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Op krukken komt men slechts langzaam vooruit
Vooruit komen! — Dat

Is, wat iedereen wil.
Vooruit komen in het

leven!
In het tijdperk, dat ach-

ter ons ligt, beteekende dit
geheel iets anders, dan wij
er op 't oogenblik onder
verstaan en dan in de toe-
komst iedereen er onder
verstaan zal. Vooruit ko-
men — dat beteekende
zooveel mogelijk loskomen
van den arbeid; dat betee-
kende een hoed op en een
boord om en geen vuile
handen meer en een
inkomen zonder te hoeven
werken. ledere etappe naar
dit verheven doel — dat
een enkeling tenslotte
slechts bereiken kon — be-
teekende een stap meer
„vooruit". En een eeuwige
ontevredenheid bleei' de
levens belasten van wie
anderen dit einddoel zagen
bereiken zonder dat zij zelf
ook maar de geringste kans
hadden op het heerlijke
leventje dat zij waanden,

zonder arbeid geleid
kunnen worden.

Vooruit komen! — dat
eteekent in onze oogen

anders.
Wanneer de arbeid —

iedere arbeid! — de eer
Zal verwerven, welke iedere
eerlijke inspanning voor
het _ welzijn der volksge-
meenschap verdient, zal
het streven er nooit weer
op gericht kunnen zijn van
oen arbeid los te komen
°m een gemakkelijk en lui
leven te kunnen leiden. •
Daarheen willen wij „voor-
uit"! En .wij willen ook
vooruit naar een toestand,
Waarin, zonder een on-
mogelijke gelijkmakerij
yan alle menschen, ieder
in de gelegenheid zal
Wezen zich het zijne te
verwerven, dat wil zeggen,
zulk een welvaart, pals over-
eenkomt met zijn natuur-
lijken aard en aanleg en zijn daaruit voortspruitende wenschen. Willen
wij ooit hiertoe komen, dan moeten wij „vooruit". Niet ieder op zichzelf,
"•Heen, met weinig gewetensvol gebruik van handen en voeten en nagels
en ellebogen, maar gezamenlijk, met elkaar, in eendracht en onderlinge
samenwerking, ter bereiking van het ééne. doel— welvaart voor allen,
°P den grondslag van ieder het -zijne.

Dan moeten wij ons echter vrij kunnen bewegen!
Vrijheid -- is er ooit een woord geweest, dat zoo werd misverstaan?

liberale vrijheid - - zij beteekende vrijheid juist voor de slechte
^genschappen en hartstochten van den mensen en kneveling van het

goede, dat ontwijfelbaar in
hem woont. Vrijheid — dat
beteekende alles mogen
doen en zeggen wat den
enkeling maar mocht in-
vallen, zonder acht te
slaan op anderen en zon-
der ' te letten op wat het
welzijn der volksgemeen-
schap dwingend van
lederen enkeling eischen
moest. Vrijheid — dat be-
teekende, dat de. volks-
gemeenschap moeizaam
voortstrompelde op de
krukken van liberalisme
en democratie, dat zij
daarop steeds, zwaarder
leunde en voortdurend
meer van haar natuurlijke
krachten verloor. De libe-
rale leer van het persoon-
lijke eigenbelang en de
democratische waan, dat
het geluk alleen gelegen is
in het uiten van de meest
tegenstrijdige meeningen
en in het in het leven
houden van duidend en één
tegen elkaar gerichte en
met elkaar kamperïde or-
ganisaties — dat waren de

ï/ beide krukken, zonder
welke de maatschappij
meende, niet meer te kun-
nen gaan. Vrijheid is voor

•"> ons echter — vrijheid vau
beweging voor de volksge-
meenschap a!s geheel. Niet
wat ieder afzonderlijk
meent te moeten doen of
zeggen . naar eigen be-
geerte is van belang, maar
alleen, wat de volksge-
meenschap als zoodanig
ioet „vooruitkomen"! Libe-
ralisme en democratie
hielden haar op — zij die-

*. nen aan den kant gewor-
pen om haar het vrije ge-
gebruik van haar ledema-
ten wéér te geven!

Hebt ge wel eens in het
gelid""vgemarcheerd? Neen,
niet meegeloopen „in een

•'••^f*^oej<^ a--». oi anderen optocht", dat
slechts een meesjokken
was. maar gemarcheerd,

één met "anderen, in gejijke-maat en tred naar-een gezamenlijk doel,? •
Dan weetje, hoe juist daardoor -vermoeidheid geen vat op u kreeg, al
was de weg lang en het doel ver; dan weet ge ook, dat ge uzelf maar
al te graag schikte in het groote geheel en dat ge het zélf niet anders
wilde. Als gedragen door den éénen, gemeenschappelijken wil bereikte
ge met alle anderen samen terzelfder tijd het gemeenschappelijke doel.

Zóó marcheere ook de Nederlandsche werker in Het Nederlandsch
Arbeidsf ront!

En tot wie daar op zijn krukken onnoodig nog voortstrompelt, tot hem
klinkt het meewarig en^spottend: „Stakker!"



Hoe leefde de kleine man
vóór honderd jaar

n
De rampen, die het kapitalistisch systeem over de

menschheid heeft gebracht, zijn groot en talrijk ge-
noeg geweest, om begrijpelijk te maken, dat menig
slachtoffer van zijn hardheid en ongerechtigheid
met weemoed terug verlangde naar den tijd,toen de
arbeiders niet bij massa's de fabriek werden inge-
jaagd, om daar in onderworpenheid aan het tempo
van de machine eentonigen arbeid te verrichten. En
hoe verder die goede" oude tijd van het handwerk
achter den rug lag, hoe begrijpelijker dat verlangen
werd. Immers hoe meer de herinnering aan de ellen-
de van dien tijd zonder krachtwerktuigen, zonder
stoom en electriciteit vervaagde.

Hoe leefde de kleine man in de eerste helft van
de negentiende eeuw?

DE LOONEN
Uit de enquête van 1819 blijkt, dat het dagloon

voor volwassenen in Holland meest 80 cent tot ten
hoogste een gulden bedraagt; in de andere provin-
ciën komt het niet hooger dan 50 a 80 cent.

In de Friesche en Qroningsche textielbedrijven
•wordt 50 a 60 cent per dag verdiend. In de toen-
maals zoo belangrijke bombazijnweverijen van Over-
ijsel is de gemiddelde verdienste maar 44 cent; hier
is de wever nog tevens boertje. Het eigen land vult
het tekort aan, dat de industrieële loonstandaard
aanwijst.

De landarbeiders in Gelderland hebben 's zomers
dagloonen van 40 a 60 cent, in den winter 30 £ 50
cent. Metselaars en timmerlieden te Winterswijk
Verdienen 's zomers 14, 's winters 10 stuiver per dag.

Het zijn de bedrijven, die. bijzondere vakkennis
vereischen. de scheepsbouw, de geschutgieterij e.d.,
die in Noord-Holland dagloonen van een gulden,
ja. wel van ƒ 1.25 uitkeeren.

De Brabantsche schoenindustrie, een typische
plattelandsind*ustrie toen, keert dagloonen van ge-
middeld 51 cent uit; in de Bossche spe.ldenfabricage
Is het niet hooger dan 35 cent.

Kinderarbeid wordt soms niet, anders bitter slecht
betaald; met deze krachten is de arbeidsmarkt
blijkbaar overvoerd. Een verdienste van 5 cent per
dag-kwam veelvuldig voor. De uurwerkmakerijen te
Dökkum vinden 3 cent genoeg, terwijl de Utrecht-
sche touwslagerrjen, met dagloonen voor kinderen
van twee cent. wel het laagte-record zullen hebben
gehouden.

De dagloonen in dezen tijd zijn dus niet hooger,
in tal van gevallen lager dan de uurloonen in de
twintigste eeuw.

Het is niet waar. dat daar een ook maar eenigs-
zins evenredige goedkoopte tegenoverstond.1

DE HUREN

Zeker, de huren waren laag; een paar kwartjes
tot een gulden per week. Maar in de steden konden
de 'arbeiders dan ook geen ruimte huren, die op
den naam van woning aanspraak zou mogen maken.
De Commiss'e uit het Kon. Instituut van inge-
nieurs, die in 1853 rapport uitbracht over de Volks-
huisvesting, concludeerde, dat de woningen der
werklieden niet zelden ten achter stonden bij de
huisvesting, welke de dieren genoten. Haar eisenen
waren naar hedendaagsche begrippen nog uiterst
bescheiden: een of twee kamers per gezin en zooveel
bedsteden, dat er hoogstens in elk twee volwasse-
nen en een kind moeten slapen. Van de Amster-
damsche kelderwoningen lagen er in 1870 133 twee
meter onder den beganen grond; bij 247 bedroeg
de hoogte der zoldering slechts 1.50 meter. De we-
vers te Oldenbroek beschikten over een ruimte van
7 pas lang en 5 pas breed, die in twee stukken was
verdeeld, het grootste voor het huishouden, het
kleinste voor het weefgetouw. De arbeiderswoningen

OVER GEMEENSCHAP
Menschen,, die van uw maatregelen en

beslissingen afhankelijk zijn, zal u niet als
schaakstukken op het bord verschuiven. Zij
zijn geen werktuig in uw hand, maar hel-
pers onder uw leiding.

- Gebruik uw medewerkers niet als de
sporten van een ladder, waarop u alleen
denkt hoogerop te komen. U vernedert u-
zel-f, als u ze voor u persoonlijk gebruikt.

in de Zeeuwsche Mandbouwgemeenten heetten in
1848 onzindelijk, vochtig, tochtig en bekrompen.

De model-woningen „door philantropen omstreeks
1850 te Amsterdam en Den Haag gebpuwd. bestaan
uit tviee vertrekken; te Arnhem werden voor het
meerendeel één-kamerwoningen beschikbaar gesteld. '
en wel door een ..Vereeniging tot het verschaffen
van geschikte woningen aan de arbeidende klasse".

De huren waren laag, overeenkomstig de lage loo-
nen -- maar zij golden niet voor woningen, doch
voor berghokken van menschelijk werkvee.

DE PRIJZEN.
Tarwe, rogge, boonen en erwten, een hectoliter

van elk, kostte in 1913 28 gulden. In 1929. toen de
loonen vergeleken bij die der voor-oorlogsjaren ver-
dubbeld waren, was de prijs een derde hooger: 37
gulden. Toen was het uurloon 50 tot 80 cent en hoo-
ger. In den tijd toen dit dagloonen waren, zou het
pakket levensmiddelen, zooevët; genoemd, ten hoog-
ste 5 gulden gekost mogen hebben, om wat dit be-
treft het loon een gelijke koopkracht te verleenen.
Het gemiddelde van den prijs voor een hectoliter
tarwe, rogge, boonen en erwten, was evenwel in de
jaren 1830 tot 1839 niet 5 gulden, maar... 25 gulden

Gemeten aan den prijs dezer levensmiddelen was
de koopkracht van het loon in de dertiger jaren van
de vorige eeuw het vijfde deel van de koopkracht in
1929.

In de volgende jaren zou het nog slechter worden.
Onder de voedingsmiddelen nam de aardappel de

eerste plaats in. Aardappelen werden gewoonlijk in
groote hoeveelheden met wat mosterd en azijn naar
binnen gewerkt, ook door jonge kinderen, die daar-
door klierachtig. werden en opgezette buiken kregen.

Alleen op bijzondere'dagen werden volgens D. de
Vries Reilingh (1855), de aardappelen met wat olie
of vet gesmeerd.

Tarwebrood werd in het geheel niet gegeten door
arbeiders, .Vleesch kregen zij nimmer op tafel. Visch
was eveneens te duur.

