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Ook in Duitschland waakt het Arbeidsfront
Een steeds grooter aantal

Nederlandsche arbeiders ziet
zich genoodzaakt, in Duitsch-
land ten arbeid te trekken.
Wij ontveinzen ons niet, dat
dit voor de betrokkenen nu
niet direct aangenaam is.
Hoe men het ook beschouwt,
het gaan werken in Duitsch-
land, met alle bezwaren en
moeilijkheden die daaraan
verbonden zijn, vooral in
dezen oorlogstijd, is en blijft
een offer, dat gebracht
meet worden.
We schreven reeds eerder,,
dat de bezetting van ons
land door Duitschland het
met al zijn vermogens in een
grootere levensruimte heeft
ingeschakeld: in de Europee-
sche ' lotsgemeenschap. De
blokkade door Engeland,
waardoor Nederlavid is afge-
sneden van de zee en van de
overzeesche landen, heeft dit
nog scherper geaccentueerd.

Scheepvaart, overzeesche
handel en visscherij zijn
stil komen te liggen, waar-
door vele arbeidskrachten
overbodig werden, naast en
behalve de honderdduizen-
den werkloozen, die ons'land
onder het vorig bestel reeds
telde. Aan allerlei grondstof-
fen is gebrek, waardoor ook
een aantal industrieën aan-
zienlijk moest worden in-
geperkt. Onlangs nog konden
we in de dagbladen de jobs-
tijding lezen, dat binnen
korten.tijd geen tabak voor
sigaren meer beschikbaar zal
zijn, zoodat de sigarenmakers

t ook weer tijdelijk overbodig
worden. Werden er geen bij-
zondere maatregelen geno-
men, dan zou ons land lang-
zamerhand vele honderddui-
zenden vakbekwame arbei-
ders gaan tellen, die werk-
loos zouden rondloopen en
die door den arbeid van de
overblij venden te eten zou-
den moeten krijgen.

Theoretisch zou riet wellicht
mogelijk zijn, onze dichte be-
volking den noodigen arbeid
thuis te brengen, hoewel ook
de vorige regeering daar niet
jn geslaagd is. Telde ons
lahd op den tienden Mei' 1940

t nog altijd ruim 400.000
werkloozen? Ook toen, onder
overigens gunstige voorwaar-
den, was er binnen ons land
geen arbeid voor iedereen.
Thans is die er nog veel min-
der. Binnen de grenzen van
het kleine Nederland met zijn
dichte bevolking moge er •
echter 'niet genoeg arbeid te
vinden zijn — in het tegenwoordige Europa is dat wel degelijk het geval. Nu
Nederland deel uitmaakt van de Europeesche lotsgemeenschap, is er ook voor
ederen Nederlandschen arbeider werk in overvloed. Alleen — hem dit thuis

brengen gaat nu eenmaal niet! Het vervoer van alle mogelijke grondstoffen
naar Nederland, om deze hier door Nederlandsche arbeiders te laten bewerken
en de gereedgemaakte producten dan weer overal heen te laten brengen, is
practisch onmogelijk, omdat er daarvoor niet voldoende vervoermogelijkheden

m. Alles zou per spoor moeten geschieden; zeevervoer toch is ons onmogelijk
gemaakt. En daarom, omdat het niet mogelijk is, onzen vakbekwamen arbei-
ders het werk thuis te brengen, zijn zij wel genoodzaakt het buiten de grenzen

ie gaan opzoeken
Laat men niet vergeten,

dat dit tenslotte niets
nieuws is. Denk eens aan de
bemanningen van onze koop-
vaardij - en visschersvloot,
aan de duizenden werk-
krachten in de overzeesche
bezittingen, die voor den oor-
log moeders papppt moesten,
verlaten. Thans zijn hetgeen
zeelieden, maar metaalbe-
werkers en andere vakarbei-
ders, die hiertoe door de om-
standigheden worden ge-
dwongen. • Dat móge voor
velen minder aangenaam
wezen — de feiten dwingen,
er nu eenmaal toe. We -mo-
gen ons gelukkig prijzen, dat
ondanks de sterk vermin-
derde werkgelegenheid het
totaal aantal naar het Oos-
ten getrokken werkkrachten,
nog niet eens zoo groot is,
als e,r vóór d*n oorlog in ons
land werkloos- waren!

Het Nederlandsche Ar-
beidsfront, de verpersoonlij-
king van de arbeidsgemeen-
schap van het Nederlandsche
volk, kent echter zijn plicht
en verricht deze onder alle
omstandigheden Trekken er
eenige honderdduizenden Ne-
derlandsche arbeiders naar
Duitschland — welnu, dan
is het ook daar op zijn post
om hun belangen naar beste
vermogen te dienen. Het
heeft een bureau in Berlijn
gevestigd; het heeft in iedere
Duitsche gouw, waar Neder-
landers werken, een func-
tionaris ar.nges sld, om . er-
voor zorg te dragen, dat zij
worden behandeld en ï_er-
zqrgd op de best denkbare
wijze. Het heeft een overeen-
komst aangegaan met het
Duitsche Arbeidsfront, waar-
door ook dit zich heeft inge-
schakeld bij de verzorging
der in Duitschland werkende
Nederlandsche arbeiders.

Wie naar Duitschland te
werk trekt, doet er goed aan,
dit te bedenken.

Hij bedenke tevens, dat er
vrijwel geen enkele Duitsche
werkgever is, die het- lid-
maatschap van het Duitsche
Arbeidsfront niet verplich-
tend stelt. Als gevolg hier-
van moeten de Nederland-
sche arbeiders dan ook bijna
allemaal de bijdrage voor het
Duitsche Arbeidsfront beta-
len, welke hun automatisch,
van hun loon wordt afgehou-
den. Wie van hen zich op-

geeft als lid van het Nederiandsche Arbeidsfront, behoeft dan ook geen cent
méér te betalen dan hem reeds wordt afgehouden (behalve de z.g. grens-
gangers, die in Nederland de werkloosheidspremie nog moeten bijbetalen).
En hij heeft het groote voordeel, dat als hij, na een jaar, weer mocht terug-
keeren en tijdelijk werkloos zou zijn, hij van het Nederlandsche Arbeidsfront
de werkloosheidsuitkeering ontvangt welke hrj moet missen, wanneer hij geen
lid is.

Er is dus alle reden voor lederen Ned.erlandschen arbeider, die in Duitsch-
land gaat werken, zich als lid van het N.A.F, op te geven.-

Want ook in Duitschland waakt het Arbeidsfrontl.



DE SOCIALE POSITIE
VAN DEN

HEDERLANDSCHEN WERKER
„Werker" — dat is een nieuw be-

grip.
Tot dusver sprak men van „arljei-

der". Dat woord is tegenwoordig nog
vrij algemeen in gebruik, nadat een
daarvóór in zwang zijnde aanduiding
erdoor is verdrongen. Die vroegere
uitdrukking was „werkman". Zij werd •
gebruikt in het bloei tijdperk van het
kapitalisme om de eene helft van een
maatschappelijke tegenstelling aan te '
duiden. Als men toen sprak van „den
werkman"., had men het over een
groep menschen, die maatschappelijk
in een geheel andere positie verkeer-
den dan de anderen, dan de zooge-
naamde „betere standen". De „werk-
man" en „de betere standen" — met
deze woorden werd de splitsing der
toenmafige maatschappij in twee ge-
heel onderscheiden groepen, ja, soor-
ten van menschen, aangeduid. De eene
soort was nu eenmaal naar aard en
aanleg en volgens de natuur der din-
gen bestemd om te werken, dat wil

. zeggen, om door den arbeid hunner
handen datgene voort te brengen, wat
de „betere standen" noodig hadden
om in welvaart te kunnen leven en
als dragers te fungeeren van een cul-
tuur, waarvan de „werklieden" als
zoodanig noodzakelijkerwijs verstoken
moesten blijven. Zoo lag, volgens de
liberale' maatschappijleer, de „van
God gegeven" sociale orde eens en
voor altijd vast.

Dat was het kapitalisme in rust,
passief, zou men het kunnen uitdruk-
ken. De enkeling, die het waagde, zijn
stem tegen deze opvattingen te ver-
heffen, werd beschouwd als een
vijand der beschaving, als een on-
ruststoker en misdadiger, die zich
vergreep aan alle maatschappelijke
en zedelijke, ja goddelijke wetten, en
hij werd als zoodanig behandeld. Met
liberalisme en «^kapitalisme was het
hoogtepunt der menschelijke bescha-
ving bereikt, zoo meende men Andere
toestanden waren niet denkbaar; in
ieder geval niet mogelijk. Zooals het
was, was het goed. en zoo moest het
blüven. De „werkman" bejhoorde den
plicht der tevredenheid te betrach-
ten.

Zoo meenden de „betere standen".
De „werkman" zelf evenwel dacht

er anders over. Die meende, dat een
andere, betere maatschappij wel de-
gelijk mogelijk was. Die voelde aan
den lijve, dat de wereld niet zoo fraai
was Ingericht als de „betere standen"
hem wilden doen gelooven Hij kwam
in opstand tegen hetgeen hij als
maatschappelijk onrecht beschouwde.
Hij wilde niet slechts „werkman"
zijn: hij wilde ook deel van leven
hebben: hij voelde zich mensch als
de anderen en gelijkberechtigd deel-
hebber aan de cultureele verworven-
heden der menschheid. Door den ar-
beid zijner handen alléén - - aldus
meende hij — werd welvaart gescha-
pen — h ij behoorde daar dus rech-
tens over te beschikken. Niet de „be-
tere standen", maar de „werklieden"
dienden het in staat en maatschappij
voor het zeggen te hebben En zij lie-
pen te hoop, zij organiseerden zich in
vakbonden en politieke partijen en
zij namen den strijd op tegen de zich
verzettende „betere standen" De rus-
tige rust van het aanvangs- en bloei-
tijdperk van het liberale kapitalisme
maakte plaats voor een feilen klas-
senstrijd, een strijd voor recht en
redelijkheid. De beide maatschappe-
liike groepen van „werklieden" en
„betere standen" leefden niet meer
als meesters en slaven in de passieve
rust van den eersten tijd naast elkaar
voort; zij kwamen In heftiere activi-
teit als aanvallers en verdedigers te-
genover elkaar te staan. Daarmede
veranderden echter
aard en karakter van de
pii en nieuwe woorden kwarnpn in
zwang om de nieuwe verhoudinppn
aan te rtn^c-n. T>p. rteemnp^ip-p sipsf-
sche „werkman" van voorheen werd

Radiorede van den leider der
afdeeling propaganda van het
Nederlandsche Arbeidsfront,

G. J. Zwertbroek.

tot den opstandigen. voor zijn recht-
op-leven strijdenden a r b e i d e r , de
t&vreden, wat dommelige „betere
standen" stelden zich te weer als de
militante „bourgeoisie" van het om
zijn bestaan strijdende kapitalisme.

Tijdens dien strijd tusschen de
klassen zette de economische en tech-
nische ontwikkeling zich in razend-
snel tempo voort. De techniek heeft
minstens zoo'n groot aandeel in de
uiteindelijke bevrijding der maat-
schappij van inwendige tegenstellin-
gen en strijd als de klassenstrijd ooit
heeft gehad Zij stelde namelijk ma-
chines op de plaatsen der vroegere
„werklieden": zij bracht een ongeken-
de hoeveelheid gebruiksgoederen
voort en maakte daarmee een steeds
grootere welvaart mogelijk. Door
beide oorzaken kwamen de arbeiders
echter tevens op een steeds hooger
materieel en cultureel peil en de dui-
delijke scheidslijn, die er voorheen

onmiskenbaar had bestaan tusschen
de „werklieden" en de „betere stan-
den" vervaagde langzamerhand. De
„arbeider" van tegenwoordig is in
alle opzichten een heel ander soort
mensch dan Öe „werkman"^ van vroe-
ger. Als gevolg van deze ontwikkeling
won in alle bevolkingskringen de op-
vatting veld, dat de arbeid geen voor-
werp van minachting. behoort te zijn,
maar dat hrj moet worden geëerd als
de eenige kracht, die in staat is, het
voortbestaan van volk en enkeling te
waarborgen Tegelijkertijd breekt
steeds klaarder het besef door. dat
als het waar is, dat het welzijn der
volksgemeenschap in de eerste plaats
afhangt van den gemeenschappelijken
arbeid aller volksgenooten — en^er is
wel niemand meer, die dit in rede-
lijkheid betwisten kan — dat dan
ieder volksgenoot den plicht heeft,
naar zijn vermogen aan dezen ge-
meenschappelijken arbeid deel te ne-
men Wie dit niét doet, is geen goed
lid van het volk, is geen goed volks-
genoot.

Uit het begrip van de eer van den
arbeid, dat geleidelijk, als gevolg van
de ontwikkeling der maatschappij en
van het economisch leven, gemeen-
goed wordt, vloeit dan ook voort, dat
zoo iemand, iemand, die geen ar-
beid verricht, een eerloze moet wor-
den genoemd. Immers — zoo iemand
neemt van de volksgemeenschap zon-
der er iets voor terug te geven, zon-
der op zijn beurt ook aan haar dien-
sten te bewijzen. Zoo iemand is dus
in waarheid eerloos, h n is niets dan
een verachteliike parasiet. Dit is ook
de opvatting geworden van den nieu-

WERKERS
van onzen tua

Toontje de Paedagoog
Tt Ben deze week met Toon, den socia-

len voorman meegereisd. Eigenlijk was de
kennismaking maar heel toevallig, en wel-

dUrht had deze niet plaats gevonden als
TToon niet 'n bijzonder soort mensen was.

We stonden opgepropt in een overvolle
autobus, en zwiepten cendrachtiglijk van
links naar rechts, en op elkaar, als het
gevaarte door een scherpe bocht ging.
Gemakshalve zette Toon bij eiken slinger
aijn dikgezoolde tietonwerkersschoen even
op m'n tcenen en zoodoende kwamen we
aan de praat.

„Zeg maat, denk je 'n beetje om m'n
teene? Dalik legge ze los in m'n schoene!"

Toon keek me goedig aan en peinsde:
„Eige schuld! Mensche met zulke groote
voete hoore niet in 'n, bus; die kanne best
gaan loope! Maar zonder gijn... morge
gaat et beter! Dan komt er 'n bus bij.'
'k Heb et d'r over gehad, en 't komt dik
voor mekaar!"

„Zoo! Heb jij 't er over gehad?"
„Ja, natuurlijk!" zei Toon, „'t is toch

zeker geen werk! Hou je vast, daar gane
we weer! Ik zeg tegen den directeur: Zorg
nou dat er 'n bus bij komt, want dat
gaat zoo niet langer. Elke dag worde d'r
maar niensche aangenome en in die bus
gepropt. Vandaag of morge puile we door
de raampies naar buite! En wat denk ie
dat ie zei? Ga jij d'r zelf maar op uit.
Dat krijg jij eerder voor mekaar als ik!
En ik d'r op uit, natuurlijk. Holle van 't
kassie naar den muur. 'n Praatje van dit,
en 'n smoesje van dat. Ik zeg: opschiete!
Nou, en toen ginge ze opschiete!"

„Dus als ik goed begrijp, heb jij aardig
wat in de melk te brokkele!"

„Ik niet, maar 't NAF! Daar ben ik door
aangesteld als sociaal-voorman, en als ze
vrage: kom je uit je eige of wor' je ge-
stuurd? dan.zeg ik met 'n lauw gezic.ht:
ik word gestuurd en dan beginne ze te
renne!"

„Altijd?"
„Mot je gloove! Je hebt d'r genoeg bij

die d'r scheurkalender nog op '39 hebbe
staan. Kanne ze d'r heelemaal niet onder-
uit, dan zalle ze 't er wel es over hebben,
of over vergadere. De meeste stemme
gelde, en as d'r zijn die d'r niet zijn...!"

„En ga jij daar mee accoord?"
„Ik kijk wel uit! Met .vergadere en

stemme zijn we naar de gossemijne ge-
gaan. Tegenwoordig mot er gewerkt wor-
de; met prate koinmc we d'r niet. 'n Tijdje
terug ben ik op pad geweest om voor de
mensche van onze zaak warm middagete
te krijge, zonder bon en zoo. 't Zelfde
smoesie! De directeur kon 't niet gedaan

; de bedrijfschet' had er nooit van

gehoord, maar ze zouë 't er wel eens over
hebbe. Nou, je begrijpt dat duurde me te
lang! "k Zeg: geef mijn maar 'n bewijsje
met 'n stempel d'r op, dan gane we maar
weer es holle! Ik d'r op uit; binne 'n week
warm ete op tafel!"

