
V R I J D A G 2 3 O C T O B E R T W E E D E J A A R G A N G N U M M E R 4 3

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

^

Abonnementsprijs voor met-leden": ƒ 1.25 per half jaar.
Losse nummers 7j cent. Advertentieprijzen, op aanvraag.

HOOFDREDACTEUR: G. J. ZWERTBROEK

Adres van redactie: P. C. Hooftstraat 178. Telefoon 91521.
Administratie: Hekelveld 15, Amsterdam-C., Telefoon 38811, Giro 21876

DE GRONDWET VAN DEN ARBEID
De tijdens de ongebreidelde

heerschappij van liberalisme
en kapitalisme met elkaar
strijdende maatschappelijke
groepen en klassen trokken
zich van de voortbrenging der
levensbcnoodigdheden voor
het volk geen sikkepit aan
Het ging hun slechts om de
verdeeling van het maat-
schappelijk product. Dat er
eerst wat te verdeelen moest
wezen en dat er dus eerst, op.
de meest doelmatige wijze,
diende te worden geprodu-
ceerd - - niemand die zich
daarom scheen te bekomme-
ren. Men beschouwde de met
horten en stooten tot stand
gekomen productie als een
gegeven feit en iedereen zat
•iedereen in de haren met be-
trekking .tot de verdeeling
daarvan.
..Zoolang men individualis-
tisch en internationaal dacht
en niet de noodzakelijkheid
inzag van een werkelijke
volkshuishouding, was dat
begrijpelijk.

De nieuwe opvattingen,
ontstaan door de mislukking
van het oude stelsel, dat
Wanorde en gebrek bracht,
inplaats van orde en wel-
vaart, hebben dit prin-
cipieel veranderd. Thans
zien wij het volk als den
eenigen grondslag, waarop
de economie kan worden op-
gebouwd. Als gevolg hiervan
beseffen wij duidelijk, dat de
volksgenooten. willen zij in
staat zijn onderling iets te
verdeelen, éérst zooveel mo-
gelijk moeten voortbrengen
Om zooveel mogelijk te kun-
nen voortbrengen, moeten zij
zoo doelmatig1 mogelijk met
elkaar samenwerken Daar-
toe moet dan ook ledere
onderlinge strijd zooveel
mogelijk worden voorkomen.

Het zwaartepunt is daar-^
door in , onze maatschappe-
lijke verhoudingen geheel
verlegd. Van de verdeeling
van het maatschappelijk pro-
duct valt nu de nadruk op
de voortbrenging daarvan.
En waar iedere voortbren-
ging uitsluitend berusten kan
op arbeid, is hij het, die de
nieuwe Staat tot zijn voornaamste zorg heeft gemaakt, inplaats van, zooals
vroeger, het bezit. De nieuwe orde is een arbeidsor-de en de nieuwe Staat is
daardoor geworden tot een socialistischen Staat.

De Verordening tot ordening van den arbeid, die thans is uitgevaardigd, en
die te beschouwen is als een -werkelijke grondwet van den Arbeid is hiervan
een uitvloeisel Voor het éérst in de geschiedenis van ons land is het gemeen-
schapskarakter van arbeid en bedrij f. thans wettelijk vastgelegd, en de invloed,
die hiervan op het maatschappelijk leven zal uitgaan, zal ohtzaggelijk blijken.

Vastgelegd is de samenwerking in het Betrieb tusschen Betriebsführer en
efolgschaft. Drie woorden, in den Nederlandschen -tekst onvertaald gelaten

omdat er voor de nieuwe ideeën, daarin belichaamd, no? CT°en Nederlandsche
Woorden te vinden zijn. Hier is „Betrieb": de vorm vai ^menwerking van

een groep volksgenooten, op
een deelgebied van het groo-
te terrein der voortbrenging,
in het belang der volksge-
meenschap. Hier is „Betriefs-
führer: de karaktervolle, be-
kwame, door banden van ka-
meraadschap aan zijn mede-
werkers verbonden leider, de
man, die zijn menschen vóór-
gaat en hun den weg wijst
naar het gezamenlijk te be-
reiken doel. Hier is „Gefolg-
schaft": de in het Betrieb
onder hun Betriebsführer,
hem in trouw en toewijding
verbonden, voor het welzijn
der volksgemeenschap arbei-
dende groep volksgenooten.
Geen Nederlandsch woord is
er, hoe ook .uiterlijk op het
Duitsche gelijkend, dat deze
begrippen in één enkelen
klank vermag samen te vat-
ten. En om de begrippen, om
den geest ervan, gaat het nu
juist. Deze is het, die in de
praktijk der onderlinge sa-
menwerking moet worden
belichaamd. Daarom is het
onvertaald laten van deze
woorden beter dan ze ver-
keerd te vertalen en daar-
mee aan den geest ervan
tekort; doen.

Vastgelegd is, dat van
ieder Betrieb één enkel man
de Führer moet zijn. Het zal
niet meer kunnen voorko-
men, dat onze sociale voor-
man met een beroep op
directeuren- of bestuurscol-
leges van het kastje 'naar
den muur gestuurd wordt en
een ieder zich grijnzend aan
de verantwoordelijkheid ont-
trekt. Eén man, en die ééne
man in alle opzichten drager
der verantwoordelijkheid voor
het welzijn zijner Gefolg-
schaft, zóó wordt de komen-
de figuur.

Loonen en andere arbeids-
voorwaarden zullen geen on-
derwerp meer kunnen zijn
van ondeflingen strijd. Het is
de Gemachtigde voor den
Arbeid die ze in overleg met
het Arbeidsfront naar recht
en billijkheid en in overeen-
stemming met het socialis-
tische karakter van de nieuwe
samenleving zal vaststellen.

Ieder Betrieb met ten minste tien Gefolgschaftleden dient een reglement
vast te stellen, dat niet dan na overleg met den socialen voorman van Het
Nederlandsche Arbeidsfront tot stand mag worden gebracht. Hier wordt
d.us de 'positie van den socialen voorman opnieuw wettelijk verankerd Geen
enkel Betrieb van de aangegeven grootte zal zich dus nog langer tegen de
aanstelling van een socialen voorman kunnen verzetten.

Ziedaar het begin!
Het begin van de nieuwe arbeidsorde, die welvaart door samenwerking tot

stand zal brengen!
Van de Nederlandsehe. werkers zelf hangt het af, of zij haar siïel tot stand

zullen brengen dan wel door laksheid, onverschilligheid of bewuste tegenwer-
king in de kaart der liberaal-kapitalistische reactie zullen spelen.



WOUDENBERG:

Arbeid kan nooit iets zijn waarover men onder-
handelt of dat men verhandelt"

Ditmaal vraag ik uw aandacht
voor een Verordening van den
Rijkscommissaris, welke een
nieuwe phase in de sociale ge-
schiedenis van ons land inluidt.

Zooals u in de kranten heeft
kunnen lezen, doel- ik hier op de
Verordening, betreffende de orde-
ning van den arbeid. Ik mag wel
zeggen, dat deze Verordening als
het ware de noodzakelijke aanvul-
ling vormt van het decreet van
den Rijkscommissaris" van l Mei
1942, waarbij Het Nederlandsche
Arbeidst'rxmt werd gesticht. In dat
decreet van den Rijkscommissaris
werd "aan Het Nederlandsche
Arbeidsfront een buitengewoon
belangrijke taak opgedragen en
wel. de vorming van een gemeen-
schapsorganisatie van den arbeid,
die alle Nederlafidsehe werkers
omvat.

Thans is door de Verordening
betreffende de ordening van den
arbeid aari de buitengemeen be-
langrijke plaats, welke de arbeid
in het leven inneemt, een wette-
lijke basis gegeven en daarenboven
is voor het eerst in de Nederland-
sche wetgeving de socialistische
zin van dien arbeid vastgelegd.
Men kan hier dan ook spreken van

'een grondwet van den arbeid. Het
gaat hier dus niet om omvorming
van bepaalde wettelijke maatrege-
len of instituten, maar om iets
volkomen nieuws. Wij beleven im-
mers een tijd, waarin nieuwe
ideeën zich doordringen en nieuwe
vormen worden geschapen.

Het Nederlandsche Arbeidsfront
vormt zulk een nieuwen verschij-
ningsvorm en de Verordening be-
treffende de ordening van den
arbeid is er evenzeer één.

Men kan zeggen, dat het sociale
leven in ons land en de sociale
politiek op een niéuwe basis wor-
den gegrondvest. Alvorens hier
verder op in te gaan, moge ik
enkele opmerkingen maken over
de sociale politiek, zooals die in
het verleden werd bedreven.

Deze sociale politiek is langza-
merhand gegroeid en heeft den
vorm aangenomen van een samen-
stel van sociale wetten. Indien wij
teruggaan naar den oorsprong van
deze sociale politiek, dan kunnen
wij opmerken, dat zij werd geboren
tijdens de geboorte van het mo-
derne kapitalisme, welk maat-
schappelijk stelsel voor de arbei-
ders veelal periodiek een nood-
toestand in het leven riep.

De eerste sociale wetten betref-
fende den kinder- en vrouwen-
arbeid, hadden hun ontstaan uit-
sluitend te danken aan het feit,
dat roofbouw op de arbeidskracht

Radiorede door den Arbeidsfrontleider betreffende de
Verordening van den Rijkscommissaris, betreffende de

ordening van den arbeid, gehouden op
Zondag 18 October 1942

het nageslacht en daarmede de in
de toekomst noodzakelijke arbeids-
kracht direct in gevaar bracht.

Ik moge hierbij wijzen op de tel-
kens terugkeerende crises en d_e
daaraan verbonden massale werk-
loosheid. GftHiktiirtiar werden door
dat liberalistisch-kapitalistische
systeetn wonden ffes'aw-p.n en h^t
leven der arbe'^^rs dermate are-
troffën. dat de tn»>nmalie-e econo-
mische en politieke machten tot
het inzicht kwamen, dat er iets
gedaan moest worden. Wen kan
zeggen, dat dp perste maatregelen
op sociaal gebs"rt beschouwd kun-
nen worden als een verband —
niet eens een noodverband, want
het werd niet vervanjrpn door een
stevig bindsel — zoo bliift'ook r?p
laterp sociale politiek bepaald -tot
het opvangen van no^rlen en nood-
toestanden, zoo-als d'p rtoor het
kapitalisme werden verwekt..
g. In de nieuwe beschouwingswijze
over den arbeid, welke de drager
van dezen arbeid voorop stelt als
den steunpilaar van de volks-
gemeenschap, gaan wij van een
grondgedachte uit, die diametraal
staat tegenover de liberalistisch-
kapitalistische beschouwingswijze.
De werker, die zich inzet voor de
volksgemeenschap en door zijn
arbeid zijn plicht vervult Jegen-
over die volksgemeenschap, heeft
er recht op, dat deze volksgemeen-
schap zich in tijden van nood voor
hem inzet. Dat wil dus zeggen, dat
de werker zich door zijn arbeid
geborgen moet weten in het volk,
waarvan hij deel uitmaakt. Dat wil
niet zeggen, dat de Staat hier alles
moet doen. Integendeel! De Neder-
landsch-Germaansche^ werker, die
fier en zelfbewust door het leven
gaat, zal voor zichzelf willen zor-
gen. Het is deze zelfbewustheid,
deze zelfzorg, welke juist den
Nederlandschen •werker typeert.
Het komt er _dus op aan, dat deze
sociale zorg zooveel mogelijk tot
uitdrukking wordt gebracht door
'de werkers zelf. In dit; verband
neemt het bedrijfsleven — het
bedrijf, waarin de werker arbeidt
— een geheel andere plaats in dan
vroeger. Terwijl het bedrijf onder
het liberalistisch-kapitalistïsche
systeem een winstobject vormde
ten behoeve van een kleine groep,

ARBEID en arbeid alleen is de bron van alle
welwaart.
ARBEID schraagt de volksgemeenschap en
stuwt haar vooruit./ x

ARBEID is het meest waardevolle goed van de
volksgemeenschap en derhalve kan arbeid nim-
mer iets zijn, waarover men onderhandelt of
dat men verhandelt.

zien wij dit thans als een organi-
satorische en sociale eenheid. Het
is ook in dat bedrijf, waarin7 de
economische en sociale wensehen
en verlangens van de werkers tb.t
verwezenlijking moeten komen.
Dit geldt niet alleen voor de loo-
nen, die worden verdiend, maar
voor alle voorwaarden, waaronder
de arbeid wordt verricht. Het zal
van den gemeenschappelijken ar-
beid van alle werkers afhangen, in
welke mate aan genoemde ver-
langens tegemoet kan worden
gekomen.

De grondwet^ van den arbeid is
van dezen geest doortrokken en
stelt voor den socialen sector van
het bedrijfsleven richtlijnen vast,
die van revolutionnaire beteekenis
kunnen worden genoemd. .

In de Verordening, betreffende
de ordening van.den arbeid, wor-
den algemeene richtlijnen aan-
gegeven, met name ten aanzien
van de taak van het „Betrieb" —
ik houd mij nu aan dit Duitsche
begrip — en ten aanzien van de
„Betriebsführer" en de „Gefolg-
schaft". Ik sprak van algemeene
richtlijnen en dus niet van een tot
in alle details uitgewerkt schema.
Wij zien in de Verordening het
tegendeel van een sociale wetge-
ving, die tot in details gaat. De
nieuwe Verordening geeft het
algemeene raam aan en stelt alge-
meene voorwaarden aan het be-
drijfsleven.

Het is dus niet zoo, dat de wet
het economische leven en met
name de „Betriebsführer" in een
nauw keurslijf tracht te persen.
Integendeel, de wet gaat van de
gedachten uit, dat de „Betrtebs-
führer" voort blijft gaan met de
ontwikkelrhg van zijn eigen initia-
tief en al zijn energie inzet, ten
behoeve van het bedrijf, dat hrj
leidt en daarenboven ten behoeve
van de gemeenschap. De „Betriebs-
führer" is de drager van de, hoog-
ste verantwoordelijkheid naar bin-
nen en naar buiten; hij leidt de
„Gefolgschaft". Dit leiden moeten
wij zoo verstaan, dat hij verant-
woordelijk is voor het wel en wee?
van alle werkers.

De grondwet., van den arbeid
stelt dus de algemeene richtlijnen
vast volgens welke het socialisti-

' sche leven zich zal moeten ont-
wikkelen, waarbij het belang van
de gemeenschap voorop staat. Dit
gemeenschapsbelang is dus voor
het eerst in de geschiedenis der
Nederlandsche wetgeving wettelijk
vastgelegd en men kan dus zeg-
gen, dat het socialisme thans in
die Nederlandsche wetgeving een
grondslag heeft gekregen. Dit is
met name de revolutionnaire en
principeele beteekenis van de
grondwet van den arbeid. Bij elke
economische activiteit staat het
belang van de gemeenschap voor-
op; principieel is vastgelegd in de
Nederlandsche wetseving. dat dé
arbeid in het bedrijf gericht moet

zijn op het belang van de gemeen-
schap.

