, die
tot het welzijn van de Nederlandsche volksgemeenschap arbeid
verricht, kan er deel van uitmaken en gelijkelijk deelen in de rech-
ten, die hem krachtens zijn lidmaatschap toekomen.

Het Nederiandsch Arbeidsfront heeft ten doel, den Nederland-
schen werkers levenszekerheid te verschaffen en arbeidsvreugde te
doen smaken, zoodat zij zich van de wieg tot het graf in de volks-
gemeenschap geborgen weten. Hierdoor zal tegelijkertijd de
arbeidsproductiviteit stijgen, waardoor het belang der volksge-
meenschap eveneens gediend wordt.

Het N.A.F, biedt zijn leden bijzonderen steun in noodgevallen,
werkloosheidsverzekering, uitkeering bij huwelijk (vrouwelijke
leden), tuberculose-ondersteuningen, overlijdensuitkeering, invali-
diteits- en ouderdomsondersteuning, rechtsbescherming en alge-
meene sociale verzorging, ontspanning en ontwikkeling in en buiten
het bedrijf.

Bij de bestudeering van de tabel der bijdragen dient men in aan-
merking te nemen, dat:

Ie. Categorieën van werkers, die niet bij de werkloozenkas aan-
gesloten behoeven te zijn, behoeven dezen toesla? niet te betalen.

2e. Leden met kinderen wordt de volgende bijdrage-verlagingen
toegestaan:
bij 2—3 kinderen l bijdrageklasse lager,
bij 4—5 kinderen 2 bijdrageklassen lager,
bij 6—7 kinderen 3 bijdrageklassen lager,
bij meer dan 7 kinderen 4 bijdrageklassen lager.

Ufford; „Van kunstenaars en hun werk-
plaatsen", door J. Knoef; „Het Kunst-
zangonderwijs bij de oude Grieken", door
A. Schipper; „Het gevecht tusschen
Bréauté en Leckerbeetje". door R. van
Luttervelt; en een vervolg van „Sprok-
kelingen", ingezonden door J. Z. Kanne-
gieter.

In de ,Jiaagsche Post" van 26 Septem-
ber treffen wij een artikel aan over de
Haagsche jaren van Johan de Witt. LUC.
Willink bespreekt de TJfa-film „Der grosse
König." Yge Foppema behandelt het bij
de uitgeverij „Hamer" verschenen boek
van B. Moritz: Ontsiering. Verder een
belangwekkend artikel „Uitgaven en
Volksinkomen", een bespreking van het
verslag van'de Bank voor Internationale
Betalingen.

In de „Landstand" »èt Ter Haar zijn
„Indrukken en gedachten" voort met een
beschouwing van „Volken tegen Truste".
Hij beëindigt deze beschouwing met den
uitroep: „Het is mede de taak van den
Landstand den Arbeid te doen zegevieren
over het goud!" Dit nummer van 18 Sep-
tember bevat tevens het vervolg van „De
doorbraak der Germaansche boerenidee".
In het artikel „Het Landbouwtechnische
werk in de afd. Landjeugd" wordt er op
aangedrongen, dat dejonge boerenstand,
naast het leeren van practische werk-
zaamheden, zich .zal verdiepen in de
landbouwtechnische vraagstukken, opdat
het zijn groote opgave, als verzorger van
de eerste levensbehoeften van ons'volk,
als bouwer van een gezonde volkswel-
vaart, zal kunnen vervullen.

In de ^Landstand voor de visschers"
trof ons een artikel over de toekomst-
mogelijkheden der IJsselmeervisscherij.
Deze visscherij kan een bloeiend bedrijf
blijven; de aalvangsten zijn vrij goed en
de snoekbaarsvangsten zijn beter te ma-
ken. Bij dit alles moet men echter van
deze stelling uitgaan: Het is een mis-
daad ondermaatsche aan den wal te
brengen, want daardoor wordt verkregen,
dat volgende jaren het visschersbedrijf
groot fiasco zal lijden.

In „Mensch en Maatschappij" maakt
A. Vondeling enkele zeer belangwekkende
opmerkingen over de Noord-Oostpolder,
in het bijzonder over de te verwachten
arbeidsbehoefte en bevolkingsgrootte. Op
dit artikel zullen wij nog nader terug-
komen, evenals op „De beroepssituatie bij
jeugdige delinquenten" door A. M. J.
Chorus.