„En iedereen z'n slinger zeker?"
„Net wat je zegt! Allemaal d'r slinger,

behalve dat stuk magazijnmeester van
ons. Dat is d'r een van... hoe noem je
dat... enfin, die heit de smoor in als 't
een ander ook es goed gaat. Meneer liep
maar op te scheppe in z'n kipperèn, en als
de jonges om gereedschap kwamen stond
ie net als zoo'n Engelsche buldog te blaffe
voor 't loketje. Groote vloeke, gauw thuis.
De jonges klage dat die vent zoo hondsch
te keer ging en ik d'r op af. 'k Zeg tegen
'm: van der Lummel, je m«t je gannef 'n
beetje dicht houë en 'n beetje opschiete
dat er niet 'n heele troep in de rij staat
om op jou te wachte! 't Lijkt hier wel de
spreekkamer van 'n tandarts! Begint me
die vent te keer te gaan! Nee, dat was
niet mooi meer. Ik was 'n stuk onder-
kruipsel en 'n baantjes jager, en ik dee 't
maar om percenten op te strijke van de
centrale keuke, en van de baze, en nog
veel meer van die hoeraatjes. En niet
alleen ik, maar a l 'dat tuig dat 's middags
d'r eige de boors zat te schranze aan dat
varkesvoer. En we moeste allemaal z'n
hok uit, want hij ging de kast dicht gooie!
Meneer kon zóó niet werke!"

„Toen heb jij toch zeker gezorgd dat ie
heelemaal niet meer hoefde te werke?"

„Hoe bedoel je dat?"
„Nou, gewoon de laan uit met zoo'n

vent! De mensche beleedige, en 't bedrijf
zoo'n beetje stil legge omdat ze zonder
gereedschap...!"

„Welnee, niks de laan uit! Dan had ie
de vermoorde onschuld uitg^hange! Dan
was ie zoogezeid slachtoffer van 't Ar-
beidsfront geworde! Snap ie? Nee, zoo
makkelijk kwam ie d'r niet af. 'k Ben
later naar 'm toegegaan en heb gezegd:
kijk es Dinges, as je nog één keer zoo'n
groote bek opzet, laat ik ze alle honderd
en tachtig die hier werke, op 'n rijtje gaan
staan, en dan mag jij ze één voor één 'n
handje gaan gevezen zegge dat je 't nooit
meer doen zal!..."

„En hoe liep dat af?"
„Best! Je kon 'm onder je pet vange!

En d'n andere middag zat ie zoet in 't
schaftlokaal z'n prakkie op te ete! Toen
was et geen varkesvoer meer! En aster
nou iemand aan 't loket komt om gereed-
schap, dan zegt ie: „En u?"

„Hoe bestaat et? 't Is voor mekaar,
Toon! Je mot er maar óp komme!"

wen, den nationaal-socialïstlschen
, Staat. De socialistische maatschappij
der toekomst zal dezulken dan ook
behandelen zooals ze verdienen be-
handeld te worden, zij zal hen tot den
arbeid dwingen ül ze uit het georga-
niseerde volksvefband uitstooten.

Zoodra echter de geheele volksge-
meerischap uit arbeidende menschen
bestaat is het een dwaasheid, de spe-
ciale aanduiding „arbeider" die voor-
heen immers voor slechts een bepaal-
de bevolkings g r o e p gebruikt werd,
nog te b l ij v e n gebruiken.

Men zou ons kunnen tegenwerpen,
dat er in het spraakgebruik toch on-
derscheid gemaakt dient te worden
tusschen degenen, die daadwerkelijk
aan het arbeidsproces deelnemen en
hen, die dat nog niet doen — de kin-
deren en jongeren — of hen, die dat
n i e t -meer doen — de ouden van
dagen en de gehuwde vrouwen. Om
ter onderscheid van deze groepen in
de langzamerhand groeiende nieuwe
maatschappelijke verhoudingen de
oude benaming „arbeiders" te gebrui-
ken zou echter verkeerd zijn, omdat
deze benaming in haar historische be-
teekenis immers als een tegenstelling
werd gebruikt. Als tegenstelling na-
melijk tot diegenen, die principieel
hun bestaan vonden, niét in e i g e n
arbeid, maar, door middel van kapi-
taalbezit, in den arbeid van anderen.
Parasieten dus, volgens de opvatting
van den nieuwen tijd: eerlopzen. Nie-
mand echter zal het in zijn hoofd
halen om gehuwde vrouwen, kinderen
en jonge menschen of ouden van da-
gen, omdat zij niet aan het productie-
proces deelnemen, parasieten te noe-
men. Daarom is het woord „arbei-
der" voor den werkenden volksgenoot
dan ook niet meer juist. De nieuwe
tijd met zijn nieuw.e opvattingen
heeft er dan ook een ander woord
voor gevonden, namelijk: w e r k e r .
Kwam. in de aanduiding „arbeiders",
die voorheen gebruikt werd en die
ook thans nog niet geheel in onbruik
is geraakt, de t e g e n s t e l l i n g tot
uitdrukking en vooral de onderlinge
s t r ij' d, die in de op het individua-
lisme gebouwde liberaal-kapitalisti-
sche maatschappij tusschen twee be-
volkingsgroepen bestond, tusschen de
groote massa bezit- en daardoor
machteloozen, de zoogenaamde prole-
tariërs, de arbeiders, eenerzijds en de
kleine groep machtige kapitaalbezit-
ters anderzijds — als we spreken van
„werkers" denken we aan hen, dia,
levend in de op de leer der gemeen-
schap gegrondveste socialistische sa-
menleving, in de kracht van hun
leven het bewijzen van diensten aan
de volksgemeenschap, ieder naar
eigen aard en wezen, als de eer van
den volksgenoot beschouwen en die
daarbij — naar het woord van Wou-
denberg, als rechtgeaarde socialisten,
dat is als gemeenschapsmenschen. be-
reid zijn méér aan de volksgemeen-
schap te geven dan zij ervan terug
verlangen. In zulk een maatschappij,
bestaande uit louter w e r k e r s , die
allen de vruchten van hun arbeid ge-
nieten en ten aanzien van wie de
sociale gerechtigheid een levend feit
is geworden, verliest de vraag, wie
het kapitaal bezit, zijn overwegende
beteekenis..In zulk een maatschappij
is kapitaalbezit niet anders dan een
verplichting tot dienst aan de ge-
meenschap en houdt op bron te zijn
van arbeidsloos inkomen. In de toe-
komstige socialistische maatschappij
van w e r k e r s is iedere aanleiding
tot onderlingen strijd dus vervallen
en is het nog slechts de vraag naar
de best-georganiseerde onderlinge sa-
menwerking, die de geesten zal bezig
houden. In zulk een socialistische
volksgemeenschap leven we thans nog
niet. We beleven haar geboorte in
bloed en tranen en nog niet haar
vollen wasdom. Het geslacht van wer-
kers, dat de toekomstige socialisti-
sche Maatschappij, die na dezen oor-'
log wis en zeker zal ontstaan, zal
dragen, is nog niet geboren. De ver-
houdingen in den overgangstijd varr
tegenwoordie zijn nog lans niet zoo-
als we ze nog eens hopen te bele-
ven. Het kapitalisme bestaat nog
steeds, hoezeer het ook gebreideld is
en hoe werkzaam ook de tepenkrach-
ten zijn, nu het van zijn heerschappij
In den staat is beroofd. Er zijn nog



liberalen en kapitalisten, die "op alle
manieren de hun ontglijdende macht
in de maatschappij trachten te be-
houden. Er zijn ook nog arbeiders, die
de oude maatschappij der tegenstel-
lingen, de oude wereld van onderlin-
gen strijd, die den klassenstrijd niet
willen opgeven om In een hoogere
eenheid van samenwerking een een-
dracht in aller belang de samenleving
tot bloei te brengen. En zoo doet zich
het zonderlinge feit voor. dat libera-
len, kapitalisten en ..arbeiders" zich
vinden in een nieuw, monsterlijk een- .
heidsfront tot behoud van het oude.
De onderlinge eenheid van alle wer-
kers van een volk, hun onderlinge sa-
menwerking om de volksgemeenschap
tot bloei te brengen, zooals deze in
het Nederlandsch Arbeidsfront is be-
lichaamd, wijzen zij af. De onderlinge
eenrreid van de klassenstrijders van
beiderlei richting tot behoud van de
onderlinge tegenstelling en van een
wereld van onderlingen strijd d^.r-
entegen streven zij verwoed na. Welk
een schromelijke verblinding!

De sociale positie van den vroege-
ren ,,werkman" was die van een ver-
schoppeling. De strijdende arbeider
noemde den ,,werkman", die in nede-
righeid „werkman" wilde blijven, te-
recht een achterlijk element. De
sociale positie van den ..arbeider", die
zich afzijdig houdt van de gemeen-
schap der werkers, omdat hij den
strijd blijkbaar niet als middel, maar
als levensdoeZ beschouwt, is die van

den naar eigen verkiezing rechtelooze.
De in het Arbeidsfront georganiseer-
de Nelerlandsche werker van den
nieuwen tijd beschouwt hem terecht
als een achterlijk element en hij moet
zich niet beklagen, wanneer hij zijn
koppige afzijdigheid en zijn heulen
met den vijand te zijner tijd beloond
ziet met verlies van rechten, welke
anderen wél genieten. De vroeger in
het N.V.V. of de confessioneele vak-
verbonden georganiseerde arbeider
bijvoorbeeld, die geen gebruik maakt
van het 30 September afloopende Ge-
neraal Pardon en die daardoor al zijn
door jarenlange contributiebetal'ng
verkregen rechten definitief verliest,
moet zich niet beklagen, wanneer het
Arbeidsfront hem in noo^gevall ^al
verwijzen naar wie hem tot zijn dom-
me, halsstarrige handelwijze brach-
ten. De sociale positie van den in het
Nederlandsche Arbeidsfront georgani-
seerden werker, of hij werkgever is
dan wel vwerknemer, neringdoende of
ambachtsman, intellectueel of hand-
arbeider is, die van den volberechtig-
den volksgenoot, die zich bereid toont,
zich voor de volksgemeenschap in te
zetten en die des wegen op zijn beurt
ook haar vollen steun geniet Wie be-
reid is, het één voor allen, allen voor
één in practijk te brengen en mede te
werken aan den opbouw van de socia-
listische arbeidsgemeenschap des
volks, reike ons de hand en marcheere
met ons in het Nederlandsche Ar-
beidsfront naar de maatschappij der
toekomst.

De taak der werkverruiming
Wie zich den eerbied voor den

arbeid tot een der eerste bronnen
zijner levensbeschouwing rekent, kan
geen enkelen vorm van door maat-
schappelijke verhoudingen veroor-
zaakte werkloosheid te midden zijner
volksgemeenschap gedoogen. Hij zal
niet rusten . voor en aleer de maat-
schappelijke verhoudingen die tot
werkloosheid aanleiding gaven zoo-
danig zijn gewijzigd, dat een doel-
bewuste ontplooiing van voor het
volksgeheel vruchtbelovende werkge-
legenheid wederom de kans biedt, dat
ieder werkkrachtig volksgenoot, zon-
der vernederende en voor de gemeen-
schap nadeelige onderbrekingen, on-
gestoord een redelijk bestaan kan
vinden.

De maatschappelijke verhoudingen,
; rot werkloosheid aanleiding gaven,

een werkloosheid die voor velen tot
een doffe sleur, voor anderen tot een
telkens terugkeerend schrikbeeld was
geworden, vloeiden eensdeels voort uit
de ingebeelde opvatting van een vrije
arbeidsmarkt, anderdeels uit de ver-
starring van ambtelijke financierings-
mogelijkheden mede als gevolg van
het tot eiken prijs nastreven der s--
meentelijke autonomie, doch in hoofd-
zaak uit de aan den klassenstrijd ten
grondslag gelegen miskenning van den
menschelijken arbeid in het algemeen.
Wanneer men immers op de vrije
markt geen arbeid kon verkrijgen, dan
werd men werkloos en de arbeid die
buiten de vrije markt om werd ge-
schapen heette geen arbeid, dat was
hoogstens werkverschaffing, doch in
feite heette dat een vorm van steun!
Alsof er buiten het bereik dier vrije
arbeidsmarkt, of andere op onver-
mogen of willekeur berustende belem-
meringen om, niet voldoende werk-
gelegenheid te vinden was, nuttig en
noodzakelijk voor den bloei en groei
onzer bodemverbonden volksgemeen-
schap, teneinde iederen in het „vrije
leven" werkloos geworden arbeider
door nieuwe binding een waardig en
het geheel dienend bestaan te ver-
schaffen! En dit werd de taak der
inspecties voor de werkvërruiming:
werkgelegenheid op te sporen, na te
gaan welke wenschen in bepaalde
streken leven, uit te zoeken welke be-
lemmeringen tot nog toe aan de ver-
wezenlijking van deze wenschen in
den weg hebben gestaan en tenslotte
middelen te beramen deze belemme-
ringen uit den weg te ruimen. En wat

Vijfduizend jaar geleden drong een volk van lichte gelaatskleur het land
der vijf stroomen binnen, het oude wonderland Indië, waarvan het reeds
in de dagen, dat het op de hoogvlakte van Iran woonde, een en ander had
vernomen. Deze groote blonde menschen, die landbouw en veeteelt kenden,
waren reeds lang geen primitieven meer. In verre ijstijddagen, 25000 en meer
jaar voor onzen tijd, hadden een ruw klimaat en een meedoogenlooze strijd
om het bestaan hen gevormd. Uitgaande van het Noordwesten van Europa
had overbevolking hen gedwongen, steeds nieuwe levensruimte te zoeken. Zoo
waren zij in eeuwen geleidelijk opgedrongen naar het Zuidoosten van ons
continent, hadden zich aan de oevers van Don en Wolga gevestigd, toen aan
Rostof en Stalingrad nog niet te denken was. Eeuwen van vrede en een
vruchtbaar land lieten hun bevolking opnieuw snel groeien. Wederom zocht
hun moedige jeugd nieuwe levensruimte, en de sneeu wbedekte bergen van de
Kaukasus waren hun geen trnder.
Zoo drongen zij het land binnen, dat tegenwoordig nog hun naam draagt,
Iran of Perzië. Ariana was de oorspronkelijke naam van dit land; aldus
vermeldt het nog de Zend Avesta. Maar het klimaat van Iran is over het
algemeen onguur, en reeds destijds waren er uitgebreide woestijnen, terwijl
de indringers vruchtbaar land begeerden. Misschien kenden de oerbewoners

'Van Iran reeds Indië, dat in die dagen nog het alleenige domein der
donkerbruine Dravida's was. Hun ondernemingsgeest dreef hen naar dit
land. en ook hier hielden zij vast aan hun historischen naam Ariërs. Wat
beteekent dit woord? Het is de blijvende verdienste van den Nederlandschen
taarvorscher en Indoloog Dr. Gustave SchTegel in zijn beek Sinico-Aryaca,
dat in 1872 in de Fransche taal verscheen, de afkomst van dit woord nader
onderzocht te hebben. Hij gaat terug op een Indógermaansch wortelwoord
voor ploeg, namelijk ,,ri", dat door den aanhefklinker „a" en den Sahscrit-
uitgang tot ,,aria" werd en oorspronkelijk ploegmannen of vrije boeren
beteekende. Later, toen zij zich na harden strijd met de Dravida's in Indië
gevestigd hadden, werd in hun taal, het „Sanscrit", onder Arya" het vriie en
edele begrepen, en het werd de naam voor de hoogste van de drie kasten, die
men in het Indogermaansche Indië onderscheidde.

blijkt dan bij een ijverige opvatting
van deze taak?
Dat de werkgelegenheid niet gezocht
behoeft te worden, doch dat deze
overal opduikend zich als van zelf op
onzen weg plaatst, slechts met deze
dringende bede: verdrijf de belemme-
ringen die de uitvoering tot heden
verhinderden, breng de instanties tot
elkaar die tot heden niet tot uitvoe-^
ring konden besluiten, breng arbeid
en kapitaal tot elkaar opdat uitvoe-
ring mogelijk wordt, breng vooral
arbeid, ja breng de arbeiders naar
het werk.

Het bekende rapport van onzen
directeur Ir. Westhoff duidde destijds
hetzelfde aan: wij zien aan den eenen
kant op het land een groot tekort
aan boerenbedrijven en een groot
tekort aan kapitaal en arbeid om de
vele bestaande bedrijven, hetzij door
ontginning, herontginning, ruilver-
kaveling, ontwatering, landaanwin-
ning of betere aansluiting op het
wegennet — een hoogst noodzakelijke
verbetering en uitbreiding te bezorgen.

Waarom dan niet van deze twee
kwaden één deugd gemaakt en de
braakliggende arbeidskrachten en het
braakliggende of noodeloos naar het
buitenland vluchtende kapitaal daar
aan te wenden, waar een groot deel
van onze bevolking, de boerenstand,
het hoog noodig heeft?