Wij kennen dus als het ware
geen pure onderscheiding meer
tusschen economische en sociale
behangen. Het zal u bekend zijn,
dat de organisatie-commissie Wol-
tersom reeds geruimen tijd bezig
is met een nieuwe economische
ordening in ons land. De commis-
sie-Woltersöm ordent den econo-
fhischen sector der volksgemeen-
schap, d.w.z. zij houdt zich bezig
met de economische belangen en
belangengroepeeringen. Ik spreek
hier van economische belangen,
hoewel het juist het kenmerk van
den nieuwen tijd is, dat wij geen-
pure economische verschijnselen
meer kennen, omdat immers elk
economisch bedrijf uitgaat van een
lid der volksgemeenschap en elk
verschijnsel en elke uiting hiervan
dus een economische en' sociale
zijde heeft, welke in tegenstelling
met vroeger in hun onderlingen
samenhang nadrukkelijk worden
erkend. Uit doelmatigheidsoverwe-
gingen is in de practijk toch een
scheiding gemaakt.. De organisa-
tie-commissie Woltersom organi-
seert dus den economischen sec-
tor, daarnaast onderscheid ik dan
evenzeer Uit doelmatigheidsover-
wegingen den socialen sector, van
welks organisatie Het Nederland-
sche Arbeidsfront een zoo gewich-
tige taa-k heeft te vervullen.
Krachtens de Verordening betref-
fende de ordening van den arbeid
is aan de gedachten voor den
arbeid juist ten aanzien van den
•socialen sector een belangrijke
plaats toegedacht. De Gemdchtig-
de voor den arbeid heeft te dien
aanzien van den Staat bepaalde
volmachten gekregen. Het is dan
ook logisch, dat die Gemachtigde
voor den arbeid alvorens ingrij-
pende, maatregelen te treffen, in
overleg treedt met den Leider vau
Het Nederlandsche Arbeidsfront.
Dit is nader in de Verordening
bepaald. Ik kan deze samenwer-
king tusschen Het-Nederlandsche
Arbeidsfront en den Gemachtigde
voor den arbeid als volgt toelich-
ten: Wij weten, dat Het Neder-
landsche Arbeidsfront uitdrukking
geeft aan de sociale verlangens en
wenschen, die bij de Nederland-
sche werkers leven. Het Neder-
landsche Arbeidsfront, dat leeft
door en krachtens zijn leden, dus
dat in' het arbeidsleven staat, en
uit de practijk van allen dag over-
al waarneemt, wat in' de harten
van den Nederlandschen werker
leeft, 'vangt diens verlangens op,
en geeft ze een bepaalden vorm.
Nadat dit laatste is- geschied, wor-
den die verlangens — natuurlijk
binnen het raam der economische
mogelijkheden — doorgegeven aan
den Gemachtigde voor den arbeid,
die den Staat vertegenwoordigt.
Wij kunnen dus met nadruk vast-
stellen, dat de sociale politiek als
het ware van onderop uit het leven
der werkers zelve wordt geboren.
Dit staat dus diametraal tegenover
het Staatssocialisme, waarbij de
Staat van bovenaf alles tot in de
kleinste details regelt.

Nu kan die Gemachtigde voor
den arbeid niet alles weten. Hij zal
bijstand behoeven van deskundi-
gen. De Gemachtigde voor den
arbeid zal een Raad van Bijstand



instellen, welke Raad uit 10 tot 20
leidende functionarissen uit het
sociale en economische leven van
ons land zal bestaan.

In de Verordening wordt uit-
drukkelijk bepaald, dat de helft
van dezen Raad zal bestaan uit
„Betriebsführer" en de andere
helft uit leden van de „Gefolg-
schaft". Ook hier is weer een indi-
recte band gelegd tusschen den
Gemachtigde voor den arbeid en
Het Nederlandsche Arbeidsfroiit,
dat de Raad van Bijstand slechts
zal kunnen worden benoemd in
overleg met den Leider van Het
Nederlandsche Arbeidsfront. Ik
merkte reeds op, dat de arbeid
thans ook wettelijk een nieuwen
inhoud heeft gekregen. Dit geldt
evenzeer voor de loonpolitiek. Ook
dié loonpolitiek krijgt een eigen en
nieuw karakter. Het behoort tot
het wezen van het liberalistisr.h-
kapitalistische stelsel, dat de ar-
beid een koopwaar vormde evenals
elk ander goed, waarvoor een prijs
werd betaald. Er werden onder-
handelingen over loonen gevoerd;
men sprak van een vraag naar
arbeid en een aanbod van arbeid,
van een teveel aan arbeid en een
tekort aan arbeid. Het resultaat
van dat vrije spel van - vraag en
aanbod was afhankelijk van
machtsgroepeeringen. Wie de
sterkste was, had bij -de loonpoli-
tiek en bij de loonvorming de be-
slissende stem. Uiteraard kan hier-
van thans geen sprake meer zijn.
De nieuwe gedachtengang van den
arbeid sluit dit spel van vraag en
aanbod principieel uit. Arbeid en
arbeid alleen is de bron van alle
welvaart. Arbeid schraagt de
volksgemeenschap en stuwt haar
vooruit. Arbeid is het meest waar-
devolle goed van de volksgemeen-
schap en derhalve kan arbeid
nimmer iets zijn, waarover men
onderhandelt of dat men verhan-
delt. Bij de loonpolitiek kan
slechts een richtsnoer bepalend
zijn en wel de sociale gerechtig-
heid, welke samenvalt met het be-
lang van de gemeenschap. Natuur-
lijk is men bij deze sociale gerech-
tigheid gebonden aan economische
grenzen, zooals deze in de econo-
mische practijk ook aanwezig zijn.
Op het oogenblik zijn de oorlogs-
omstandigheden uiteraard . mede
bepalend.

Bij .de loonvorming is de presta-
tie bepalend en in de tweede
plaats moet het betreffende be-
drijf in staat zijn om het loon voor
deze prestatie te kunnen opbrengen.

Bij de loonverordening en bij de
loonpolitiek zij elke doelmatige
uiting uitgesloten. De Gemachtig-
de voor den arbeid heeft bij deze
loonpolitiek een belangrijke taak.
Hij kan regelingen vaststellen voor
bepaalde categorieën arbeiders en
de betreffende loonregelingen zul-
len dan bindend zijn. Bindende
loonregelingen hebben wij in het
verleden evenzeer gekend. Deze
werden vastgelegd in de Collectieve
Arbeidsovereenkomsten, terwijl
h«t veelal voorkwam, dat het Col-

lege van Rrjksbemiddelaars be-
paalde loonregelingen aan het
bedrijf bindend oplegde, indien
door overleg met werkgevers en
werknemers geen resultaat kou
worden bereikt. Deze bindende
loonregelingen komen echter voort
uit een geheel anderen geest, dan
de loonregelingen, waarover de
nieuwe wet spreekt. Immers col-
lectieve arbeidsovereenkomsten
waren het product van onderhan-
delingen tusschen werkgevers en
werknemers, terwijl het College
van Rijksbemiddelaars — het ligt
reeds in het woord bemiddeling
opgesloten — tot taak had een
brug te slaan tusschen de eisenen

, of verlangens van de werkgevers-
groepen en werknemersgroepen.
De loonregelingen, die door den
Gemachtigde voor den arbeid zul-
len worden vastgesteld, zijn niet
het resultaat van onderhandelin-
gen. Zij geven uitdrukking aan
hetgeen binnen het raam der eco-
nomische mogelijkheden als sociale
gerechtigheid wordt gezien. De
Gemachtigde voor den arbeid
heeft dtis in dezen een geheel
andere taak dan het College van
Rijksbemiddelaars. Het College van
Rijksbemiddelaars werkt als het
ware achteraf. Het is een college,
dat als het ware is voortgekomen
uit den opbouw van de kapitalis-

(Foto: Godfried de Groot).

tische maatschappij, waarin zich
noodzakelijkerwijze botsingen tus-
schen werkgeversgroepeeringen en
werknemersgroepeeringen voor
•moesten doen. Het college had hier
een taak om te bemiddelen. In
den nieuwen gedachtengang van
den arbeid kan van dit bemidde-
len geen sprake zijn. De Gemach-
tigde voor den arbeid heeft ^juist
tot taak mede een sociale en eco-
•nomische structuur te doen op-
bouwen, waarin spanningen, zoo-
als wij die onder het liberalistisch-
kapitalistische stelsel kenden, niet

• voorkomen. Hij treedt dus niet op
wanweer'hij om het zoo te zeggen i.

• (Vervolg op pag. 5)

De eerste persstemmen
Deae verordening is met recht de

Grondwet van- den Arbeid te noemen,
want hiermede is thans wettelijk en de-
finitief de grondslag voor den nieuwen
socialistischen opbouw gegeven, zijn oude
tot nu toe geldende wetten en voorschrif-
ten buiten werking gesteld en kunnen
thans de oude vormen en. oude scheids-
muren definitief worden doorbroken en
opgeruimd. Daarin ligt de groote en prin-
cipieele beteekenis van deze Wet, die later
zal blijken een kostbaar bezit te zijn voor
de werkers in Nederland. Wij zullen nog
herhaaldelijk gelegenheid vinden op de

wet terug te komen, om uitvoerige voor-
lichting te geven — zooals tot nu toe —
inzake de bedoeling en den inhoud der
nieuwe begrippen en termen, die in de
wet zijn genoemd.

Vandaag willen wij slechts wijzen op
de prineipieele beteekenis, die de datum
van 16 October heeft voor den werk«r:
dat hiermede definitief het isolement van
den Nederlandschen socialist is opgehe-
ven, hi] niet meer een paria is, die zonder
uitzicht strijdt tegen machten, die hem
gevangen houden, maar dat hij geworden

is tot drager der Nederlandsche samen-
leving.

Hij had tot nu toe den wil, thans heeft
hij ook de mogelijkheid, zijn socialistische
overtuiging in de daad om te zetten. Dat
is de kans, die het nationaal-socialistische
bestel hem biedt.

Het gaat niet om het anders ordenen
of hergroepeeren van Nederlandsche wer-
kers, om de vorming van een nieuwen
mens.

Wij allen — en dit geldt zoowel voor
de vroegere „werknemers" als voor de
vroegere „werkgevers' — zijn voortgeko-
men uit een oude wereld met oude tegen-
stellingen. En hoe warm ons hart ook
klopte voor het socialistische ideaal, wij

zagen dit immer vastgekoppeld aan den
onverbiddelijken strijd tegen een econo-
misch machtiger groep. Wij waren dien-
tengevolge steeds gedwongen te denken
en te handelen in een sfeer van wantrou-
wen, van machtsstrijd, van huur en ver-
huur van arbeidskracht van contracten
met juridische" spitsvondigheden, van
loonvoordeelen en sociale verbeteringen.

Dat alles moet voorbij zijn. In plaats
daarvan moet komen het vertrouwen in
den goeden wil van allen ook al worden
er fouten gemaakt, moet treden de
trouw aan elkander, óók en vooral tus-
schen hen, die vroeger „werkgevers" en
„werknemers" waren, moet komen het

IVervolg op pag. 9).
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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, IQaas Bakker met z'n vol-
gepropten plumeaak langÈ iet mastbosch van stjhui-
ten die „Charon" opzoeken waarmee hij voor hei
eerst zal uitvaren.

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

Klaas Bakker durft het iif-.t aan om met zoo'n
mirakel den Rijn op te gaan Het is onverantwoor-
delijk. Het brengt hem in conflict met kapitein
Van 't Roer. die beweert, lat z'n vorige machinist,
— die wegens venvaarloozing van den boel van boord
is getrapt! — er wel mee KOU varen, en met reeder
Bart, die alleen maar aan ?'ii „kontrakkies" denkt
en geen bliksem geeft om de booten en hun be-
manningen. Varen en veraienen! Dus begint de*
„Charon" ook ditmaal z'n lange zeut naar Mann-
heim. ongeacht z'n zieke tic.haam en z'n zwakke
hart, dat steeds den laatsten slag kan slaan

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

(8)

Klaas slofte weer langs de stoepen en zerken der
oude patriciërshuizen, waw de deftigheid der mid-
deleeuwen verstard lag in grijnzende leeuwenkoppen
en granieten palen, kunstsmeedwerk en massieve
kerkerdeuren. Daar tusschen hingen de scheefge-
zakte pakhuizen naast muf ruikende kroegjes zonder
vertier, en zonder leven. In drukker tijden rumoerde
hier het ruige leven van de binnenvaart, schreeuw-
den Vlamen en Groningers hun sappig dialect tegen
en over elkaar; werden geheimen verteld en drie
hulzen verder verstaan en begrepen.

Toen waren deze kroegjes de gevoelige zenuw-
knoopen van het drukke schippersleven, dat als een
fijngeweven netwerk gespreid lag op kanalen, vaar-
ten en rivieren der lage landen aan de zee.

Doch thans lagen stroomen en waterwegen stil en
verlaten; de slagaderen van 't verkeer hadden op-
gehouden te kloppen, en dienden • nog slechts als
bergplaats voor datgene wat niet gevraagd en over-
bodig was.

De machtige sleèpbooten, de geweldige rijnaken,
de klippers en tjalken, gebouwd van moeizaam ge-
dolven grondstoffen, saamgevoegd in volhardend
gebeul en taaien strijd tegen weerbarstige, moeilijk
te verwerken materialen, gekocht en betaald met
bloed en zweet van den arbeid... ze lagen waarde-
loos, ongevraagd en overbodig En de nijvere wer-
kers, die gewend waren hun ankerlier; hun stuur-
rad, boenkwast of stokdweil te hantèeren, lang voor
het eerste zonlicht langs den hemel veegde, dromden
samen voor de haastig ingerichte stempellokalen, of
schuifelden in zure lusteloosheid langs de uitge-
storven kaden. Nog weken en maanden hadden ze
dezen rondgang gemaakt in zorgvolle verwachting,
dat hier of daar iemand zijn plunjezak aan den wal
zou slingeren om plaats te maken voor hem, die hun-
kerde om op te stappen voor de volgende reis. Maar
langzamerhand bleven ook deze vruchtelooze zwerf-
tochten achterwege, en trokken de overbodigen zich

. terug in onbewoonbare krotten of goor-vervuilde
volkslogementen.

Bakker was een der weinigen die volhielden om
dag voor dag over lage gordijntjes of grauwe horren
naar binnen te gluren, waar allicht iemand achter
'n triestig leege tapkast, óf weggedoken achter een
•wrak schrijf bureau, wrevelig het hoofd schudde ten
teeken, dat ook Klaas op alle manieren gemist kon
•worden.

Voor hem was de toestand nog niet zóó nijpend.
In zwaar doorploeterde jaren, doorgebracht onder
brandende tropenzon, had hij kans" gezien wat weg

te leggen, en deze stille reserve had hem zelfver-
trouwen en vrijheid van bewegen geschonken, welke
het voorrecht zijn van hem die nog niet zijn laatsten
gulden wisselde.

Soms had hij aandrang gevoeld, nu de prijzen der
schepen tot het belachelijke waren gedaald, om ook
een krijthakkertje aan te schaffen en met scheep-
jes onder bruggen door te trekken, een zelfstandig
bestaan als reedertje te veroveren, doch de' tragiek
der Barten en Bartjes had hem haastig van dit
waanzinnige voornemen doen afzien. Nu peinsde hij
over een ander plan; een, dat weinig risico en goede
beloften voor de toekomst inhield. Ergens stroom-
op, waar,een drukbevaren kanaal in de groote rivie-
ren uitmondde, had de eigenaar van een drukbe-
klant schipperscafé hem de zaak ter overname aan-
geboden, doch de overweging, cjat zijn vrouw niet
geschikt was, en weinig voelde voor het ruwe kroeg-
leven, had hem doen besluiten^ voorloopdg het aan-
bod in beraad te houden. Nog was de hoop op spoe-
dig herleven van de Rijnvaart niet verdoofd; nog
was de kans om spoedig weer als machinist den Rijn
te bevaren, niet geheel verkeken. Althans, zoo meen-
de Klaas. En dus weifelde hij in afmattend gepieker
tusschen het eene plan en het andere.

Net als Henkie, die niet besluiten kon of hij een
kippenfarm dan wel 'n complete boerderij cp touw
zou zetten. Beide plannen waren goed, doch door
gebrek aan bedrijfskapitaal Weven beide onuitge-
voerd, en besteedde Henk vrijen tijd en schaarschte
zakcenten aan het moeizaam knutselen van 'n
konijnenhok, dat bedoeld was om alle onuitvoerbare
plannen voorloopig te remplaceeren.

Hij had zich juist bij den bouw van het konijnen-
kot een vingernagel blauw geslagen, toen Klaas voor
het tuinhekje verscheen.

„Hoe gaat et Henk? Zuige de kuikes nog?"
„Tt Schrik me de zenewe!" zei Henk. „Nee, zuige

doe'k voorloopig zelf! Kijk es effe, al de kleure van
de regenboog! 'k Denk dat 'k met die knijne ook
maar weer afnok! Niks as blauwe nagels, en eiere
legge doen ze toch niet! Zalle we maar weer gaan
vare, Klaas?"

„Welja, late we weer- gaan vare! Same op; de
Charon! Henkie kapitein en Klaasie aan de kruk
draaie, onderin! Doene me dat?"