Onder deze omstandigheden wijst het groote ver-
bruik van jenever niet op luxe. Door de overheer-
schende; aardappelvoeding was de behoefte aan
eenige prikkeling sterk, om het gevoel van holheid
in de maag te verdrijven.

DE AKBEIDSDUUR.
In de geheele negentiende eeuw heerseht een voor

onze begrippen ongelooflijk lange arbeidsdag.
Omstreeks het midden van de eeuw wordt in de

Amsterdamsche diamantindustrie 12 a 15 uur per
dag gewerkt, doch'in de huisindustrie nog langer
In de Zaanstreek komen arbeidsdagen van 14 tot 16
uur voor. De glasfabrieken van Nieuw-Buinen heb-
ben den werkdag op 14 uur bepaald — ook voor kin-
deren. De Haagsche bakkersknechts werkten in 1870
100 uren per week. Te Rotterdam zijn twee bleeke-
riien, waar tweemaal 's weeks 18 uur wordt gewerkt.
Mr. Ie Poole bericht, dat in 1862, in de Leidsche
fabrieken „dikwijls" 15, 16, 17 uren wordt gewerkt,
met l a 2 uren rust er tusschen. Op een wolspin-
nerij 'wordt het grootste deel van het jaar van
's morgens 6 tot 's avonds 11 uur gewerkt, met één
rustuur er tusschen. In de Franeker tichelfabrieken
wordt gewerkt van 's morgens 2 tot 's avonds 10 uur.
Maar de pannenfabrieken daar werken „slechts" 15
uur per dag.

De Utrechtse -landarbeider ging 's morgens om 3
uur van. huis om daar niet voor 's avonds 7 uur
terug te keeren. De daglocners in Salland echter
werkttv maar van 6 tot 6 — evenwel, vóór 6 uur
's morgens werkten ze nog een paar uur in hun eigen
tuintje. ^

Te Leiden werd Zaterdags veelal doorgewerKt tot
Zondagsmorgens 6 uur — ook door de kinderen. Op
andere dagen werd de arbeid, die 's zomers om 9.
's winters om 10 uur behoorde te eindigen, vaak tot
middernacht voortgezet.

De Staatscommissie van onderzoek naar den kin-
derarbeid trof in 186ff te Moordrecht kinderen van
5 jaar op-de lijnbaan aan. Ze werden er heen ge-
bracht ook als ze ziek waren van ontbering. Want
zonder hulp van het kind kon de arbeider niets be-
ginnen.

In zijn artikel in „De Economist" in 1855 vertelt
de onderwijzer Lalleman, hoe de kinderen des mor-
gens half slapende naar de werkplaats worden ge-
dragen, waar ze zittend in een koude en vochtige
omgeving hun werk moeten verrichten.

„Slavernij in Nederland"-schreef Lalleman boven
zijn artikel.

TE VEEL OM TE STERVEN. .?
In 1829 schatte Van den Bosch de verdienste van

den Nederlandschen arbeider op 200 gulden per
jaar. Willem van Hogendorp noemt een jaarverdien-
stf van 140 tot 400 puWen.

De Jong van Beek en Donk stelt in 1869 vast: „De

arbeider verdient te weinig om te leven, teveel om
te sterven".

Te veel...?
De reeds genoemde Staatscommissie deelt mee,

dat de 25 gehuwde vrouwen, die in 1860 in de cali-
cotfabrieken te Middelburg werkten, 95 kinderen
hebben voortgebracht, waarvan er 46 beneden het
jaar waren gestorven aan „kindertering".

De Leidsche fabrieksarbeiders, schreef in 1860 De
Vries Robbê aan minister Van Heemstra, bereiken
zelden den vijf tig jarigen leeftijd. Te Maastricht
worden de glasslijpers niet ouder dan 30 jaar. Om-
streeks 1850 werd de levensduur van „een behoeftig
daglooner" op gemiddeld 32 jaar gesteld. De medi-
cus Coronel komt voor de Amsterdamsche diamant-
slijpers tot een gemiddelden levensduur van 344
jaar; voor de verstellers op 26 jaar.

De arbeiders golden over het algemeen als krach-
teloos en traag, hoewel niet' onwillig. Voor zwaren
arbeid waren zij dermate ongeschikt, dat daarvoor
vreemdelingen moesten worden gebruikt.

Hoe hevig en, in menig opzicht, hoe vernietigend
de critiek op het kapitalisme en zijn praktijken
moge zijn, hét lijkt toch billijk daarbij steeds in
hét oog te houden, dat voor de massa der bevolking
de toestand onder het zich krachtig ontwikkelende
kapitalisme ontzaglijk - verbeterd is, en dit niet
alleen in materieel, doch ook in moreel opzicht.

Het N.A.F, in de bedrijven
Wederom zullen wij een samenvatting geven van
de vergaderingen, die in de afgeloopen weken plaats
hebben gevonden.

In Groningen hebben de werkers van de Suiker-
werkenfabriek fa. Veldkamp met aandacht geluis- -
terd naar den Prov. Frontleider, kam. Westra.
Tevens sprak deze op bijeenkomsten bij de firma's
Steegstra, ,Hema", de N.V. Heerenkleedingfabriek
Lohman.-de Stoomwasscherij „De Wijert" en Veen-
stra te Winschoten.

Ook in Friesland werden bijeenkomsten gehouden;
de Prov. Leider, kam' Steensma, sprak bij de „Frico"
te Leeuwarden, bij de Coöp. Zuivelfabriek en voor •
het personeel van de Obststeliingenwerf te Ooster-
wolde. Voorts sprak kam. Steensma nog in drie
kampen van den Nederlandschen Arbeidsdienst,
waar hij een aandachtig gehoor had, gelijk bleek uit
de vele vragen, die er gesteld werden. Kam. Thomas
was de spreker bij de Coëp. Stoomzuivelfabriek te
Workum; verder sprak deze te'Gorredijk bij het
Voitawerk .en bij de firma De Jong's Transportkar-
renfabriek en te Terwispel bij de Coöp. Zuivelfabriek
„De Volharding". Tenslotte spitak kam. Roos te
Leeuwarden voor het gemeentepersoneel aldaar.

Te Utrecht had een nachtvergadering plaats, waar
kam Van Kampen en kam. Stam spraken; verder
sprak kam. Van Kampen voor De Bruin's Verzeke-
ringkantoor; enkele tientallen personen given .zich
daar op als lid van het N.A.F. Bij de ,,Denova" s'iga-
renfabriek sprak kam. Piersma. Verder sprak kam. j
Roos voor den Raad van Arbeid en kam. Thomas
voor het personeel van „Gevato' te Driebergen. Als
laatste sprak kam Satony te Amerongen bij de
Galak Gecond Melkfabriek.

In Amsterdam werd een bijeenkomst gehouden van
den gemeentelijken Dienst voor Sociale Zaken.
Voorts sprak de Leidster van den Dienst Vrouwen
voor arbeidsters van het modehuis „Safir".

Deze week was belangrijk, omdat de 200ste bedrijfs-
vergadering werd gehouden voor 200 werkers van
den ''Gemeentelijken Dienst voor Levensmiddelen-
voorziening. De Organisatieleider sprak,hier over
„Het Recht van den Arbeid". De week werd be-
sloten met een bijeenkomst van het Duitsche en
Nederlandsche Arbeidsfcont tesamen, voor het per-
soneel van de „Nedigepha"; spreker was kam. Noest.

In Gelderland is het N.A.F, op bezoek geweest bij
de bekende schoenfabrieken Robinson, Nimco, Swift
en Wellen & Co.; hier was het kam. Van Kampen,
die het woord voerde Kam. Sormani sprak te Zut-
phen op twee bijeenkomsten voor verplegend perso-
neel; kam. Smit was de spreker op een zeer geslaag-
de bijeenkomst bij de zuivelfabriek „Camiz".

In Rotterdam werden bijeenkomsten gehouden bij
het Scheepsreparatiebedrijf J. Kerstens, bij J. van
Vliet & Zn., verder bij de N.V. Turner en bij de
Heer's Chocoladefabrieken. De daarop volgende
week sprak kam. Wentink bij de Maatschappij voor
Woninginrichting Pier van Reeuwrjk. Bij de Stoom-
wasscherij Het Westen sprak kam. Jordaans. Deze
voerde, verder het woord op de bijeenkomsten van
de Olieraffinaderij „Witol"; bij de firma Hische-
möller & Zn.; bij Van Dijk's Scheepstuigerij en Zeil-
makerij en te Lekkerkerk brj T V. Duyvendijks
Scheepswerven N.V. voorts sprak kam. Jordaans
vooi het personeel van de N.V. ..Brocades & Sthëe-
man en tenslotte voerde kamske. Holsbergen—Mensé
voor de Confectiefabriek De Vries en Zn. het woord.

Tot slot nog de mededeeling, dat in de afgeloopen
weken weer drie. bedrijven zich in haar geheel bij
het N.A F. hebben aangesloten, n.l. de firma .Jaai-s-
ma te Snpek en de firma's v -" Hijem en F. W-
Hischemóller, beide te Rotterduiu.



WAT ZAL IK WORDEN?
Het Arbeidsfront organiseert doeltreffende

' kuip bij beroepskeuze voor de jeugd
Gelukkig begint de tijd, waarin de arbeid gemin-

acht en onteerd werd, langzaam maar zeker te ver-
dwijnen, terwijl zich reeds vaag de vormen gaan
afteekenen van een Europeesche volkerengemeen-
schap, waarin de arbeid als zegen der menschneid
erkend en geëerbiedigd zal worden.

Voor de ontwikkeling van de jeugd zal deze ver-
andering van ingrijpende beteekenis blijken te zijn.
Niet langer zullen de kinderen in de studie vluch-
ten, omdat handenarbeid als iets minderwaardigs
beschouwd wordt, maar zij zullen weer begrip krij-

gen voor een oud spreekwoord, dat tijdens de libe-
raal-kapitalistische periode in het vergeetboekje
was geraakt, dat n.l. „arbeid adelt". „Er zal in de
toekomst nog maar één adel zijn", aldus een der

.gevleugelde uitspraken van Adolf Hitler:"„de adel
van den arbeid".

Er staan de jeugd heel wat wegen naar den han-
denarbeid open en het is begrijpelijk, dat de meeste
der jongens en meisjes bij het beëindigen van het
8e leerjaar nog niet weten, op welke dezer wegen
zij zich zullen begeven.

In het belang van het kind èri van het bedrijf,
Waar zoo'n kind den eersten arbeid zal verrichten,
zal het aanbeveling verdienen, dat 4in het kind bij
de beroepskeuze reeds een innerlijke drang aanwezig
is, welke min of meer gericht is op de levensvervul-
ling in het gekozen beroep.

Om dezen drarig wakker te roepen en de beroeps-

keuze voor de kinderen te vergemakkelijken, organi-
seert Het Nederlandsche Arbeidsfront in het geheele-
land bedrijfsbezoeken voor schoolkinderen van het
7e" en 8e leerjaar, die niet verder zullen leeren. Het
initiatief voor deze bedrijfsbezoeken ging uit van de
Hoofdafdeeling Beroepsvorming en Bedrijfsleiding
van Het Nederlandsche Arbeidsfront, welke in nau-
we samenwerking met de af deeling Jeugd van. Het
Nederlandsche Arbeidsfront en met de gemeente-
lijke Onder wijsautoriteiten bezoeken aan metaal-,
textiel-, bouwvak-., en houtpewerkende bedrijven,
alsmede grafische en papierverwerkende industrieën
organiseert.

Van te voren geeft de leider van het bedrijf den
kinderen een korte uiteenzetting van den gang van
zaken in het bedrijf en vervolgens worden zij, onder
deskundige leiding, rondgeleid. Dat deze bedrijfs-
bezoeken doeltreffend zijn, blijkt wel uit het feit.
dat talrijke kinderen tijdens de bezoeken reeds am-
bitie voor bepaalde beroepen aan den dag leggen.