Wij zeiden het reeds, er behoeft
geen werk te worden gezocht en er
behoeft geen werkloosheid te bestaan,
er behoeft slechts aan den arbeid en
aan het kapitaal leiding van over-
heidswege te • worden gegeven.

Want wat is arbeid? Positieve, zinvolle
arbeid is vorm geven, door arbeids-
kracht, overleg en inzicht vormgeven
aan de stof, aan de materie, aan het
materiaal. Ook de grond is doorloo-
pend object van arbeid van vele onzer ,
volksgenooten, de arbeid daarin geeft
vorm aan wegen en slooten en aan
onze echt Hollandsche dijken.. Het
cultuurland dient doorloopend be-
werkt, hervormd te worden, het cul-
tuurland waarop weer uit arbeid de
boer met dankbaar* gebruikmaking
van Gods overvloedige natuurkrach-
ten vorm geeft aan de producten voor
de voedselvoorziening van ons volk!

Uit het verslag van de Inspec-
tie Utrecht van den Rijksdienst
voor d« Werkvërruiming over
bet Dienstjaar 194L

Deze Ariërs hadden hun beschaving van het Noorden meegebracht, al werd
ook het rijke Indië een geweldige stimulans voor hen. Hier kwam h*n schrift
op; hier werden de boeken der Veda's neergeschreven, waarbij de Rigveda-
Sanhita, de Upanishad's en de speculatieve wijsbegeerte van de Vedanta
behooren. Diep :s de wijsheid, die uit deze boeken spreekt; groote en eeuwige
gedachten worden hier gevonden. Zij leefden in en. met de natuur en
vereerden speciaal de zon. als de eeuwige bron van al het leven. Dit was
typisch voor hun noordelijke afkomst. „Deva's" heetten hun goden, en dit
leidde geleidelijk tot een diepgaand verschil met de hun stamverwante
Iraniërs, voor wie „deva" het inbegrip werd van alles, wat slecht is. Van
het Iranische woord „deva" is ons woord „duivel", Engelsch „devü", Zweeds
„djavul", afkomstig. Tal van Indische deva's of goden kennen wti uit de
boeken der Veda's, Agni, Indra, Mitra, Varuna en Savitar. Maar één van deze
goden der Indische Ariërs staat op den voorgrond, en het zonnerad is als
zijn symbool met zijn naam onscheidbaar verbonden; het was Agni, de god
van het vuur. Zelfs het Latijnsche woord vcor vuur, „ignis", herinnert nog
aan hem. Waarschijnlijk hebben de Indogermanen de Agnicultus reeds in
hun Noord-Europeesche woongebieden gekend.

In Agni zagen zij den grooten weldoener van de menschen, omdat hij hun
het vuur had gegeven. Vuur was voor deze Indogermanen de levenskracht,
de goddelijke vonk, die de mensch niet kon missen. De goddelijke kracht
van het vuur moest alles, wat er leeft, bezielen, en dus kende Agni, de
geweldige, alle daden der "stervelingen. Maar het vuur is in primitieve tijden
ook een enorme macht; het houdt de roofdieren ver, en de donkerste nacht
kan door een vuur verlicht worden. Zoo moest ook Agni, de god van het
vuur, in staat zijn om alle wenschen van de menschen te vervullen. Tal van
prachtige liederen vinden wij in de Veda's, die van zijn macht getuigen. Wel
werd hij met het opkomende Hindoeïsme verdrongen door het driegesternte,
de Drieeenheid Brahma, Vishnu en Shiwa, en Brahma kreeg al de functies,
die oorspronkelijk Agni had. Maar in een overouden tijd moet hij het hoofd
van de Arische goden geweest zijn. Geweldige Agnibeelden spreken nog van
dezen tijd; men ziet den god rood als zijn element, het vuur, met twee
aangezichten, winter en' zomer, ofschoon de herinnering aan den noordelijker!.
winter in Indië langzamerhand verdween. Men gaf den god drie beenen en
zeven armen om te toonen, dat hij met zijn invloed overal kon zijn.

Nog lang herinnerde een oude ritus op hopge feestdagen aan den oorsprong
van de Agni-cultus. Vuur maakte de primitieve mensch door de onderlinge
wrijving van twee stukken hout, en zoodra de vonk er uitsprong, werd de
god geboren. In de zonnewendvuren vinden wij een overblijfsel van deze
cultus, in de vreugde, waarmee door alle Germaansche volkeren het vuur als
goddelijke kracht werd begroet. Voornamelijk het Winterzonnewendfeest
werd de geboorte van het vuur, van het licht, van den grooten weldoener
Agni. Ook in zijn symbool mpest de herinnering daaraan leven, en dit
symbool werd het zonnerad, het rad met vleugels maar ook met staven, die
een kruis vormen en geheel gelijkmatig gebogen zijn. Hier is de oorsprong
van het hakenkruis, van dit aloude zonnesymbool, dat de Arische veroveraars
van Indig_ reeds uit hun verre noordelijke gouwen meebrachten. Ook in de
oud-Germaansche ornamenten speelt het zonnerad een groote rol. De wereld
van de Germanen aan hét begin onzer jaartelling was geenszins zoo arm aan
schoonheid, als de Romeinsche schrijvers ons voorspiegelen. Wel ging de
Agni-cultus in zijn oorspronkelijken vorm bij hen verloren, hoe meer de
beschaving toenam. Tot in de vijfde en zesde eeuw was het bij hen gebrui-

.kelijk bij de zonnewendfeesten in Juni en' December een brandend zonnerad
hoog door de lucht te slingeren. Tegelijk werd een houtstapel in brand gezet,
en jong en oud \juichten en dansten. Door de kerk werd deze zede fel
bestreden, en langen tijd kon zij zich alleen in Scandinavië handhaven. In.
de laatste decennia is het zonnewendvuur ook in Duitschland weder
gebruikelijk gewerden.

Sterker bleef de herinnering in Indië leven, al werd Brahma ook hier, wat
voorheen Agni geweest was. Het hakenkruis of de svastika werd hier het
symbool van de eeuwigheid van het leven, wat wel het best zijn uitdrukking
heeft gevonden in een tijdrekening, die met honderd Brahma- j aren van 365
Brahmadagen of Kalpa's ieder rekent, want een Kalpa of Brahma-dag is
4.320.000.000 van onze menschen j aren. Zoo berekenden de Brahmanen, dat
thans 2.158.027.150.993 jaar van Brahma's leven nog over zijn, terwijl 1942
volgens deze berekening het jaar 155.521.972.849.008 is. Brahma, de eeuwige,
Is feitelijk Agni, de levenbrengende zon en het vuur.

Nu dus onze eeuw de Germaansche volkeren dit oude symbool heeft
teruggegeven, overbrugt de Svastika thans millennia en verbindt met trots
een groot verleden, dat zich in een verren voortijd verliest, het geloof in
een nieuwe betere toekomst van de Germaansche menschen.

Drs. O. Burgemeister.



door
Bof Bouwman

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 net 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 oliezuipers 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 kapitetn
Van 't Roer, die beweert, iat z'n vorige machinist,
— die wegens verwaarloozing van den boel van boord
is getrapt! — er wel mee icon varen, en met reeder
Bart, die alleen maar aan z'n „kontrakkies" denkt
en geen bliksem geeft om de booten en hun be-
manningen. Varen en verdienen! Dus begint de
„Charon" ook ditmaal z'n \ange 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 ar.dere daagt op. Mus-
schen op de stang, zwarte kraaien, 'n schele stoker,
een gevallen steenen kan, die heel blijft '

(6)

Henk haalde wat naar bakboord uit om dicht
langs de Minerva te varen. Hij had goed gezien. De
boot lag voor anker, en de kleine sloep dobberde
onder de afgevierde takels. Iemand in hemdsmou-
wen stond voorop iets te schreeuwen naar de
Charon, wat door de herrie en den grooten afstand,
nog lang niet te verstaan was. De stuurman maakte
gebaren van „kan niet verstaan" en taxeerde in-
tusschen de rivierbreedte om te zien waar hij op
kon draaien. Even doordraaien maar. De sleep lag
op volle lengte achter de Minerva, en knap in den
weg. Verderop ging het beter. Daar kon Henkie in
eene zwaai de Charon rondgooien, en terugvaren
om te zien wat er aan 't handje was. Hij zou toch
maar even den Ouwe opbellen, 'n Roffel met de
gtokdweil op 't dek, dan kwam ie misschien wel.

En nou... halen van der Heiden! Ruimte genoeg
cm bakboord op te draaien!

Henkie had de ruimte tusschen twee kribben
juist geschat. De Charon zou draaiende weg nog
een stuk met den stroom meedrijven, en dan ge-
keerd liggen om terug te varen, naar de Minerva.
•n Koud kunsie!

Daar had ie eigenlijk den kapitein niet bij noodig,
en 't matroosje kon ook wel onderin blijven om
piepers te jassen. Daar ging ie dan!

Even achter de stilliggende rijnkasten zwenkte
de Charon naar bakboord. De stuurman dacht het
geval in één keer rond te zwaaien, maar dat viel
bitter tegen. Er scheen iets aan het roer te haperen.
Zoo hard kon Henk niet aan het rad trekken, dat
het roer behoorlijk dwars kwam té liggen, 't Leek
er niet op. Heel, heel langzaam zwenkte de boot
naar links. Veel te langzaam om rond te komen,
en dus ging Henkie voor- en achteruit scharrelen
om niet kop-voor in den wal te loopen.

Kapitein Van 't Roer was nog steeds niet te zien.
Die kwam pas naar boven toen Henkie „stop" com-
mandeerde om de Charon voorzichtig naast de
Minerva te leggen. Even 'n meertouwtje om den
bolder, en daar lagen de 60-jarige tweelingen knus-
jes naast elkaar.

De kapitein van de Minerva vertelde van z'n
telefonisch onderhoud met Bartje, en diens opdracht
voor de Charon om het sleepje over te nemen.

„Gaat deze keer niet door!" verklaarde Klaas
Bakker, die ook even aan dek geklommen was. „We
hebben zes atmosfeer druk op den ketel en ik iaat
'm geen streep hooger opstoken! Ik voel er weinig
voor om et heele ketelfront voor m'n lazerij te
krijgen! Bartje kan me nog veel meer vertellen,
maar wij varen met de losse boot naar huis! Niks
geen gedonder!"

„En ik zeg %datteme die sleep naar de Ruhr
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brenge!" verzekerde Van 't Roer, .,'k heb geen zin
om voor jouw plezier bedankt te worden!"

„Nou, ga jij dan voor je eige plezier met heel die
schuit de lucht in, maar ik doe niet mee!" besloot
Klaas.

„Hier hejje 'm nog es!" onderstreepte Korsie.
,,Eerst nieuwe steunpijpe in den ketel, en anders
gaat Korsie d'r bij zitte! Zóó staat et d'r op!"

„En as jullie niet opschiete, gaat Henkie vast
loope naar huis!" kwam de stuurman. „Henkie gaat
kippe houë op Dulledam! De zenewe met je rot-
boot!"

Er zat voor den kapitein niet anders op dan naar
huis varen, dat had hij al bekeken, en eigenlijk was
hij daar blij om. Hij zelf bleef buiten schot, vooral
als hij het verhaal van de muiterij nog wat aan-
dikte. Muiterij aan boord met bedreiging tegen het
leven van den gezagvoerder, daar was wel wat van
te maken bij z'n eerstvolgend onderhoud met me-
neer Van der Vaart. Misschien kon ie Klaas Bakker
dan wel...

., Nou, wat doene me?" drong de kapitein van de
Minerva. „We kanne hier niet blijve wone!"

„Gooi maar los!" bewilligde Van 't Roer. ,,As jullie
't dan tóch verrekke, dan gane we maar naar huis,
maar ik neem geen verantwoording!"

„Jij heb niks te neme, en niks los te gooie! Je
hou mijn netjes langszij; ik haal m'n anker uit
den grond, en jij breng me netjes thuis!" Aldus
regelde de Minerva-kapitein de afvaart." Van 't Roer
vond dat hij tegen zooveel overmacht niet was op-
gewassen, en klom mopperend in de stuurhut.

Aan boord van de rijnaken werden de sleepdraden
, losgesmeten. Henkie stapte even over op de Minerva

om ze thuis te draaien; Koos tokkelde aan de an-
kerlier, en de Charon, met de Minerva langszij,
zocht hoogerop ruimte om gedraaid te komen.

't Ging er maar raar langs. Van 't Roer wilde
zijn draai naar stuurboord nemen, maar de Minerva
voelde meer voor 'n bakboordzwaai. „Dan kan ik
effe meedraaie!" verduidelijkte de kapitein.

„Draai maar effe achteruit!" schreeuwde Van 't
Roer.

„Kan niet!"
„'t Mot!" .
Dat was het begin van de ramp. De Charon

draaide vooruit, de Minerva achteruit. De los-zit-
tende schroef bonkte en rommelde tot de heele
Minerva daverde; de machine sloeg dol en viel stop;
het geheele geval schoot dwars naar den oever.

Een opvarende motorschuit gaf twee gillen op de
luchtfluit; de Minerva seinde twee stooten terug;
de Charon gaf er nog drie achteraan en begon
ruim halve kracht achteruit te slaan. De motor-
schuit haalde scherp om naar links, dan naar
rechts; gilde van verbouwereerdheid viermaal; op
de schepen werd geschreeuwd, gevloekt, heen en
weer gerend en, met donderend gekraak van ver-
splinterde berghouten, brekend glas en openscheu-
rende huidplaten, liep de motorschuit kop-voor op
de Minerva.

De klap was raak. Een oogeiiblik was er op de
schepen een onbeschrijfelijke verwarring. Ieder lid
van de bemanningen deed iets geks, of iets wat niet
noodzakelijk was.

Dan waren ze weer de lauwe Hollanders, die van
aanpakken weten als de boel spaak loopt. Van 't
Roer commandeerde „stop". De motorschuit draaide
vol-vooruit om het metersgroote gat in de Minerva
dicht te drukken; Koos en Henkie holden naar de
meertouwen; de Minerva-bemanning stapte over op
de Charon en ging zwijgend staan kijken naar het
schip, dat met hevig gesis van doovende^ureri. in
een werveling van roet en asch, naar den bodem
zakte...

„De overledene was een braaf mensch!" verzucht-
te de Minerva-kapitein. „Kijk uit, Van 't Roef, oalik
sla je de schroef van je achterwerk! Je zit er boven
op!"

De Charon klaarde het om heelhuids van het
gezonken wrak weg te komen, en langszij van de

zwaar gehavende motorschuit, opnieuw vast, te
maken.

„Bartje mag vandaag niet moppere!" vond Henk,
„nog zoo'n gijntje, en hij ister glad bovenop!"

„Hou je kop!" rijmde Kors, „laten we liever es
naar dien motorschipper kijke! 'k Geloof dat die
d'r heelemaal bovenop is! Kristenziele, wat ziet die
man d'r uit...!"

Het was een heele ravage op het voor-schip van de
„Goede Verwachting". De voorsteven was ingedrukt;
de huid opgekruld en het dek bolgetrokken als de
rug van een dromedaris.,'t Was ook hevig geweest
met de aanvaring. De vrouw aan het roer was door
de onverwachte manoeuvre der twee gekoppelde
sleepbooten, en het onzinnige gesein van „bakboord
passeeren" en „vol achteruit" 'volkomen de kluts
kwijt geraakt. Wel had ze, op het laatste nippertje,
het handle op „vol achteruit" gedrukt, doch dat kon
niet meer verhinderen dat de Goede Verwachting
met volle kracht op de Minerva liep.

Het was de genadeslag geweest voor de oude sleep-
boot. Maar niet minder voor den motorschipper.

Hij had de schuit gekocht in den tijd dat de vaart
nog loonde. Op de reutel gekocht, natuurlijk. Men
had hem behendig voorgerekend dat hij, bij een
redelijke bevrachting, alle aflossingen ruim kon be-
talen, en dik vijftig gulden per week wegleggen voor
den ouden dag. Zooveel aflossing, rente, afschrij-
ving, slijtage. Item zooveel voor eigen gebruik, en de
rest in de kous» Alles klopte tot in onderdeelen,
alleen had niemand gesproken over een crisis die
onvermijdelijk komen moest. Daar hadden de geld-
schieters geen boodschap aan. Wie verplichtingen
op zich nam, moest ze nakomen. Allereerst de aflos-
singen betalen. Allicht! De heeren van de bank
waren geen philanthropen. Om de weerlicht niet!
Was er wat in te brokkelen, dan achter vandaan be-
ginnen. Eerst de kous: dan het geld voor eigen
onderhoud enz.