„Verrek maar met je Charon!" meende Henk.
„Dan liever eiken dag 'n blauwe nagel! Maar wat ik
zegge wou; heb-ie gehoord, dat-ie voor de schuld
verkocht wordt?

Toch zielig voor den Bart om zoo op de keie te
rake! En ik vind et 'n rotstreek om z'n laatste
bootje af te pakke! Asset aan mijn lag wam-
mes!" Hij mepte met den hamer een duizend-
poot plat die tastend over het konijnenhok schut-
terde. „Kijk, da's nou t recht van den sterke
Zoo wou Bart jou ook naar de andere wereld slaan,
en toen dat niet lukte wier die zelf uitgeteld! Zoo
helpt de een d'n andere naar de gossiemijne, en
zóó mot et d'r langs, anders krijg je nooit een
gladde boel! Alle kappètaliste 't ziekehuis in, en
al d'r ouwe rotboote naar de vendu! Opgeruimd is
netjes!"

Henk raakte in geestdrift voor z'n verwarde
wereldbeschouwing, waaraan hij zelf kop noch
staart wist. Hij schimpte op de groote kappetalis-
ten die maar steeds grootere booten lieten bouwen,
waardoor de kleintjes geen droog brood meer kon-
den verdienen; en op de kleintjes omdat ze
draaiende wilden blijven ten koste van den varens-
gezel die ook weer te stom was om los te loopen.
Ze mosten het groot-kappetalisme afschaffen, en
iedere varensman 'n bootje van 5 P.K. geven. Alle
groote schepen naar de slooperij, en nieuwe bou-
wen van twintig ton, half woonschip half vracht-
vaarder. Zou je es zien hoe gauw alle menschen
hardstikke rijk waren

Hij leuterde door in onzinnig gezwets; noemde
honderd oorzaken van de crisis, en duizend ge-
neesmiddelen tegen de kwaal, doch .vermocht niet
zelfs eenig inzicht te verkrijgen in den samenhang
der dingen of zelfs maar te bevroeden de krach-

ten welke de geheele samenleving naar den af-
grond dreven.

Aanvankelijk lachte Klaas om het kinderlijke
gedoe van den jongen stuurman, doch dan ver-
somberde luj bij de gedachte dat Henkie niet al-
leen stond in deze geestelijke bevangenheid. Zoo-
lang- de jongen zijn levensbeschouwing toelichtte
ten overstaan van z'n kippen- en konijnenhcJsken.
was er geen kwaad bij. Maar hoevelen waren er
niet van Henicies geestelijk formaat, die zich ge-
roepen voelden, in ruil voor klinkende munt, hun
waanideeën op te dringen aan hen in wier han-
den het domme wanbegrip een tweesnijdend
zwaard zou blijken te zijnr nu en later.

Diep in geslachten verzonken ging Klaas terug
langs de kaden. Hij zou nog even langs de Charon
gaan om een vuil ketelpak op te halen dat hij bij
z'n overhaast vertrek van boord vergeten was.

Aan boord was alles kil en donker. Waar anders
de laaiende gloed der hel-gestookte vuren de sid-
derende krachten wekten die de machtige schroef .
met felle slagen door het schuimende kielwater
zwiepten, Iqerde nu de duisternis ***it hoeken en
gaten; walmde de zure lucht van klef-doorweekte
aschhoopen; luisterde de stilte als in 'n vreesaan-
jagende graftombe.

Klaas voelde een vreemden angst in de zoo ver-
trouwde ruimte; iets beklemmends alsof achter deze
natbezweete wanden een monsterachtig gevaar
dreigde, alsof van uit de donkere, halfgeopende
bunkerschuiven, de dood met fonkelende oogen
naar hem loerde, gereed om toe te grijpen.

Bakker propte het ketelpak tot een vettigen dot
tesamen en haastte zich weg uit deze benauwende
omgeving.

Op de kade lag de stilte van den vredigen avond.
Flardige nevelplukjes waasden over de geluidloos
stroomende rivier. De schaduwen van boomen en
huizen vloeiden ineen tot vormlooze duisternis
waaruit het zwart van den nacht verkroop over
.steigers en meerpalen. Hier en daar ratelde ge-
rucht van schuivende luiken of uitloopende anker-
kettingen/ door den verstilden avond. Een enkele
visschersboot schoof als een sluipende schaduw
naar het donker van den wallekant; roeiriemen
plasten in trage regelmaat; dan was er weer de
stilte van den luisterenden nacht.

Bartjes kantoorraam lichtte als een gele vlek
tegen het grauw der verduisterde gevels; een scha-
duw veegde langs het neergelaten . gordijn. Daar
binnen ging iemand heen en weer. heen en weer,
als in gedachtenvollen martelgang. Hoe lang? Klaas
wist het niet. Want ook zijn gedachten maalden in
de draaikolk der herinneringen. Hij wist: daar bin-
nen liep Bart, en worstelde met wanhoop^ en ver-
bijstering en angst voor het heden en *de toe-
komst. Door de schuld van hem, Klaas Bakker.
Neen, dat was een leugen! En toch Als hij
niet z'n zin had doorgedreven om af te varen, of
hij had meegewerkt om de sleep van de Minerva
weg te brengen naar de Ruhr, dan was er niets
gebeurd. Dan was niet de Minerva in den grond
gevaren, en niet het contract met de Hamco ge-
anulleerd. Da was Neen, neen zoo was het
niet

't Was Bartjes eigen schuld, en van niemand
anders, dat de reederrj naar den bliksem was. Va-
ren is vooruitzien, en niet door blijven stompen
tot de zaak in de soep ligt. Andere reeders haal-
den hun schepen op gezejtte tijden uit de vaart en
wachtten niet met ketëlreparaties tot de stoom-
ketels bezweken of door de inspectie onherroepe-
lijk waren afgekeurd.

„De cost gaet voor de baet", had Bartje nooit
begrepen, en daardoor had hij zich opgevaren tot
den laatsten cent; waren zijn reserves verknoeid
aan smeerolie, kolen en eeuwige, nooit afdoende,
noodreparaties.

Lieve god, het was hard, maar hij had alles aan
zichzelf te wijten, en het had nog erger kunnen
zijn. Niet voor Bart, maar voor het personeel.

Als de Charon gevaren had met een -machinist
die niet het minste begrip van werktuigkunde had,
dan waren ze door blijven modderen "en was de
schuit, evenals de Walsum 2, de Jantje, de
Güthemberg, de Knipscheer noem maar op...
met donderend geweld de lucht in gegaan, en had
niemand van de bemanning er ooit iets over na-
verteld. Dan was de verzekeringsmaatschappij het
kind van de rekening geworden, en had Bart in
koelen bloede de Judaspenningen neergeteld voor
een andere Charon; een nieuwe schoef vóór de
Minerva, en 'n goeien borrel voor den schrik

Neen, Klaas had zich niets te verwijten. Hij had
zijn' plicht gedaan, en dus moest Bart het maar
uitzoeken

Klaas schok op door het gerucht van sluipende
voetstappen. Het licht was uit, en langs de huizen
ging zacht en behoedzaam, een schaduw in de
richting van de Charon. Zeker Bart die voor het
laatst afscheid ging nemen van z'n dierbaren Rijn-
sleper. „Ieder diertje z'n pleziertje", overlegde
Klaas, „maar ik ga naar bed!"

In de politiepost bij de Waterpoort brandde licht.
Klaas gluurde even door het raam om te zien hoe
laat\het was. „Gossemejantje! Kwart voor elve...!"

Zwaar bonkten z'n voetstappen onder het hooge
gewelf. Dan stierven ze weg in de stilte van de
tavenbuurt , (Wordt vervolgd)
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geroepen wordt, doch zijn activi-
teit moet er op gericht zijn, de
oorzaken, van mogelijke spannin-
gen weg te nemen, korter gezegd,
het College van Rijksbemiddelaars
neemt de gevolgen van de span-
ningen weg, de Gemachtigde voor
den arbeid heeft tot taak de span-
ningen hun economische en
sociale oorzaken te ontnemen.

Ik moge thans uw aandacht
vragen voor de „Betriebsordnung",
het bedrijfsleven, resp. onderne-
mingsreglement, dat elke onder-
neming .met meer dan 10 mede-
werkers verplicht is op te stellen.
Over den vorm van deze ,'Betriebs-
ordnung" zal de Secretaris-Gene-
raal van het Departement van
Sociale Zaken nadere richtlijnen
aangeven. Dat wil niet zeggen, dat
dit bedrijfsreglement overal gelijk
zal zijn. Integendeel, elk bedrijf
heeft zijn eigen karakter en in alle
bedrijven zijn de omstandigheden
verschillend. En • nu komt het er
juist op aan, om de bijzondere ver-
houdingen, dié elk bedrijf eigen
zijn, in dat bedrijfsreglement tot
uitdrukking te doen komen.

Hierin komt dus wederom de
zelfwerkzaamheid van de werkers
in het bedrijf tot uitdrukking. Ik
heb reeds meerdere malen mogen
spreken over de „Bedrijfsgemeen-
schap". Deze bedrij f sgemeenschap
is een ideëel begrip, een samen-
werking van alle werkers in een
bedrijf tot bereiking van' een
gemeenschappelijk doel. Deze
bedrijfsgemeenschap moet uit den
wil der werkers worden geboren
en kan slechts leven door de wer-
kers zelve. Die bedrijfsgemeen-
schap kan ook niet van bovenaf
worden opgelegd. Dit sluit echter
niet uit, dat wij aan het min of
meer zwevende deel van deze
bedrijfsgemeenschap een grond-

"slag geven en dezen inpassen in een
algemeen raam. Het bedrijfsregle-
ment wil nu dat algemeene raam
zijn. Bij de opstelling van dat
bedrijfsreglement is overleg met
den Socialen Voorman van Het
Nederlandsche Arbeidsfront een
eisch, welke in de Verordening is
omschreven. Dit is van groote
beteekenis, daar aldus een Sociale
Voorman van Het Nederlandsche
Arbeidsfront in de Nederlartdsche
wetgeving is ingeschakeld en de
Sociale Voorman . de wettelijke
plaats heeft gekregen in het Ne-
derlandsche bedrijfsleven. In het
decreet van den Rijkscommissaris,
waarbij Het Nederlandsche Ar-
beidsfront werd gesticht, wordt
over den Socialen Voorman van •
Het Nederlandsche Arfteidsfront
gesproken. In het» huishoudelijk
reglement van Het Nederlandsche
Arbeidsfront is bepaald, dat de
Sociale Voorman in de Nederland-
sche bedrijven wordt aangesteld.
Thans is door de Verordening be-
treffende de ordening -van den
arbeid de plaats van den Socialen
Voorman in het Nederlandsche
bedrijfsleven wettelijk vastgelegd.

Ik zeide in den aanvang, dat de
grondwet van den arbeid voor
Nederland van revolutionnaire
beteekenis kan worden genoemd.
Die omwenteling der sociale ver-
houdingen van ons land staat niet
op zichzelf, doch sluit aan bij de
revolutie, welke zich in gansch
Europa voltrekt. In Europa is er
een. nieuwe volksgemeenschap ge-
boren, waarvan ook Nederland
deel uitmaakt. Door de Verorde-
ning van den Rijkscommissaris is
op dezen weg een nieuwe stap ge-
zet. Dat zij tot heil moge strekken
van de Nederlandsche werkers, is
mijn wensen.
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Er ging door het gehucht , een wonder gerucht...
Van een wet op den arbeid
Wat dat te beduiden had? Vast niets goeds!
Wet? Op den; arbeid?

, Wanneer? Waar? Wie?
Er komt een nieuwe wet!
Wet op den arbeid!
Een wet die bepaalt, dat er langer aew.rkt moet wor-

den!'
Een wet die zegt dat er nog meer menschen naar

Duitschland moeten!!!
Ken wet die de arbeiders knot!!!
Een wét die den werkgever &ijn bevoegdheden ont-

neemt! _
Een wet die den arbeider boven zijn bazen stelt! 11

- Er komt een nieuwe wet.
Op den arbeid!!
Wat zal gns nu weer boven ons hoofd hangen!

•
Een Vrijdag, een doodgewone Vrijdag, vol geruchten.
Er broeit wat. Heb je 't gehoord? Er komt een nieuwe

wet! Wanneer? Vanavond moet ie afgekondigd worden.
Wet? Dit is een streng, onverbiddelijk woord.
Wat wordt wettig?
Je hoort zoo veel! '
't Zal wel niet veel goeds zijn.
We sullen wel allemaal naar Duitschland moeten!!!
Wet'...
Dat is iets dors.' Dat heeft wat met paragrafen te

maken. Paragrafen daar hebben ambtenaren mee te
maken.

Een wet op den nationalen arbeid door ambtenaren?
Wet is een onpleizierig woord voor velen.
Wet, dat beteekent dat dit en dat verboden is.
Wet is macht. In naam der Wet!
Wet is een dam tegen de vrijheid, wet zet prik-

keldraad op gebied waar je eerst vrij kon gaan.
Wet op den arbeid?
Was dat noodig, wat heeft dat te beduiden? Dat kan

doch niet goed zijn, dat verandert toch iets en het was
toch goed zoo!

Sociale verbetering?
Wat hebben wij met die nieuwe wetten te maken?
We hadden het toch goed!
Zoo spookt op dezen derden Vrijdag in October de nog

niet afgekondigde wet op den nationalen arbeid door
alle hoofden.

Dan, in den namiddag spreekt de Arbeidsfrontleiier.^
Helaas reiet voor al diegenen die dezen dag mei angst

in hun harten hebben rondgeloopen, maar voor de. jour ,
nalisten die de paragrafen voor hun lezersj,evend rnoe-

•ten gaan maken, zooals Woudenberg ons in vuur zette.
Een wet, dat is een aaneenschakeling van meestal

voor de meesten van ons weinig zeggende paragrafen.
Maar in een wet kan ook het hooglied van den Arbeid

jubelen, kan ieder woord een nieuwe jubel zijn.
Omdat men achter die vormelijke, stijve woorden i-'.oet

weten te zien.
Zoo moet de wet op den arbeid U zeggen, dat voor

de eerste maal in een Nederlandsche wetgeving de
grond is gelegd voor het socialisme.

Dat beteekent niet dat we nu socialisten zullen zijn.
Dat kan de staat niet doen. Zoo kan de staat — en

dat is een van die prachtige, duidelijke beelden van den
'Arbeidsfrontleider zelf — de rechten yan man en vrouw
bepalen bij het huwelijk. Maar wat de staat niet kan
doen is het sluiten van een gelukkig huwelijk. Van
boven af kan de warme begeestering, dié noodig is om
die paragrafen te doen tintelen van leven niet gedecre-
teerd worden.

Dat moet uit onszelf^naar boven komen.
En dat moet ons zoo begeesteren, dat wij onze gevoe-

lens niet anders kunnen uiten, dan door onze vuisten te
ballen, onze spieren strak te zetten, klaar om aan te
pakken. Gereed om datgene te verwezenlijken waarvan
deze wet nog slechts den grondslag vormt: het socia-
lisme.

Socialisme, niet een minderwaardig begrip, niet voor
de proletariërs, maar socialisrrte voor iederen volksge-
root.

Geen superieure menschen, die den arbeid schen-
ken, als was het een fooi, aan hunkerende infeneureni

Geen verschillende soorten meer! Maar de
meenschap als werkgever en iedere cel daarvan ais
werknemer.

Hier is het Nederlandsche volk. een volk dal in ge-
meenschap kan leven. Hier is een wet die betere sociale
toestanden voor die gemeenschap beoogt.

Dat is weer een stap vooruit.
Op dezen gedenkioaardigen dag is het Nederlandsche

volk een vlag in de handen gedrukt, de stormvlati van
het socialisme — nochtans zal het niet marcheeren.

Nochtans zal het dralen om in het gelid te gaan staan,
opdat de opmarsch ordelijk zal zijn.
- Het twijfelt aan de juisthe-id der marschroute, het
aarzelt, het ziet elkander aan.

Maar dit is de marschroute: de welvaart van het
Nederlandsche volk!

En dat kan op d^en duur niet misperstaan worden.
Vandaag is de grondslag daarvoor gelegd.

Vandaag werd de grondwet van den arbeid afge-
kondigd.