De wekelijksche bijdrage Is:

Klasse Weekloon
van—tot

Bijdrage

1 ƒ—. ƒ 6.— ƒ0.10
2 „ 6.01—„ 9.—' „0.15
3 „ 9.01—,, 12.— „0.20

4 ,412.01—„ 15.— „0.25

•5 „15.01—,, 18.— „0.30
6 „18.01—,, 21.— „0.35

7 „21.01—, 24.— „0.40

8 „24.01—,, 27.— „0.45
9 „27.01—,, 30.— „0.50

10 „30.01—,, 33.— „0.55
11 „33.01—,, 36.— „0.60
12 „36.01—,, 42.— „0.70
13 „42.01—,, 48.— „0.80
14 „48.01—,, 54.— „1.—
15 „54.01—,, 72.— „1.20

16 „72.01—,, 90.— „1.50
17 „ 90.01—,, 102.— „ 1.80

J voor invalide leden ƒ0.30 per maand.

Toeslae Werk-
loosheidskas

ƒ 0.05
„ 0.10
„0.15
„ 0.15
„ 0.20
„ 0.25
„ 0.30
„oJs
„ 0.40

„ 0.45
„ O 50
„ 0.50
„ 0.55
„ 0.70

„0.80

„L—
,. 1-20

Totaal

ƒ0.15
„ 0.25
„ 0.35
„ 0.40
„ 0.50
„ 0.60
„ 0.70
„ 0.80
„ 0.90

„L—
„ 1.10
„ 1.20

•„1.35

„ 1-70
„2.-
„ 2.50
„3.—

Inschrijfgeld ƒ0.50

I N V U L F O R M U L I E R
(Doorhalen wat niet bedoeld wordt.)

Gelieve mij

a. de gratis-brochures van het N.A.P. toe te zenden;
b. als lid in te schrijven van het N.A.F.

man
Naam .

vrouw
Voornamen

ii

Woonplaats

Nader adres

Geboren den '.

Beroep

Werkzaam bij

Te

Datum 1942.

Als brief op te zenden aan de afdeeling Propaganda van het Neder-
landseh Arbeidsfront, P. C. Hooftstraat 180, Afhsterdam-Z.
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PRO3EER HET OOK EENS!

1. Men plaatst een stevigen stok ter
grootte va.n een bezemsteel tegen den
muur.

2. Men houdt beide handen zoo
hoog mogelijk vast.

3. Nu tracht men onder beide
armen door te komen. Dit zal den
eersten keer niet zoo eenvoudig gaan.
Maar ook hier wint de aanhouder
(-ster).

Het is echter niet overbodig eenige
kussens bij de hand 'te hebben!

Foto's Fellinga.

l Geef dit blad na lezing •
! aan uw ongeorganiseer- j

den buurman!

«ET LAATSTE BLflp
VAW ALLE? WAT

Koekhakken en de

openbare veiligheid
Sommigen zijn in deze dagen wel eens
geneigd, over te hellen tot de veronder-
stelling, dat er nimmer een tijdsbestek
was, waarin zooveel verordeningen en
voorschriften werden afgekondigd als in
den tijd, welken wij thans beleven, en
dan wordt herinnerd aan „dien goeden
ouden tijd", toen de menschen toch zoo
vrij waren. Hoe het met de vrijheid van
handelen in den goeden ouden tijd ge-
steld was, blijkt wel zonneklaar, als men
eens oude geschriften opslaat. Wij zullen
zoo nu en dan eens een greep hier en
daar doen en voor het oogenblik bepalen
wij ons tot een oogenschijnlijk aller-
onschuldigste volksontspanning, waarop
onze voorouders wel degelijk een verorde-
ning, of wat nog méér zeggen wil, een
v e r b o d afkondigden.
Het betrof het...... koekhakken. Wij zei-
den reeds, dat dit oogenschijnlijk een zeer
onschuldig vei'maak was, maar de prak-
tijk heeft in vroeger eeuwen toch bewe-
zen, dat er nogal eens ongelukken mee
gebeurde. In een verordening van 24 Juni
1654 (destijds keur geheeten), afgekon-
digd te Amsterdam, lezen wij, dat, ten-
einde „periculen ende ongelucken" te
voorkomen, besloten werd niet alleen de
bijl, welke bij het koekhakken gebezigd
werd, te verbieden, maar ook dit vermaak
geheel • en al uit te schakelen. En nu
meene men niet, dat dit alleen in het
openbaar verboden zou zijn, want in de
keur stond uitdrukkelijk vermeld, dat het
koekhakken verboden was „op der stratê,
in huysen, stallen, kramen _oft eenige
andere plaetsen, op de verbeurte ̂ an bijl