Zoo werkt Het Nederlandsche Arbeidsfront er toe
bij, de jeugd liefde en eerbied voor den arbeid te
leeren en Is haar tegelijkertijd op practische wijze
behulpzaam bij de beroepskeuze.

Ouders en onderwijzers, die belang stellen ir. deze
bedrijfsbezoeken, wordt verzocht zich te wenden
tot de Hoofdafdeeling Beroepsvorming en Bedrijfs-
leiding van Het Nederlandsche Arbeidsfront, P. C.
Hooftstraat 180 te Amsterdam. Z.



Bof Bouwman

WAT DE NIEUWE LEZER WETEN MOET:
We hebben kennis gemaakt met de . sleepboot

,Charon", gammel gevaren op duizend en één
tochten van Rotterdam naar Mannheim en om-
gekeerd.

Bart. v. d. Vaart zs de reeder. Varen en verdie-
nen is zijn stelregel.

Van 't Roer is de kapitein en Klaas Bakker, de
man waarmede we het meest te maken hebben,
demachinist, Henk, de stuurman, en de stoker Kors
komen er ook in voor.

We hebben gelezen hoe Bart z'n peeh met z'n
vloot van ouwe schuiten niet kan verwerken en
die woede op Klaas wil bekoelen maar daardoor
een ineenstorting krijgt.

Het wordt het einde van Bart als reeder, de op-
brengst van de „Charon" zal als bergloon voor de
JMinerva" moeten dienen.

De crisis komt. Bart gaat naar den kelder en
Klaas wordt werkloos, zooals zooveel varens-mannen
yn anderen. Hij koopt in Beukendorp voor zijn
spaarcenten het café „Het Gouden Anker", dat
echter ook geen goud-mijn meer is.' Op zekeren dag
mtmoet hij zijn ouden reeder, Bart

(11)
Hij was ouder geworden. De slagen van het nood-

lot hadden hem kromgebeukt, en z'n houding was
als van iemand die dagen en nachten zich voort-
sleepte zonder rust te vinden.

Even hing er een stilte tusschen de beide man-
nen. Dan forceerde Klaas een glimlach en trachtte
gewoon te doen zooals vroeger wanneer ze samen
een doodgewoon praatje maakten.

„De Cornelia... es kijke... die is veertien daag
geleje uitgesehut naar Rotterdam. Die zal ook wel
erges in d'n hoek legge...!"

Bart van der Vaart zocht steun bij een meerpaal.
„Veertien daag geleje... zoo... ja... as ik 'm nou
maar te pakke kon krijge..."

Het klonk alles zoo vreemd, zoo hulpeloos. Was
dat nu"Bart die doen kón of de heele Rijn van hém
was? Deze zielige zwerver...?

„Kom op!" gelastte Klaas. „Es kijke of d'r koffie
Is voor je! Al gegete vandaag?" Bart knikte ja. „Je
staat te liege dat je barst!" vervolgde Bakker. „Kris-
tenziele man. wat ister met jou aan de hand? Enfin,
vertel dat later maar! 't Kan me ook weinig ver-
domme wat je uitvoert, al liep je met motballe,
maar verrekkje van d'n honger, ister niet bij, zoo-
lang Klaas in de buurt is! Ga mee naar binne, en
wacht tot je verlost wordt! 'k Heb nog 'n moord-
prakkie staan voor je. Binne vijf minute is et opge-
seuterd, en zalle we Bart j e nog es late buffele...!"

/
Beukendorp lag verdonkerd in den vallenden

avond. Ver over het Kanaal pinkte 'n enkele ster,
en lichtte geel schijnsel achter ongesloten vensters.
Over de keien ging verstervend gerucht van slof-
fende voetstappen; leefde nog eenmaal op in hol
gebonk op houten brugdek,. om dan weg te vallen
in de stilte van den komenden nacht.

In „Het Gouden Anker" zat Bart achter z'n pilsje
na den maaltijd en vertelde, eerst aarzelend, dan
op z'n eigen vlotte manier, van zwaardoorworstelde
tijden die achter hem lagen.

,,'k Heb me de nete gewerkt om 't zaakje bij elkaar
te schrooje, en je ziet dat ik d'r nou glad bovenop
ben. As jij me niet van de keie gevischt had, was ik
vannacht aan 't slootkantje gaan pitte, want 'k heb
nog drie en 'n halve spie in m'n zak. en daar doen
ze 't niet voor in Atlanta. Maar as je nou 'n ouwe
pooklap voor me heb' dan wil ik vannacht wel op
't biljart gaan ke#ere. Zindelijk ben ik al, dat weet
je... 'n Mensch kan wat meemake! Had je nooit
gedacht, Klaasie. dat Bart nog es'op d'n biets zou
loope! Ik trouwens ook niet. 'n Jaar geleje was ik
'n heele kaassnijer. Drie boote in de vaart, en 'n
kontrakkie om steil van achterover te slaan. Maar,
onder ons gezegd en gezwege. ik had toen al 'n
zwaar hoofd dat de kelerezooi in de soep zou gaan.
Met drie boote ben je nog geen kappetalist. late we
dat effe af spreke, 'k Heb je al meer gezegd: de
groote reederije breke je de nek, en de kleintjes

zitte 'onder je voete te kietele, en hou jij 't dan
maar es staande. Soep met batte, de heele snert-
beweging! Geef mijn nog maar 'n pilsie! Verrek,
nee, zoo bedoel ik et niet! M'n drie en 'n halve cent
mot 'k beware, da's m'n stamkaptaal zoogezeid.
Daar ga 'k weer van-voorafaan mee beginne, maar
dan beter. Nee, Klaas, je heb' mijn altijd wel voor
driekwart - getroebeleerd aangezien, maar je had
nog niet half in, de link hoe rot 't heele spul in
mekaar zat. Nog rotter dan de ketel van de Cha-
ron, en dan «reet jij genoeg...

'k Ben met "n grijpstuiver begonne en ik heb et
opgebokst tot drie boote, en as ik nou de vier... en
vijftigste d'r bij had kanne pikke dan was ik bove-
jan geweest. Jullie legge altijd te lazerbolle over
kappetaliste, maar help onthouë dat iemand met
honderdduizend pietermanne nog maar 'n tobber-
tje is, laat staan iemand die 'n stel oud-roest op de
pof mot late vare, en 'm zit te knijpe' dat een of
andere Javaan 'n stookijzer door 't vlak laat valle.
Dan ben je voor de bijl, dat heb je gezien met de
Charon, en met de Minerva niet te vergete. Enfin...
krant d'r over. As ik de zaak draaiende had wille
houë dan had er geregeld een van die euwe krenge
voor de werf motte legge, en wie zal dat betale?
Bartje niet! Die had halswerk om 's Zaterdags de
loonzakkies volgepompt te krijge, en anders ginge
de Klaasies en Henkies en Korsies stake! Klasse-
strijd meneer! Bijt mekaar de strot af en dé bank
pikt de boote in om d'r 'n ander gelukkig mee te
make!

We hebbe 't lang volgehouë, dat mot ik je toe-
geve... maar eenmaal komt de tijd, zinge de klo-
niale, en zoo is 't maar nét. Jij wou niet meer vare
met doorgerotte vlampijpe, en gelijk hajje, maar ik
zette 'n grooten bek op omdat ik nog geen cente
had voor 'n baSl poetskatoen, laat staan voor vlam-
pijpe. 't Was holle met 'n brandenden bos riet ach-
ter je rug omdat er geen kaakies ware voor 'n nieuw
stel bpoté,'en de ouwe meer kostte dan ze -verdiene
konné. Kan je me volge? Vooruit dan! Bartje is ter
ziele, leve Bartje! 'k Heb nou 'n baan om van te
kwijle! Je mot rekene, klassegenoote late mekaar
nooit in de steek. Wij kappetaliste...- Nee. zit nou
niet te grinneke. Jullie zijn geen draad beter. Je
leg mekaar ook af voor 'n güldentje as je de kans
krijgt. Ik zeg: wij kappetaliste lichte mekaar 'n
beentje; drukke mekaar de bajes in "as 't eenigszins

» kan, en dan gaan we aan liefdaderigheid doen ten
bate van gevalle groothéde. Bart van der Vaart, we
late je nooit in de steek ouwe jonge! Je vrouw heit
goeie relaties, en kan geld as water verdiene met
Lipton's thee te verkoope aan d'r vriendinne. En
Bart zelf, ouwe schurk, je moet zien dajje hier of
daar 'n stuk waarborgsom opduikelt dan zal ik pro-
beere bij 'n vriend van 'n kennis van 'n kennis om
je 'n baan te bezorge in stofzuigers of verzekeringe.
Zoo jjielpt de een d'n andere naar de gossiemijne.
Ce schrik van de Rijn, reiziger in warme dage of
stroomlooze stofzuigers! Blieft mevrouw? Zeker me-,
vrouw! Hij klopt, hij veegt, hij zuigt! Niet met je
zweetvingers aankomme want dan wordt et 'n okka-
zion! En niet met je asem over 't nikkelwerk want
dan ontploft ie! De zenewe!

Nee, geef mijn dan maar 'n handjevol Verzeke-
ringe. Tege het leve, tege de waterpokke... weet ik
veel, maar de provisie is goed. Alleen dfe getuig-
schrift* motte kloppe! Is u wel eens veroordeeld
wegens manslag of bedreiging tege het leve? Nee.
'k heb zes maande in de bajes gezete omdat er 'n

' bluschkraan uit z'n eige opeging! Dank u, dat is
voldoende! U kunt Maandag beginne! Brood en
koffie meebrenge! En daar ga je met je' goeie ge-
drag. Mot je premies gaan inne bij schippers die de
coprah uit 't ruim opvrete omdat ze geen zestien
cente voor 'n brood hebbe. Actieve werkkraehte...
ruime verdienste! Zegt het voortV'

Bart slikte, in manhaftig pogen z'n ontroering de
baas te^ worden. Hij wachtte tot Klaas iets zeggen
of vragen zou, doch ook voor dezen was er alle reden
om stil te zijn, en dus zaten ze zwijgend, elk voor
zich. in een wereld vol van gedachten, 'n WRreJd
waaruit het licht verdwenen was, en' de angst der

ellende roerloos stond als het duister van den naefrt
over het slapende Beukendorp...

De dagen en weken van het verouderde jaar scho-
ven terug naar het verleden. Novemberstormen
hadden de aarde gegeeseld, en dikke schuimkoppen
voortgejaagd over diep-overstroomde uiterwaarden,

De schippers hadden met hun klippers en tjalken
een oppert j e gezocht achter banken en strekdam-,
men. Ze hadden het vuil van pulp en suikerbieten
uit de ruimen geveegd, en een kwast verloopen olie
uitgesmeerd over kaalgeschuurde plekken waar de
gevreesde roestkanker te vreten begon. De bieten-
campagne was voorbij: ze waren uitgespit.

Ver van kaden en vluchthavens zochten ze lig-
plaats om. vrij van havengeld, den bangen winter
te doorworstelen. Met zorg werd nog 'n tweede
ankertje uitgebracht en 'n draadje gevierd om het
kostbare bezit Veilig te stellen. Dan keken ze naar
de grauwe wolkbanken die dreigend en donker over
de kale grienden schoven, en baden god dat het zoo
blijven mocht. Want wel rukten de Westervlagen
aan hun gammele ankerkettingen, en wel was er
.bezorgdheid over het enkele, zuinig bewaarde staal-
draadje, maar met kennis van zaken en moeizaam
verkregen vakmanschap was het zaakje te klaren...
zoolang het open weer bleef.