Hannes van Buren was dat enz. allang gepas-
seerd. Op aanwijzing van zeer geleerde staatsman-
nen had hij op alles en nog wat bezuinigd. Hij leefde
op den rand van het gebrek, en hielp krachtdadig
mee aan den „duik naar het lagere levenspeil" door
vrachten aan te nemen en verre reizen te doen voor
prijzen waar geen droog brood, en zelfs geen olie
voor den motor mee te verdienen was.

Van Buren moest varen om te kunnen aflossen;
aflossen om te kunnen varen, en varen om te kun-
nen leven. Hij moest varen, en niet stilzitten in het
roef j e waar de kinderen 's avonds hongerig weg-
kropen achter de gesteven gordijntjes. Hij moest
niet alleen zijn met z'n malende gedachten vol aflos-
cijfers, data en gironummers, want dan groeide in
hem een intens verlangen om vergetelheid te zoeken
diep onder de kiel van de Goede Verwachting.

De vrachtprijzen daalden; de vaste lasten bleven.
De inkomsten kelderden onder den druk der moor-
dende concurrentie; de aflossingen bleven op peil;
de assurantie-premiën liepen op. Hannes had niet
op tijd deze premie betaald; niet kunnen betalen,
en was op eigen risico d'e haven uitgevaren om
ergens bij Nijmegen een vracht steenen te laden
voor half geld. Zijn olietank was volgegooid... op
de pof. De parlevinker had brood geleverd in ruil
voor twee leege benzineblikken

Schipper Van Buren worstelde met het heden, dat
grauw was en troosteloos, en sidderde voor de toe-
komst die donkerder en donkerder werd, en zonder
uitzicht.

De Goede Verwachting was onverzekerd de reis
begonnen en, voorzichtig langs stuurboords wal ge-
poft, om Nijmegen en de verzekeringspremie te
halen. En brood voor de hongerige kinderen. Het
had niet mogen zijn

De Minerva en de Charon waren dwars in het
vaarwater gevallen; de Goede Verwachting was te
pletter geslagen tegen de onverwachte hindernis.
Hannes, de schipper, had machteloos, star van ont-
zetting gezien hoe zijn Goede Verwachting, zijn be-
staan, zijn toekomst, te pletter liep tegen het oude
casco van Bartjes Minerva, en rrij voelde hoe z'n
overspannen zenuwen slap vielen als losgesmeten
meertouwen. Hij viel waar hij stond, dwars over de
luiken, en z'n martelende gedachten verstoven in
den nacht der verbijstering

De Charon, met de zwaar-lekkende motorschuit
langszij, draaide langzaam stroomaf. Henk en Koos
zwengelden aan een groote slagpomp het schuimen-
de lekwater over het gangboord, en voerden intus-
schen een juridisch debat over de schuldvraag in-
zake de aanvaring. Voor Henkie was het geen twij-
felaartje. „Van 't Roer, dien baviaan, had met z'n
jatte van 't roer motte blijve! De lazerbol! Kon ie
toch zóó wel begrijpe .dat de Minerva z'n losse
schroef over de spie zou slaan astte achteruit ging
karre?! Zoo'n klapperjavaan! De Minerva hardstikke
in de soep; de motorboot z'n kop in mekaar tot z'n
elleboge, en die motorschipper 't gekkehuis in as 't
een beetje meezit !"

En wij van de Minerva vliege vange bij 't stem-
pellokaal! vulde Koos aan. „Geloof maar niet dat
Bart zoo mesjokke is om ons aan de gang te houe;
zoo ver heb ik et al bekeke...!"

Zwijgend leuterden ze weer door aan de slag-
pomp. Links en rechts schoven de strekdammen
voorbij, één voor één. Hier en daar rustte een vol-
gevreten rotgans op een ruw-getimmerd baken;
wiekte dan weg om in stiller omgeving opnieuw weg
te duiken in donkere diepten. (Wordt vervolgd.)



Geslaagd bedrijfsfeest voor de

werkers van N O A C K
Woudenberg!

,Het zaad der gemeenschapsidee ont-
kiemde".

Het was den Arbeidsfrontleider aan te
zien, dat het hem deugd deed om met en
temidden van de werkers der NOACK'S-
Jdbrieken te Amersfoort deel te nemen
aan een bedrijfsfeest, dat op 26 Septem-
ber in gebouw „De Valk" te Amersfoort
gehouden werd.

Daar heersohte een recht feestelijke
sfeer in de door de werkers zelf stemmig
versierde zaal. Zoo'n kameraadschappe-
liike stemming kan alleen daar heer-
schen, waar begrip bestaat voor een
ware bedrijfsgemeenschap.

Het verwonderde ons dan ook niet, dat
de leider van het bedrijf, de heer Lutki,
tijdens een kort openingswoord, waarin
hij behalve den Arbeidsfrontleider ook
den burgemeester van Amersfoort en een
aantal Duitscfie genoodigden als gasten
welkom heette, tot zijn genoegen kon
mededeelen. dat alle werkers van het
bedrijf gesloten tot het Nederlandsche
Arbeidsfront zijn toegetreden.

De Arbeidsfrontleidei, die ook het vo-
rige bedrijfsfeest, dat verleden jaar ge-
houden werd, bijgewoond had, zeide toen
reeds gezien te hebben, dat bij deze wer-
kers de idee der bedrijfsgemeenschap
rijp was. Toen reeds was de akker ge-
ploegd en kon het zaad uitgestrooid wof-
den. Het is gebleken, dat het zaad ont-
kiemd en tot wasdom gekomen is.

,.Thans staat daar uw bedrijf als de
natuurlijk gegeven gemeenschap", aldus
de Arbeidsfrontleider. „Ik hoop, dat van-
avond dg. gemeenschapsgedachte nog moge
groeien en dat gij deze gedachte verder
zult uitdragen, want gij zijt degenen, die
moeten toonen, dat onze marschinrichting
de juiste is."

Terwijl in de zaal de noodige aandacht-
aan den ,inwendigen mensch" besteed
werd, werd op het tooneel een onderhou-
dend cabaret-programma afgewerkt en
hoewel het gezelschap op den duur wel
wat afzwakte, bleef de geest onder het
goedlachsche publiek uitstekend.

Een feest dat er, dank zij de voorbeel-
dige kameraadschap, zijn. mocht]

In de omgeving van Rotterdam en in'
• de Maasstad zelf werden vier bedrijfs-

bijeenkomsten gehouden en wel bij: Corn.
Swv.rtouw N.V. te Schiedam, de N.V.
H.E.M.A., Statenweg 197, de Ver. Touw-
fabrieken te Maassluis en bij de Gebr.
Nijman te Rotterdam Bij al .deze bedrij-
ven werd volle medeioerkinq verleend
door directie of bedrijfsleiding.

In Noord-Holland werden gedurende de
maand September 19 bedrijf'sbij'eenkom-
sten gehouden in 't Gooi, IJmuiden, maar

het bijsonder de Zaanstreek werd
intensief bewerkt en resultaten bleven
ook hier niet uit.

In Groningen werden de volgende be-
drijfsvergaderingen gehouden:

Gemeentepersoneel Hoogkerk,
Aannemersbedrijf, fa. De Boer, Delfzijl

(100 werkers}.
Dorschbedrijf, K. Huizinga. Oldehove

(20 werkers).
N.V. Steen-, Pannen en Draineerbuizen-

fabriek Boerdam, Middelstum (35 wer-
kers).

In deze vier bijeenkomsten sprak de
Provinciaal leider, kameraad R. Westra.
Van de vergadering van jie ta. De Boer
valt te vermelden, dat de werkers van dat
bedrijf, die op verschillende ver uit el-
kaar liggende werken hun dienst deden,
door de directie per auto naar de plaats
van samenkomst zi]n gebracht.

De werkers van K. Huizinga werden
opgezocht op de boerderij waar zij met
hun machine stonden te dor'schen.

Voorts sprak kam. Sterenberg voor het
Gemeentepersoneel van Grootegast. De
dames en heeren waren vrijwel voltallig
(50) in de raadzaal bijeengekomen. De
loco-burgemeester, de heer Bruins, opende
en sloot de bijeenkomst, welke — niet-
tegenstaande het feit, dat aan het begin
eenige lieden hardnekkig verkouden sche-
nen te zijn — gekenmerkt werd door
goede belangstelling, zoodat aan-het eind
vrijwel ieder aandachtig luisterde

In Friesland werden drie bedrij f s-appels
gehouden. Het eerste te Ópeinde aan de
Coöp Zuivelfabriek „De Eendracht". De
Directeur opende met een kort woord. Het
voltallige personeel was aanwezig.

Daarna werd er een appèl gehouden
voor hut personeel der Gemeente Smal-
lingerland in 't raadhuis te Drachten^

Alle diensten waren vertegenwoordigt
en slechts twee personen hadden bericht
gestuurd 'van 'verhindering.

Vol aandacht werd geluisterd naar den
spreker, den prov. leider, kam. Steensma.

In Beetsterzwaag werd een gelijk appèl
gehouden voor het personeel der ge-
meente Opsterland

Dit werd gehouden m hotel de Klok
omdat de raadzaal te kle.in was. Ook hier
iverd door kam. Steensma gesproken.

De beide appèls stonden ander leiding
van den burgemeester.

Te Zutphen vond een bedrij f sbij een-
komst plaats bij de firma J.. Ordelman,
Hier werd het woord gevoerd doo/ C. C.
J. Roodt, van de bedrijfsgroep textiel en
bedrij f skleeding van het Ned. Arbeids-
front. Spreker wees erop, dat reeds ver-
schillende resultaten zijn bereikt en her-
innerde aan de vacantieregelingen vo9r
duizenden arbeiders in de textielindu-
trie, kleermakers en bontwerkers

Ook in Winterswijk, bij de bontweverji
„De Batavier", bij de N.V RammehveaK
te Arnhem, bij Krukziener en Co. te
Zutphen, bij de firma Strijker te Lochem
en in „Royal" te Arnhem* voor de geztfr
menlijke personeelen van Agfa en D.E.T.A.
klonk de stem van het Nederlandsche
Arbeidsfront.

Op indringende wijze gaat het Arbeids-
front voort met het beleggen van öe-
bedrijfsbijeenkomsten, waar werkers van
hoofd en harid opgewekt worden, niet
alleen de nooden, maar ook de groots
mogelijkheden van dezen tijd te zien.

Menschen worden wakker geschud en
gaan zelf een -antwoord zoeken op de
groote vragen van dezen tijd.

Vragen die uiteraard niet beantwoord
worden als ze niet gesteld worden of als
men zich opsluit en niet ziet, niets hoort
en niets zegt.

Maar de stem van het Arbeidsfront is
te indringend om haar niet te hoor en.

De verheugende resultaten ervaren wij
dagelijks!

DUITSCHLAND
BUITENLANDSCHE ARBEIDERS IN

DUITSCHLAND.
Meer dan 718 millioen R.M. als over-

gespaard loon overgemaakt.

De in Duitschland werkende buiten-
landsche arbeiders hebben in het tijdvak
van l Januari 1940 tot einde 1942 niet
minder dan 718 millioen R.M. aan over-
gespaard loon naar hun gezinnen in het
buitenland overgemaakt.

Hieruit blijkt wel van welke beteekenis
de arbeid van buitenlandsche werkkrach-
ten in Duitsohland ook voor de betrokken
landen, vanwaar de arbeiders komen. is.

Voor het Duitsche bankapparaat is het
transfereeren van loon der buitenlandsche
arbeiders eveneens een beteekenisvolle
arbeid, waaraan in. totaal 12 landen
deelnemen. 12 landen hebben n.l. een
loon transferregeling met Duitschland ge-
sloten.

Het aantal buitenlandsche arbeiders,
dat- overgespaard loon overmaakte, be-
droeg in totaal einde 1941 meer dan
760.000, terwijl dit aantal in den loop van
1942 nog is gestegen tot ruim 880.000.

Het totale bedrag van de overgemaakte
gelden der buitenlandsche arbeiders is
nog belangrijk grooter, aangezien het
hier alleen de gelden betreft, welke via
de loontransferregeling zijn overgemaakt,
terwijl b.v. voor de arbeiders uit de
Oekraïne, Wit-Roethenië, het Generaal-
Gouvernemeht, Roemenië, Kroatië en de
Baltische landen andere regelingen gel-
den.

CORRESPONDENTIE
Een voor 100 pet. Nederlander in het

Noorden. — Uw eerste brief werd door
den 'Arbeidsfrontleider reeds voor de
radio beantwoord. Niet gehoord? Jammer.
U kunt wel een afschrift van deze re.de
krijgen als U voldoende moed hebt om
uw naam en adres op. te geven. Bezit U
dien niet, bespaar ons dan verdere ont-
boezemingen De Arbeidsfrontleider en
zijn medewerkers hebben beter werk te
doen dan zich daarmee bezig te houden.

Hoofdredactie.
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I Het Nederlandsch (
j Arbeidsfront \

Het Nederlandsen Arbeidsfront vormt de door den nieuwen staat |
| erkende belichaming van de ééne arbeidsgemeenscha"p des volks. [

Het N.A.F, omvat alle Nederlandsche werkers, met hoofd of hand.p =
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 Nederlandsch 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 reden 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-

I gesloten behoeven te zijn, behoeven dezen toeslag niet te betalen.
2e. Leden met kinderen worden de volgende bijdrage-verlagin-

gen 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. «

De wekelijksche bijdrage is:
Klasse

l
2
3

•4 '
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15.
16
17

Weekloon
van — tot

ƒ — . -- ƒ 6.—
„ 6.01^„ 9.—
„ 9.01—,, 12.—
„12.01—,, 15.—
„15.01—,, 18.—
„18.01—,, 21.—
„21.01—, 24.—
„24.01—, .27.—
„27.01—,, 30.—
, 30.01— „ '33.—

„33.01—,, 36.—
„36.01—,, 42.—
„42.01—,, 48.—
„48.01—, 54.—
„54.01—, 72.—
„72.01—,, 90.—
„ 90.01—,, 102.—

Bijdrage

ƒ0.10
„0.15
„0.20
„0.25
„0.30
„0.35
„0.40
„0.45
„0.50
„0.55
„0.60

"„0.70
„0.80
„1.—
„1.20
„1.50
„ 1.80

Toeslag Werk-
loosheidskas

ƒ0.05
„ 0.10
„ 0.15
„ 0.15
„ 0.20
„ 0.25
„ 0.30
„ 0.35
„0.40,
„ 0.45
„ 0.50
„ 0.50
„ 0.55
„ 0.70
„ 0.80
„l —
„ 1.20

Totaal

ƒ 0.15
„ 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

•) _»> *•
„ 2.50
„3.—

J voor invalide leden ƒ 0.30 per maand. Inschrijfgeld ƒ0.50

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

i Gelieve mij
l a. de gratls-brochures van het N.A.F. toe te. zenden;

b. als lid in te schrijven van riet N.A.F.
l man

Naam
vrouw

Voornamen

KWARTIER VAN DEN ARBEID.
Zondag 11 October om 12.30 uur

spreekt de Arbeidsfrontleider over den
zender Hilversum II.

Woonplaats

| Nader adres

| Geboren den ....*.

| Beroep

| Werkzaam bij

Te

i Datum .»...
= =

| Als brief op te zenden aan de afdeeling Propaganda van hef Neder-
ji landsch Arbeidsfront, P. C. Hooftstraat 180, Amsterdam-Z.
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EEN MEDEWERKSTER BRACHT EEN BEZOEK AAN HET MEISJES-
KAMP VAN DEN N.A.D. TE GOIRLE BIJ TILBURG. IN DIT ARTIKEL
GEEFT ZIJ HAAR INDRUKKEN.

"^tezin i
!. *A.D.

l
Als je zelf een zoon in een der

arbeidskampen ,van den Nederland-
schen Arbeidsdienst hebt — als je
daar een paar maal op bezoek bent
geweest — als je de verhalen óver dat
kanipleven met moederlijke belang-
stelling hebt aangehoord, dan ja,"
dan denk je onwillekeurig: het zal
bij de meisjes wel net zoo iets zijn
veel nieuws is er niet onder de zon.

Maar er is wél nieuws!
Ons is gevraagd, eens in het meis-

jeskamp te Goirle een kijkje te komen
nemen. En dadelijk zijn we al „ver-
keerd" aangesloten" als we naar de
barakken uitkijken.

Barakken zijn er voor de meisjes
niet. We zie,n een prachtig aan geleg-
den tuin en daarachter een groote,
met klimop begroeide villa. Daar is
het tehuis voor de meisjes van den
N.A.D.