Socialisme.
Vanavond hoorden wij een arbeider zeggen — een

flard van dat .gesprek vernamen wij slechts, maar hoe
belangrijk was dat niet — dat het socialisme toch wel
iets geweldigs moest zijn dat het nu weer opstond.

Socialisme.
Voor velen is dat woord alleen al verdacht, velen

schrikt het woord alleen al af.
Vooral de bezitters hebben niet met dat socialisme op.
En dat behoeft geen verwondering als men .de ont- -

wikkeling van dat „socialisme" in Rusland ziet.
Men kan er niet dikwijls genoeg op wijzen dat dit

ontaarde ,',socialisme" niets uitstaande heeft met het
nieuwe — voor zoover men bij het zoo oud als hei Chris-
tendom en de mensch zijnde socialisme nog van nieuw
kan spreken — dat den menschelijken toestand in eere
wil houden.

Socialisme is het verlangen om zooveel mogelijk
menschen deel te laten hebben aan de sociale welvaart.

Dat is geen kwestie van vele dorre'zinnen en paragra-
fen, maar e°n houding van het hart. En men moet den
Arbeidsfrontleider gehoord hebben om te weten wat dat
zeggen wil, spreken met het hart.

Wij gaan vereenigen wat men willens en wetens
gescheiden -heeft. *

Geen onderverdeeling van het volk in klassen, maar
rangschikking van den gezamenlijken arbeid in het
algemeen welzijn.

Ons blijft over om te probeeren eensgezind tot dat
nieuwe socialisme te komen, dat zich bij de menschen,
bij de volken zal aanpassen.

Socialisme is niet de wil tot staken en opstand, het
zal zijn een poging tot toegepast Christendom.

Dat socialisme zal ons allen onbegrensde mogelijk-
heden bieden, mits we weten aan te pakken, mits we
onzen plicht weten te doen!

Vrijdag, 1B October 1942.
Meer dan ooit ]vangt heden de wedergeboorte van het

socialisme aan.
Een nieuw fundament is gelegd, een werk aangepakt,

waaraan wij allen kunnen deelnemen.
Wij staan onmiddellijk voor den bouw.

•Het nieuwe socialisme verlangt, beveelt. Het schrijft
wetten voor, wetten, die wat hun uitlegging betreft niet
langer aan de willekeur van inteljiectueele beoordeeling
overgelaten zijn. De socialistische staat heeft het recht
te verlangen dat ieder zijn plicht doet.

Wet op, den arbeid? Zeker, ivant al mag de volksge-
noot dan nog zoo vol,goeden wil zijn, hij zal toch niet
spoedig geheel uit vrijen wil een socialen plicht vervullen.

Zoo zij deze wet een stormvlag in onze handen. Be-
leven wij het nieuwe socialisme als een houding van het
hart en sluiten wij ons aaneen, opdat er welvaart kome
en 'een ieder zijn deel daarvan krijge.

Dan zal het socialisme niet langer schrikbeeld zijn
van de bezitters, niet langer het strijdmiddel van „ver-
nederden".

Maar de lichtende horizon waar wij, al kampend, op
aanrukken!

Op dezen Vrijdag zijn wij belangrijk gevorderd!
PETER VAN SANDEVOERDE
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KEERENE) GETIJ

Jagend schiet de wind door de
straten. Achter de gebouwen van
het Nederlandsche Arbeidsfront
ligt het Vondelpark. Daar raast
het door het hout. Gele bladen en
doode takken liggen er op den
grond, onbarmhartig afgerukt. Het
is herfst — de natuur houdt oprui-
ming. Al wat niet meer bruikbaar
is wordt opgeruimd, opdat, thans
reeds, terwijl ons , nog een barre
wintertijd te wachten staat, bet
nieuwe, dat — wij allen weten het
— komen gaat, zich op zijn taak
kan voorbereiden.

Op dien herfstdag spreekt, in
een der zalen van „Kras", de leider
van Het Nederlandsche Arbeids-
front den journalisten toe. Deze, in
grooten getale gehoor gevend aan
de uitnoodiging, zijn gekomen om
te luisteren naar een toelichting
op de „Verordening betreffende de
ordening van den arbeid", welke,
nadat vele instanties, niet in de
laatste plaats het Nederlandsche
Arbeidsfront zelf, aan haar inhoud
b ebben geschuurd en geschaafd,
thans wordt gepubliceerd en per
l November a.s. in werking zal
treden.

Met klare, heldere woorden
geeft de frontleider zijn uiteenzet-
tingen. Met ronde woorden, zoo
eenvoudig, dat iedere Nederland-
sche werker hem zou kunnen vol-
gen, omdat iedere Nederlandsche.
werker het zelf net zoo zou hebben
kunnen zeggen, trekt zijn stem de
opmerkzame aandacht der aan-
wezigen. En komen de journalis-
ten, die toch uit hoofde van hun
beroep niet gauw onder den indruk
komen, steeds meer tot het in-
zicht, een inderdaad historisch
oogenblik, dat een mijlpaal is in de
geschiedenis van den arbeid in
ons land, mede te maken. Sneller
glijden de potlooden waarmede zij
bun aanteekeningen maken over
het papier...

En dan dringt zich in deze zaal,
gevuld door de sobere woorden van
Woudenberg, zooals wij werkers
van het Nederlandsche Arbeids-
front dit nu duidelijker dan ooit
voelen, onzen Woudenberg, een
vergelijking met den herfst, zooals
deze thans buiten het beeld der
geheele natuur beheerscht, aan
ons op. Want duidelijker 'dan het
in de bepalingen te lezen valt,
scherper- dan de gesproken toelich-
ting dit hooren laat, gevoelen wij
hoe hier de gele bladeren, de doode
takken van het kapitalistische
stelsel, dat ons zoolang in zijn ban
gevangen hield, worden afgerukt
— tot vergaan en tot vergetelheid
gedoemd. Hoe reeds thans, de tij-
den mogen zwaar, de omstandig-
heden mogen moeilijk zijn, de
grondslag wordt gelegd van een
gelukkiger samenleving, waarin
ook de arbeid de plaats, hem waar-
dig, zal innemen.

Het nieuwe komt! Omdat het
komen moet...! S. S.

(Foto's A. P. — Breyer)



VERORDENING
van den Rijkseommissaris voor het bezette Nederlandscke
gebied betreffende de ordening van den arbeid

Op grond van 5 5 van het De-
creet van den Führer over de uit-
oefening van de regeringsbevoegd-
heden in Nederland van 18 Mei
1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik:

APDEELING I.

Betrieb, Betriebsführer en Gefolg-
schaft.

Artikel 1.
(1) Deze verordening verstaat

• onder Betrieb de organisatorische
eenheid, binnen het bader van de-
welke een ondernemer en ten min-
ste één werknemer samenwerken.

• 2) Onderdelen van Betrieben,
welke organisatorisch of territoriaal
van het Hauptbetrieb zijn geschei-
den, doch daarmede door een ge-
meenschappelijke leiding zijn ver-
bonden, worden slechts dan als zelf-
standige Betrieben beschouwd, indien
de Gemachtigde voor de Arbeid
zulks bepaalt.

Artikel 2.
(1) In het -Betrieb werken de

ondernemer als Betriebsführer en de
werknemers als Gefolgsehaft samen
ter bereiking van de doeleinden van
het Betrieb en in het belang van de
gemeenschap.

(2) Dé Betriebsführer heeft tot
plicht het welzijn van de Gefolg-
schaft te behartigen. Deze is hem
de in de Betriebsgemeinschaft ver-
vatte trouw verschuldigd.

(3) In alle aangelegenheden, het
Betrieb betreffende, welke door deze
verordening worden geregeld, beslist
de Betriebsführer tegenover de Ge-
folgsehaft.

Artikel 3. •
(1) Bij rechtspersonen is de wette-

lijke vertegenwoordiger en bij ven-
nootschappen en vereenigingen van
personen, welke geen rechtspersoon-
lijkheid' bezitten, is de persoon, die
bevoegd is het beheer te voeren, Be-
triebsführer. Indien er meerdere
wettelijke vertegenwoordigers of
met het beheer belaste personen zijn,
dienen zij één van hen met de uit-
sluitende waarneming der werk-
zaamheden van den Betriebsführer
te belasten. Indien zulks niet ge-
schiedt of indien geen overeenstem-
ming betreffende de opdracht wordt
bereikt, wijst de Gemachtigde' voor
de Arbeid den Betriebsführer aan.

'2i Indien de ondernemer of bij
rechtspersonen dé wettelijke ver-
tegenwoordiger of bij vennootschap-
pen en verenigingen van personen,
welke geen rechtspersoonlijkheid be-
zitten, de persoon, die bevoegd is
het beheer te voeren, het Betrieb
niet zelf leidt, dient deze een #per-
soon, die op verantwoordelijke wijze
aan het beheer van het Betrieb
deelneemt, met de Betriebsführung te
belasten.

<3> Indien de Betriebsführer we-
gens afwezigheid gedurende langere
tij d of om andere redenen verhin-
derd is persoonlijk zijn werkzaam-
heden waar te nemen, moet hij een
plaatsvervanger benoemen.

(4) De benoeming van een Be-
triebsführer, als bedoeld in de leden
l en 2. of van een plaatsvervanger,
als bedoeld in lid 3. dient aan de Ge-
fniBschaft op passende wijze te
worden bekendgemaakt.

AFDELING II.

Gemachtigde voor de Arbeid.

Artikel 4.
W De ordening van de arbeid

Is opgedragen aan een Gemachtig-
de„ die ondergeschikt- is aan den
Beetetaris-Generaal van het Depar-
tement van Sociale Zaken. Hij wordt
door dezen Secretaris-Generaal be-
noemd en ontslagen.

'2) De Gemachtigde en de ove-
rige instanties van Staat, provin-

cies, gemeenten en andere publiek-
rechtelijke lichamen (instellingen)
zijn binnen de grenzen hunner' be-
voegdheid verplicht elkander ambts-
halve bij He staan.

Artikel 5. ' .
(1) De gemachtigde voor de

Arbeid heeft zorg te dragen voor het
'handhaven . van de arbeidsvrede
en de daartoe benodigde maatrege-
len te treffen. Hij kan binnen het
kader van zijn bevoegdheid beschik-
kingen uitvaardigen.

(2) De Gemachtigde is verplicht
bij maatregelen van principiële be-
tekenis overleg te plegen met den
leider van het Nederlandse Ar-
beidsfront.

Artikel 6.
De Secretaris-Generaal van het

Departement van Sociale Zaken kan
lasthebbers aanstellen, die' aan den
Gemachtigde ondergeschikt zijn. De
werkzaamheden, welke de lastheb-
bers zijn opgedragen, worden door'
den Secretaris-Generaal van het De-
partement van Sociale Zaken vast-
gesteld. De lasthebbers zijn gebonden
aan de aanwijzingen van den Ge-
machtigde voor de Arbeid.

Artikel 7.
(1) De Gemachtigde voor de Ar-

beid benoemt ter advisering in prin-
cipiële vragen betreffende zijn be-
voegdheid een Raad van Bijstand.
Van deze raad maken tien tot twin-
tig vooraanstaande persoonlijkheden
uit het sociale en economische leven
in Nederland deel uit. Betriebsführer
en leden van de Gefolgsehaft moe-
ten in gelijken getale worden be-
noemd.

(2) Voor de benoeming der leden
van de Raad van Bijstand moet de ,
Gemachtigde voor den Arbeid overleg
plegen met den leider van het
Nederlandse Arbeidsfront, voor zo-
ver deskundigen uit de landstand in
aanmerking komen, met den Boeren-
leidër.

(3) De deskundigen moeten de in
lid l bedoelde benoeming aannemen.
Zij dienen de hun opgedragen werk-
zaamheden op behoorlijke wijze te
vervullen en in de hun door den»
Gemachtigde aangeduide aangele-
genheden -geheimhouding te bewa-
ren. Uitdrukkelijk wordt hun, alvo-
rens zij hun werkzaamheden aan-
vangen, de verplichting hiertoe op-
gelegd. Zij ontvangen een passende
vergoeding, alsmede, op hun verzoek,
een schadeloosstelling wegens der-
ving van inkomsten. ^

(4) De Gemachtigde voor de Ar-
beid benoemt ter advisering in de
gevallen, als bedoeld in de artikelen
9 en 10; alsmede in andere gevallen,
•waarin hij zulks nodig oordeelt,
één of meerdere commissies van des-
kundigen. Het bepaalde in lid l, laat-
ste volzin, en in de Jeden 2 en 3
is van toepassing.

AFDELING III. •
Reglement van het Betrieb, regeling

van arbeidsvoorwaarden.
(Tarifordnung.)

Artikel 8.
In ieder Betrieb met in den regel

ten minste tien leden van de Gefolg-
schaft moet de Betriebsführer. na
overleg met den socialen voorman
van het Nederlandse Arbeidsfront,
een reglement van het Betrieb uit-
vaardigen. Nadere1 bepalingen betref-
fende vorm en inhoud van het regle-
ment van het Betrieb, alsmede be-
treffende de wijze, waarop hetzelve
wordt uitgevaardigd, worden getrof-
fen door den Secretaris-Generaal van
het Departement van Sociale Zaken.

Artikel 9.
De Gemachtigde voor de Arbeid

kan, na beraadslaging in een com-

missie van deskundigen, richtlijnen
vaststellen voor de inhoud van de
reglementen van de Bejtrieben en van
afzonderlijk* arbeidsovereenkomsten.

Artikel 10, „
Om een behoorlijke loonvorming

te bereiken kan de- Gemachtigde
voor de Arbeid, na beraadslaging in
een commissie van deskundigen,
schriftelijk een regeling van arbeids-
voorwaarden ' voor een Betrie.b of
voor een groep van Betrieben uit-
vaardigen. De bepalingen van de
regeling van arbeidsvoorwaarden
zijn als minimum-voorwaarden bin-
dend voor de arbeidsverhoudingen,
waarop deze betrekking heeft. Hier-
mede strijdige bepalingen in regle-
menten van de Betrieben en afzon-
derlijke arbeidsovereenkomsten zijn

.nietig.

' Artikel 11.
De Gemachtigde voor de Arbeid

is bevoegd bij regeling van arbeids-
voorwaarden of voor afzonderlijke
arbeidsverhoudingen ten opzichte van

.lonen en salarissen een grens naar
boven, bindend vast te stellen.

Artikel 12.
Richtlijnen, als bedoeld in artikel

8, en regelingen van arbeidsvoor-
, waarden, als bedoeld in de artikelen

10 en 11, worden In de Nederlandse
Staatscourant bekendgemaakt.

Artikel 13.
Ten aanzien van hen, die In de

huisindustrie werkzaam zijn en In
den regel alleen of met hun gezins-
leden en met niet meer dan twee
vreemde hulpkrachten werken, is ten

, aanzien van de verhouding tot hun
opdrachtgevers het bepaalde bij de
artikelen 9 tot en met 12 van over-
eenkomstige toepassing. Met deze
personen, die in de huisindustrie
werkzaam zijn, kan de Secretaris-
Generaal van het Departement van
Sociale^ Zaken of de Gemachtigde
voor dé Arbeid andere in de hüls-

. industrie werkzame personen, tus-
senpersonen en andere met werk-"
nemers overeenkomende personen
wegens hun economische onzelfstan-
digheid gelijkstellen.

AFDELING IV.

Bijzondere bepalingen.

Artikel 14.
De voorschriften dezer verordening

zijn, met uitzondering van het be-
paalde in de artikelen 10 tot en met
12, niet van toepassing ten aanzien

. van zeeschepen, luchtvaartulgen en
derzelver bemanningen.

Artikel 15.-'
(1) De voorschriften dezer veror-

dening zijn van toepassing ten aan-
zien van de binnenscheepvaart, voor
zover in de leden 2 en 3 niet anders
is bepaald.

(2) Binnenvaartschepen zijn die
schepen, welke tot de vaart op rivie-
ren en andere binnenwateren zijn
bestemd en welke hiertoe door dep
eigenaar worden gebruikt. Riet den
eigenaar wordt degene, die een schip
heeft uitgerust, gelijkgesteld.