Het mocht dan zijn dat ze hun nachten door-
waakten achter het ovale patrijspoortje in de roef,
gereed om bij te springen als het anker doorkwam...
voor hen was het een rust te weten dat de Westen-
wind nog nimmer datgene bracht waarvoor ze angst
hadden als voor het ergste. Doch ook dit ergste
bleef hun niet bespaard.

De herfst was uit het Westen gekomen met grim-
mige rukken en kletterende regenvlagen, doch de
winter kwam uit het Oosten, gedragen- door den
poolwind en deed het water ul,t de groote rivieren
wegstroomen tot ver beneden peil. Slooten en grep-
pels verstijfden onder den barren Noord-ooster, en
ook op kribben en zandbanken stolde het bruis-
water tot schuimgeklopt bol-ijs dat schurend een
weg zocht naar de wijde zee.

De krijthakkers zwermden uit om de her en der
verspreid liggende scheepjes aan te rijgen en weg te
sleepen naar kanalen en vluchthavens, vóór het
grond-ijs hun ankertjes loswoelde en ze hulpeloos
naar den ondergang dreven. Ze moesten weg. hals-
overkop weg van hun zorgvuldig uitgezocht anker-
plaatsje, om schuchter saam te drommen daar waar
de overheid hun een plaats wees.

Een voor een, als geslagen vluchtelingen, kropen
ze binnen door de be-ijsde sluisdeuren van Beuken-
dorp, en werden te ruste gelegd langs de boorden
van het kanaal, rij naast rij. Dag voor dag maalden
de ijsbrekers met schurend*geweld de schotsen tot
pulver om ligplaats te maken voor vervelooze kas-
ten die in eindelooze stoet werden binnengezeuld
van de groote rivieren waar de-zware rjsgarig de'
vloot der ongevraagden en bloc dreigde te verplet-
teren. Op de schepen werd geschreeuwd, en gerend;
draden gevierd of ever de kop van een tjokkende
ankerlier weer thuisgedraaid.

Dan kropen de- schippers tesamen rond een zui-
nig gestookt potkacheltje van kennis of buurman,
om de verkleumde vingers opnieuw tot leven te
wekken. Liever waren ze saamgedromd in de gelag-
kamer van „Het Gouden Anker", waar de groote
koffieketel hoopvol te glimmen stond in tanende
verwachting dat het nog eenmaal worden zou zoo-
als vroeger toen de «zwervers van alle wateren
lawaaierig in- en uitliepen, en marken, guldens en
franken ' rinkelden in de rookbezwangerde -ruimte. -
Doch uit de broekzakken der varensgezellen waren
de franken en marken al lang verdwenen, en de
Hollandschë kwartjes en centen moesten zuinig be-
waard om straks neergeteld te worden voor kade-
en havengeld waar Beukendorp zoo dringend om
verlegen zat.

Want ook het bestuur van Beukendorp zat in
zware zorgen. Het kanaal werd volgepropt met.
armoelijders waarvan velen, reeds op den dag van
aankomst, zich in de rij stelden voor het bureau
van Armenzorg.

Het Zorg-apparaat werd in beweging gebracht,
doch draaide langzaam en niet zonder haperingen.
De tijd van ..ieder voor zich, en god voor ons allen"
had z'n stempel gedrukt op gelaat en levenshouding
van hen die het „hebt uw naaste lief als uzelve"
wel predikten van de daken, doch inwendig dien

. naaste vervloekten omdat hij de hand durfde op-
houden voor brood dat hij niet betaald had.

En dus werden niet de torooden uitgereikt waar-
naar de kinderkens hongerden, doch ingewikkelde
formulieren waarop de hongerige zijn schaamtevol
verborgen gehouden narigheid kon neerpennen tot
genoegen van hem die, onder biddend opzien, de
broodkorf krampachtig gesloten hield.

'n Enkele ronde varensgezel vloekte zijn walging
weg over het judasgezicht van den penningmeester
die zwijgend z'n dure sigaar kauwde, en niets anders
te zeggen wist dan: „Wie volgt!" Doch het meeren-
deel dwaalde weg, het vragenlijstje tot een prop
verfrommeld in de verkleumde werkersknuisten.

Men gaf hun papieren steënen voor brood, en ze
konden zien hoe ze het leven rekten. Ze moesten
maar zien Keulen en Aken waren ook niet op één
dag gebouwd...

(Wordt vervolgd.)



De vraag naar vakarbeiders

Hoeveel vakarbeiders heeft

een bedrijf noodig?
BERLIJN, 24 October. (Europapress.) — Elk vak-

arbeider, die op een bepaalde plaats van de oorlogs-
industrie bespaard kon worden, versterkt op een
andere plaats het oorlogsproductie-potentieel. Het
is om die redenen, dat in het Duitsche bedrijfs-
leven scherp wordt toegezien op het feit, dat niet
teveel of een onnoodig groot aantal vakarbeiders in
een bepaalde industrie werkzaam zijn, terwijl op een
anderen sector er een tekort is ontstaan aan vak-
arbeiders. Gelijktijdig' met het inschakelen van vele
buitenlandsche vakarbeiders heeft de Gevolmach-
tigde voor den Arbeid in Duitschland een regeling
ontworpen, welke een billijke verdeling van de be-
schikbare vakarbeiders over het geheele Duitsche
bedrijfsleven waarborgt. Alvorens tot deze regeling
te komen moest eerst een deugdelijk systeem worden
gekozen om de noodzaak van bepaalde vakmanschap
in bepaalde groepen van nijverheid en industrie vast
te stellen. Zoo werd b.v. in de metaalindustrie het
aantal bedrijven onderverdeeld in groepen, welke
alle bepaalde eischen aan de vakarbeiders stellen.
Eerst aan de'hand van die groepeeringen kan wor-
den overgegaan tot indeeling van de beschikbare
vakarbeiders in die bedrijven, waar deze het meest1

noodig zijn.
Dr. H. Hilde, referent van den Gevolmachtigde

voor den Arbeid, heeft dezer dagen nadere bijzon-
derheden over de getroffen regeling bekend ge-
Maakt. Uit het ingestelde onderzoek is komen vast
te staan, dat fabrieken en werkplaatsen, welke niet
In serie produceeren. over het algemeen meer vak-
arbeiders noodig hebben om de productie te kunnen
opvoeren of op peil te houden Bij serie-productie

• of productie aan den loopenden band is naar per-
centage een veel geringer aantal vakarbeiders noo^
dig. Ook hierin bestaat echter weder een groot on-
derscheid. Zoo heeft de machine-industrie bij de
totale productie minstens voor 50 % vakarbeiders
noodig, terwijl de metaalindustrie met hare massa-
Productie varieert van 3 tot 25 %.

In het kleinbedrijf is de behoefte aan vakarbeiders
altoos grooter dan in het grootbedrij f, waar door
vergaande mechanisatie en serieproductie veel ar-
beid door de machine werd overgenomen.

Deze groote verschillen zijn lang niet altijd het ge-
volg van betere of slechtere bedrijfsorganisatie. Hier
spelen zoovele factoren een rol, dat geen algemeene
lijn te volgen is en men zich moet bepalen tot een
gemiddelde in de verscheidene "'industrie-groepen.
De plaats van vestiging van het bedrijf speelt even-
eens een doorslaggevende rol. Dientengevolge is ook
in de bezetting van het productie-apparaat met vak-
arbeiders een wezenlijk onderscheid te constateeren.
BiJ de massa-productie kan in sterke mate gebruik
worden gemaakt van vrouwelijke arbeidskrachten,
hetgeen in oorlogstijden van groote beteekenis is,
doch bij het kleinbedrijf gaat dit vaak met groote
moeilijkheden gepaard, zoodat naar percentage het
aantal vakarbeiders in het kleinbedrijf grooter is
dan in het groeibedrijf. In het kleinbedrijf wordt
in vele gevallen van den vakarbeider ook een groo-
tere prestatie verlangd. Hij moet met verscheidene
machines kunnen omgaan, terwijl in het grootbe-
drijf zijn arbeid sterk gespecialiseerd is. Dientenge-
volge kan men in de meeste groote bedrijven met
vakarbeiders op. die plaatsen volstaan, waar deze het
dringendst noodig. zijn, terwijl op andere plaatsen
oiinder bekwame arbeiders zonder bezwaar het werk
kunnen verrichten. Door speciale productie-systemen
in te voeren en met behulp van vele technische hulp-
middelen is de productie met een groot percentage
van niet voor de volle 100 % vakbekwame arbeids-
krachten toch belangrijk opgevoerd. Dit is vooral
aan het productie-systeem te danken, welk systeem
wel in de groote bedrijven van toepassing kan wor-
den gebracht, doch in vele gevallen niet aansluit
aan de productie-mogelijkheden der kleinere bedrij-
Ven.

De behoefte aan vakarbeiders zal in Duitschland
*n belangrijke mate worden bestreden door de spe-
ciale bedrrjfscursussen, waardoor b.y. het aantal
leerlingen tusschen 1936 en. 1939 van 88.800 tot
156.560 toenam, terwijl na liet uitbreken van den
oorlog alleen reeds in de metaalindustrie rond
390.000 metaalarbeiders geschoold werden.

Buitenlands Jis arbeiders

in Duitschland
In .N.S. Sozialpolitik" heeft de leider van het

Rijksbureau voor Arbeid, dr. Mende, een. artikel ge-
publiceerd over de- maatregelen, welke het Deutsche
Arbeitsfront getroffen heeft om den buitenlandschen
arbeiders, die naar Duitschland vertrokken zijn om
aldaar werk te vinden de noodige cultureele ont-
spanning te geven. Deze sociale bemiddeling is zeer
omvangrijk en gaat vér uit boven de consulaire be-
middeling, welke vroeger voor landgenooten in het
buitenland werd verricht. Consulaire vertegenwoor-
diging beperkte zich in vele gevallen tot defensief
handelen, terwijl b.v. de maatregelen, welke ter ont-
wikkeling van de buitenlandsche arbeidskrachten in
Duitschland ondernomen worden, een sterk agres-
sief karakter hebben, één karakter van handelend •">
optreden in het belang der betrokken arbeiders.
Daarbij''is echter een ruime plaats gegeven aan de
buitenlandsche organisaties, aangezien men op het
standpunt staat, dat de cultureele ontwikkeling en
ontspanning vooral en in eerste instantie gegeven
moet worden door personen, die uit*dezelfde landen
of streken afkomstig zijn, vanwaar ook de betrok-
ken arbeiders komen.

Reeds in 1938 werden proeven genomen om voor
Italiaansche arbeiders in Duitschland Italiaansche
gezelschappen te doen optreden, welke proeven met .
goede successen zijp verloopen. Hierna werden door
het Deutsche Arbeftslront in overleg met de buiten-
landsche arbeidersorganisaties regelingen getroffen,
waarbij vertrouwens'.ieden werden aangewezen om
de belangen der arbeiders uit het buitenland te be-
hartigen. Vele buitenlandschP arbeidsorganisaties
hebben daartoe thans eigen vertegenwoordigers of
vertrouwensl i eden in Duitschland geplaatst, welke,
personen regelmatig met het „D A F." in contact
staan en die zooveel moseUik vrij gelaten worden
in de keuze hunner ontspannings- en ontwikkelings-
programma's. Ook met betrekking tot de voeding en
ligging heeft het „D.A.F" den laatsten tijd in steeds
sterker mate vertrouwenSlieden doen aanwijzen, een/
systeem, hetwelk met steeds grooter succes wordt
toegepast.