Ook binnen treft ons dadelijk een
heel andere sfeer dan in de nuchtere
jongenskampen. Meisjes hebben nu
eenmaal meer behoefte a'an een hui-
selijke omgeving dan jongens en men
merkt dan ook direct, dat dit tehuis

Houd
eens i
Eezinm
voortdi

door vrouwen wordt geleid: hier «tendier
gezellig zitje — daar een leuke f flat hè
tegen den schoorsteen, terwijl uur is
overal bloemen staan. Geen dag z" 9e zes •
der bloemen!

ZIJ GEVOELEN ZICH THtJ
Het is dan ook geen wonder,

meisjes, die nog nooit van huis
geweest, zich hier dadelijk thuis t
voelen. Sommigen moet de leids*

de oui
teekenc
agen
De e

Reisjes
P* PUc

ragen
zelfs af en toe vertellen, dat ze in d'beidsdi
Arbeidsdienst zijn en dat zij zich nifllng g)
in een vacantiehuis bevinden! nader

De meisjes slapen hier niet weet,
zalen, doch hebben ruime, frisse meisje
kamers, die aan alle kanten uitzie fferkkr
op den fraaien tuin geven. Er zi '
keurige waschlokalen met vas
waschtafels — er is gelegenheid
te douchen of om een kuipbad
nemen en aan de hygiëne is in i
opzichten voldaan.

Voordat de meisjes in een ka
komen worden zij geneeskundig öl
derzocht. Voor een niet volkomen
zond meisje zou dit leven te zw3'
zijn. Want denk niet, dat het kaïül

Ook
niet vc

Het
Arbeid)

n in
kamer-
Were
fcomen
in de t

DEN AREI
leven voor de arbeidsmeisjes „Spiel
rei" is. Integendeel: er wordt ook bi'
consciëntieus en b.ard gewerkt.

ies wo
eerste
oren, \

WAT ER WORDT GEDA* l*en v
Voortslederen dag, van des ochtends evf g^

over half zes af, wordt er eetë gehe Van
rooster van werkzaamheden af g'
werkt — in binnen- of in buite<
dienst.'

De meisjes voor den buitendien?
verlaten des ochtends te 9 uur W*
tehuis en komen des middags 3 o'

, weer terug. In enkele uitzondering'
gevallen mag het wel eens iets Ia*
worden, bijvoorbeeld als in1 het
waar het meisje werkt een groo'
wasch moet worden gedaan.

De leidster van het kamp verte
ons, dat er tegenwoordig vele aal
vragen om hulp van de meisjes bi<
ncnkomeii. In het begin was het e'
moeilijk. De boeren wilden niet d<"
de Arbeidsmeisjes worden geholpen '
zij deden het werk liever met h*1

eigen menschen af. Toen men eind?
lijk een boer bereid had gevonden, n'
eens met zoo'n meiske te probeere»
kwamen er spoedig méér aanvrag'1
en thans vinden de „werkgevers"
onplezierig, als ze de meisjes w**
moeten missen. En toch moet Ai
want in den regel veranderen
meisjes om de vier weken van buite*
dienst. Voorkomen moet worden,
de Arbeidsmeisjes als vaste
bode worden beschouwd. Dat is <l
bedoeling geenszins! Het is goed,

, zij. in verschillende gezinnen en
verschillende boeren werken.

WERKEN IN HET GEZl1

Wat het werken in de gezinnen b*
treft, het zijn uitsluitend de behoef'
tigen, waar de meisjes te werk wordff.
gesteld. Gedachtig aan het feit, d*
iets dat voor niets wordt gegeven, nie
wordt gewaardeerd, is bepaald, d*
voor de verleende hulp op z'n min*
5 cent per dag moet worden betaal'
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De meeste gezinnen betalen
iets meer. Dit geld wordt in een pou
gedaan en daar worden dan voof'^
werpen van gekocht om'het tehuis *' ,
verfraaien. «ugdiiverfraaien.

Voordat het meisje als hulp van
huisvrouw of in het groote gezin g»fl

j

^werken, wordt zulk een gezin door
leiding van het kamp bezocht. M« . l

kan de meisjes niet overal heensf'
ren! De huisdokter van het gezin m»*; ^S?.. '
een verklaring afgeven, dat er in fte . .
gezin geen besmettelijke ziekte heersc&1 ;isJe
en dat er geen kwalen zijn. Kan *.'
huisdokter zulk een verklaring n'e.
geven, dan worden alle leden van be

^ in '
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riKEL STRENGE CONTROLE

Houdt de kampleidster ten minste
eens per maand controle over de
fezinnen — ook de meisjes zelf staan
Voortdurend onder controle. De bui-

hier «tendienst moet een bewijs teekenen,
leuke J flat het meisje bijvoorbeeld van 9—3
erwijl bur is geweest. Als de meisjes eens in
dag z« Se zes weken met verlof gaan, moeten

de ouders eveneens de verklaring
r teekenen, dat hun kind de verlof-
dagen bij hen heeft doorgebracht,

nder, o De eerste vier a zes weken die de
huis zi meisjes in het kamp zijn, moeten zij
thuis é fle plichten leeren kennen, die het

'ragen van de uniform van den -Ar-
•eidsdienst met zich brengt. De lei-
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'ing gebruikt dien tijd om de meisjes
lader te leeren kennen, zoodat zij
Neet, welk meisje zij wél en welk
Meisje zij niet naar een bepaalden

i uitzi* werkkring kan zenden.
Ook het huishoudelijk werk wordt

niet verwaarloosd.

IN DE BINNENDIENST
Het geheele gebouw wordt door de

^rbeidsmeisjes onderhouden. Zij heb-
en ka» ten in den binnendienst afwisselend
indig ö kamer- en keukeiiwerk en doordat zij

iedere week iets anders moeten doen,
komen zij op de hoogte met alles wat

de huishouding voorkomt. Ook aan

i

IDSDIENST VOOR MEISJES
kt.

WEINIG MOEILIJKHEDEN
vragen de leidster van het

samp, of zij wel eens moeilijkheden

„Spiel ?e geestelijke ontwikkeling der meis-
ook hi «s wordt groote zorg besteed. In de

erste plaats zijn daar de vormings-
iren, waarop verschillende onderwer-

worden behandeld. Er wordt
°orts les gegeven in kinder- en zui-
el*nsverzorginff' terwijl het geven

een E-H.B.O.-cursus, indien daar
arts voor te vinden is, mede op

tendie:
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de meisjes heeft.
_ ,Ach", antwoordt zij met een lachje,
'n elk groot gezin komen moeilijk-
heden voor. Er zijn wel eens verkeer-
deelementen onder, die de heele stem-
ming onder de meisjes zouden be-
derven. Zoodra we dit merken, wordt
too'n meisje onder handen genomen
fcn dan is het meestal uit. Een aar-
dig voorval zal ik u vertellen: Ik had
*en opstel opgegeven^ met als onder-
*erp de mooiste belevenissen van den
A.D.M.-tijd. Er was een opstel bij,
*aarin stond: „M'n mooiste belevenis
»noet nog komen — de dag dat ik
wegga." We hebben dat zoo gelaten,
taaar vier weken nadat dit meisje was
afgezwaaid kwam zij bij ons terug
toet de vraag, of zij weer bij ons
mocht komen....

Terwijl de leidster met ons zit te
Praten, komen geleidelijk aan de
**>eisjes uit den buitendienst zich mel-
den. Zij krijgen zoo, tusschen de be-
drijven door een knikje of een vrien-
delijk woord van de leidsters.

En wij gevoelen het: hier is een
band, die deze jonge vrouwen bindt —
™et is, of wij bij een heel groote

nen D«l Ian»lie te gast zijn.
behoef yeel geduld en veel tact zijn er

; word* J'oodig om deze meisjes op te voeden
feit, &f . f'inke, arbeidzame vrouwen, die
/en, nie l verantwoordelijk voelen voor de
ald, d* 6ro°te gemeenschap waarin zij leven
n min*1 '" vr°«wen, die haar volk willen die-
betaaW * en niet slechts zichzelf — vrou-

echt"1 J'en- die zich gebonden gevoelen aan
j4/ naat* ,r^ii.en p

n
ot

ehuis
voor' \*eoorgen weten.

volk en 'zich ook in dat volk
.

Het is een zware taak, die de nog
eugdige leidsters hebben te vervul-

len. Alleen zij, die zooals deze leid-j. , ~"Vt WJWi ^•V»'7t*I,3 M*..*!̂  J\,*« —

»s, zélf eerst eenvoudig arbeids-
i van
zin ga
door ^ ' 'sjc zijn geweest en die de ver-
it. Me" 'pnillende cangen hebben doorloopen,
leenstK^ ' n in staat, deze taak met liefde en
zinmo*' ftaar behooren te vervullen,
r in »e|| , W'J zon ervan overtuigd, dat menig
leerscH') eisJe nog dikwijls aan den prfttigen,
Kan Of *e*zameh tijd zal terugdenken, dien
"g n>e. ' In net kamp van den A.D.M, door-
van b'« >acht.

(Foto's Nederlandsche Arbeidsdienst—Van der Werf)



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

Stad en Land in het Sted. Museum.
Prijs N.A.F.-leden ƒ0.15 per persoon.
Plaats van samenk.: Potterstraat om
10.45 uur v.m. Aanm.en inl. bi] Prins
Hendrikkade 49 en V. en A„ Leidsche-
plein.

Herhaling dezer excursie op 25 Oct.
a.s.

Cursussen Volksdansen
Bij voldoende belangstelling zullen

in een groot aantal plaatsen cursussen
Volksdansen georganiseerd worden. Het
minimum aantal deelnemers bedraagt
16. daarvaij liefst 8 dames en 8 heeren.
Lesgeld ƒ 0.9O p. mnd.; een les p. week.
AVONDSCHOLEN VOOR VOLWASSE-
NEN, TALENCURSUSSEN, CüRSUS-
E.H.B.O. EN CURSUS ITALIAANSCH.

Binnenkort vangen deze aan. Voor
nadere bijzonderheden verwijzen wij
naar de agenda in het vorige nummer
van ..Arbeid".
Helmond.

Ook hier zal «en A.V.V. en bij vol-
doende belangstelling ook een talencur-
sus worden opgericht. Aanm. en inl. bij
het pi N.A.P.-kantoor.
Sidfleburen.

Aanm en inl. voor de A.V.V. bij net
pi. N.A.F.-kantoor.

Volkszangcursussen
De mooie Oud-Nederlandsche liederen

•moeten weder het levend bezit worden
van ons geheele volk. Op deze cursussen
zal gelegenheid zijn het oude en het
nieuwe volksche lied te beleven in al
zijn schoonheid en eenvoud. De contri-
butie bedraagt 10 et. p. w. voor N.A.F.-
leden en hun huisgen. en 15 et. voor
niet-leden

Bij voldoende belangstelling zullen
deze cursussen in tal van plaatsen wor-
den georganiseerd. Aanm. ten spoedigste
bij de pi. kantoren en de N.A.F.-boden;
ook van hen, die voor begeleiding van
den zang door piano, orgel, fluit, har-
monica, enz. kunnen zorgdragen.

In Assen, Hoogeveen, Meppel en Em-
men zal ten spoedigste met bovenge-
noemde Volkszangcursussen worden be-
gonnen. Aanm. bij de pi. N.A.F.-kan-
toren.

OPVOEDING
Zwemmen

In tal van plaatsen worden voor
N.A.F.-leden en hulsgenooten goedkoope
zwemavonden georganiseerd. Nadere in-
lichtingen bij de plaatselijke kantoren.

Sportcursussen
De afdeling lichamelijke opvoeding

van/V. en A. organiseert in het seizoen
1942—1943 cursussen Jiu Jitsu, gym-
nastiek (dames- en heerengroepen t,
öoksen. rhythmlsche gymnastiek (alleen
dames), in alle plaatsen, waar hiervoor
belangstelling bestaat.

Gymnastiek (dames- en heerengroe-
peni:

Prijs: f3.— N.AJF.-leden en huisge-
nooten per cursus van 3 maanden.
/4.25 niet-leden.

.Hu Jitsu. Prijs ƒ5.50 N.A.F.-leden en
huisgeuooten per cursus van 4 maan-
den. / 7.— niet-leden.

. ~ Hierbij is inbegrepen het examen-
geld voor het vaardigheidsdiplorna O
van den Ned. Jiu Jitsuboiid, waarvoor
de normale prijs reeds / 5.— bedraagt.

liliythmische gymnastiek (alleen
voor dames). .Prijs: ƒ3.50 N.A.F.-leden
en huisgenooten per cursus van 3
maanden, ƒ 4.75 uiet-leden.

Aanmeldingen en nadere inlichtingen
bij de plaatselijke N.A.P.-kantoren.

Voor de in Almelo, ^jiersfoort, Am-
sterdum, Baarn, Groniïfljen, Deventer,
Den Haag, Leeuwarden, Rotterdam,
Schiedam en Utrecht te organiseeïeji
sportcursussen verwijzen wij u voor na-
xlere bijzonderheden naar het vorige
nummer van „Arbeid". Aanm. en nadere
inl. bij de pi. N.A.F.-kantoren; uw
N.A.F.-bode en Soc. Voorman.

Drente.
Inl. omtrent de In Drente te organl-

seeren sportcursussen bij de pit N.A.F.-
kantoren, de N.A.F.-boden, de Soc. Voor-
mannen en bij het Prov. N.A.F.-Bureau,
Javastraat 2 te Assen.

Zwemmen te Gouda
* Voortaan lederen Donderdagavond van
6—7 uur voor kinderen t/m 13 jaar en
begeleiders en van 7—8 uur voor per-
sonen boven 13 jaar.

Schaatsénrifden te Amsterdarr
Op vertoon van lldmaatsohapsboekje

N_A.F. hebben N.AJF .-leden en hun
huisgen. tegen verminderde prijzen toe-
gang tot de kunstijsbaan in de Apollo-
hal.

De 'toegangsprijs bedraagt op Zater-
dag- en Zondagavond 25 cent p. p.; op
deze tijden mag op alle soorten schaat-
sen worden gereden, uitgezonderd No-
ren. Op alle andere rijtijden mag alleen
gebruik gemaakt worden van kunst- of
hockeyschaatsen en op Woensdagavond
mag uitsluitend op Noren worden gere-
den. De toegangsprijs is dan 45 cent p.
p. en op Zondagochtend 75 cent. Maan-
dagavond mag men uitsluitend op
kunstschaatsen rijden. De baan is ge-
opend op alle werkdagen van 10—12.30
uur; van 13.30—17.30 uur en van 19—-
22 uur; op Zondag van 10—13 uur; van
14—17.30 uur en van 19—22 uur.

Alle verdere inl. bij Prins Hendrikkade
49 én V. en A., Leidscheplein.

TOONEELVOORSTELLING
„WATERSPORT"

(Ariëla)
Blijspel in vier bedrijven van Frie-

drich Forster; vert. van. Jan C. de Vos.
Opgevoerd door Het Noord-HollandscU
Tooneel, intendant Jan C. de Vos.

Medespelenden: Jan C. de Vos, Willem
van der Veer, Tine Opscholtens, Ton
van Otterloo, Cilly Bach, carl Veerhoff,
Jean Stapelveld, Alma van Brussel,
Karel Baars, Ton van Aelst, Henk
Sluyter, Jan Jaspers en Theo van
Duyn.

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

Alle' voorstellingen vangen aan om
7.3O uur n.m.
Almelo Woensdag 14 October

't Groenendal. Kaartverkoop: Wier-
denschestraat 22.
Arnhem Vrijdag 16 October

Stadsschouwburg. Kaartverkoop: Jans-
buitensingel 17.
Assen Zondag 11 October

Concerthuis. Kaartverkoop: Brink 28.
Enschede Dinsdag 13 October

Schouwburg de Groote Sociëteit.
Kaartverkoop: Molenstraat 46.
Groningen Zaterdag 10 October

De Schouwburg. Kaartverkoop: Turf-
singel 75.
Hengelo (O.) Donderdag 15 October

Concertgebouw. Kaartverkoop: Beltz-
straat 12.
Maastricht Zaterdag 17 October

Stadsschouwburg. Kaartverkoop: Kes-
selskade 40.

Zwolle Maandag 12 October
Odeon. Kaartverkoop: Eekwal 29a.
De overige plaatsen van deze tournee

worden in het volgend nummer van
„Arbeid" bekendgemaakt.

HET LACH-CABARET

Provincie Zuid-Holland
Medewerkenden: Rodi Roeiers; Albert

Klein, humorist; Benny Haverkamp, ac-
cordeon-virtuoze; Idor; Jossee Dorn,
soubrette.

Toegangsprijs: 40 cent N.A.F.-leden en
huisgeiiooten; 60 cent niet-leden. Voor
alle plaatsen kaarten verkrijgbaar bij
N.A.F.-boden, den Socialen Voorman en
vóór den aanvang der voorstelling aan
de zaal. Aanvang van deze voorstellingen
overal 7.30 n.m.