(3) De gezamenlijke binnenvaart-
schepen van eeri ondernemer vormen
een Betrieb in de zin dezer veror-
dening Betriebsführer is de eigenaar
van de schepen: De gezagvoerder
(kapitein) /te plaatsvervanger van
den BetrietSführer als bedoeld in
artikel 3. lid 3.

Artikel J6.
De voorschriften; dezer verorderrmg

zijn van toepassing ten aanzien van
de Overheidsdienst, voor zover de
Secretaris-Generaal van het Depar-
tement van Sociale* Zaken, in over-

eenstemming met den Secretaris-
Generaal van het Departement van
Algemene Zaken en den Secretaris-
Generaal van het ter zake bevoegde
Departement vafl Algemeen Bestuur,
zulks bepaalt

AFDELING V.

Strafbepalingen.

Artikel 17.
(1) Hij die opzettelijk of door

grove schuld in strijd handelt met
schriftelijke beschikkingen van den
Gemachtigde voor de Arbeid, welke

. deze ter uitvoering van de hem op-
gedragen werkzaamheden uitvaar-
digt, wordt gestraft met gevangenis-
straf van ten hoogste vier jaren en
met geldboete tot een onbeperkt be-
drag of met een dezer straffen.

(2) De strafvervolging vindt
slechts plaats op klachte van den
Gemachtigde voor de Arbeid.

(3) De bij lid l strafbaar gestelde
handelingen zijn misdrijven.

(4) Acht de Gemachtigde voor
de Arbeid een straf ingevolge het
bij lid l bepaalde, niet nodig, dan
kan hij een administratief rechtelijke
straf opleggen.

(5) Het bepaalde in de leden l tot
en met 4 is» mede van toepassing
ten aanzien van handelingen in
strijd met het bepaalde bij artikel?,
lid 3, eerste en tweede volzin.

(6) Nadere bepalingen betreffende
de administratiefrechtelijke strafpro-
cedure worden getroffen door den
Secretaris-Generaal van het -Depar-
tement van Sociale Zaken, in over-
eenstemming met den Secretaris-
Generaal van het Departement van
Justitie.

AFDELING VI.
Slot- en overgangsbepalingen.

Artikel 18.
De èecretaris-Generaal van ~het

Departement van Sociale Zaken
vaardigt, in overeenstemming met de
Secretarissen-Generaal van de ter
zake bevoegde Dpartementen van Al-
gemeen Bestuur, de ter uitvoering
van deze verordening noodzakelijke
voorschriften uit.

Artikel 19,
(1) Deze verordening treedt op l

November 1942 in werking, met uit-
zondering van artikel 18, hetwelk in
werking treedt op de dag der af-
kondiging.

(2) Óp l November. 1942 treden
buiten werking:

1) de Arbeidsgeschillenwet van 4
Mei 1923 (Staatsblad No. 182),

2) de Wet op de collectieve ar-
beidsovereenkomst van 24 December
1927 (Staatsblad No 415);

v 3) de Wet op het algemeen ver-
Jtoindend en hét onverbindend verkla-

ren van bepalingen van collectieve
arbeidsovereenkomsten van 25 Mei
1937 (Staatsblad No 801);

4) de Verordening No. 111/1940
betreffende het verbod van verlaging
van lonen en salarissen;

5) de Verordening No. 217/1940
betreffende de totstandkoming van
regelingen ter zake lonen, salarissen
en andere arbeidsvoorwaarden.

(3) De overige rechtsvoorschriften,
welke in strijd zijn met de bepa-
lingen van deze verordening, treden
buiten werking op het door den
Sepretaris-Generaal van het Departe-

' ment van Sociale Zaken in overeen-
stemming met de Secïetarissen-
Generaal der ter zake bevoegde
Departementen van Algemeen^ Be-
stuur vastgestelde tijdstip.

• 's-Gravenhage. 13 October 1942.

l De Rijkscommissaris voor het
bezette Nederlandse gebied: . -

SEYSS-INQUART.
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Excursie Amsterdam
25 Oct. 11 uur T.m. bezoek aan tent.

Stad en Land in het Sted. Museum.
Prijs N.A.P.-leden •ƒ 0.15 per jeersoon.-
Plaats van samenk.: Potterstraat om
10.45 uur v.m. Aanm. en inl. bij Prins
Hendrikkade 49 en V. en A., Leidsche-
plein t/m 22 Oet. a.s.

Herhaling dezer* excursie op 8 Nov. a.s.
Helmond.

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

Aanm. en inl. voor de A.V.V. üli het
pi. N.A.P.-kantoor.

Volkszangcursussen
Deze cursussen zullen o.a. In ASSEN;

HOOGEVEEN; PEPPEL en EMMEN ge-
houden worden. Aanm. en, nadere inl.
bij de plaatselijke N.A.P.-kantoren.

CURSUSSEN TE UTRECHT.

Binnenkort beginnen de
Avondscholen voor Volwasse-
nen, talencursussen Fransch,
Duitsch, Engelsch, Italiaansch,
E.H.B.O.-cursussen, enz.

Meldt U -ten spoedigste aan
bij het plaats. N.A.F.-kantoor,
Vredenburg 10, alwaar tevens
allé fnlichtingen te verkrijgen
zijn.

Zwemmen
In tal van plaatsen worden voor

N.A.F.-leden en huisgenooten goedkoop»
zwemavonden -georganiseerd. Nadere In-
lichtingen bij de plaatselijke k'antoren.

Sporïcursussen
De afdeeling lichamelijke opvoeding

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

-.Gymnastiek (dames- en heerengroe-
pe.n;

Prijs: ƒ3.— N.A.F.-leden en huisge-
nooten per cursus van 3 maanden,
ƒ4.25 niet-leden.

Jiu Jitsn. Prijs ƒ 5.50 N.A.F.-leden en
huisgenooten per cursus van 4 maan-
den. ƒ 7.— niet-leden.

Hierbij is inbegrepen het examen-
geld voor het vaardigheidsdiploma C
van den Ned. Jiu Jitsubond, waarvoor
de normale prijs reeds ƒ 5.— bedraagt.

Blij 'Mimische gymnastiek (alleen
voor dames). Prijs: ƒ3.50 N.A.P.-leden
en huisgenooten per cursus "van 3
maanden, ƒ 4.75 niet-leden.

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

Nadere inl. omtrent de in ALMELO,
ROTTERDAM, SCHIEDAM, GRONIN-
GEN, LEEUWARDEN, UTRECHT, DE-
VENTER, DEN HAAG, BAARN.'AMERS-
FOORT, AMSTERDAM ,te organiseeren
sportcursussen bij de pi. N.A.F.-kantdren.
Arnhem.

Jlu-jitsu, rhythm. gymn., boksen en
gymu. Inl. en aanm. bij Jansbuiten-
singel 17.
Haarlem.

Aanm.-en inl. voor de cursussen Jiu-,
Jitsu, rhythmische gymnastiek en heeren
gymnastiek bij Kruisweg 74.

Drente en Zeeland.
Alle inl. omtrent de te houden sport-

•ursussen zijn bij de pi. kantoren of
Mj het provinciaal bureau, Javastraat 2
t» Assen. of Dam 13 te Middelburg te
verkrijgen. . • .

Boksen te Amsterdam
Inl. over en aanm. voor den boks-

cursus bij Pr. Hendrikkade 49 en V. en
A., Leidscheplein.

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.

Schaatsenrifden te Amsterdam
Op vertoon van lidmaatschapsboekje

N.A.P. hebben N.A.F.-leden en hun
huisgen. tege'n 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 ge-
reden. De toegangsprijs is dan 46 cent
p. p. en op Zondagochtend 75 cent.
Maandagavond mag men uitsluitend op -
kunstschaatsen rijden. De baan. is ge-
opend op alle werkdagen van 10—12.3O
uur; van 13.3O—17.30 uur en van 19—
22 uur; op Zondag van 10—13 uur; vaur
14-̂ -17.30 uur en van 19—22 uur.

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

TOONEELVOORSTELLING

„WATERSPORT"
(Arïëla)

Blijspel in vier bedrijven van Frie-
drich Forster; vert. van Jan C. de Vos.
Opgevoerd door Het Noord-Hollandsen
Tooneel, intendant Jan C. de Vos.

Medespelendeu: Jan C. de Vos, Willem
van der Veer, Tlne 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.AJ'.-ledeu en
huisgen.; 80 et. niet-leden. In alle
plaatsen kaarten verkrijgbaar bij de
N.A.F.-boderi, de soc. voormannen ea
voor zoover voorradig 's avonds aan de
zaal.

Alle voorstellingen, vangen aan om.
7.30 uur n.m.
Amsterdam Zaterdag 31 October

Krasnapolsky. Kaartverkoop: Prins
Hendrikkade 49 en . en A. Leidscheplein.
Amsterdam Maandag 26 October

Krasnapolsky. Kaartverkoop: Prins
Hendrikkade 49 en V. en A. Letdsehe-
plein.

. Vrijdag 23 October
Kaartverkoop Oude

Delft
Stadsdoelen.

Delft 201.
Den Haag Donderdag 29 October

Dierentuin. Kaartverkoop: Dr. Kuiper-
straat 10 en Inl. Bureau aan den Ho'fweg.
Haarlem Vrijdag 30 October

Stadsschouwburg. Kaartverkoop:
Kruisweg 74.
Hilversum Dinsdag 27 October

'Gooiland. Kaartverkoop: Stationsstr. 8
Leiden Zaterdag 24 October

Schouwburg. Kaartverkoop: Rapen-
burg 34.
Utrecht Woensdag 28 October

Stadsschouwburg." Kaartverkoop: Vre-
denburg 10.

Tooneelvoorstelling
„IN DEN GOUDEN GAPER1-'

(Die erste Geige)
Klucht in vier bedrij.ven door Gustav

Wied en Jens Petersen, opgevoerd door
De Sehomvspelei's o.l.v. Jolian Boezer.

Medespelenden: Johan Boezer. Jopie
Koopman. Co van Sprinkhuysen Ellen
Durieux, Alb. v. Vegten, Adr. Heermgs,
Lou Poolman, Toiiny Verwsy. Toegangs-
prijs: 50 cent N.A.F.-leden en huisge-
nooten en 80 cent uiet-leden. In alle
plaatsen kaarten verkrijgbaar bij de
N.A.P.-boden. sociale voormannen en
voor zoover voorradig 's avonds aan de
zaal. Alle voorstellingen vangen aan om
7.30 uur n.m.
Amersfoort Zaterdag 24 October

De Valk. Kaartverkoop: Snouckaert-
laan 11.
Apeldoorn Zondag 25 October

Tivoli. Kaartverkoop: Hoofdstraat 178.
Bussum Vrijdag 23 October

Concordia. Kaartverkoop: Bijlstr 86.
Deventer Dinsdag 27 October

.Schouwburg. Kaartverkoop: Rijkman-
straat 2.
Franeker Zondag l November

Koorn beurs. Kaartverkoop: Hertog
van Saxenlaan 33.
Heerenveen Zaterd'ag 31 October
Schouwburg. Kaartverkoop: D. Bangma,
Korteweg. ~
Kampen Woensdag 28 Octobcr

City. Kaartverkoop: IJsselfcade 46.
JVIeppel Donderdag 'ii) October

Ogterop. Kaartverkoop: Maatkade 1.
Steenwijk Vrijdag 30 October
Wapen van Steenwijk. Kaartverkoop:
Oosterstr. 32.
Zutphen Maandag 26 Octobe?

Bulten Sociëteit. Kaartverkoop: Sta-
tionsplein 3.

De overige plaatsen van deze tournee
worden in het volgend nummer vail
„Arbeid" bekend gemaakt.

Ca baretvoorstelling

„DE ZORGENBREKERS"
Provincie Zuid-Holland

Medewerkenden: Jan Brink, humorist-
conférencier; Tilly van Vliet, de zin-
gende voordrachtskunstenares; "Moretti,
goochelaar; Lolita, de temperamentvolle
danseres; Bert Klasema, pianist-accor-
deonist.

Toegangsprijs: 40 cent NJU.-leden en
huisgenooten en 6O cent niet-leden.
Voor alle plaatsen tevens kaarten ver-
krijgbaar bij: N.A.F.-boden; Sociale Voor-
mannen en vóór den aanvang der voor-
stelling aan ,de zaal. Alle voorstellingen -
vangen aan om 7.30 uur n.m.
Boskoop Woensdag 28 October

. R.K. Vereenigingsgebouw. Kaartverkoop:
Zijde 128.
Moordrecht Dinsdag 27 October

Zaal v. d. Kul. • Kaartverkoop: -zie de
affiches.
Ouldewater Vrijdag 30 October

Zaal Vooruit. Kaartverkoop:. C. v. Bee-
kum, Broekerstraat.
Waddlnxveen Maandag 26 October

Zaal Centrum. Kaartverkoop: Zuid-
kade 89.
Woerden Donderdag 29 October

Hotel Ruys. Kaartverk.: Geestdorp 26.

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.AiP.-leden en
huisgen.; 5O cent niet-leden. In alle
plaatsen om 4.30 uur n.m. tevens eeii

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 aanvatig der voor-
stelling aan de zaal.

Leden en niet-leden van het N.A.F.
MELDT U AAN VOOR DE

AVONDSCHOOL VOOR VOLWASSENEN
TALENCURSUSSEN (Fransch, Duitsch,
liaansch), E.H.B.O.-cursus-of voor de

Engelsch en Ita-

SPORTCURSUSSEN
(jiu-jitsu, rhythmische gymnastiek, boksen en gymnastiek).

UITERST LAGE DEELNEMERSPRIJZEN l

Meldt U — om teleurstelling te voorkomen — ten spoedig-
.ste aan bij het Plaatselijk N.A.F.-kantoor, Uw N.A.F.-bode
of Uw soc. voorman of vraagt aldaar nadere Inlichtingen.

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

-Aanvang kindervoorstelling Dik
Trom In 'alle plaatsen 4.30 n.m.

Provincie Overïjsel
Blok/ i j l Woensdag 28 October

Zaal Steenbergen. Kaartverkoop: Zui-
derdorpstraat 312.
Losser Vrijdag 23 October

Café Schorfhaar. Kaartverkoop: R.
Kist, M. 236a.
Nljverdal Zaterdag 24 Octorfer

Hotel Hofstee. Kaartverkoop: Plaatsel.
N.A.F.-kantoor
Olst Zondag 25 October

Hotel Dalhuizen. Kaartverkoop: Bel- .
tenweg 232.
Yollenliove Donderdag 29 October

Nutsgebouw. Kaartverkoop: Vismarkt
313.
Wijhe Maandag 26 October

Hotel Kroes. Kaartverkoop: Niéuwe-
dijk 1.
Zwartsluis Zaterdag 31 October

Nutsgebouw. Kaartverkoop: Sluis 275.

BONTE .RADIO-AVOND
Rotterdam - Woensdag 28 October

Odeon, aanvang 7.30 u. n.m. precies.
Medewerking verleenen: Orkest o.l.v.

Theo Uden Maspnan, De Melodisten
o.l.v. Piet Lustenhouwer; Ans Helden-
daal, zang; Frans Vroolijk, conférèti-
cier; Luclano, •mondharrnoiiica-virtuoos
en Johan Jong op het Hammond-orgel
niet gemeenschapszang.

Kaarten a 80 cent per persoon ver-
krijgbaar bij de bekende adressen, •>
N.A.P.-boden. Sociale Voormannen en
voor zoover voorradig 's avonds aan de
zaal.

Amsterdam Zondag l November
City Theater, aanvang 10.30 uur v.m.

Vertoond wordt de Ufa-Tobisfilm Nanon
met Erna Sack en Joh. Heesters.
Tevens goed verzorgd bij programma.
(Toegang alle leeftijden). Kaarten a 35
cent p.p verkrijgbaar bij .Prins Hendrik-
kade 49; V. en A., Leidscheplein en de
overige bekende adressen
Rotterdam Zondag l November

Harmonie Bioscoop, aanvang 10.3O u.
v.m. Vertoond wordt Dr.e vrouwen en
V'erdi met Benjamino Gigli en Maria
Cebotary. Tevens goed verzorgd "bij-
prbgramma. Toegangskaarten a 35 cent
p. p. verkrijgbaar bij Westzeedijk 78,
Heemraadssingel 163 en ae overige be-
kende adressen. (Toegang 14 jaari.