** Het streven is erop gericht om de buitenlandsche
arbeidskrachten in volle tevredenheid werkzaam te
doen zijn. waartoe alle genoemde maatregelen gun-
stige factoren zijn

Succesvol ingrijpen van
Het Arbeiifsfront bij de Goöp.
Suikerfabriek te Sas van Gent

Geen holle pkraséh, maar daden
Scherp hebben wij in ons nummer van de

vorige week stelling genomen tegen onhoud-
bare wantoestanden, welke heerschten bij de
Eerste Coöperatieve Beetwortelsuikerfabrick te
Sas van Gent. Uitvoerig hebben wij deze mis-
standen behandeld en aangetoond, dat de Di-
rectie dez,er Coöperatieve ' fabriek de oorlogs-
lasten, welke ook in dit bedrijf hun invloed
doen gelden, o.p de arbeidsloonen verhaalde.

Wij eindigden ons artikel niet de verzeke-
ring, dat Het Nederlandsche Arbeidsfront.
waartoe velen der arbeiders van deze fabriek
zich gewend hadden, de noodige stappen zou
ondernemen om aan deze wantoestanden een
einde te maken. l

De eerste dezer stappen heeft inmiddels tot
resultaat gehad, dat aan een der ernstigste
grieven thans tegemoet gekomen is. Het kwam
namelijk voor, dat arbeiders, die voor het los-
sen van suikerbieten aangenomen waren, zon-
der een cent vergoeding naar huis gestuurd
werden wanneer de bieten tengevolge van ver-

rcttraging in den^aanvoer, niet ter plaatse aan-
gekomen waren.

Dank zij het ingrijpen van het Arbeidsfront
is hieraan thans een einde gekomen, terwijl
de Directie voor alle gevallen waarin zij ge-
durende deze campagne, wanneer er geen
bieten aangekomen waren de betrokken arbei-
ders zonder vergoeding naar huis stuurde, het
volle loon heeft moeten uitbetalen.

Hoewel het laatste woord in deze aangele-
genheid nog niet gesproken is en wij hierop
nog nader terug hopen te komen, is thans
reeds aangetoond, dat Het Arbeidsfront niet
werkt met holle phrasen, doch met de daad.

DE LAATSTE RIT
DOOF de stilte van den teereii herfstmorgen ratelt het

geweld van dreunende wielen; scheurt het schorre geluid
van langgerekt signaal dat neerslaat achter rommelend
rumoer van denderende tramwagens.

Het havelooze tramtreintje schokt onwillig door de vele
bochten; zigzagt langs het wijde polderland waar koele
adem van naderenden winter tot nevelgarven verstijft
boven versch geploegd akkerland, en het groen van den
lachende» zomer vergeelde in de kilte van den herfst-
nacht.

Jaar uit, jaar in heeft Jan de machinist zijn warme
stoof over de bochtige trambaan gejaagd. Hij heeft de
zomers zien vergaan; de nerf sten zien verdonkeren onder
dreigende sneeuwluchten; het wijde polderland zien ver-
starren onder ijzigen adem van den poolwiud, en hij vond

"dat het zoo goed was. Want hij wist: de nachten moch-
ten koud en donker zijn; het warmkloppende leven mocht
verstijfd liggen onder krakende ijskorsten alsof het voor
eeuwig was gestorven... -eenmaaT zou toch wéeï de war-
me adem van den Lentewind vaarten en slooten doen
rimpelen, en lispelfiuisteren door het jonge riet als ware
de verschrikking van den barren winter slechts- het be-
nauwende droombeeld geweest van een enkelen, nacht.

Jan was vergroeid met zijn polderland. Zooaïs hij ver-
groeid was met zijn warme stoof, en deze met slingerende
grindbed waarlangs zij hun wagens trokken, dag en
jaar...

In taal volharden hadden ze de vlekken en dorpen,
de akkers, slooten en zijwegen langs zich heengedraaid
in een nooit versagenden wedloop met den tijd. De Tijd
welke onverbiddelijk wegzwaaide naar den verren horizon
van het verleden. Hij had er vrede mee. Want zooals
voor zijn rammelend vehikel de weg gebaand was tot het
verre einde, zoo was ook zijn levensweg gebaand, recht
toe, recht uit.

Er was geen stuurmanskunst noodig om zijn slingerende
stoof naar het eindpunt te voeren. De weg was simpel en
zonder vertakkingen; de bochten ruim en zonder gevaar.
Hier waren niet de velerlei complicaties van den grooten
spoorweg met de tot het uiterste opgevoerde snelheden

'der moderne machines waarmede men 't tiental dagreizen
in enkele uren onder de machtige wielen wegdraaide.

Hier was de kalme gang van den vergeten uithoek
waar het leven voortsukkelde als veertig, vijftig jaar ge-
leden,'- en waar nog tijd gevonden werd de blinkende
melkbussen af te geven bij de eenzame boerderij, of even
terug te karren naar een bijna vergeten eierenmand die
onbeheerd langs de trambaan te wachten7 stond.

Jan was opgegroeid in deze gemoedelijkheid; één ge-

worden met deze streek; één geworden met de gedachte
dat dit alles was. en blijven zou tot het rustige einde van
zijn welbesteede werkersleven.

Maar er ligt in dezen killen herfstmorgen een waas
over het wijde polderland, en het is of er een waas trekt
over het levensuitzicht van Jan den machinist. Het is of"
zijn verdere levensweg verdonkerd ligt achter aanschui-
vende mistbanken, zooals zijn trambaan vreemd en vaag
verloren gaat in de. grauwte van het Niets dat dreigend,
schrikaanjagend, traag terug wijkt... traag en onzeker.

Het is niet de eerste maal dat hij den angst voelt opkrui-
pen, en niet de eerste maal dat hij baan en levensdoel
ziet verbrokkelen tot een grauwen chaos. Hij heeft het al
gemerkt, dezen zomer als de zon intens over de aarde
zinderde en de strakblauwe hemeikocpel hard en onbe-
wegelijk stond boven zacht deinende bloemenweelde, dat
er iets was waaraan hij'geen naam durfde geven omdat
het te vreeselijk, té afgrijselijk was om door 'n enkel
menseh aanvaard en gedragen te worden. Toen reeds
verduisterde het heelal; verbrokkelde de lachende wereld
tot een vreemde mengelmoes van vlakken en lijnen, gril-
lig verbogen en verwrongen... één zinnelooze chaos. Toen
duurde. het slechts even tot het wijde uitzicht weer hel-
der en nuchter voor hem lag, doch ze kwamen terug,
de tijden waarin zijn blik vertroebelde en zijn hand tas-
tend . langs de smoorklep ging, gereed om niet 'n enkele
.beweging stoomtoevoer en eigen levenszekerheid voor
goed af te sluiten. En hij was zich bewust dat het einde
snel en onafwendbaar nader kwam. Nog had hij zijn toe-
nemende arbeidsongeschiktheid verborgen gehouden, ter
wille van het loon dat karig was en krap bemeten. Doch
in den verganen zwaar doorwoelden nacht is het hem
duidelijk geworden dat hij niet langer kan, niet langer
mag spelen met de zoo argeloos hem toevertrouwde men-
schenlevens. Hij heeft geworsteld en... overwonnen.

Maar hij gevoelt'niet de vreugde van hem die overwon-
nen heeft, doch wel de vertwijfeling van dengene die
alles op één kaart zette en... verloor. Want Jan heeft ge-
hoor gegeven aan de roddclpraatjes van hen die beweren
dat werkers van dezen tijd niet thuis behooren in de
eene groote organisatie waarin de moeizaam verworven
rechten van het oude trouwe bondslid veilig zijn. De orga-
nisatie welke zich mede ten doel gesteld heeft oude'
kameraden dat uit te keeren waaraan ze jaar in jaar uit
meebetaalden. Doch Jan heeft zijn rechten verschopt, en
niet* geluisterd naar hen die het beste met hem voor
hadden. Jan heeft niet gewild...

En dus gaat hij straks naar huis, ziek en gebroken,
overgeleverd aan zijn gnuivende vijanden die. hem, als
belooning voor zijn kortzichtigheid, van week tot week
zullen hoonen met een uitkecring van enkele schamele
guldens...

Arme Jan...l



II. DEGREIDHOEK

Het Friesche volk is een boerenvolk. Want een
groot deel van het Friesche volk heeft sinds on-
heugelijke tijden het boerenbedrijf uitgeoefend.
Het vruchtbare land, dat de zee is afgedwongen,
is eeuwen geleden ingedijkt en thans leeft op die
nieuwe gronden een nieuw boerengeslacht. Vele
geslachten zijn daaraan vooraf gegaan, vele
rijke, trotsche boeren hebben er geleefd in den
Frieschen greidhoek, waaraan dit tweede artikel
over Friesland zal zijn gewijd. Evenals de bouw-
hoek is het een goed land, waarin de sociale
omstandigheden van de bevolking heel wat beter
zijn dan op menig ander- oord in Friesland. Het
is niet toevallig, dat wij deze serie artikelen be-
ginnerrmet het beschrijven van die twee rijke
deelen van Friesland; immers: zij hooren bij
elkaar, zij sluiten op elkaar aan als twee klei-
gebieden, die toch ook weer één zijn en Friesland
veel van zijn roem hebben bezorgd.
- De Friesche boer staat .doorgaans niet bekend
als iemand, die een zware worsteling voert met
slechten grond. Misschien is het wel ten on-
rechte, dat de Friesche boer als machtig en rijk
wordt beschouwd; men vindt immers zoo vaak
het tegengestelde. Maar de Friesche kleiboer
moge dan zijn slechte en schrale jaren hebben
gehad, hetgeen niet aan den grond maar aan de
economie lag, in het Friesland van thans, zooals
hej, nu leeft en werkt, staat hij toch met iets
van macht en met iets van rijkdom v^or ons.
Macht en rijkdom, die weliswaar niets gemeen
hebben met de begrippen, die men daar lang
ten onrechte aan heeft toegekend. Neeri, de
macht van den Frieschen kleiboer ligt in zijn
arbeid, de rijkdom in zijn land, zijn hoeve, zijn
graan en zijn vee! Macht en rijkdom, die thans
ten volle worden erkend.

De greidhoek heeft met den- bouwhoek één
groote tegenstelling, welke al duidelijk spreekt,
wanneer men slechts de namen vergelijkt.
„Greid"hoek... weiden en vee in plaats van
bouw. . . zóó is het boerenland, dat zich uitstrekt
binnen de lijn Leeuwarden—Harlingen—Workum
—Sneek—Leeuwarden.

Natuurlijk . . . het zijn niet allen boeren, die er
leven. Hier en daar vindt men industrie, langs
de westkust is visscherij. bij Harlingen wordt op
de Wadden aan mosselenvisschen gedaan, oude
Friesche ambaehten vindt men nog te Sneek,
Makkum en Workum . . . neen, allemaal boeren
zijn het niet, die er wonen in den greidhoek van
Friesland, maar de veeteelt is er toch hoofd-"
middel van bestaan, zuivelfabrieken zijn er in
deze eeuw vele verrezen en Bolsward, één van
de mooie Friesche steden, prachtig gelegen mid-
den in dat mooie boerenland, heeft een moderne
zuivelschool. '«.

In het hartje van den greidhoek worden jonge
mannen uit boeren- en andere families in het
zuivel vak bekwaamd. De Bolswarder zuivelschool

staat op een hoog peil. Ook de stad zelf,
vroeger, toen de Friesche Middelzee nog niet ^F1 afspie
dichtgeslibd, een bloeiende havenstad was, JS1. J zoui
nog een stad, die voor het omliggende land *j lgsland
veel beteekenis is en ongetwijfeld ook nog go^rijven c
perspectieven heeft. , zuivelf

ek, de r
Er is in den loop der'j aren in het boerenbed' e*

van Friesland's greidhoek uiteraard nog al * *i ai te E
veranderd. Eigenlijk leeft de schoonheid van l „„^
handwerk alleen nog in de oude ambacft1'
voort; in industrie en boerenbedrijf wordt
werk vaak door de machine verdreven.