In alle plaatsen om 4.30 uur njii.

KINDERVOORSTELLING MET
OOM RODI

Toegangsprijs 15 cent kinderen en 3O
cent begeleiders.
Muldelharnis Zaterdag 10 October

Zaal Meijer. Kaartverkoop: zie de af-
fiches.
Brielle 'zondag 11 October

Zaal Dedert. Kaartverkoop: zie de
affiches.
Oude Tohge Maandag 12 October

Oude school. Kaartverkoop: zie de
affiches.

CABARETVOORSTELLING

„ZIT NIET BIJ DE PAKKEN
NEER"

Provincie Friesland
Medewerkenden: Max Va win, humo-

rist-conférencier; Tilly van Vliet, eaba-
rettière; Jo Leiiards, pianiste-accordeon-
niste en Bob Stcffin, goochelaar-buik-
spreker.

Toegangsprijs: 40 et. N.A.F.-leden en
hulsgenooten: 60 cent niet-leden. Voor
alle plaatsen tevens kaarten verto^gbaar
bij N.A.F.-boden, den Socialen voerman
en vóór den aanvang der voorstelling
aan de zaal.

Alle voorstellingen vangen aan om,
7.30 uur u.m.
Bcrgum Dinsdag 13 October

Zaal Roodhert. Kaartverkoop: B.
Hoekstra, Westersingel.
Berlikuni Woensdag 14 October

Zaal Fokkinga. Kaartverkoop: B.
Zijlstra, Dronrijp 448.
Dronrijp Donderdag 15 October

Zaal Posthoorn. Kaartverkoop: B.
Zijlstra, Dronrijp 448.
Drachten , Vrijdag 16 October

Zaal de Phoenix. Kaartverkoop: Noor-
derbuurt 44.
Grouw Zaterdag 17 October

Hotel Van Stralen. Kaartverkoop: I».
V. d. Hal'te Grouw.

Filmvoorstelling
TABOE

Een spannende, tragische liefdes-
geschiedenis, 'waarvan alle opnamen op
de Zuidzee-eilanden werden gemaakt.
(Tobisfilm. Toegang 14 jaar). Toe-
gangsprijs: 35 cent N.A.F.-leden en
huisgen.; 50 cent niet-leden. In alle
plaatsen om 4.30 uur njn. tevens een

Kindervoorstelling
DIK TROM

de vroolijke Centra-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.
Voorman en vóór den aanvang der
voorstelling aan de zaal.

Provincie Drenthe

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

Aanvang kindervoorstelling Dik
Trom in alle plaatsen 4.30 n.m.
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Aanvang 15 October ajs. Aanm. en inl. bij de pi. .N.A.F.-kantoren,
de boden en Sociale Voormanneji.
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Valthermond Zaterdag 10 Ootober
Zaal v. d. Hei. Kaartverkoop: Noorder-

diep 3.

Provincie Zeeland
Burgh Zaterdag 17 October

Zaal M. C. de Koster, Kaartverkoop:
Achterweg B 72.
Noordgouwe Vrijdag 16 October

Zaal Cannoo. Kaartverkoop: J. P. v. d.
Bos, K. 95, Kerkwerve.
Oosrwhmcl Donderdag 15 October

Zaal A. Steenpoorte. Kaartverkoop: A.
Hendrlkse, Henkenspad Ouwerkerk.
Oud-Vossemeer Dinsdag 13 October

Zaal de Rustende Jager. Kaartver-
koop Stoofstraat 104 te Poortvliet.
St Aniialanil Maandag 12 October

Zaal de Gouden Leeuw. 'Kaartverkoop:
Nieuwstraat 55.
St. Philipsland Woensdag 14 October

Zaal de Drulveutros. Kaartverkoop:
M. Kaashoek, Stoofhof.

De volgende plaatsen van deze tournee
worden in het volgend nummer van
„Arbeid" bekendgemaakt.

BONTE RADIO-AVOND
Amsterdam Woensdag 14 October

Krasnapolsky, aanvang 7.30 uur n.m.
Medewerking verleenen: Amusements-

orkest o.l.v. Elzard Kiihlman; Joliaii
Jong op het Hammond-orgel met ge-
meenschapszang; Hans Snel, conféren-
cier;Dan Louis, muzikaal virtuoos en
een Hawaiian-ensemble.

Toegangskaarten a 8O cent p. p. voor
zoolang de voorraad strekt verkrijgbaar
bij: Pr. Hendrikkade 49; V. en A., Leid-
scheplein; de bekende adressen; de
N.A.F.-boden en Sociale Voormannen.

Uitzending door den Nederlandschen
Omroep.

Amsterdam Zondag 11 October
Tivoli, aanvang 10.30 uur v.m.
Vertoond wordt de Tobis-flim De On-

sterfelijke Wals (Joh. StraussV met Paul
Hörbiger, Hans Holt en Maria Ander-
e-ast, tevens massazang o.l.v. Cor Steyn
(Toegfuig alle leeftijden).

Toe^pngskaarten a 35 et. p. p ver-
krijgbaar bij: Pr. Hendrikkade 49, V.
en A., Leidscheplein, N-A.F.-boden, So-
ciale Voormannen en voor zover voor-
radig 's morgens aan de zaal.

De volgende Zomlagoehtcndbijeen-
komst vindt plaats op Zondag 18 Oc-
tober a.s. in het Thalia Theater met' de
film „Moordzaak Franchetti" (toegang
18 jaar). Tevens op 18 Oetobe,r a.s. een
Zondagochtendvoorstelling met „Robert
Koeh" in liet Asta Theater te Den Haas.
Nadere bijzonderheden in het volgende
nummer van „Arbeid".

Nu het vacantleseizoen achter den rug
Is, wc-dt reeds thans de aandacht ge-
vestigd op het Vreugde en Arbeid-spaar-
systeem, teneinde een ieder in staat te
stellen, bij het aanbreken van de va-
cantletijd in het volgend jaar, zijn va-
cantiedagen aangenaam te kunnen door-
brengen. Met toestemming van over-
heidswege worden spaarzegels uitgegeven
ten bedrage van 25 cent, welke op spe-
ciale spaarkaarten geplakt dienen te
worden. Men kan zoowel individueel, als
ook in bedrijfsverband sparen In het
laatste geval is het b.v. mogelijk, dat
het bedrijf de spaarzegels gedeeltelijk
betaalt. De mogelijkheden op dit gebied
zijn zeer vele en hieromtrent vrage
men Inlichtingen bij de pi. N.A.F.-kan-
toren. De bedragen mogen, uitsluitend
voor^vacantiedoeleinden worden besteed.

Her meerendeel van de bedrijven, waar
het spaarsysteem toegepast wordt, be-
steedt de gespaarde bedragen — in
overleg met het personeel — voor het
maken van een reisje in bedrijfsver-
band, waarvan de organisatie verzorgd
wordt door de afdeeling Reizen en Va-
cantie van Vreugde en Arbeid.

Bedrijven, die nog niet het spaarsy-
steem hebben ingevoerd en toch het
volgend jaar een één- of meerdaagsche
reis willen maken, dienen ten spoedig-
ste tot invoering van een spaarregeling
over te gaan om hierdoor de vacantie-
reis van 1943 te kunnen bekostigen.
Alle nadere inl. worden verstrekt door
de afd. Belzen en Vakantie van het
Centraal Bureau van Vreugde en Ar-
beid, Amstel 224 te Amsterdam.



REGLEMENT
inzalce het verstrekken van uitkeering ingeval van inkrimping van den

normalen wekelijkschen werktijd (reglement inkrimping werktijd)

Het Haagsen Maandblad, dat door de
drang der tijden, een tweemaandsche uit-
gave . is geworden, bevat een interessante
bijdrage van L. Hoyack over Staat en
volk. waarin oude waarden in een nieuwe
belichting worden beschouwd. In een ar-
tikel: Rechtsbesef en Politiek, geeft dr.
Klaassen een beschouwing over het
nieuwe fascistische wetboek, dat een heel
andere vorm heeft gekregen dan de in
1865 in Italië van kracht geworden
rechtswetten, welke de code Napoléon tot
voorbeeld hadden gehad. Jan Ubink be-
handelt Picasso, den individualist vóór
wien thans geen plaats meer is. Met de
andere bijdragen van Van Loon over
Kubon, den meester-graphicus, Reitsma
over den Balkan, Van Tilburg over de
astronomie bij onze voorouders en
Broersma over Midzomer en St. Jan in
Finland is dit Aug.-SerJt.-nummer alles-
zins de moeite waard. Morks Magazijn
wijdt zijn aandacht aan de philatelie.
Een de adem benemende schets van Ber-
tus Meijer: Misdaad uit -vrees, zal niet
nalaten op menigen lezer een diepen in-
druk te maken.

..Hoe kan een gemeenschap bloeien,
hoe een gevoel van saamhoorigheid ont-
staan, wanneer achterklap als een veel-
koppig monster in ons midden waart en
argwaan en verdachtmaking als begelei-
dende satellieten het zaad van wantrou-
wen kwistig strooien", schrijft A. Q.
Kolff in een artikel „Roddelaritis" in het
Septembernummer van het altijd even
frissche orgaan „Wij van den omroep"
en vervolgt dan: „Ook in ons bedrijfs-
midden waart de roddel rond en neemt
al naar persoonlijke geaardheid, meer
of minder kwaadaardige vormen aan. Dat
is niet alleen bedrijfsstorend, maar zou
ook een kanker kunnen worden, welke
vreet aan het wezen van gezonde kame-
raadschap en collegiale verhoudingen."
Zoo is het: met roddelen wordt niets be-
reikt en berokkend men het bedrijf: DUS
de gemeenschap schade! Het doel van
alle werken is immers wat dezelfde schrij-
ver in een ander artikel in hetzelfde blad
schrijft:

..pns doel moet zijn: een hechte be-
drijfsgemeenscnap, waarin vertrouwen
heerscht en men eerbied voor elkanders
arbeid heeft."

Zouden we overigens al het goede wil-
len aanhalen wat wij in „WIJ van de
omroep" aantreffen, dan zou een heel
nummer van „Arbeid" nog te klein zijn.
Volstaan wij dus met de memoreering
van het artikel „Onze sportgemeenschap",
waarbij wij als conclusie willen vastkno-
pen, dat het wel prettig moet zijn te
werken bij een instelling waar men zoo
de belangen van de werkers voor oogen
houdt.

Clara Macks met een beschouwing over
Priesche schrijfster Jant Visser—Bak-

Fred Rombach over het werk van
i.lse Zubliri—Spilier, artikelen over pad-

istoelen, Chineesche kool, wat te doen
gen wmterhanden en -voeten, plus alles

wat vrouwen interesseert, maken het Sep-
tnbernummer van „De vrouw en haar

Huis" tot dat echte gezellige blad wat
het altijd geweest is, ook al is het wat
dunner dan voorheen.

In het tweede September-nummer van
„De Schouw" laat Dr. Goedewaagen zijn
gedachten gaan over de Nederlandsche
cultuur in Europa en besluit met de
woorden: „Onze kunst, onze godsdienst,
onze politiek en heel onze levenstrant
krijgen eerst zin in het perspectief van
dat eeuwig duel tusschen Germaansch en
antiek dat wij „Europa" noemen. In
dien strijd zonder vrede, die de dynamiek
van Europa uitmaakt en zijn eeuwig wor-
dend karakter bepaalt, heeft onze cultuur
zijn eigen strijd, zijn eigen dynamiek op
Nederlandsche wijze te voeren. Vrede is
er niet mogelijk, want vrede is statisch
evenwicht. Slechts strijd is het deel van
den Germaanschen en dus ook van den
Nederlandschen mensch."

Lindt behandelt de vrijheid van den
Kunstenaar, die onder het liberalisme de
vrijheid had om te mogen hongeren. In
die dagen schiep de kunstenaar voor zich: als lid der gemeenschap dient hij
echter voor deze zijn werk te maken.

Oe Boer toont aan. hoe noodzakelijk1 is, dat ook de schilderkunst wordt.
'esaneerd: het handwerk is ook hier
vergeten, de techniek heeft overwonnen,
niet als gevolg, dat tientallen meester-
werken der laatste jaren barsten en ave-
rij vertoonen omdat het gebruikte ma-
teriaal niet aan de eisenen voldeed.
Oeorge de Sévooy dicht over heimwee.
Jan de Haas schrijft over het kultureele
karakter van de politieke journalistiek,

mus van Lokhorst critiseert de Ne-
nandsche inzending op de tentoon-

mg te Karlsruhe en Prof. Hans Merx
ïrinnert aan den al te onbekenden

toonkunstenaar van „duytschen bloet":
Hendrik Isaac. Met de andere artikelen
toont „De Schouw" met dit 17de num-
mer zich nog even frisch van opvatting
en kijk-op-de-werkelïjkheid als bij het be-
gin van zijn verschijnen

Artikel 1.
De uitkeering, bedoeld in art. 25, lid l,

sub b, van het reglement voor de werk-
loozenkas, mag uitsluitend worden ver-
strekt aan leden, die werkzaam zijn als
diamantbewerker, kleermaker, meubel-
maker, metaalbewerker, arbeider in een
voedings- of genotmiddelenbedrijf. siga-
renmaker, textielarbeider, technicus,
werkmeester of opzichthouder, dan wel
als fabrieksarbeider in een ander be-
roep of bedrijf dan de hier genoemde.

Artikel 2.
1. De uitkeering, ' bedoeld in art. 25.

lid l, sub b, van het reglement voor de
werkloozenkas, wordt verstrekt, wanneer
bij inkrimping van den normalen
wekelijkschen werktijd het aantal werk-
uren in een werkweek met ten minste
een vierde wordt verkort.

2. Voor de toepassing van de vorige
alinea wordt met inkrimping van den
normalen wekelijkschen werktijd gelijk-
gesteld:

a. het geval, dat een lid, zonder t& zijn
ontslagen, door zijn werkgever voor be-
paalden tijd is weggezonden;

b. het geval, dat een lid, zonder te zijn
ontslagen, door zijn werkgever voor
onbepaalden tijd is weggezonden, doch
zijn werkloosheid binnen het tijdvak va»
een werkweek valt en in totaal niet
langer dan 5 dagen duurt.

Artikel 3.
1. In de gevallen, bedoeld in artikel 2

van dit reglement, moet, teneinde te
kunnen berekenen, over hoeveel dagen
of gedeelten van dagen uitkeering kan
geschieden, na afloop van elke werkweek
worden bepaald, hoeveel de verkorting
van de normale werkweek heeft be-
dragen. Een verkorting van den werk-
tijd, welke een vierde van den normalen
wekelijkschen werktijd bedraagt, wordt
met een halven dag werkloosheid ge-

lijkgesteld. Bedraag t het aantal uren
waarmede de normale wekelijksche
werktijd is verkort, meer dan een vierde
deel daarvan, dan wordt over elke ver-
dere verkorting, welke ten volle een vier
en twintigste deel van den normalen
wekelijkschen werktijd bedraagt, een uit-
keering verstrekt gelijk aan die over een
kwart-dag werkloosheid.

2. Ten behoeve van de berekening der
uitkeering, omschreven in dit artikel,
wordt elke werkweek van niet of niet
volledig werken als een zelfstandig ge-
heel beschouwd.

Artikel 4.
1. Het aantal wachtdagen wordt be-

rekend op den voet van het bepaalde in
het vorige artikel, met dien verstande,
dat de aldaar bedoelde aftrek van één
dag niet wordt toegepast.

2. De wachtdagen moeten, indien zij
niet aaneengesloten zijn, binnen een
tijdvak van zes weken vallen.

Artikel 5.
Voor leden, die over eeftige periode van

de Matste kalenderweek van een boek-
jaar uitkeering ontvangen op grond van
art. 25, lid 1. sub B, van het reglement
voor de werkloozenkas, wordt bij de toe-
passing van de artikelen 27 en 28 van
het reglement voor de werkloozenkas dat
boekjaar geacht te eindigen op den laat-
sten dag van de voor hen geldende werk-
week, welke in dit kalenderweek eindigt.
Onmiddellijk daarna wordt het nieuwe
boekjaar geacht aan te vangen.