OP 8 NOVEMBER VINDT IN AMSTER-
DAM EEN VOORSTELLING PLAATS
MET DE FILM „SERENADE" EN IN DEN
HAAG MET „VERVAAGDE SPOREN".

SPAARSYSTEEM
Nu het vacantieseizoen achter den

rug is, wordt reeds thans de aandacht
gevestigd op het Vreugde en Arbeid-
spaarsysteem, teneinde een ieder in staat
te stellen, bij het aanbreken van den
vacantietijd ,in het volgend jaar, zijn
vacantiedagen aangenaam te kunnen
doorbrengen. 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.AJ?.-kan-
toren. De bedragen mogen uitsluitend
voor vacantiedoeleinden worden besteed.

Het merendeel 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 eri toch het
volgend jaar een één- of meerdaagsche
reis willen maken, dienen ten spoedig-
ste tot invoering van jeen spaarregeling
over te gaan om hierdoor de vacantie-
rels van 1943 te kunnen bekostigen.
Alle nadere inl. worden verstrekt door
de afd. Reizen en Vacantie van het
Centraal Bureau van Vreugde en Ar-
beid, Amstel 224 te Amsterdam.
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(Vervol? van pag. 3).
besef, in dezen tijd van strijd en offers
een. hoog ideaal te dienen, het besef, dat
in het behartigen van het gemeenschaps-
belang — het zij dit nu de geheele volks-
gemeenschap oetreft aan wel de cel daar-
van, de bedrijfsgemeenschap — ook het
welzijn en het geluk van ons allen beslo-
ten ligt.

De strijd, die nog gevoerd moet worden
tegen de resten der oude wereld, moet
tevens een harden strijd mef, onszelf zijn,
om ons allen tot warmvoelende, tot offers
bereid zijnde socialistische kameraden van
de daad te maken. (Het Volk).

Wanneer de verordening betreffende
de ordening van den arbeid breekt met
de in het kapitalisme op de spits gedre-
ven verzakelijking van de arbeidsbetrek-
kingen, zooals deze tot uitdrukking komt
in het verbintenissenrecht van ons B.W.,
•en in plaats van deze onder Bomemsch
rechtelijken invloed staande ontwikkeling
nieuwe, op Germaansche opvattingen stoe-
lende grondslagen voor de arbeidsbetrek-
king stelt, begrippen, welke anderzijds
direct voortkomen uit de ethische sfeer
van de nationaal-socialistische opvattin-
gen van den arbeid, tegelijkertijd duidend
op een samenwerking en een gezagsver-
houding, dan ligt daarin een prikkel te
meer om ons te bezinnen op de ingrij-
pende wijzigingen, welke ook in de sociale
structuur der samenleving optreden. Het
feit, dat het begrippen zijn, welke hun
eerste ontwikkelingsfase buiten ons land
en volksgemeenschap hebben doorge-
maakt, is geen genoegzame aanleidjng om
ze nu maar bij voorbaat af te wijzen, als
vreemd en onvruchtbaar voqr de eigene
gemeenschap, ja, als een gevaar voor dit
volkseigene.

In den loop van de geschiedenis heeft
bij herhaling op velerlei — en niet het
minst ook op maatschappelijk — gebied
het uitgangspunt van de ontwikkeling
buiten Nederland gelegen en. hebben wij
Van buiten af nieuwe elementen toege-
voegd gekregen, zonder dat daardoor ons
eigen karakter werd . aangetast. Dit kon
geschieden, omdat ons eigen karakter
sterk genoeg was om deze elementen op
eigen wijze en in overeenstemming met
onze eigen verhoudingen te aanvaarden
en verder te ontwikkelen.

Het feit, dat de verordening van den

PRIJSVRAAG:
„Welke bedrijfsgenoot kan

schrijven ?"

Wij herinneren onze lezers er
nog aan dat de inzendingen
voor l November a.s. moeten
geschieden.

We hebben waarlijk niet met
een kaars behoeven rond te
gaan om schrijvers te zoeken,
lederen dag weer bracht de post
ons inzendingen, zoodat er
thans een respectabel aantal in
map zijn.

Nog eenige dagen heeft men
gelegenheid om aan deze groo-
te prijsvraag met prijzen van
ƒ150.—, ƒ100.— en ƒ50.— mee
te doen.

Wie schrijft het beste korte
verhaal uit de wereld van den
arbeid?

Ieder, die een taak in het be-
drijfsleven vervult of heeft ver-
vuld, kan meedoen. Het verhaal
moet spelen in het milieu van
het bedrijf en een positieve
sociale strekking hebben.

Het mag niet langer zijn dan
één pagina van „Arbeid".

In een gesloten enveloppe
moeten naam en adres van den
schrijver worden toegevoegd. Op
beide enveloppen moet hetzelf-
de motto vermeld worden.

Zoo u een idee hebt, werkt
het dan nog uit. Tot l Novem-
ber kan dit nog gebeuren!

Rijkscommissaris niet is los te maken
van een ontwikkeling, welke zich ver bui-
ten Nederland uitstrekt en haar kernpunt
buiten Nederland heeft, beteekent aller-
minst, dat binnen het gegeven kader niet
de eigen Nederlandsche verhoudingen tot
uitdrukking zullen kunnen komen: De
nieuwe grondwet van den arbeid, zooals
deze door den Rijkscommissaris is gege-
ven, vormt een ideëel en technisch raam,
dat wij zelf een concreten inhoud zullen

Reeds meerdere malen is er nu de aandacht al op gevestigd, hoe het Neder-
landsche Arbeidsfront groeit en vooral, nu langzamerhand in ieder bedrijf een
sociale voorman wordt aangesteld.

Het zijn juist deze sociale voormannen, die, door direct contact met de wer-
kers in de bedrijven, deze weten te overtuigen van de mooie ideeën van het
Ned. Arbeidsfront en daardoor.ook resultaten weten te boeken.

Uit onderstaand schrijven, dat ons werd gezonden door een socialen voor-
man in een steenfabriek te Rhenen, provincie Utrecht, "blijkt dit weer eens
sterk. Het schrijven luidt als volgt:

Kameraad,
Tot mijn groote blijdschap kan ik M mededeelen, dat in ons bedrijf deze

week wederom 27 werkers toetraden tot het Nederlandsche Arbeidsfront,
zood.at er nu nog slechts 2 geen lid zijn van het Ned. Arbeidsfront. Deze
2 wilden eerst nog eens overleg plegen en ik garandeer u, ik zit niet stil
alvorens ook deze beide arbeidskameraden toegetreden zijn tot het Ned.
Arbeidsfront.

Ik moet zelf zeggen, welk een prestatie. In al de jaren, dat de vak-
organisaties bestaan, hebben wij het hier nooit zoover gebracht. En hoe

v plezierig werkt het niet, wanneer je weet, dat al je arbeidskameraden lid
zijn van het Arbeidsfront.

Wij weten nu hier, dat óns Arbeidsfront achter ons staat en dat wij
achter ons Arbeidsfront staan.

Wij gaan verder en ik hoop u spoedig te kunnen berichten, dat ook de
laatste 2 zijn toegetreden tot het Nederlandsche Arbeidsfront.

Inmiddels met kameraadschappelijken groet,

Uit dit schrijven lezen wij het groote enthousiasme van den socialen voor-
man en vooral de voldoening over zijn bereikte resultaten. Met een keurcorps
van dergelijke sociale voormannen „sal het waerachtigh wel gaen".

gHwini i i i in imimi

OPROEP VOOR SPREKERS
Functionarissen, sociale voormannen en leden, die meenen, de vereischte
kwaliteiten te bezitten om na de noodzakelijke scholing als spreker voor
het Nederlandsche Arbeidsfront op te treden op bedrijfs- en openbare
propagandavergaderingen en die nog niet op de sprekerslijst voorkomen,
wordt verzocht zich schriftelijk op te geven aan de afdeeling Propaganda
van het Nederlandsche Arbeidsfront, P.C. Hooftstraat 180, Amsterdam.
Het ligt in de bedoeling in iedere provincie de gelegenheid te openen tot
het afleggen van een proef en de daarvoor geslaagden daarna in een
landelijker) sprekerscursus grondig te scholen.

kunnen en moeten geven.
In hoeverre wij daarbij, op een basis,.

die den grondslag van ons sociale leven
op één plan brengt met dien van het
volk, dat zoowel op politiek als op oecono^
misch en sociaal gebied de leiding van
Europa in handen heeft genomen, ons
eigen karakter zullen weerspiegelen, hangt
ook dit kan den Leider van het Arbeids-
front worden nagezegd, van onze eigen
positieve medewerking af.

De inhoud van de verordening is van
voldoende beteekenis voor de ontwikke-
ling van de sociale betrekkingen ook -in,
ons land, op korten en langer, termijn.
om nog meer dan eens onze aandacht té
vragen.

(Nieuwe Rott. Crt.)

IN HET KWARTIER VAN DEN
ARBEID, dat op 24 October a.s. van 18.15—
18.30 uur over den zender Hilversum II
wordt uitgezonden, ditmaal „Zelfcontrole
op handenarbeid", een reportage. inzake

'zelfcontrole van den arbeid, een belang-
rijk middel ter verhooging van de ar-
beidsprestatie.

De Arbeidsfrontleider zal de volgende
week, op Zondag l November, van 12.30—
13.00 uur, wederom het woord richten tot
de Nederlandsche werkers. ^

FRANKRIJK
DE FRANStiHE ARBEIDSPROBLEMEN.

De arbeidstijd in Frankrijk
Volgens de officieele Pransche statis-

tieken bedroeg de arbeidsweek in de
Pransche bedrijven in de maand Maart
j.l. gemiddeld 39? uur per week. In Maart
1941 was dit gemiddeld 37 uur per week.
In de textielindustrie was de arbeidstijd
met gemiddeld 31,7 uur per week het
kortst, in den mijnbouw met 45.2 uur per
week het langst.

Het werkloozencijjer in Frankrijk.
Het aantal geregistreerde werkloozen la

Frankrijk bedroeg einde Juni j.l. ruim
110.000 tegenover nog 350.000 in de dien-
overeenkomstige periode van 1941 Bijna
tweederde gedeelte der thans nog gere-
gistreerde werkloozen bestaat uit vrouwe-
lijke arbeidskrachten en oudere arbeiders.

AMERIKA
VROUWENARBEID IN DE AMERI-
KAANSCHE OORLOGSINDUSTRIE.
Volgens mededeelingen van het Ameri-

kaansche Ministerie van Arbeid zullen
aan het eind van 1942*4,5 millioen vrou-
wen in de Amerikaansche oorlogsindustrie
werkzaam zijn.-

Op l October van dit jaar is voor het hotel-, café- en restaurant-
personeel een bindende regeling der loonen en arbeidsvoorwaarden in
werking getreden, welke voor de belangrijke groep werkers eindelijk in
een lang gewenschte rechtspositie voorziet en definitief een einde
maakt aan vele wantoestanden, welke in dezen bedrijfstak heerschten.

Naar aanleiding hiervan heeft het Nederlandsche Arbeidsfront. dat een
_ belangrijk aandeel in de totstandkoming van deze

regeling heeft gehad, een aantal vergaderingen in
de belangrijkste plaatsen des lands belegd.

Daar de arbeidstijden van deze groep werkers een
succesvolle vergadering overdag bij voorbaat uit-
sluiten, worden de vergaderingen des nachts van
twaalf tot vier uur gelegd. Dat deze actie zal slagen
daarvoor staan de inmiddels reeds in Amsterdam,
Haarlem,'Den Haag, Utrecht en Groningen gehou-
den vergaderingen, die alle druk bezocht werden,
borg. Overstelpend was de belangstelling dezer
werkers, die in grooten getale gehoor gaven aan

den oproep van het Arbeidsfront. En zij hebb'en die enkele uren nacht-
rust niet vergeefs geofferd! Dat leerde ons de-vergadering. die in Den
Haag gehouden werd.

Een stampvolle smaakvol versierde zaal, waaraan de vroolijke muziek
van een -strijkje onder leiding van C. Dekker, een feestelijk tintje ver-
leent. Een kort en pittig openingswoord van den provinciaal leider van
het Arbeidsfront en dan is aller aandacht in spanning gericht op den
leider van de bedrijfsgroep hotel-, café en restaurantbedrijf. P. J. Stam.
die op deskundige wijze de regeling uitvoerig toelicht en — zoo noödig —
verduidelijkt. Het applaus, dat nu en dan opklatert. getuigt van de
warme instemming dezer werkers met de nieuwe regeling, die, zooals
de heer Stam zeide, nog geenszins ideaal is, maar althans voorloop'ig in
een dringende behoefte voorziet.

Tijdens de pauze kunnen schriftelijk vragen gesteld worden, waarvan
druk gebruik gemaakt wordt. Intusschen wordt de vroolijke noot niet
vergeten. Bartoes, de bekende humorist, komt met baardige grapjes en
aardige liedjes de aanwezigen bezig houden, hetgeen hem uitstekend
afgaat.

Wanneer na de pauze de gestelde vragen door den heer Stam op des-
kundige en afdoende manier beantwoord zijn betreedt de landelijke pro-
pagandaleider van het Arbeidsfront, G. J. Zwertbroek het podium, om
na de practische woorden en de ontspanning een ideëel woord te spreken.

Dat is voor deze categorie werkers geen gemakkelijke opgave, want zij
staan met hun beide beenen in het volle leven en zijn daardoor eenigs-
zins cynisch geworden. Het Arbeidsfront verkondigt echter niet alleen
fraaie beloften, maar stelt zich op den bodem der werkelijkheid. De hier
besproken regeling, aldus Zwertbroek, bewijst dat wij van het Arbeids-
front geen broodetende profeten, doch mannen van de daad zijn.

Voortgaande wijst Zwertbroek er dan op, dat een geestesverandering
van het Nederlandsche volk noödig is. om tot een waarlijk sociale volks-
gemeenschap te komen. En dat de aanwezigen dit aangevoeld en be-
grepen hebben, dat bewees het spontaan en langdurig applaus, dat na
Zwertbroek's rede weerklonk. /

Die werkers, die nu om vier uur in den morgen door de slapende stad
zich huiswaarts begeven, zij hebben zich bezonnen op de problemen,
waarvoor wrj in Nederland gesteld zijn. Het Arbeidsfront heeft hun van-
nacht de marschroute gewezen. Zij hebben ondervonden, dat deze
marschroute de juiste is. Laten zij de consequenties daarvan aanvaarden
en mede marcheeren in de rijen van de groote organisatie aller Neder-
landsche werkers.
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Jarenlang rheumatiek en
ischias.
Thans weer normaal aan

't werk.

De Heer E.R. te D. schrijft,
d d. 27-5-'40:

„Sedert jaren leed ik aan de
linkerzijde van mijn lichaam zoo
hevig aan rheumatiek en ischias,

dat ik steeds in den herfst en het voorjaar met
werken moest ophouden. Dit jaar probeerde ik Uw
Ovaaltjes 'en kon reeds na enkele dagen weer nor-
maal mijn werk doen. Allen, die dergelijke pijnen
hebben, kan ik de Ovaaltjes ten zeerste aanbevelen."

Bij rheumatiek, ischias, spit, verkoudheid,
grie£, zenuw- en hoofdpijn helpen de Ovaaltjes
van hetTrineral Agentschap. Deze hebben geen schade-
lijken ^nvloed 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, Amsterdam.

Zuinig stoken beteekent ook
laat beginnen/

Wie al stookt als het kil is, rilt als
het koud is. Om uit te komen met
uw kolenrantsoen kunt U zich niet
veroorloven, al vroeg in het seizoen
te beginnen met stoken. Spaar dus
uw brandstof, tot ze werkelijk noo-
dig is en wees er dan nog uiterst
zuinig mee.

Voorkom ook warmteverlies, door de
deuren achter U te sluiten
en uw ramen en deuren
tochtvrij te laten maken.

Haal meer warmte uit minder kolen !