De greidhoek is een 'land van veeho
Zuivel, hooiing! Maar het kamen van boter'
kaas met de karnmolens, zooals dat vroeger
de boerenhoeven geschiedde, komt niet
voor. . . de boeren leveren nu hun melk aan Jtt arbeid
zuivelfabrieken. Daarmee is al een stuk i^lln <jen
boerenwerk vervallen.

En met de hooiing is het óók zoo. Wat was B
vroeger een trots van den boer, met zijn
het gras van zijn goede landerijen te maai6

Als in den zomer de hooiing begon, dan
uit Groningen en West-Duitschland de
maaiers en spoedig heerschte er dan in de land1

een groote bedrijvigheid. Als de hooiing, na *J
dagen zwoegen van vroeg in den morgen
laat in den avond, achter den rug was, werd
een feestelijk hooimaal gehouden, waaraan al
die in de hooiing hadden gewerkt, deelnamen-

Nu is het .anders. Het maaien van het
en zelfs het zweelen van het hooi gaan
naai en van een hooimaal is meestal ge

sprake meer. De romantiek in het boerentaedfl
in; den arbeid van .den boer, sterft. De tijd
niet te keeren.

En toch... in het oude ambacht leeft
schoonheid van den arbeid nogineenjarenoi'd
vorm voort. De Sneeker zilversmeden en kop'
drijvers gebroeders Dijkstra zijn wel waard'
vertegenwoordigers van een prachtige Fries"
kunst. Prachtig zijn de op stoelt j esklokken
inspireerde wandklokjes, welke zij vervaard^
en menig ander mooi, uit de hand
kunstvoorwerp is door de gebroeders
van Sneek gemaakt.
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Makkum en Workum hebben nog oude aard indi
werkindustrie. Ook dit zijn nog prachtige & "ieti
bachten, welke zich lang hebben gehandha* j^k na
en steeds,nog de verdiende belangstelling 1̂
ben. Men leert 'een volk niet-slechts uit #
hoofdbestaan kennen, maar ook uit zijn l
en daarom is het goed,, dat men, om
greidhoek van Friesland goed te kennen, "
alleen aan het boerenbedrijf en de industri6;
aandacht schenkt, maar ook aan de oude
bachten, die er nog in eere worden gehoud6

De greidhoek, waarvan de grond, voor
grootste deel met een grasdek is bezet, is wel
meest typeerende deel van Friesland. Fries!'
heeft een kleine 300.000 h.a. cultuurgrond l

daarvan wordt een kleine 250.pOO h.a. als f' #et
vend grasland gebruikt. De veeteelt is dus "
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°rnaamste en daarvan is vooral de greidhoek
^ afspiegeling.
Wij zouden alle zes 'artikelen welke wij aan

v lesland denken te wijden wel kunnen vol-
•ijven door te vertellen over de boerenhoeven,
zuivelfabrieken, het Friesch rundveestam-
J> de markten en keuringen, het vee en al
andere tot de veehouderij in betrekking

•nde dingen en dan zou men ons nóg niet
^ al te groote eenzijdigheid kunnen verwijten,

we zouden Friesland daarmee vrij volledig
"oen geteekend.
6:11 dat we niettemin - afdalen in bijzonder-
^n, die eigenlijk in het niet vallen bij de be-
^enis van de veeteelt voor dit gewest, is, om
f volk van Friesland in al zijn geledingen in

5 artikelen zooveel mogelijk te laten zien.
1* ondanks alles is het Friesche volk een volk,
arbeidt op velerlei gebied.
1 oen greidhoek bijvoorbeeld werkt de yis-

;ler naast den boer. Aan de westkust liggen
'Schersplaatsen als Hindeloopen en Makkum.
'ar laatstgenoemd plaatsje zijn na de afslui-
J5,Van de Zuiderzee nog al wat Uselmeer-

"' ers getrokken'. Over de IJselmeervisschers
we echter te zijner tijd in het artikel

Zuidwesthoek wel méér vertellen.
is de eerste Friesche havenplaats,

de oorlog de omstandigheden daar
'ijk zeer gewijzigd. Maar als visschers-
heeft Harlingen ook in dezen tijd veel be-
is en aan den afslag heerscht nog gere-

een flinke drvikte. De mosselenvisschers
eri nog op de Wadden en hun buit wordt goed

*yj .j

één adem met Harlingen en de Wadder
eri wij ook dé Friesche eilanden n^oemen. De
°lking leeft er van landbouw, veeteelt en
>cherij. Een wel zeer verheugend feit was, dat
' o e n Rijkscommissaris voor het bezette

iude
ehoude

tOOT
.s wel'
FriesW

^^^andsche gebied, onlangs is besloten, Ter-
weer bij Friesland te voegen. Verheu-

l°' omdat Terschelling volgens de historie en
^eoordeelen naar land, volk en taal een
esch eiland is.

11 dezen tijd, waarin het Friesche boerenland
volop leeft en werkt, kunnen de levensom-
digheden in zoo'n rijk land, zoo'n specifiek

leö als de greidhoek slechts goed zijn. Doch
na het lezen van deze twee eerste artikelen
dat overal in Friesland de sociale ornstan-

«eden zoo goed zijn. Het tegendeel zal blijken
°ns volgende artikel, dat wij aan de streek

wouden zullen wijden.

van Bolsward.
kiekje van de mosselenvisscherij , die veel

larl ingers wordt beoefend.
ie Bolsward is een nuttige in-19 in het hartje van den Frieschen Greidhoek.

'su>n Van ^e rnoo^e Friesche steden is het oude

'e?f ^neeJcer zilversmeden, en koperdraaiers ver-
^ ^oordigen het oude Friesche ambacht.

haventje van Hindeloopen.
en kijkje in Grouw.



Amsterdam. Op ae navolgende cursus-
sen zijn nog enkele plaatsen vrij:
Dultsch i gevorderden i Dinsaagsavonds
van 7.16—8.ló uur m Gebouw .,Oe Riet-
wijker". 3e , Schmkelstr 9 en s Woens-
dagsavonds .van 8.30—9.30 uur Stad-
houderskade 139.

OPROEP!
Hirsvl ij ttentoonste 11 i ng Amsterdam

Op de onlangs te Amsterdam gehou-
den tentoonstelling zijn eenige leer-
werkstukjes van een inzendster verloren
gegaan. Teneinde haar wederom in het
bezit van het beuoodigde materiaal te
stellen, vragen wij den lezers oi iemand
haar wellicht kan helpen aan 10 m leer-
band ( b r u i n . en een stuk leervoering
De kosten worden uiteraard gaarne ver-
goed.. Antwoorden worden gaarne inge-
wacht bij., net .Centraal Bureau van
„Vreugde en Arbeid" Amstel 224—226
Amsterdam i C . l .

Cursus Interieurverbetering

en Huisvlijt
Zeer binnenkort begint bovengeVoem-

de cursus m de stad Utrecht waaraan
zoowel door leden als niet-leden van
het N.A.P. aeeigenomen kan worden.

Het lesgeld is zeei laag gesteld.
De bedoeling van dezen cxirsus Is, de

arbeiders te nelpen bij het verfraaien
van hun woonkamers.

Meldt u zoo spoedig mogelijk aan bij
het plaatselijk N.AJF.-kantoor, Vreden-
burg 10.

Winterprogramma 1942-1943
Afdeeling Volksontwikkeling
Bij de plaatselijke en provinciale

N.A.F.-kantoren is een uitgebreid winter-
programma omtrent het Volksontwikke-
llugswerk van Vreugde en Arbeid op ver-
zoek gratis verkrijgbaar.

Men vrage dit zoo spoedig mogelijk
aan!

OPVOEDING
Zwemmen

In tal van plaatsen worden voor
N.A.F-leden en huisgeriooten goedkoope
zwemavondén georganiseerd Nadere in-
lichtingen uu de plaatselijke Kantoren.

Sportcursussen
De afdeeling lichamelijke opvoeding

van V. en A. organiseert in het seizoen
1942—1943 cursussen Jiu Jitsu. gym-
nastiek (dames- en neerengroepen),
boksen, rhythmlsche gymnastiek (alleen
dames i . in alle plaatsen, waar hiervoor
Belangstelling oestaat.

Gymnastiek dames- en heerengroe-
pen:

Prijs: f3 .— N.A.F.-leden en huisge-
nooten per cursus van 3 maanden,
ƒ 4.25 niet-leden.

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

Hierbij is inbegrepen net examen-
geld yoor het s-aardigheidsdiploma C
van den Ned. Jlu Jitsubond, waarvoor
de normale prijs reeds ƒ 5.— bedraagt.

tttiythniütclie gymnastiek („Heen
voor dames). Prijs: ƒ3.50 N.A.F.-leden.
en nuisgenooten per .cursus van 3
maanden, ƒ 4 75 niet-leden

Aanmeldingen en nadere inlichtingen,
bij de plaatselijke N A.E.-kantoren:

Bij nadere inlorrnatie blijkt
ons dat de Kunstijsbaan in de
Apollohal te Amsterdam tot
nader order gesloten is.
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OPERETTEVOORSTELLING
door de

KAMEROPERA
Regie Alb May Orkest o.l.v. Wim

Quispel. Groot aantal medewerkenden!
Opgevoerd wordt: Der Frühling van
Pranz Lèhar en Die schone Gatathee
van Franz von Suppé

Toegangsprijs: 50 cent voor N A.F.-
leden en hun huisgenooten en 8O cent
voor niet- leden

In alle plaatsen zijn tevens Kaarten
verkrijgbaar Oij_fte N.A.P-boden, de Soc.

voor zoover voorradig
zaal.
;en vangen aan om

Voormannen
's avonds aa;

Alle vooist'
7.30 uur n.m
Zwolle • Vrijdag 13 November

Odeon Kaartverkoop: Eekwal 29a.
Enschede Zaterdag 14 November

Irene. Kaartverkoop: Molensti 46.
Hengplu Maandag 16 November

Concertgebouw. Kaartverkoop: Reitz-
straat 12.
Arnhem Dittsdag 17 November
Stadsschouwburg. Kaartverkoop: Jans-
buitensmgel 17.
Eindhoven Woensdag 18 November

Philips-Ontspaiiningsgebduw. Kaart-
verkoop : Willemstraat 28.
's-Hertoxeiinosch . Donderdag 19 Nov.

Casino Kaartverkoop: vv IJsselstein-
straat 18.
Breda Zaterdag 21 November
Coiicordia. Kaartverkoop: Dr. v Mierlo-
straat 37.
Leiden • Zondag 22 November

Stadsschouwburg. Kaart verKoop: Ra-
penburg 34.

BALLETVOORSTELLING
door De Haagsche Dansgroep. Choreogra-
phie: Jan Ue Ruyter Groot aantal me-
dewerkenden Kameropera-orkest oJ.v.
Wim Quispel uitgevoerd wordt o.a.
Eapparltionz. ballet In 3 bedrijven van
Frans Liszt.

Toegangsprijs 50 cent voor NJV.F.-
ledeq en hun huisgenooten en 80 cent
voor met-leden

Tevens Kaarten verkrijgbaar bij net
plaatselijk N A_F -kantoor, de N.A.F.-
boden. de Soc Voormannen en voor
zoover voorradig 's avonds aan de zaal.
Almelo Zondag 15 November

't Groenendal, aanvang 730 uur n.m.
Kaartverkoop Wierdenschestraat 22
Tilburg Vrijdag 20 November

Amicitia. Kaartverkoop: Veemarkt-
straat 25.