Artikel 6.
1. In ,jgeval van werkloosheid, als

bedoeld in artikel 25, lid 1. sub b, van
het reglement voor de werkloozenkas.
zijn de werklooze leden verplicht per-
soonlijk aangifte daarvan te doen op
den laatsten dag van elke werkweek.
waarin zij werkloos zijn en dan hun
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| Waar het
„recht"

R E C H T
wordt

Vele jaren van vlijt en zuinigheid,
van veel hard werken en van maar
weinig uitrusten, hadden het kasteel,
dat toch als prijs op zooveel ijver in
uitzicht wordt gesteld, niet kunnen
brengen. Het was tot de vrome wen-
schen blijven behooren. Zelfs een eigen
huisje konden Herman en Mina, een-
maal oud en grijs geworden, niet hun
eigendom noemen. Maar daarom niet
getreurd — het huurwoninkj-e, wanrin
zij. rustig en wat achteraf van het
groote wereldgebeuren van dezen tijd,
hun dagen sleten, was zonnig en vrien-
delijk. En wat zouden zij dan nog meer
verlangen?

Er ivas echter iemand, die wel meer
verlangde. Die iemand was de eigenaar
van het huisje waarin Herman en
Mina icoonden. Hij verlangde zooals
hij voorgaf, dit huisje zelf te betrek-
ken. En toen de oudjes niet bereid
bleken om aanstonds en voetstoots aan
dit verlangen toe te geven, vorderde
hij de ontruiming, waaraan het ge-
meentebestuur van het plaatsje, dat het
tooneel dezer handeling was. zijn wel-
willende en belangelooze medewerking
gaf door een armenwoning ter beschik-
king te stellen. Want. wet is wet niet-
waar? En wanneer nu een huiseigenaar
verklaart, dat hij de woning, waarvoor
hij altijd zijn huur op tijd ontvangen
heeft, voor eigen gebruik noodig heeft,
dan moeten wij niet sentimenteel wor-
den en ons het lot van een paar oude
menschen aantrekken, maar -moeten
wij rustig aanzien, hoe zij op straat
gezet worden en ons verheugen, dat
zij, opdat hun tenminste de dakloos-

heid bespaard zal blijven, nog een
„armenwoning" mogen betrekken. Ook
al heeft die armenwoning in de wan-

"*deling den naam van „de Bedstee"
ontvangen, omdat, sooals de praclijk
leerde, de Dood er een trouwe huis-
vriend is, die er voor zorgt, dat de be-
woners er niet al te lang verblijven en
er na verloop van korten tijd weer
plaats voor nieuwe candidaten komt.
Want wij eeren den ouderdom — maar
op een koopje en zoolang een huisbaas
er de kosten van een deurwaarder voor
over heejt, moet hij kunnen rekenen
op den bijstand_ der gemeentelijke
overheid en worden vandaag Herman
en Mina, morgen Klaas en Gr eet en
desnoods overmogen Gerrit en Marie
vogelvrij verklaard en naar „dé Bed-
stee" — liefderijke benaming voor een
doorgangshuis naar het kerkhof! —
verwezen. En dit alles in naam der
gerechtigheid...

En ook nu zou het „recht" zijn be-
loop hebben gekregen en zou zich weer
een dier vele kleine drama's, die toch
zoo diep kunnen ingrijpen in het
levenslot van oude, weerlooze men-
schen, zich hebben afgespeeld zonder
dat één haan er ooit naar kraaide,
ware het niet, dat het Bureau voor
Rechtsbescherming van het Nederland-
sche Arbeidsfront. de gelegenheid
kreeg om in te grijpen.

Allereerst werd door ons Bureau een
onderzoek ingesteld naar de juistheid
van de verklaringen van den huiseige-
naar. En wat bleek? In de eerste
plaats, dat hij de woning niet behoef-
de voor zijn eigen gebruik, zooals hij

naam te plaatsen op een door of van-
wege den Leider van het Nederlandsen
Arbeidsfront gewaarmerkte aanmeldings-
lijst in tweevoud.

• De artikelen 36, lid 3.-5 en 6, 38 en 39,
eerste deel, van het reglement voor d*
werkloozenkas zijn hier van toepassing.
Duurt echter de hier bedoelde werkloos-
heid één of meer volle dagen, dan gel-
den alle bepalingen' van de artikelen 36,
37, 38 en 39 van het reglement voor de
werkloozenkas.

2. In het geval, in de vorige alinea be-
doeld, worden de wachtdagen berekend
en wordt slechts uitkeering verstrekt,
nadat aan de hand van een loonzakje
of loonbriefje, waarop door of namens
den werkgever de daarvoor noodige ge-
gevens zijn vermeld, de verzuimde werk-
tijd is vastgesteld.

3. De werklooze, te wiens aanzien de
tweede alinea van toepassing is, is ver-
plicht het voor de vaststelling van het
aantal werkloosheidsdagen noodige loon-
zakje of loonbriefje daartoe in te leveren
en aan den Leider van het Nederlandsch
Arbeidsfront af te staan.

4. De Leider van het Nederlandsche
Arbeidsfront zorgt voor een zoodanige
bewaring van de loonzakjes en de loon-
briefjes, dat steeds onmiddellijk de recht-
matigheid der verstrekte uitkeeringen
met behulp daarvan kan worden aange-
toond.

Artikel 7.
Het bepaalde in de artikelen 29. sub i,

en 41 van het reglement voor de werk-
loozenkas is in de gevallen, in art. 2 van
dit reglement bedoeld, niet van toepas-
sing.

Artikel S.
Behoudens de uitzonderingen, welke uit

de artikelen l tot en met 7 volgen, gel-
den bij de toepassing van dit reglement
alle bepalingen van het reglement voor
de werkloozenkas.

Artikel 9.
Dit reglement treedt in werking op

een dag, te bepalen door het hoofd van
het Departement, waaronder de werls-
looshcidsverzekering ressorteert.
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toch beweerde en op grond waarvan |
hij zijn geheele actie voerde, maar toor
zijti_zoonl die er wel graag zou willen
wonen. En vervolgens, dat de oudjes,
vermoedelijk in hun angst den strijd j
te zullen verliezen, dezen zoon reeds |
aangeboden hadden, bij hen te komen j
inwonen.

Er viel met dien huiseigenaar niet
te praten. Was hij eigenaar of was hij
het niet? Dan zou hij en niemand
anders ook bepalen wie er wel en roie
er niet in zijn huis zouden wonen. Het
leed van oude menschen? Het deerde
hem niet! De mogelijkheid, dat zij een
droef einde in ..de Bedstee" zouden
vinden? Was dat zijn zaak of die van
het gemeentebestuur. Was hij het die
een armenwoning aanbood of droeg
het gemeentebestuur daarvoor de rer-
antwoordelijkheid? Hij waschte zijn
handen in onschuld en ons bureau
deed verstandig er zich maar niet mee
te bemoeien...

Wat het intusschen toch deed en ook
de kantonrechter, waarvoor wij deze
zaak toen lieten behandelen dacht er
een beetje anders over. En toen bleek,
dat de huiseigenaar de woning aller-
minst voor eigen gebruik behoefde,
sprak hij een vonnis uit, inhoudende.
dat de oude menschen ongestoord in
liet bezit van de woning moesten wor-
den gelaten Waarmede het Recht
zegevierde boven de macht, die een
huisbaas vermeende te bezitten.

Was deze gescjiiedenis een sprookje,
zoo zouden wij eindigen met de mede-
deeling. dat Herman en Mina nog vele
en vele jaren, gelukkig en tevreden,
bleven wonen. Nu wij echter het
relaas geven van een toedracht, zooals
ons Bureau voor Rechtsbescherming
nog slechts enkele weken geleden ter
behandeling kreeg, kunnen wij alleen
de hoop uitspreken, dat dit geluk
voor hen zal zijn weggelegd. Waarbij
u~ij ons verheugen, daaraan een
steentje te hebben kunnen bijdragen.

S. S. i
I i
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Opgericht 1850 - Eigen Atelier

Ondragelijke
zenuwpijnen.
Nu weer een gezonde op-

gewekte vrouw.

Mevrouw P. H. te B. schrijft,
dd. l-5-'40:

„Ik ben blij, dat ik Uw ad-
vertentie heb gelezen, want

ik leed aan ontzettende zenuwpijnen.^ Ik kon
geen enkele nacht slapen! Tot mijn groote* vreugde
hebben mij de Ovaaltjes buitengewoon goed
geholpen. Ik ben nu weer een gezonde, opge-
wekte vrouw."

Bij rheumatiek, ischias, spit, verkoudheid,
griep, zenuw- en hoofdpijn helpen de Ovaaltjes
van het Trineral Agentuur. Deze hebben geen
schadelijken invloed op hart, maag en darmen.
Neem direct de proef! Origineele verpakking
van 20 tabletten slechts 60 ets. In alle apotheken
'en drogisterijen verkrijgbaar.

Trineral Agentschap, Nassaukade 373, A'dam.

OPGERICHT 1922

Fabriek van

eiectnsche apparaten, stofzuigers,

r ij w ie [Lantaarns en kLei.nm.otor e n

ABSTEDERDIJK 131, TELEFOON 16565 (2 LIJNEN)
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Solide
ENTRALE"

Coulant
VERZEKERT WERKEND NEDERLAND

• DE CENTRALE ARBEIDERS-LEVENSVERZEKERING RIJNSTRAAT 28 DEN HAAG
Smft

DE SCHOONHEID VAN ONS LAND
Deel II: DE STEDEN"

UCT i AunepuAD'-l l: ,,ntl LANUobHAr

Compleet in twee kloeke delen. Elk deel
gebonden in geheel zwartlinnen band met
goudstempel naar ontwerp van Nico Bulder.

T A t « « J m » u r. na» O rl n l n n * 1 7 Cft Betaalbaar met ƒ 1.50Totaa lpr i j s per 2 d e l e n f 17.50 of meer per maand
Slechts zelden werkten aan een uitgave zovelen
mede. die tot de eersten op hun gebied behoren:
deskundigen van naam op allerlei gebied, de be-
kwaamste kunstfotografen die ons land bezit, en
niet te vergeten bekende prozaschrijvers, die het
gebied, dat hun het liefste is, in speciaal voor
dit boek geschreven artikelen hebben uitgebeeld.
„Dit werk vormt het . boeiendste en volledigste
portret van ons vaderland, dat met mogelijkneid
gemaakt kon worden."

Meer dan 300 pagina's
artikelen en litteraire

bijdragen

Meer dan 400 schitte-
rende kunstfoto's op

paginaformaat
(tot 22 x 28)

BKSTELDILJKT
Ondergetekende wenst omgaand franco te ont-
vangen van Blankevoort's abonnements-boekhan-
del. Zuider Amstellaan 62 hoek Waalstr., Amster-
dam. Tel. 91244. Postgiro 141995 „De Schoonheid
van ons land" in twee delen, totaalprijs ƒ 17.50,
te betalen met ƒ per maand.

Naam: Adres:
Verzoeke het maandelijks te betalen bedrag in te vullen.

Zonder bonnen
heeft U niets aan Uw geld f

Waak dag en nacht tegen verlies. Verloren bonnen

worden practisch nooit vervangen. Bonverlies door

slordigheid is zelfs strafbaar. Neem bij het winke-

len nooit meer bonnen mee dan U npodig heeft.

Distributiepapieren zijn waardepapieren. Hoe ermee

om te gaan leert U het boekje: „Distributie en de
Huisvrouw". Vraag het aan bij den Economischen
Voorlichtingsdienst, Emmapark 1, 's Gravenhage.

DIENT UW BELANG H
V90MHMMî H)KMblHBHMMMî MMHMHHHMaaMBHM«HaMHHĤ 0

Publicatie «m het Departement van Handel, Nijverheid ia Scheepvaart Uur. hit Centraal Dltlributie-kantoar

10



GHOOT OF KLEIN
„De gemeenschap dienen? . . . Hoe zon

IK dat nu kunnen?... Ik zit tot over
m'n ooren in het werk «— ik moet zélf al
m'n boodschappen doen en elke huis-
vrouw weet, wat dat tegenwoordig betee-
kent. Uren en uren ben je er mee kwijt
en dan zou ik nog tijd moeten hebben om
de gemeenschap te dienen? Nee hoor, dat
Iaat ik aan anderen • over, die daar wél
den tijd voor hebben." f

Wij waren in gesprek met een onzer
kennissen, een echte goede, serieuze huis-
vrouw. Na deze vlot „afgerateïde" ontboe-
zeming haalde ze diep adem en keek ons
*an alsof ze er nog aan toe had willen
voegen: „en nou jij!"

Ja, nu wij.
We hoefden evenwel niet dadelijk van

repliek te dienen, want een gesis in de
keuken deed onze gastvrouw opspringen
en den uitroep „o!... m'n melk!" slaken.

Ze kookt electrisch en ze had dus al
eenigen tijd vóórdat de melk „erover
ging" de kookplaat van het fornuis
stroomloos moeten maken.

„Kom je toe met je stroom?" vroegen
wij, toen ze na den vuilen boel te heb-
ben geredderd weer terug kwam.

„Ik?. . . Nee hoor. De vorige maand
heb ik boete gehad omdat ik te veel ge-
bruikte. Die toewijzing is veel te laag en
als het zoo door gaat, gebruik ik deze
maand weer te veel... dan zullen ze wel
afsnijden."

„Ja", wagen wij op te merken. „Als je
ook niet oplet en de melk maar laat over-
koken, verspil je onnoodig stroom. Daar
heeft niemand iets aan. Kijk, door op
nergeljjke kleinigheden te letten, kan je
nu de gemeenschap dienen. Er wordt niet

voor niets op aangedrongen, zuinig met
den electrischen stroom te zijn. Als er
straks nog straffer maatregelen moeten
worden genomen, dan ben jij er mede
schuldig aan door het achtelooze verbruik.
Wij, huisvrouwen, denken te veel, dat wij
alleen door groote daden de gemeenschap
kunnen dienen, terwijl het juist de klei-
nigheden zijn, waar het veelal op aan-
komt. Wij kunnen niet.allen een Jeanne
d'Arc of een Kenau Simons Hasselaar
zijn, maar in het Jdeine kunnen wij groot
zijn. Ook door «kleine daden kunnen wij,
huisvrouwen, de gemeenschap dienen —
beter dan menige man.

Als wij het wereldgebeuren in groot
verband kunnen zien, dan behoeft dit
geenszins uit te sluiten, dat wij de kleine
zorgen voor ons gezin ter zijde stellen.
Integendeel'. Juist door in dit gezin er
voor te zorgen, dat er de juiste toon
heerscht — dat er in deze kleine gemeen-
schap goed en vlot gewerkt wordt, dienen
we de gróóte gemeenschap.

Hoe vaak ook zijn de dingen, die wij
als klein en nietig beschouwen in feite
niet groot?

Door leiding te geven aan onze kinde-
ren — door die op te voeden in volkschen
geest, kunnen de moeders meer voor de
gemeenschap, voor de toekomst van ons
land en volk tot stand brengen dan de-
genen, die met de practijk van het leven
weinig of niets van noode hebben.

Aan de jeugd de toekomst'.
Het zijn de verstandige moeders, die

haar kinderen de juiste richting kunnen
wijzen. En die mede daardoor de ge-
meenschap onschatbare diensten bewijzen.

Nog eens:

De aardappelen
Vandaag geven we het beloofde

vervolg van de aardappelrecepten. Wij
hebben daarmede dan meteen voldaan
aan de vele aanvragen die ons bereik-
ten van lezeressen, die er een stukje
grond of een volkstuintje op na hou-
den en die daardoor over een grooter
aardappelrantsoen kunnen beschik-
ken.

Wij hebben in hoofdzaak gerechten
genomen, die zoo warm mogelijk be-
hooren te worden opgediend. Vooral
op koude, regenachtige dagen zal een
warm hapje bij de boterham op prijs
worden gesteld.

Allereerst volgt hier een recept van

AARDAPPELEN- EN
GROENTENKOEKJES

Benoodigdheden daarvoor zijn: 500
gram rauwe aardappelen; 500 gram
groente, ongeveer 20 gram bloem, l
uitje, selderijzout, wat aroma en wat
zout.

Bereiding: De aardappelen schoon
boenen en raspen. De groente was-
schen en fijn hakken of malen. De
aardappelen met de groente, het meel
en het uitje door elkaar roeren. Daar-
na .op smaak afmaken met de aroma
en het selderijtout.

Maak de boter in de koekenpan
heet. Vorm vap het deeg kleine, platte
koekjes en bak deze aan beide kan-
ten bruin. De koekjes zoo heet moge-
lijk presenteeren. Ze zijn heel sma-
kelijk op de boterham. Er behoeft dan
geen boter op het brood te worden
gegeven.

ZOETE AARDAPPELKOEKJES
Benoodigdheden: 500 gram gekook-

te aardappelen, wat melk of water,
suiker en kaneel (of surrogaat).

Bereiding: De aardappelen fijn wrij-
ven en er met de melk of met het
water een stevige puree van maken.
Hier op de bovenomschreven wijze
koekjes van bakken. Ze bestrooien met
suiker en kaneel en zoo heet mogelijk
presenteeren.