en block, nevens nog drie gulden daer-
en-boven".

Ongeveer een eeuw later was het in Wijk
bij Duurstede al evenzoo gesteld. In de
Resolutiën der Vroedschap van genoemde
gemeente was het volgende te vinden:
„Ter vergaadering van 27 July 1750 werd
voorgebragt off 't niet van de uiterste
noodzakelijkheid zoude zijn, men aaa de
lieden, die met Koek op de Kermis zitten,
liet verbieden, van geen Koek met eene
bijl te hakken, doordien er op gisteren
een kint 't ongeluk heeft gehad zijn duim
daardoor te verliezen; — is naar rijpe
deliberatie goed ge vonden,-den bode Van
der Snel aan de koekkraamen te doen
aanzeggen, voortaan geen koek met een
bijl te laten hakken, of dat de Magistraet
met de contraventeurs na bevind van
smaaken sullen handelen".
Maar zooals het in vroegere eeuwen maar
al te dikwijls gebeurde, hield men zich
niet al te zeer aan de verordeningen of
keuren, ook in Amsterdam is het kpek-
hakken, zij het dan ook niet zoo alge-
meen en in het openbaar, toch nog aller-
wegen beoefend.

Goede zaken
De marktkoopman had verschillahde

nieuwe apparaten voor het schoonmaken
van groenten ~ gedemonstreerd en vroeg
ten slotte aan een manneke, dat aandach-
tig had staan luisteren: — Wilt u niet
het een of ander meenemen, meneer?

— Graag, luidde het antwoord, wanneer
u 't mij toestaat, zou ik dat afval onder
uw stand wel voor mijn konijntjes willen
hebben!

De boeken
uit

DE A.P.-JEUGDSERIE
zijn stuk voor stuk waardevolle gesckenken

In de nieuwe reeks verschijnen:
C. E. Pothast — Gimberg

MOEDER GEERTRUI'S KABINET
met illustraties van Rie Kooyman

S. Franke
DE KORTSTE WEG

geïllustreerd door Wim van de Walle

Piet Begeer
JAAP SCHILT, DE ZOON VAN DEN VISSER

illustraties van. F. de Graaf

Arie Pleysier ,
DE KINDEREN VAN DEN MÜIZENBARBIEE

geïllustreerd door Rie Kooyman

• A. D. Hildebrand '
HET EENZAME BOS

met illustraties van Jos Ruting

Aan intekenaren op deze nieuwe serie zal bij verschijning der boeken een exem-
plaar tegen de zeer lage prijs van

/ 1.50 afgeleverd worden

De oplage is echter beperkt. De intekentermijn duurt ten hoogste 4
Haast u daarom met het nemen van een abonnement.

weken.

Ondergetekende:
NAAM: ..

BESTELBILJET

ADRES: ."

WOONPLAATS:

wenst te ontvangen van de N.V. DE ARBEIDERSPERS:
DE 5 BOEKEN VAN DE A.P.-JEÜGDSERIE a ƒ1.50 PER STUK.

Handtekening:

Dit bestelblljet Inleveren bij de boekhandel, bij onze agenten of In OPEN enve-
loppe met l', cent postzegel sturen aaa de N.V. DB ARBEIDERSPERS. HEKEL-
VELD 15. AMSTERDAM-CENTRUM.