Dit programma komt tevens in Delft
en Maastricht op resp. 25 Nov. en 4 Dec.
a.s. Nadere bijzonderheden In het vol-
gend nummer van „Arbeid"

Filmvoorstelling

TABOE
Een spannende. tragische liefdes-

geschiedenis, waarvan alle opnamen op
de Zuid^ee-ellauden werden gemaaKt.
iTobisfilm Toegang *4 .laar) Toe-
gangsprijs: 35 cent N.A .F-leden en
hulsgen..:,, 50 cent met-leden In alle
plaatsen om 4 30 uur n.m. tevens een

Kindervoorstelling

DIK TROM
de vroolijke Centra-fllm, 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.P.-boden, den Soc.
Voorman en vóór den aanvang der voor-
stelling aan de zaal

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

Aanyang Kindervoorstelling Dik
Trom in,alle plaatsen 4.30 n.m.

Wedde Zondag 15 November
Hotel Westerwolde. De kindervoorstel-

ling begmtr hier om 2 uur n.m Kaart-
verkoop: Weddermarke A 249. '
Nieuwe Schans Maandag l B November

Zaal Schansma. Kaartverkoop: Kerk-
straat 17c.
Beerta Dinsdag 17 November

Zaal Bulskool. Kaartverkoop: PI.
N.A.P.-Kantoor.
Selllngen Woensdag 18 November

Zaal Homan. Kaartverkoop: PI. N.A.F -
Kantoor.
Oostwold Donderdag 19 November

Café Bolhuis. Kaartverkoop: Kerksin-
gel H. 61.
Marnm Vrijdag 20 November

Zaal Kruisweg. Kaartverkoop: PI.
N.A.F.-Kantoor.

CABARET-REVUE

„LACHEN IS LEVEN"
Medewerkenden: Herman Dledprlrhs,

humorlst-conférencler: Suzi Leonardl.
cabarettiére: Ellis. danseres: Mr. Uor-
donnl. goochelaar: Pierre Blaauu oia-
nist-accord eon-virtuoos

Toegangsprijs: 40 cent N A.F' -leden en
hun huisgen en 6O cent met-leden In
alle plaatsen tevens kaarten verkrijg-
baar bij de N.AF-bodèn. soc voor-
mannen en voor den aanvang aan de
zaal

Alle voorstellingen beginnen om 7.30
uur n.m.

Provincie Groninaen

Provincie Groningen
Nieuwe Pekela Vrijdag 13 November
Zaal te Bas. Kaartverkoop: PI N.A.F.-
Kantoor.
Meeden Zaterdag 14 November

Zael B. Abee. Kaartverkoop: Heereweg
no. 33.

Scliildvrolde Vrijdag 13 November
Hotel Spannlnga. Kaartverkoop: Meen-

teweg C 351.
Hoogkerk Zaterdag 14 November

Café Vos. Kaartverkoop: Middenweg 6.
l<eek Zondag 15 November

.Zaal Reintjes. Kaartverkoop: Hoofd-
diep A. 203.

Provincie Friesland
Medewerkenden zijn hier: Herman

Dieclerichs, humorist-conférencier; De
Erica's, dansduo; Pierre Blaauw. accor-
deon-virtuoos; Rrof. Bergini. goochelaar

"en Jac. de Vos, Imitator.
Zwaaswesteinde Maandag 16 November

Ons. Huls. Kaartverkoop: J. Bergsma,
Stationsweg.
Kollum Dinsdag 17 November

Zaal de Vries. Kaartverkoop: Raad-
huisdwarsstr. 2O8.
Dokkum Woensdag 18 November

Zaal Noorderkwartièr. Kaartverkoop:
K Cüperus, D. R. Camp'huisstr
H o] werd Donderdag 19 November

Ons Huls. Kaartverkoop: Fontein-
straat 390. —
Marrum Vrijdag 20 November*

Café de Boer. Kaartverkoop: PI.
N.A.F.-kantoor.

CABARET-REVUE

„LACHEN IS GEZOND"
Medewerkenden: Josée Dom. de char-

mante Hollandsche cabarettiére; Bob
Steffin, de confereerende goochelaar;
Guus Markman, „De Moderne Trouba-
dour"; De Marco's de vroolijke Holland-
sche duettisten: Tonio Manti. komisch
jongleur en ,Io leenaars, piamste-accor-
deonniste. Toegangsprijs: 40 cent voor
N AJF -leden en huisgenooten en 60 cent
voor niet-leden.

In alle plaatsen tevens kaarten ver-
krijgbaar bij de N.A.F .-boden. soc. voor-
mannen en vóór den aanvang aan de
zaal. Alle voorstellingen beginnen om
7.30 uur n.m.

Provincie Gelderland
Culemborg Maandag 16 November*
Luxor Theater. Kaartverkoop: Lanx-
meerschestraat 7.
Geldernialsen Dinsdag 17 November
Nutsgebouw. Kaartverkoop: Burg Ver-
weylaan A. 85.
Zaltbommel Woensdag 18 November
Nutsgebouw. Kaartverkoop: Lange Stei-
gerstraat 18.
Doesburg Vrijdag1 20 November
R K. Bondsgebouw. Kaartverkoop: Ooi-
poortstr 75.
Dieren Donderdag 19 November

Café de Sluis. Kaartverkoop: Prins
Hendrikstraat 4.

VARIÉTÉ EN KLEINKUNST.
VOORSTELLING

Medewerkenden: Jan van Laar, humo-
rlst; Truus van Lanr. cabarettière. Har-
rison, komisch jongleur: Dina B.oelen
met mlniatuurtheater: Wil lp van Hol-
ten, planist-accordeonlst; Luron. moder-
ne goochelkunst. Toegangsprijs: 4O cent
N.A.F.-leden en hun huisgenooten en
6O cent met-leden

tb alle plaatsen tevens kaar-ten ver-
krijgbaar bij de N.A-F.-boden, Soe Voor-
mannen en vóór den aanvang "aan de
zaal

Alle voorstellingen vangen aan om
7.30 uur n.m.

Provinc'e Zuid-Holland
Alblassenlnin Vrijdag 13 November
Café Vogelesang. Kaartverkoop: Waals-
moiidelaan 28.

Dirksjarrd Zaterdag 14 November
Zaal Meyer te Middelharnis. Kaart-

verkoop: PI, N.A.F.-kantoor.

Middelharnis Zondag 15 November
Zaal Meyer. Kaartverkoop: PI N.A.F.-

Kantoor.

Pijnacker Maandag 16 November
Zaal v. Schie. Kaartverkoop: PI N.A.P.-

Kantoor.

Znetermeer Dinsdag 17 November
De Gpuden Leeuw. Kaartverkoop: PI.

N.A.F.-kantoor.

Leerdam Woensdag 18 November
Kunstmin. Kaartverkoop: Patrimo-

niumstraat 11.

CABARET-VARIÉTÉ
VOORSTELLING

Medewerkenden: Ma* van Laai-hoven,
humorist-conterencler: Tllly van Vliet,
de zingende voordracbtskunstenaras;
Lou Marti, net muzikale wonder: Char-
les Jongleur op den rollenden kogel;
Bep Petersen. pian;st-a<:cordeonist

Toegangsprijs: 40 cent voor N A.P.-
leden en hun huisgenooten en 60 cent
voor niet-leden

In alle plaatsen zijn tevens Kaarten
verkrijgbaar bij de N.A.F.-boden, ae
Soc Voormannen ea vóór den aanvang
aan de zaal

Alle voorstellingen vangen aan om
7.30 uur u.m

Provincie Noord-Holland
Zandvoort Vrijdag 13 November
Monopole Theater. Kaartverkoop: PI.
N.A.P.-Kantoor eri Stationsplein 7.

Halfweg Zaterdag 11 November
Modern. Kaartverkoop: bij den heer

Lammers.

Krommenie Zondag 15 November
Ons Genoegen. Kaartverkoop: Dorps-

straat 117. Krommenie.,

Piirinerend Maandag Ifi November
Het Heerenlogement. Kaartverkoop:

Nieuwegracht 11.
Medemblik Dinsdag 17 November

Het Wapen van Medemblik Kaart-
verkoop:. Nieuwstraat 32.

Hoorn Woensdag 18 November
Wilson Theater. Kaartverkoop: Groote

Noord 107.

Enkhuizen Donderdag 19 November
De West Fries'che Munt. Kaartver-

koop: Breedstraat -125.

Den Helder Zaterdag 21 November
Casino Kaartverkoop: Efpoorstraat 112.

Den Burg Vrijdag 20 November
Bioscoopzaal Pen. Kaartverkpop: Schil-

derelnd 8, Den Burg en J. Et&man, De
Koog 66.

Wormerveer Zondag 22 November
De Jonge Prins. Kaartverkoop: School-

pad 21.
Schagen Maandag 23 November

Nooïd-Hollandsch Koffiehuis. Kaart-
verkoop: Laulierstraat E. 25.

Amsterdam Zondas 15 November
Krasnapolssy aanvang 10.30 uur~ v.m.
Vertoond wordt ' de Ufa-Tobisfilm

„Trenrk de I'andoer" met Hans Albers.
(Toegang alle leeftijden i .

Apollo-Theater, aanvang 10.30 u. **m.
Vertoond wordt de Uta-Toblsfilm „De

Onsterfeli jke Wals" (Joh. Strauss) met
Paul Hörblger, Hans Holt en Maria
Andergast.
Rotterdam Zondag 15 November

Arena-Theater, aanvang 10.30 u. v.m.
Vertoond wordt de Ufa-Toblsfilm

„Butterfly' met Maria Cebotary. (Leef-
tijd 18 laar). Tevens massazang o.l.v.
Cor Steyn

Amsterdam Zondag 22 November
Ctyi Theater, aanvang 10.30 uur v.m.

Vertoond wordt de Ufa-Tobisfllm met
Willy Birgel en Lll Dagover Slotaccoord
(Toegang 18 jaar).

Kaarten voor beide voorstellingen a
35 cent p.p. verkrijgbaar bij Prins Hen-
drikkade 49 en V. en A.-Inl. bur. Leld-
scheplein.

Den Haas Zondag 22 November
Asta Theater, aanvang 10.30 uur v.m.

Vertoond wordt de Ufa-Tobisfllm Cart
Peters met Hans Albers. (Toegeng alle
leeftijden). Tevens massazang o.l.v. Cor
Steyn. Kaarten a 35 cent p.p. verkrijg-
baar bij: Dr. Kuiperstraat 10 en V. en
A.-Inl. bur, a.d. Hofweg

Kaarten a 35 cent p.p. verkrijgbaar
bi j : Westzeedijk 78; de overige bettende
adressen en • eventueel 's morgens aan
de ?aal
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Rumoer rond

DE LASTDRAGER
Eenige lezers voelden zich gedrongen, zich ook eens
te uiten naar aanleiding van de opmerkingen welke
een inzender maakte over ,ons vervolgverhaal en
het antwoord, dat de schrijver daarop gaf. We
meenen goed te doen, nog enkele van deze ontboe-
zemingen op te nemen.

Als oud-Rij nstoker, daarna machinist en sedert
1911 sleepbooteigeriaar en kapitein, heb ik steeds met
groote belangstelling het verhaal van „De Last-
drager" gelezen. Ik kan niet anders zeggen, als groote
bewondering te hebben voor het fijne gevoel van Bas
Bouwman, 't welk hij aan den dag legt voor de toe-
standen, waaronder wij in de vroegere jaren geleefd
en gestreden hebben. Als medeoprichter van den
Bond van Machinisten en Stokers „Sta Pal" in den
winter van 190.6, kan Ik me volkomen indenken, dat
een kantoorbediende (-halfjaarlijkse!! draaier) geen
greintje begrip kan hebben over hetgeen hier in de .
„Lastdrager" tot uiting komt. Ik kan mij daarom 9ok
volkomen vereenigen met het antwoord, dat Bas
Bouwman dezen stakker heeft gegeven.