DIKKE AARDAPPEL-
SOEP MET TOMATEN

l kilogram aardappelen, 500 gr. to-
maten, 2 1. water, een stukje boter,
wat soepgroente, een laurierblad, wat
zout.

De ^aardappelen borstelen en In
stukken snijden. De tomaten wasschen
en eveneens in stukken snijden. De
soepgroente wasschen en fijn snijden
of hakken. Alles met ongeveer een
halve liter water en het laurierblad
gaar koken. Daarna het laurierblad
verwijderen, de aardappelen fijn stam-
pen, er de rest van het water bijvoe-
gen en de soep nog ongeveer een
kwartier zachtjes laten doorkoken.
• Op de schaal er een stukje boter
doorroeren.

Bij deze soep kan men eventueel
nog een of twee boterhammen geven.

Gehakt zonder brood
of beschuit

Wij ontvingen de vraag, of gehakt niet
op een andere manier dan met brood of
beschuit kan worden aangemaakt. Dit is
heel goed mogelijk. Het gehakt wordt op
de gewone manier aangemaakt, doch in
plaats van brood of beschuit gebruikt
men dan.fijngemaakte, gekookte aardap-
pelen

Babbeltje van Oom Niek
M'n beste neven en nichten.

„Vertelt u nog eens wat van Reg of
Ron — dat vind ik zo leuk",

g me een nichtje. Ze zal haar zin
R!£ ~?-: hier komt het verhaal vane er op een ochtend zó lang

om naar school te gaan, dat hij
: laat kwam en de school al gesloten

was- £at was niet zo mooi, maar Reg
l het prachtig en wandelde dood-

bedaard weer naar huis. De hele och-
tend speelde hij lief met Ron, maar
toen het tegen de middag liep, vond
hu' toch, dat hij een reden moest heb-
oen om zijn juf te verklaren, hoe het
kwam, dat hij des ochtends was weg-
lebleven. „Moet ik vanmiddag naar

School, mama?" vroeg hij tante Cor
- „En of", zei tante Cor. „Als de juf
vraagt, waarom ik er niet was, zal ik.
maar zeggen, dat ik met u de stad in
geweest ben", deelde Reg mede, „an-
ders krijg ik"

„Maar Reg", zei tante Cor verbaasd,
..dan jok je toch?... Jokken mag je
nooit doen — je moet altijd de waar-
heid zeggen."

Reg scheen het te begrijpen en
Praatte er verder niet over. Nu moet
Je weten, dat er diezelfde ochtend een

tandje van hem los zat. Hij begint zo
langzamerhand te wisselen van tan-
den.

„Wat heeft de juf gezegd, Reg, dat
je vanochtend niet op school was?"
vroeg tante Cor toen Reg des middags
weer uit school kwam.

„Juf zei, dat ik dan maar met een
losse tand had moeten komen", ver-
zekerde de jongen.

„Met een losse tand? Wat heb je de
juffrouw dan gezegd?"

„Dat ik ziek was, n'tuurlijk", ant-
woordde Reg verontwaardigd over zo
weinig begrip bij z'n moeder. „Dat ik
een losse tand had. Dan bén fe toch
zeker ziek?" _

Het Kruiswoordraadsel van 18 Sep-
tember kon als volgt worden ingevuld:

DE HOOFDPRIJS
werd toegekend aan Paula van Lin-
gen„ m., ,12 j., Marco Polostraat 77
huis, Amsterdam-W.

TROOSTPRIJZEN kregen: Ida J.
Bos, m., 15 j., Spijk F 66, Gr.; Hendrik
Visser,..]., 14 j.„ Noorderdwarsstraat C
23. Drachten; M. Damm ', j., 12 j., Ael-
brachtkade 2/5, Rotterdam-W.; Wim
v. d. Berg, j., 12 j., v. d. Heijdenlaan 26,
Apeldoorn; Marijtje Keesman, m., 10
j., Dijkweg 297,, "Andijk-W.; Anr.ie
Swolfs, m , 13 j.. Krokusstraat 40,
Koog-Bloemwij k.

Nu gaan we met bekwame spoed aan

DE NIEUWE PRIJSRAADSELS
Het eerste is een bekend spreek-

woord, dat een beetje in elkaar is ge-
vallen. Ik heb er alleen de lettergre-
pen nog maar van en nu vraag ik, het
spreekwoord uit die lettergrepen saam
te stellen.
dra-len-die-al-niet-sen-koks-ge-lan_
het-ge-zijn-mes.

Het tweede raadsel is een eenvoudig
invulraadsel:

Ook andere mogelijkheden waren
er: de jongensnamen konden ook Ben
en Jan en Ger zijn. Bovendien kon
voor 10 verticaal ook groen, broek,
troef of broer worden ingevuld, door-
dat per ongeluk de omschrijving
voor dit woordje was weggebleven.

1. Jongensnaam
2.. Getal
3. Vervoermiddel
4.. Vrucht
5. Meisjesnaam

E :.
. E

E
E

E

Oplossingen van een der twee raad-
sels zo spoedig mogelijk, in elk geval
voor 22 Óctober 1942 aan

OOM NTEK,
Postbus 100. Amsterdam-C.

Mevr. v. d. K. te M. — Emaille pan-
nen, die door aanbranden erg moeilijk
zijn schoon te krijgen, kunt u, als er geen
soda is, ook heel goed met wat water en
zout uitkoken.

Mej. v. N. te S. — Uw uitzet kunt u
het beste in blauw papier verpakt be-
waren. Als de kelder erg vochtig is, zet
u dan de koffer met het goed liever in
een droge kamer.

Mevr. J. L. ter B. te L. — Wij raden
u aan, de tule en de satinet van 4e wieg
af te tornen en die in blauw papier, op
een droge plaats te bewaren. De wieg kan
dan, na eerst stofvrij te zijn gemaakt,
met zeepsop worden afgeboend en met
schoon water worden afgespoeld. Als het
kan de wieg in de buitenlucht laten
drogen en daarna, in papier of in een
oud laken verpakt, wegzetten.

Mevr. Den ten H. t E. — Er zijn mid-
deltjes in den handel om schoenen icater-
dicht te maken. Informeert u eens bij
uw schoenmaker.

Mevr. P. v. A. te A. — De regenvlekken
uit uw velours chi):)'on-hoedje kunt u
verwijderen door het hoedje boven de
damp van kokend water te stoomen. Het
daarna, met een zachten borstel tegen de
vleug in borstelen.

Mevr. P. v. d. U. te Z. — Vliegen zijn
hinderlijk en vies. Het beste is als u de
ramen eens tegen elkaar open zet en de
kamer flink laat doortochten. \

Mevr.,N. te D. — Het wollen tafelkleed',
dat uit twee verschillende kleuren be-
staat, kunt u bij zorgvuldige behandeling
best zelf wasschen. Het tafelkleed moet
eerst in water, waaraan een scheut azijn
is toegevoegd, weken. Daarna vlug in
lauio zeepsop wasschen en weer in water
met azijn naspoelen. Het beste is, het
kleed liggende te laten drogen. Er be-
staat dan de minste kans, dat de kleuren
doorloopen.

Mevr. H. A. te Sch. — De vlekken in
de verto-mat kunt u verwijderen dóór de
mat met een lauw zeepsopje af te boenen.
Met schoon water naspoelen. U moet de
mat vooral niet te nat maken. Zorg er-
voor, dat er niet over de mat wordt ge-
loopen, voor deze geheel en al droog is.

Mevr. G. v. d. W. te Gr. — De vuil ge-
worden witte regencape kunt u het best
afboenen met wat slap bleekwater. Goed
naspoelen!

Beeld: Jan Lutz. Kereltje Kraan werkt zich ÏM de kmoop Regie en tekst: N. J. P. Smit».

»Zo TOOOZ kan jij dat niet,
Kareltje."

Dat is best te leren. 't Valt nog niet eens mee. Daar werk ik me lelijk vam. „Ik kwn er niet meer uit!..."
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SPREEKWOORDEN

EN GEZEGDEN
„Ziek uit de voeten maken"
De lezer zal waarschijnlijk wel vreemd

opzien, als hij verneemt, dat de uitduik-
king: „zich uit de voeten maken" aan-
vankelijk luidde: „Zich uit de paarden-
voeten maken". Zij stamt uit den tijd,
dat auto's nog in het verre verschiet
lagen, zoodat men zou kunnen zeggen,
dat wij hier te doen hebben met een
zegswijze uit het ..autolooze tijdperk",
•waaraan een grappenmaker zou kunnen
toevoegen, dat wij thans in eenzelfde
periode verkeereh. Toen ons land nog de
groote heirbanen kende, zou geen dief of
•ïidere boosdoener er over gedacht heb-
ben zich langs zoo'n grooten weg te be-
geven. Immers, zijn vervolgers te paard
zouden hem te gemakkelijk kunnen in-
halen. Daarom zocht hij de binnenwegen
op teneinde niet gezien te worden: hij
zorgde dus buiten het bereid der paar-
denvoeten te blijven. Ook Hooft gebruikt
de uitdrukking in zijn blijspel „Ware
Nar' (17e eeuw), waar hij zegt:

„Men loerd" me zoo niet, het (geld)
moest uit de paardevoeten".

Toch heeft men er ook wel eens een
eenigszins afwijkende verklaring van ge-
geven, en wel in dezen zin. dat men moest
oppassen, niet door de koets overreden
te worden. In het Woordenboek op Hooft
(uitgave A. B. Oudemans) wordt gezegd:
„Het is dus niet te verwonderen, dat
men bij z^ke vreemde dingen (als koet-
sen) telkens bang was voor ongelukken,
en onachtzamen voetgangers en vooral
kinderen toeriep: „Maak je uit de paar-
devoeten!", welke : uitdrukking later,
toen men aan de rijtuigen gewoon raak-
te, is ingekrompen tot „Maak je uit de
voeten". In deze beteekenis wil de uit-
drukking dus zeggen, dat men zorgen
moet, buiten gevaar te blijven.

Ei is dus een klein verschil van uit-
legging te constateeren. Iri het eerste
geval wordt gesproken van het zich vei-
lig stellen voor de paardevoeten; in het
tweede, zorgdragen niet overreden te
worden Tloor de koets of het rijtuig, maai-
de beide uitleggingen stemmen hierin
toch overeen, dat. als gezegd wordt, dat
men zich uit de voeten moet maken, de
gedachte aan naderend gevaar de uit-
drukking doet bezigen

„De kastanjes uit het vuur kalen"
Als men van iemand hoort getuigen,

dat hij „er goed voor is, om voor een
ander de kastanjes uit het vuur te ha-
len", dan wordt hiermede te kennen ge-
geven, dat hij goed genoeg is, om de
moeilijke werkjes voor een ander op te
knappen. Waarom nu juist hiervoor de
eegswijze gebezigd werd „de kastanjes uit
het vuur halen" houdt verband met de
moeilijkheden, welke aan dat werkje ver-
bonden zijn. Tamme kastanjes worden
vaak in de heete asch gebraden (in latere
tijden nam men voor dat doel meestal
een pan); maai- tevoren moesten ze goed
„gekruist" worden, daar zij anders ge-
vaar liepen, te ontploffen Wie nu de
kastanjes uit het vuur of de gloeiende
asch haalde, verrichtte een zeker niet
ongevaarlijk werkje, want als zij niet
diep genoeg ingesneden -waren, dan
sprongen ze met de asch en de vonken
In de hoogte, dus in het gelaat van den-
gene, die ze moest oprapen.

Als men dus .voor een ander" de
kastanjes uit het vuur haalt wil dit zeg-
gen, dat die andere zich liefst maar bui-
ten schot houdt en den gewilligen helper
aan een gevaar blootstelt Ook wordt wel
gezegd: „Een ander de kastanjes uit het
vuur l a t e n halen", dat wil dan zeg-
gen, dat men hem aan de gevolgen
waagt, en zelf buiten onaangenaamhe-
den wil blijven, maar wel het te betalen
voordeel of winstje wil meegenieten:

„De verzenen fegen de
prikkels slaan"

Als iemand onwillig is, of in opstand
wil komen tegen bepaalde toestanden of
gebruiken, dan zegt men veelal, dat hij
de verzenen tegen de prikkels slaat en
doorgaans wil men daarmede ook te ken-
nen geven, dat zijn verzet hem niet veel
baten zal. Onder verzenen worden ver-
staan de hielen van een trekdier en in
dit geval met name van het rund. dat
in het Oosten als trekdier werd gebezigd.
De os werd voor den ploeg gespannen
en als het dier onwillig weid "dan sloeg
het achteruit. Om dit het beest af te
leeren. werd vóói aar den ploeg een
dwarslat bevestigd, waarin scherpe ijze-
ren pennen of prikkels waren geslagen,
•oodat de weerspannige os bij net ach-
terwaarts trappen met de hielen of ver-

LAATSTE BlflP
VMI ALLE? WAT

De bloempotten wedren

zenen tegen die scherpe punten aansloeg,
hetgeen hem natuurlijk pijn deed en
hem gedwee deed worden.

Naamkaartjesraadsel
Van onderstaande personen kan men

het beroep vinden door omwisseling van
de letters van naam en woonplaats.

1. R. Mate, Beesd.
2. P. Kasper. Edam.
3. G. Kazem, Laren.
4. F. Tarfopar, Goes.
5. Cor Cheketrie. Lent.
6. G. Wougu, Biervliet.
7. N. Wouter,, Hees.
8. O. H. Drijfzo. Woerden.
9. A. B. Balmanit, Gasteren.

10. Bert Kaaphoeder, Wijhe.

Een miniatuur kruiswoord-
raadsel

l 3

Een vaar-puzzle
Een ieder kent waarschijnlijk de puzzle

van den boer. die met leen wolf, een geit
en een kool in een boot een rivier moest
oversteken. Een soortgelijke puzzle ont-
stond een£, toen drie blanken met hun
drie gidsen in een onherbergzaam land
met een bootje, dat slechts twee perso-
nen kon vervoeren, een rivier moesten
oversteken. Daar de reizigers hun gidsen
niet al te zeer vertrouwden, besloten zij
den overtocht zoodanig te maken, dat er
nooit meer gidsen dan* reizigers bijeen
konden zijn. Hoe werd de overtocht vol-
bracht?

De oplossingen van deze drie opgaven
moeten vóór 12 October in ons bezit zijn.

Onder hen die alle drie opgaven goed
oplossen, verloten wij eenige prachtige
boeken.

Op de enveloppe moet geschreven wor-
den: Denksport 9 October.

Enveloppen of briefkaarten waar dit op
ontbreekt, worVien zonder meer ter zijde
gelegd.

1. Men ^feet twee personen naast
elkaar, ieder met drie bloempotten,
die in den vorm van een driehoek ge-
plaatst worden. Zij moeten een be-
paalden afstand loopen en wie het
eerst de eindstreep bereikt is de win-
naar of winnares.

Horizontaal:
l, 2 en 3: Een jongensnaam.
Verticaal:
1. Een plaats in Duitschland.
2. Hoogste kaart.
3. Een plaats in Drente.
(De verticale woorden te schrijven zoals
ze uitgesproken, worden.)

„Arbeid" biedt een „elck wat wils"
en licht u in omtrent het Neder-
landsche Arbeidsfront. Alleen den
leden wordt ons blad toegezonden.
Maar uw buurman, die eigenlijk
om geen'enkele reden geen lid is,
popelt ook om „Arbeid" te lezen.
Maar hij wacht zich er wel voor u
erom te vragen! Maak het hem ge-
makkelijk en stop onze krant, na
lezing bij hem in de bus! Zoo kan
ieder lid voor een nieuw lid
zorgen.

"•:¥*..
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2. Deze foto Iaat u duidelijk zien,
Koe men den achtersten pot wegpakt
om dezen naar voren te zetten.

en de holenkiÉ
Laat de kolenkit leeg, zoolang het
niet werkelijk k o u d is. Bedenk:
wat U in den herfst bespaart, kunt
U in den winter gebruiken. Dan
heeft U kolen noodig, nu is het
alleen maar luxe!

Wie laat begint te stoken, heeft in
den winter meer brandstof, dus meer
warmte. Laat vooral geen warmte
verloren gaan. Sluit de deur achter

U, als U de kamer binnen-
komt of verlaat. Maak de
ramen en deuren tochtvrij!

PUBLICATIE v. h. DEPARTEMENT v. HANDEL, NIJVERHEIO
EN SCHEEPVAART t b. v. HET RUKSKOLENBUREAU

3. Men zet den pot voor zich neer
en men kan weer een stap verder
doen. Men mag natuurlijk niet met
zijn voeten op den grond komen. Jn
een groot gezelschap kan men natuur-
lijk, indien men in het bezit van een
voldoend aantal potten, meerdere
personen tegelijk dezen wedren laten
loopen.

(Foto's Fellinga).
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