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

^4dverteeren doet verkoópen

Solfde

Draag
elkanders lasten

Dat is voor arbeiders in het zoo
bij uitstek Nederlandsche Transport-
bedrijf niets bijzonders. De zwaarste
lasten worden met een kwinkslag
verzet. Neem NU eens de lichte
last der voorzorg op Uw schouders
en sluit een levensverzekering af
bij „De Centrale", die een rustigen
levensavond waarborgt of vele
zorgen voor het gezin voorkomt.
Laat onze agent eens rustig komen
bespreken welke verzekering U
het beste past.

ENTRALE"
Coulant'

VERZEKERT WERKEND NEDERLAND
DE CENTRALE ARBEIDERS-LEVENSVERZEKERING RIJNSTRAAT 28 DEN HAAG

8 ALLERAARDIGSTE
FRISSE UITGAVEN

OVER OOST EN W E S T
Geschreven door bekende,
deskundige auteurs over:
l. BE NATUUR VAN INDIB.
3. DK 6 NEDERLANUSK

ANTILLEN.
3. JAVA EN BALI.
4. SURINAME.
i. DE KRANT AMSTA —

LEZER EN JOURNALIST.

6. INUIË EN DE LUCHT-
VAART.

7. VREEMDE VOLKEN IN
INÜIË.

8. SPEL EN SI'Oltl IN
INIUB.

l
Of gij Indië uit eigen aanschouwing kent of niet Gij zijt
Nederlander en daarom zal deze reeks juist thans een welkome

verrassing en een kostbaar bezit voor ü zijn!

De serie is fraai en overvloedig geïllustreerd met schitterende foto's en tekeningen,
fleurig gebonden en voorzien van omslagen in verschalende frisse kleuren

DE GEHELE SERLE VAN 8 DELEN
'S&uSSSFïïëF SLECHTS f 1.50 .̂f SSJS.

Losse delen ƒ 1.85 - Ook voor onderstaande boeken zult U zeker interesse hebben
Nederland in de Oorlog. Drie boeken met alle courantenberichten vanaf 10 Mei '40,
welke op deze veelbewogen tijd betrekking hebben, rijk geïllustreerd met foto's. De
boeken bevatten bovendien modellen in originele kleuren en uitvoering van1 aller-
lei distributiebescheiden, rokerskaarten, schoenenbonnen, rij-vergunningen, procla-
maties, zilverbons, Rotterdams noodgeld, formulieren voor evacuatie, stamkaart,
persoonsbewijs, enz. enz. De drie delen totaal slechts 1 5.—-.
Vermetel Voorgeslacht door Daan v. d. Zee. Een boeiende beschrijving van de
stichting en handhaving onzer koloniale machtspositie in de 17e eeuw Rijk ge-
ïllustreerd. Geb. in fraaie band met goud ƒ 3.75, •
Daar werd wat groots verricht. Het sublieme standaardwerk over Indië Met
vele platen, deels in kleuren. Geheel linnen band ƒ 8.50.
Hollands Glorie. Het succesboek van Jan de Hartog. Geb. / 4.7O.
Ik kan huishouden door de schrijfster van het bekende boek „Hoe hoort het eigen-
li.ik?" Een boek getuigend van goede Holl. degelijkheid. Rijk geïllustreerd. Gebonden
van ƒ 4.50 voor ƒ 2.95.
Het schaakspel door den bekenden schaakmeester Tartakower. Een volledig leer-
boek voor beginners en gevorderden. .Nog slechts enkele exemplaren. In geheel
linnen band gebonden ƒ 2.60 .
„China", bevattende de 3 prachtige romans van Pearl S. Buck: „De Goede
Aarde" — „De Moeder" — „Oostenwind-Westenwind". In één geheel linnen band
tezamen geb voor slechts ƒ 6.20.
Handlangers van de Dood door Boekan Saja. Iets bijzonders! Een spannende
Indische detective-roman, vol suggestieve geheimzinnigheid. Geb. ƒ 2.45
,VL DEZE BOEKEN DESGEWENST BETAALBAAR MET ƒ 1.— of meer per maand bij
bestell. van ten hoogste ƒ10.—, ƒ1.30 p. nmd. bij ƒ15.—, ƒ2.— bij ƒ20.—, enz.
Franco verzending door ge-
heel Nederland. Bestellin-
gen uitsluitend te richten
aan:
Boekhandel H. NEL1SSEN.
Prinsengracht 627, A'dain.

Iel. 31701.
Postrek 60092.

Gem. Giro N 2266.
Bij bet. p. giro of postw.
rerm. men. „Adv. 11".

BON Onderget. wenst franco te ontvangen:

Het bedrag ad ƒ /de Ie termijn ad ƒ *)
is door mij verz./wordt door mij met 10 et. extra
als rembours op de zending betaald*)
*) Doorslaan wat niet wordt verlangd.
Naam en beroep:
Adres: . 11
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DE GEMEENSCHAP THUIS
1 Wij zullen dezen winter, evenals
het vorig jaar, ons weer aan, de om-
standigheden moeten aanpassen én
zooveel mogelijk in een kleinere
ruimte moeten huizen.

Wij hebben verschillende huisvrou-
wen over de ervaringen, die zij hier-
bij het vorig jaar hebben opgedaan,
gesproken en... de meeningen daar-
over loopen nogal uiteen.

Een huismoeder, die nog kleine
zoowel als grroote kinderen heeft, ver-
telde ons, dat zij er niet aan dacht,
weer een winter in een kleine ruimte
te willen doorbrengen. „Dan maar
liever wat kou lijden", zei ze en zij
vervolgde: „Eerst- den geheelen dag
het gekrijsch van de ^wee kinderen
om mij heen. Zij zaten elkaar gere-
geld in de haren, omdat de. speel-
ruimte voor hen te klein was, waar-
door zij elkanJer • voortdurend met

x het speelgoed in den weg zaten. Als
die kleintjes 's avonds naar bed wa-
ren, en ik dacht eindelijk rust te
kunnen hebben, dan begon de narig-
heid pas goed. Een van m'n jongens,
die op de ULO is, kan alleen hardop
leeren. De twee oudsten, waarvan een
op kantoor en een op de fabriek is,
ergerden zich aan dat gebrom en
zetten de radio aan zoo hard zij kon-
den; dit weer tot ergernis van mijn
man, die aan een mooi boek bezig
Was en daar dan z'n aandacht niet
bij kon houden. De gevolgen begrijpt
n: lederen avond weer was het kib-
belen. Gek werd ik er op het laatst
van. Nee hoor", zoo eindigde zij haar
betoog, „al krijgen we nog'zoo weinig
brandstof, ik denk er dezen winter
niet aan weer in de kleine kamer te
gaan huizen."

Een tweede huisvrouw zag eveneens
met zorg den winter tegemoet. Niet
omdat daar ook lederen avond werd
gekibbeld, maar om andere redenen.
»Ik heb", aldus onze huisvrouw, „een
jongen op de H.B.S., die o zoo gauw
is afgeleid. Nu hebben • wij jnogal fcens
visite 's avonds. . Dan kan Jan niet
leeren. Hij zit te luisteren en mee te
Praten, maar werken, ho maar. En
als je dan zegt: Jan ga aan je werk,
dan doet hij wel even alsof, maar als
er dan weer wat wordt gezegd, dat
hem interesseert, dan ffceft hij daar
antwoord op. Het gevolg is dan ook
geweest, dat hij dit jaar is blijven
zitten..."

. We zullen het bij deze twee geval-
len laten.

In beide gezinnen waren de huis-
genooten niet op elkaar ingesteld.
Dit toch is een eerste vereischte. Het
gezin toch vormt een gemeenschap,
waarvan de leden elkander — evenals
*ulks in een bedrijf het geval is —
Soed moeten kunnen verstaan en be-
grijpen. Aan de huismoeder de taak
vooruit te overwegen, wat wel en wat
niet kan.

Het is bijvoorbeeld absoluut niet
noodig, dat de kleintjes steeds om
ruimte moeten kibbelen. De kinderen
kunnen zich met wat blokken, pren-
tenboeken of legplaten, best aan de
tafel vermaken. Als de anderen weg
zijn kunnen zij ieder over een kant
van de tafel beschikken. De Ulo-
leerling kan aan z'n verstand worden
gebracht, dat het harpp-leeren in
deze kleine ruimte niet mogjelijk is.
Of hij moet direct na schooltijd, vóór

de ouderen thuis komen, „luidruch-
tige" vakken leeren.

Wat de grooteren betreft: vader is
— officieel! *- baas in huis. Wil hij
dus een mooi boek lezen, dan zullen
de ouderen zich daarbij hebben aan
te passen. Vader zal niet lederen
avond een nrooi boek lezen, dus een
anderen keer zal de radio weer eens
extra mogen spelen. De groote kinde-
ren, die pp fabriek en kantoor zijn,
zijn oud en wijs genoeg om té kunnen
begrijpen, dat zij als individu onder-
geschikt aan de gemeenschap zijn en
dat, willen zij in de groote gemeen-
schap goede werkers zijn, zij zich in
de allereerste plaats in de kleine ge-
zinsgemeenschap goed moeten ge-
dragen.

De moeder is hier de aangewezen
persoon om in die kleine gemeen-
schap met-tact en beleid leiding te
geven.

Voor het andere gezin zijn er twee
oplossingen. In de eerste plaats be-
hoort zoo'n jonge man zich niet in
de gesprekken der ouderen te men-
gen. Heeft hij bij het leeren hinde*
van het bezoek, dan zou hij waar-
schijnlijk het huiswerk, dat hij nog
te doen heeft als het bezoek komt,
beter den volgenden morgen kunnen
afmaken. Indien dat om de een of
andere reden niet mogelijk is, moeten
vader en moeder zoolang de winter
duurt geen' bezoek ontvangen. Op
avonden, waarop de jongen -geen
huiswerk behoeft te maken, bijv.
Zaterdagavond, kan dan visite wor-
den gevraagd.

Wanneer alles in goede harmonie
geschiedt, dan valt het best mee.
Laten we toch niet om alle kleine
opofferingen, die van ons worden ge-
vraagd, mopperen.

We moeten bedenken, dat tegen-
over de vele en groote opoffe-
ringen, die in dezen tijd worden ge-
bracht, zoo'n klein ongerief eigenlijk
geen gewicht in de schaal legt. Laten
wij met een opgewekt gezicht ook een
steentje aan het groote. ideaal willen
bijdragen.

M O S S E L E N
Mosselen vormen een smakelijke, goed-

koope aanvulling van ons vleeschrant-
soen. Zij zijn bovendien rijk aan vitami-
nen, kalk, phosfor- en ijzerzouten. Het
vitaminegehalte is zóó groot, dat 100 gr.
niossélvleesch gelijk is aan 87è gr. rund-
vleesch. De hooge voedingswaarde is in
dezen tijd wel degelijk van belang.

Hoewel de mosselen 'de laatste jaren
heel wat meer worden gegeten dan vroe-
ger, zijn er nog veel te veel huisvrouwen,
die mosselen „eng"' vinden en ze daarom
niet op tafel brengen.

Haar zouden we toch willen aanraden,
eens een der volgende recepten te pro-
beeren. Zij zullen het dan zeker niet bij
een keer laten, maar de huisgenooten
meermalen op mosselen tracteeren.

Het schoonmaken der mosselen is vrij,
eenvoudig. Men behoeft slechts de z.g.
baarden van de schelpen af te trekken.
Verwijder de open mosselen, want deze
zijn dood. Ook de zware schelpen (d.eze
zijn met slijk gevuld) verwijderen. Het
ergste vuil van de schelpen wasschen en
ze daarna stuk voor stuk af boenen. Daar-

na worden ze nóg eenigen tijd in water
en zout gezet.

Van l kg. mosselen krijgt men onge-
veer 200 gr. mosselen.

GEKOOKTE MOSSELEN
Hiervoor is noodig 3 kg. mosselen, uitje,

peterseliesteeltjes, thijm en wat zout.
Zet de mosselen met een bodempje wa-

ter, het fijn gesnipperde uitje, de peter-
seliesteeltjes, de thijm en het zout op.
Kook ze, tot alle schelpen open zijn —
ong. 10 a 15 minuten. Neem' het mosse-
lenvleesch uit de schelpen.

Voor de saus: ong. een halve liter mos-
selenwater, 30 gr. bloem of ander bind-
middel, een stukje boter, iets zout en wat
peterselie, eventueel wat peper

Zeef het mosselenvocht breng het nog
even aan de kook en bindt het' met het
aangemaakte bindmiddel. Op smaak af-
maken met wat peper en zout. Van het
vuur er een stukje boter doorrberen en
er wat fijngehakte peterselie over-
strooien. Men kan ook wat geraspte kaa^s
en wat tomatènpuree door de saus roeren.

GEBAKKEN MOSSELEN
De gekookte mosselen laten uitlekken.

Een stukje boter in de pan goed heet
laten worden en daarin de mosselen even
bakken. Ze opdienen met citroensap.

Gebakken mosselen zijn heerlijk op de
boterham.

MOSSELEN-RAGOUT
3 kg. mosselen (600 gr. gekookte fnos-

selen), halve liter mosselenwater, 35 gr.
bloem of ander bindmiddel, een stukje
boter, peterselie, een pa«r lepels tomaten-
puree, azijn of citroensap en wat zout.

De mosselen op de bovenomschreven
wijze koken. Het mosselennat zeven, weer
aan de kook brengen en met het bind-
middel binden. Den azijn of het citroen-
sap, het zout en de tomatènpuree toevoe-
gen. In de?e saus de mosselen nog even
nastoven. Op de schaal er de boter door-
roeren en de fijn gehakte peterselie er
overstrooien.

Ernstige arbeid verzoent
ten laatste altijd met het
leven Jean Paul

Het opknappen van

vïlthoeden
Het- aanschaffen van een nieuwen win-

terhoed slaat zoo'n gat in onze beurs, dat
we het in de meeste gevallen maar met
de hoedjes van vorig jaar moeten doen.
We willen er natuurlijk van maken, wat
er van te maken is en dat valt in de
meeste gevallen wel mee. •
• Een vilten dopje kunnen we al heel
goed opknappen. Het vilt wordt met een
schuier eerst goed stofvrij gemaakt' en
dan boven den damp van kokend water
gestoomd. Den rand strijken we met een
lauw ijzer weer in het model.

Lichte vüthoeden worden eerst met een
papje van magnesia af gewreven. We
laten .het papje inörogen. Daarna wordt
de poeder zorgvuldig afgeborsteld1, waarna
de stoombehandelmg volgl.
, Donkere vilthoeden kunnen we met

water, waaraan een scheutje ammoniak
1 is toegevoegd, afborstelen. We moeten er
echter vooral^ voor zorgen, dat de hoed
niet te nat wordt.

Als de hoed klaar is laten we hem op-
gevuld met dun vloeipapier rustig drogen,
doch' zorgen er voor, dat hij niet op den
rand rust. «-

Als de garneering leelijk is geworden
vervangen we die door een nieuwe. Is de
hoed droog, dan wordt de garneering er
weer op bevestigd Zoo krijgen we, zoo
goed als zonder kosten, een nieuw hoedje.

NOG VOORRADIGE PATRONEN
Hieronder laten wij een lijst »i)l-

jton van nog steeds leverbare knip-
pai-oiien:
No.
No.
.No.
No.
No.

15
17
IK
l!»
20

No. 22

No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.

No.

No.

No.
No.
Nq.
No.

No.

No.

No.

No.

No.
No.

No.
No.

No.
No.

No.
No.
No.
No.
No.
No.

23
28
Ï9
30
33
'M
39
40
41
42
4.3

50

51

5'»
52A
53
54

515
.

57

58

59

60
61

62.
63

K5
66

69
70
71
72
T.i
74

Slobpak ....
Meisies.lurk
Plastron
Tweebaansrok
Klndervestje
lange motinen
MeisjesmaiTtel
hoed ... ............
Heerenoverall

met
......
met

......
Rijbroek, alle1 maten
Gek'eerle blouse ......
Klokrok ...............
-longensbl'mse .........
Trappel».;» k ............
Capuchon ............
Baret ... ....... „ .......
Hoedje ..................
Kiiider.iui'Uie met
lange Tiiomven .......
Jannn van tweeërlei
stof ............. . ...
Japon met schulp-
Rarneerlng ............
Overgooier ............
liloiise ...............
-Tonsensjas met ea-
nnehon ..............
Bakvisch-japon met

.ronden pas ...........
Ijliiïertepnfronn 3-
deelig v. dames ......
Janon, of blouse en
rok ^ ...................
lleerenfrontje met
of zonder plooit.jes
Wind.iak ...............
Linseriegarnituur v.
meisjes ..................
Klnderpyama .........
Rolero met of /on-
der mmiwen .........
Kielpakje ...............
-Jurk met schoot-
blouse ..................
Overhemdnlonse
Rok bij overh.nl, ...
Heerensporthemd ...
Kampeerbroek .........
Meisjesovergooier ...
Melsjcsblouse .........