H. L. van der Heide
M'n buurman Huibje heeft een deur,
Die gaat naar één kant open,
Naar binnen gaat er-alles in, •
Daar kun je, met een heel gezin
Gelijk naar binnen loopen.
Maar andersom gaat het verkeerd, •
Want aan de binnenzijde
Drukt een gewicht
De deur weer dicht
Waar op staat: „Van der Heide*.

Wanneer je*met een zware zak
Naar Huibje's huis komt loopen,
Dan staat de deur al op een kier,
Wat .klink-gerucht, en met een zwier
Gaat Huibje's deur, al open.
Dan neemt hij aan, en wat je brengt
Legt hij gelijk terzijde,
Dan kijkt hij grijnzend naar 't adres,
Juist! H. L. van der Heide...!

M'n buurman Huibje heeft eefa beun,
Die gaat alleen maar open
Wanneer hij wat ontvangen kan,
Maar andere...? met geen dertig man!
Als Huibje wat moet koopen,
Dan zegt hij: nee... daar komt niks van...
Nee... nee... het kan niet lijden!
Je ziet toch, hier op deze beurs
Staat: H. L. van der Heide!

M'n buurman Huibje wil wel graag,
Als 't kan, de vruchten plukken
Van 't geen een ander voor hem doet,
Als hij maar niet betalen moet,
Of zelf een keer moet bukken,
Al ligt het vóór hem op den grond,
Of slechts maar iets terzijde,
Hij is geen lid van 't Arbeidsfront.
't Is...: HaLen van der Heide...!

B. B.

SPREEKWpORDEN

EN GEZEGDEN

Om zeep gaan!
Als wij tegenwoordig, en dan in popu-

laire . spreektrant zeggen, dat iemand om
zeep gegaan is, willen we daarmede te
kennen geven, dat hij overleden is. Het

••klinkt niet bijster fraai, en .men zal de
uitdrukking ook niet bezigen, wanneer het
iemand' betreft, die on's dierbaar is ge-
wee'st. Maar, zooals gezegd, wordt met
die zegswijze bedoeld, dat de betrokkene
niet meer in het land der levenden is.
Doch deze betekenis is. er aanvankelijk
niet aan gehecht. Wanneer in vroegere
eeuwen gezegd werd, dat iemand „om
zeep-ïging", dan had dit een geheel an-
dere beteekenis. Het woordje „om" wilde
inderdaad zeggen „teneinde", maar de uit-
drukking in haar geheel gaf een voor-
wendsel te kennen. Zooals van iemand,
die 's avonds nog even de deur wil uit-
gaan, en daarvoor een voorwendsel zoekt,
gezegd wordt, dat hij „zijn hondje wil
uitlaten", werd In vroegere eeuwen gezegd,
dat hij of zij „om zeep ging".

Zoo treffen wij bij Huygens het vol-
gende aardige rijmpje aan, waarin de
vroegere beteekenis van deze zegswijze
volkomen tot haar recht komt:

„Als Tryn uyt snoepen gaet, zoo seidt
sy dats' om seep gaet

En dat men wasschen moet, maar Jan,
die voor de sweep gaet,

En siet syn schoone geld verdwynen
en vergaen.

Wel, seidt hij, dit 's wat vreemds, dus
staegh om seep te gaen.

Maer emmers moet het zyn, en moet
ick door den reep,

Wat schaedde 't wijf? maer all mijn
goedjen gaet om seep."

Een ander voorbeeld is het volgende:
(bij den schrijver Rusting)

„Kees ging om zeep en brak den hals,
was dat niet leep?

Men vroeg waar Kees was en zijn moer
zei, hij's om zeep."

Zooals men ziet, is hier dus. de zegs-
wijze in tweeërlei beteekenis gebezigd en
gaf tegelijkertijd aanleiding tot een
woordspeling.

Op eenigszins dezelfde wijze werd de
Uitdrukking gebruikt „om mosterd gaan",
waarvoor oorspronkelijk gezegd werd
„mostaard gaan halen", maar later is de
algemeene beteekenis geworden, iemand
met een boodschap wegzenden. Als gezegd
werd, dat „iemand om mosterd gezonden
was", dan wilde dit veelal zeggen, dat
hij met een mooi praatje de deur was
uitgewerkt. Tegenwoordig wordt de laatste
uitdrukking niet vaak meer gehoord.
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