ƒ060
ƒ O 35
ƒ 0.25
ƒ 0.30

ƒ 0.35

ƒ 0.50
f O 40
ƒ 0.40
ƒ 0.40
ƒ0.40
ƒ 0 3 5
ƒ0.40
f 0.30
ƒ 0.25
ƒ O.?.ï
ƒ 0.30

ƒ 0.35

f 0.50

f O 55
f O 15
f 0.40
f 0.40

ƒ0.50
i 0.50

ƒ 0.85

ƒ 0.60

ƒ 0.30
ƒ 0.45

ƒ 0.60
ƒ 0.45

ƒ 0.35
f 0.40

ƒ 0.55
ƒ0.40
ƒ 0.35
ƒ 0.40
ƒ0.40
ƒ 0.35
ƒ 0.35

Bovengenoemde patronen kun-
nen, zoolang de voorraad strekt, bij
de redactie van „Arbeid", Postbus
100. Amsterdam C worden besteld.
Het verschuldigde bedrag moet bij
vooruitbetaling worden voldaan,
liefst i» postzegels, welke in den
linkerbovenhoek van een briefkaart
kunnen worden geplakt.

Het is voldoende het patroon-
nummer (en eventueel de verlangde,
maat) te vermelden. Bil bestelling
van meer dan één patroon kan men
voor elk volgend patroon vijf cent
minder overmaken...

BRIEFWISSELING
Mevr. C. A. W. te Z. — Alleen met

zuivere suiker bereide jam is goed houd-
baar. Verder moet u er om denken, dat
de potten goed worden afgesloten. Meta-
len deksels zijn e prefereeren boven de
deels van carton gemaakte afsluitingen.

Mevr. S. v, d. W. te H, — De niet ge-
glazuurde inmaakpotten zijn heel goed te
gebruiken. U doet echter verstandig den
•pot eerst goed schoon te boenen en Aan
ongeveer vijf dagen vol water te laten
staan.

Mevr. G. v. d. L. te G. — Het ligt voor
de hand, dat liet meest doelmatige tocht-
werend materiaal thans niet meer ver-
krijgbqar is. .Tochtvilt is in v.ele zaken
echter nog wel voorhanden. Kunt u ook
dat niet meer krijgen, dan raden wij u
aan, oude kranten tot strooken te vouwen
en die met punaises in de kieren te be-
vestigen.

Mevr H. S. W.—P. te A. — Voor 'baby-
uitzetten schijnt een nieuwe regeling op
komst te. zijn. Hopelijk is deze regeling
al afgekomen als u dit nummer van
„Arbeid" onder de oogen krijgt. •

: Jan Lutz. KARELTJE KRAAN EN Z'N WINDLOOPER Regie en tekst. N. J. P. SmiOtu
X

Sara gaat-ie Vori jij met dat rammelding. * Dag juffrouw... hoe maakt Leunend op de rotting.
u het?

Onderuit!
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«tTLMTSTIBLflP
VAN ALLE? WAT

Kort kort verhaal

ROND EEN FAMILIE
„Het ziet er best leuk uit", zei Anto-
nia, mijn vrouw trotsch, doelende op
onze logeerkamer die tijdens onze
mcantie was opgeknapt, „en het zou
tonde zijn, als we die kamer niet ge-
bruikten, voordat hij weer leelijk is.
Ik geloof, dat ik Marie maar eens
voor een paar dagen vraag."
Ik had het nog even over de onmo-
gelijkheid om nu menschen te vra-
gen, vooruit wetende, dat die Marie
tóch zou komen.
Dus vroeg ik: „Marie, wie?" want het
is onmogelijk om Antonia's familie
zonder kaart-systeem uit elkaar te
houden, en Marie kon ik niet dadelijk
plaatsen.
„Mijn lievelings-nicht", zei Antonia.
verwijtend. „Kom, je herinnert je
haar toch wel? Ze is de 'moeder van
Dirk."
,JOirk is die knaap die m'n schrijf-
machine niet kon. maken en er toen
met een hamer op los sloeg, is 't
niet?" vroeg ik. „Als dat zoo is, dan
zou ik je, gezien de toestand van m'n
zenuwen, in overweging willen geven
een rustige, ongetrouwde nicht uit te
noodigen "
„Willie dan", zei Antonia. „Willie her-
inner je je toch wel? Je hebt nog
eens met haar
gedanst!"
„Nu moet je toch
niet van me ver-
wachten, dat ik
me Iemand herin-
ner met wie ik
voor den oorlog
eens gedanst heb",
zei ik. „Was Willie
dat giechelende
kind, dat een
taartje in de pia-

. no liet vallen?"
„Nee", zei Anto-
nia, „dat was Jo-
sefien'. Willie is
stukken aardiger,
met rood haar en
sproeten. Maar,
dat is^-waar ook,
Willie mag zonder
haar moeder nergens naar toe. Her-

kruising was tusschèn „Adam In bal-
lingschap" en „Eva's 'jeugd".
„Het was overigens een goed "boek",
zei Antonia vrij onpleizierig, „heel wat
beter dan die droge verhaaltjes van
je."
„ZeJ/s al zou dat zoo zijn", zei ik,
„kan ik me het genoegen van tante
Agaat's conversatie op het oogenblik
toch niet permitteeren."
„Wat denk je van oom Hendrik?"
vroeg Antonia.
„Dat weet je! De blufferige, hatelijke
lach van dien a-socialen vent, gaat
recht door rri'n hoofd. Hij weet alles
beter. Hij zit notabene naast me als
ik 'schrijf en zegt me, dat ik de kom-
ma's verkeerd zet. — Bovendien is hij
een van die menschen, die grooter
strttteeg zijn dan de beste generaals,
grooter diplomaat dan de beste poli-
tici. Die begint natuurlijk weer met
me te vertellen, dat Het nu gauw
bekeken is, dat Zij op het punt staan
teruggeslagen te worden en dat Het
in mekaar stort —"
„Dan zijn we zoo'n beetje aan het
einde van ons latijn", zei Antonia. „Of
jij moest iemand weten..."
„Je hebt tante Jans vergeten", zei ik.
„Natuurlijk, ik weet, dat ik dikwijls

geweigerd heb
tante Jans hier
te hebben, omdat
ze op d'r zestig-
jarigen leeftijd
altijd maar weer
zingt: Ich bin
heut' ja so ver-
liebt!", maar —"
„Dus tante Jans
maar?"
„Goed."
Antonia gnoof.
„Dat is dan in
orde",-zei ze. „Ik
wilde tante Jans
n.l. van het eerste
oogenblik af aan
al hebben. Ik
.schreef haar
daarom gisteren
en vroeg haar

vanmorgen te komen. Ze zal er wel

SLECHTS

A R B E l D
VERJAAGT ANGST

EN

ZORGEN

inner je je haar moeder? Je praatte/ zoo zijn. Zou je haar maar niet van
op dat bal nog wel met haar."
,JOie volgde me als een schaduw en
vertelde me, dat ik de schim was van
haar overleden man, die in een krank-
zinnigengesticht was overleden. Het
maakte me wat huiverig. Maar we
kunnen niet Willie en haar moeder
vragen."
„Dan vragen we nicht Amalia met
haar kleine meid!"-vond Antonia.
„Nicht Amalia ie j*ed, maar die klei-
ne meid bezorgt me nu al kippevel!
Die loopt de heele dag te,zaniken van
,Jjily Mawleen en ondel de lan-
twaaln. " met een stem als een ver-
keerd afgestemde kat. Alsjeblieft geen
kleine meid!" .

Antonia bleef even in gepeins verzon-
ken — dat zijn zeldzame oogenblik-
ken. Maar veel te vlug volgde:
Natuurlijk, dan is er altijd tante
Agaat nog!" zei z"e.
Ik lachte bitter.
„Lieveling" zei ik, „mag ik je ver-
zoeken er aan te denken, dat ik veer-
tien dagen vacantie achter me heb
en een berg werk me dus wacht. En
nu is tante Agaat rtiet bepaald ..."
,Jk zie niet in wat er aan tante Agaat
niet zou deugen", zei Antonia, in de'

• verdediging,.
„Als vrouw mdg ze in orde zijn", zei
ik, „maar haar manier van- praten is
zoo stom vervelend, dat ik geen letter
op papier kan zetten! Altijd als zij
haar mond open doet is het om ons
een natuurgetrouwe schildering van
iemands sterfbed te geven, gevolgd
door een ooggetuige-verslag van de
begrafenis en een zwaar sentimenteel
voordragen van het grafschrift! De
laatste keer dat ze hier was, was ik
niet in staat om m'n gewone werk te
doen, zoodat ik een zeer tragisch
boe* schreef, dat zoo ongeveer een

den trein gaan halen? Je weet hoe
ze is..."
En Antonia ging.
En zong: ,Jch bin heut' ja so ver-
liebt...'.'

PETER VAN SANDEVOERDE.

OPLOSSING KRUISWOORD-
RAADSEL 25 SEPTEMDER
Voor ons laatste kruiswoordraadsel

bestond een overweldigende belang-
stelling, zoodat het wel eenigen tijd
duurde voor we ons door dien berg
oplossingen haddejn heengewerkt.

Ditmaal krijgt de eerste prijs A.
Noordeloos te Bovenkarspel.

De tweede prijs gaat naar Zeeland,
en wel naar P. de Korte te St. Maar-
tensdijk.

Derde prijs: me j. J. Aufderheyde te
Gennep.

Vijfde prijs: T. Boelen te Voorburg.
Volgende week weer een mooi kruis-

woordraadsel met fraaie prijzen voor
vijf goede oplossers!

Een appelen-puzzle
Een fruithandelaar had een kist appelen

gekocht en om te weten wat (de appelen
per stuk waard waren, had hij ze geteld.

To«n zijn knecht hem vroeg hoeveel
appelen .er waren zeide hij: Indien ik
steeds twee appels uit de kist neem blijft
er één over. Hetzelfde gebeurt als ik er
steeds drie, vier. vijf of zes neem. Neem
ik er. echter steeds zeven uit, dan blijft
er geéruover. Er zijn er evenwel minder
dan tweehonderd. * -

Hoeveel-appelen waren er in de kist.

SPREEKWOORDEN

EN GEZEGDEN
Een appeltje met iemand schillen

Als we voornemens zijn, een zekere
aangelegenheid met iemand uit de voeten
te maken, zijn we gewoon te zeggen, dat we
„wel eens een appeltje met hem zullen
schillen." Dan wil dat natuurlijk zeggen, •
dat we hem eens flink onderhanden zul-
len nemen, hem zeggen zullen, waar het
op staat& Deze zegswijze behoort tot de
vele, waarover, wat de herkomst betreft,
verschil van meening bestaat. Volgens
dr. F. A. Stoeit in het Nederlandsche
Spreekwoordenbosk, werd door hem de
uitdrukking het eerst aangetroffen in de
18e eeuw in het Boere-Krakeel, waar ge-
zegd werd:

.. ..... maer ik heb
Ook nog ien Appeltje' te schillen
Mit jou, daer 'k gien vermaek in schep."

Volgens dr. Stoeit moet de uitdrukking
niet woordelijk opgevat worden, maar
veeleer in ironischen zin. Evenals we, zeg-
gen, dat we iemand een kooltje willen sto-
ven, waarbij niemand zal denken aan een
handeling uit de keuken. In de uitdruk-
king „'n appeltje met iemand schillen",
moet men juist het tegenovergestelde den-
ken van hetgeen de zegswijze aangeeft.
'n Appel behoort doorgaans tot een ver-
snapering, doch de werkelijke beteekenis
van de zegswijze heeft voor den betrok-
kene 'n ongunstige uitwerking.

> Men zou in dit verband ook kunnen
wijzen op de, door Schuerm,ans aange-
haalde uitdrukking „Met iemand 'n eitje
pellen", of ook wel „met iemand een
nootje kraken." In al deze zegswijzen wil
men te kennen geven, .dat men een min- •
der prettige aangelegenheid met iemand
uit den weg wil ruimen. In de Zaanstreek
zegt men: „Ik moet met hem an de
kersen", waarbij, ook natuurlijk niemand
denkt aan het -gezamenlijk kersen eten,
maar ook weer aan iemand de waarheid
zeggen.

In de 17e eeuw kwam de uitdrukking
voor: „Een hach(t)je met iemand klui-
ven", hetgeen 'ook beteekende, een adalt,
met iemand uitvechten.

Met potlood'en liniaal
Van nevenstaand kruis

een vierkant te maken
door er vier stukjes af te
snijden en deze er op een
andere plaats weer naast
te leggen.

1_

Kunt u goed rekenen?
Twee treinen, een sneltrein en een goe-

derentrein, rijöen elkaar uit A. en B. te-
gemoet. Nadat ze elkaar gepasseerd zijn,
heeft de sneltrein nog twintig minuten
noodig om in B. te komen. Een uur na
aankomst van de sneltrein komt de goe-
derentrein in A. aan Hoeveel sneller reed
de eene trein dan de andere?

HANENGEVECHT
Twee spelers hurken tegenover elkaar, elk een stok in de knieholte en de
armen onder den stok doorgestoken waarna men de handen voor de knieën
vouwt. Na den start trachten de spelers, zonder de handen los te laten,
elkander omver te duwen: Wie omvalt of de handen loslaat is de verliezer.

(Foto Persbur. Fellinga)

Keulen en Aken zijn niet op
één dag gebouwd

Het is wel een der meest gebruikelijke
spreekwijzen, welke wij hier. even onder
de loupe nemen en het gaat er ook weer
mee, als met zovele andere, n.l., dat nie-
mand aan één der ' beide steden denkt,
wanneer de iMdrukking gebruikt wordt.
Men bedoelt ermede, dat groote onder-
nemingen niet in korten tijd tot stand
komen, dat een groot werk tijd en geduld
vereischt. Ook wordt de .zegswijze in waar-
-schuwenden zin wel eens gebezigd. Zij is
al van zeer ouden datum, want bij Goedt-
hals vinden wij vermeld: „Colen en Aken
en waren op eenen doch. niet ghemaeckt."

In het Frans kent men de uitdrukking
ook, maar in eenigszins gewijzigden zin.
Men zegt daar, dat Rome niet op één
dag gebouwd werd. Ook is in vroegere
jaren (maar dan weer na den tijd van
Goedthals) de plaatsnaam Aken vaak
weggelaten en werd alleen gesproken van
Keulen. Zoo vinden we vermeld: „Coelen
en wart nyet gemaect op eenen dach".

Van minder bekendheid is het, dat in
oen ouden tijd wel eens zoowel Keulen als
Aken werd weggelaten en gesproken wefd
van... Deventer: „Deventher en wart niet
gemact op eeJien dach". Wij laten nog
volgen een oud-H óllandsch versje, waarin
de oude spreekwijze bok gebruikt werd:

„Men seght in t' ghemeyn; Ceulen en
Aken

En waren op eenen dagh niet ghemaecht:
So hoopt men eens teneyndetegheraken,
Behoudens men t'werck niet te vroegh en

staeckt.
. Alle beste werck, naer patientie (geduld)

. smaeckt."

De 'plaatsnamen Keulen en Aken
ook nog wel in ander zinsverband ge-
bruikt. In Groningen zei men: ' ,Mij zou
Keulen en Aken verzetten, om zijn doel
te, bereiken, waarmede men zeggen wilde,
dat de uiterste pogingen aangewend zou-
den worden, torn tot het beoogde doel te
komen. Óók in Friesland is deze zegs-
wijze bekend, n.l. Aken en Keulen binne
net yn ien dei boud." Tenslotte nog een
Fransche zegswijze: „Paris ne fut pas
fait en un jour" (Parijs werd niet op één
dag gemaakt).
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