Alleen oude, eerlijke strijders, die vanaf de jaren
Plm. 1903 den strijd meegestreden hebben op de doel-
stellingen^ welke in het N.A.F, zijn belichaamd, kun-
nen trots de, romantiek die Bas Bouwman in zijn arti-
kelen verwerkt, aanvoelen hoe haarfijn hij de vroegere
toestanden schildert. Inderdaad hebben er vele van

t Roers (kruiperige kapiteins), Klaas Bakkers en Kor-
sies eerlijke plichtsgetrouwe strijders geleefd. Wie zijn
net uiteindelijk geweest, die de kastanjes uit het vuur
hebben gehaald? Het „Zwarte Koor", die vol strijd-
lust bezield hun blaadje „Sta Pal" om hoog staken,
wanneer zij elkaar op de rivier passeerden. Niet al-
leen de patroons waren het, waar wij den strijd tegen
hebben gestreden, maar ook tegen het dekpersoneel
van vroeger jaren moest gevochten worden. De al-
oude middenboider speelde tqen nog een zeer groote
rol. Alles wat in die jaren op den middenboider werd
gesleept verdween in het vestzakje van den kapi-
tein.

Trots, dat ik op 20-jarigen leeftijd in 1906 en 1907
al aanvoelde, dat de strijd in verkeerde banen
(klassenstrijd) werd geleid, denk ik toch nog altijd
Vol aangename herinneringen terug aan den recht-
vaardigen strijd, dien wij door middel van staking in
1907 en '08 op den Rijn en in 1911 voor de stad Rot-
terdam hebben gestreden (zelfs toen ik op het punc
stond eigenaar te worden), waaruit toch vele verbe-
teringen zijn voortgevloeid. Ik hoop dan ook mijn
levensdroom in het N.A.F, verwezenlijkt te zien door
lemeenschappelijk overleg tusschen patroon en ar-

beiders tot gezonde sociale toestanden te komen.
J. K.

Als machinist ter koopvaardij kanjk niet nalaten
mij in het rumoer om „De Lastdrager" te mengen.

Of Bas Bouwman een goed schrijver Is kan Ik niet
beoordeelen, maar wel krijg ik brj het lezen van „De
Lastdrager" steeds meer den indruk, dat hij een goed
machinist moet zijn.

De meeste schrijvers, die zich in de machinekamer
wagen, maken technische fouten, die het lezen van
het boek of verhaal grondig bederven.

In „De Lastdrager" heb ik zoo'n fout nog niet
kunnen ontdekken zoodat, ongeacht het verdere,
verloop van het verhaal, Klaas Bakker als machi-
nist nu reeds mijn volle achting geniet. M. v. E.

Als scheepsmachinist (thans scheepswerktulgkun-
dige genoemd) der grote vaart met 17 jaar practijk
en met al de behaalde staatsdiploma's van dit vak in
mijn bezit, kan ik wel zeggen, dat ik de theorie en
practijk van de machinekamer beheersch.

Het verhaal „De Lastdrager" heb ik tot nu toe met
genoegen gelezen. Het trof me direct van het begin
af, dat dit verhaal kennelijk geschreven is door een
ter zake deskundige.

Juist in boeken waarin sprake is van een machine-
kamer, ergert het ons, vakmenschen altijd, dat er
zulke verbazende stommiteiten in gezegd worden.
Terwijl wat Bakker met zijn machine uitvoert, tech-
nisch goed beschreven Is en zeer goed mogelijk.

De niet-deskundigheid en eigen waan van den
critischen kantoorbediende, ligt er zoo.dik boven op,
dat Ik dit geen antwoord waard acht.

Mijn advies Is „plaats meer dergelijke 'verhalen
. van menschen, die het zelf hebben beleefd", ze wor-
den wel degelijk gelezen en op de juiste waarde
gesteld. Z.

Nog klassenstrijd?
Een der meest voor de hand liggende, een der schoonste

Idealen tevens welke de baanbrekers van den nieuwen tijd
bezielen, is het doorbreken van den klassenstrijd. Eener-
rijds de wil, de arbeiders te bevrijden van den vloek van
het proletariaat, die hen sinds jaar en dag heeft gedoemd
een lagere kaste te vormen, en die hen geestelijk en stof-
felijk geknecht hield.Anderzijds het streven er op gericht
ook den kapitalist te bevrijden uit den waan die hem
beving, dat hij alleen en uitsluitend voor zichzelf heeft te
leven en geen ander doel heeft dan het najagen en vei-
ligstellen van persoonlijke belangen.

Als bekroning van dat streven staat duidelijk en klaar"
het doel voor oogen: Hen die eens proletariërs waren en
ook hen, die den naam van kapitalist droegen den weg
te doen hervinden naar een gemeenschap, waarbinnen
rij gezamenlijk als werkers de groote eenheid van de
volksgemeenschap weer zullen kunnen beleven.

Desondanks is het noodzakelijk, al: stemt het bitter,
boven dit artikel de vraag te stellen: Nog klassenstrijd?

Zegt die vraag dat we terug verlangen, of besluiten
terug te keeren naar den tijd dat het klasse bewust e pro-
letariaat onder de roode vlag optrok om zijn wenschen
en Verlangens kenbaar te maken, en om zijn rechten
goedschiks of kwaadschiks af te dwingen? Geenzins, we

hebben den goeden weg eenmaal betreden, wij willen en
wij zullen die/i niet meer verlaten. Wij, dat wil zeggen
wij van Het Arbeidsfront, wij kennen onzen weg en wij
weten onze-taak, en zullen ons van deze taak door niets
en door niemand meer laten afbrengen. Rotsvast is onze
overtuiging en die overtuiging zal zegevieren, al is 4»
strijd, die ons daarbij wacht, waarlijk nog niet ten cin4e.
Wat ons bij dezen strijd voor oogden staat is in den grond
van de zaak ook in een enkel woord geformuleerd: Recht.

Recht voor den werker, voor ieder die tot de Voiksge-
meenschap behoort, waar hij dan ook werken wou, en
wie of wat hij dan ook is. Recht op een menschwaardig
bestaan, een goed loon en ook overigens redelijke arbeids-
voorwaarden. Inderdaad, het is eenvoudig, zóó eenvoudig,
dat ieder dat begrijpen kan. Als er dan ook in Nederland
nog werkgevers zijn — en ze zijn er helaas — die dit
niet schijnen te begrijpen en die aan de bülijkstc en
redelijkste verlangens niet wenschen te voldoen, dan
nemen we niet aan, dat ze niet kunnen, doch dat ze niet
w i l l e n , begrijpen. Wanneer er werkgevers zijn — en ze
zijn er — die menschen werk laten verrichten in een
menschonwaardige omgeving, wanneer er werkgevers In
Nederland gevonden kunnen worden, — en het is indeis
daad mogelijk ze te vinden — die zich niet houden aan
de hun wettelijk opgelegde verplichtingen ten aanzien
van loonen en arbeidsvoorwaarden, en wanneer er werk-
gevers in Nederland zijn — en ze zijn er helaas — wien
het onverschillig is onder welke omstandigheden hun
ondergeschikten, voor wie zij zorg hebben te dragen, ge-
huisvest zijn, dan kan uit dit alles slechts één gevolg-
trekking gemaakt worden. De gevolgtrekking namelijk dat
het d e z e w e r k g e v e r s zijn, en zij alléén, die aanlei-
ding geven tot de vraag: Nog klassenstrijd? Die tevens
aanleiding zijn dat wij deze vraag, éénmaal gesteld; niet
ontkennend kunnen beantwoorden.

Klassenstrijd, inderdaad. Niet openlijk achter de roode
vlag door een tot het uiterste gedreven proletariaat, maar
bedekt, tersluiks en in het geniep door een kapitalisme
dat nog niet heeft leeren inzien, dat zijn dagen zija
geteld.

Komt het omdat zij, wanneer ze zelfbewust om zich
heen zien, nog niet voldoende andere blikken ontmoeten,
die even zelfbewust zijn? Komt het wellicht, omdat ze
hun spel nog zoo gemakkelijk kunnen spelen, hun wil
nog zoo gemakkelijk kunnen opleggen? Ja., helaas. In
stede van kracht, onderworpenheid. En daarom gaan ze
door en hopen dat de overwinning, evenals in het verle-
den, weer aan hen zal zijn.

Zij vergissen zich echter. Er is een Nederlandsch Volk -
en er is een Nederlandsch Arbeidsfront. Dat dit volk
zich thans als volk nog' niet ten volle bewust is, maakt
wel veel uit, maar toch niet alles. En dat nog niet iedere
werker zijn plaats in het Front van den Arbeid heeft
ingenomen, beteekent wel veel, doch niet alles. Langzaan!
maar zeker, stap voor stap gaat het in de goede richting.
De werker wordt zich bewust, niet als proletariër, doch
als lid van een levende volksgemeenschap. En waar een
v o l k s geme e n s c h a p is kan geen pro l e tar iaa t
meer zijn. En waar geen proletariaat is, kan geen kapita-
lisme met blijvend succes zijn duisteren strijd strijden.
Deze waarheid beteekent hét onverbiddelijk einde van
alle praktijken die het daglicht niet velen kunnen.
, Ook van sommige werkgevers, hoc machtig zij zich
'thans misschien nog wanen.

Babbeltje van Oom Niek
Hiep hiep... hoera!
Oom Niek heft een juichkreet aan om-

dat hij in het vervolg over een halve
Pagina de beschikking kan krijgen, aïs
*lle neven en nichten hieraan medewerken.
•Jat heeft heel wat voeten in aarde ge-
"^ en het heeft zeifs maar een klein
"Petje gescheeld of... jullie oom Niek was
lelemaal verdwenen. M'n leven heeft
eigenlijk aan een aijden draadje gehan-
gen en als jullie nu niet spoedig en met
elkaar er voor zorgt, dat dit zijden draadje
een heel dik kabeltouw wordt, dan weet
ik het nog zo net niet — dan zou het
wel eens kunnen zijn, dat mijn babbeltje
niet meer mocht Verschijnen. Als dat ge-
beurde, dan zou dat de schuld zijn van
sommige neven en nichten. Hoe dat nu
wnj Het is heel eenvoudig. Er zijn jon-
gens en meisjes, die mij prompt schrij-
ven; Oom Niek, volgende week krijgt u
**n lange brief of zij berichten mij: ik
ngb nog nooit een raadsel ingestuurd.

maar van nu af aan zal ik altijd mee-
doen. Ik vind dat allemaal prachtig, of-
schoon de ervaring mij heeft geleerd, dat
ik die beloften met een hele boel korrel-
tjes zout moet nemen. Want als ik er op
let — en dat doe ik! — dan komt die
lange brief de volgende week niet... dan
is de oplossing van den neef of van de
nicht, die mij plechtig beloofde a l tij d
in te sturen, er die volgende keer niet
bij! Ook zijn er heel veel neven en nich-
ten, die wél trouw de raadsels oplossen,
maar die nooit insturen — soms omdat
ze dat niet durven of ook wel, omdat ze
volgens eigen idee toch nooit voor een
'prijs in aanmerking zullen komen. Het
zijn die lakse neven en nichten, die er
haast de ,ooi-zaak van waren, dat de
hele jeugdrubriek werd opgeheven.

Jullie mogen best weten, hoe dat precies
is gegaan. Je begrijpt; dat „Arbeid" in de
eerste plaats een blad is voor vader en
moeder... voor de grote mensen. En nu
waren er grote mensen, die zeiden; we
moesten dat babbeltje voor de kinderen
maar weg laten — dan hebben wij weer
wat meer ruimte Je begrijpt, dat Oom
Niek het daar lang niet mee eens was.
Voor het babbeltje zélf vond ik het nog
niet eens zo érg, maar ik vond het veel
erger 'voor mijn neven en nichten, die
elke .week wél trouw de raadsels oplosten
en inzonden — ik vond het ook erg voor

m'n jongste zonen, voor Keg en voor Ron,
die dan niet meer uit de goede oplossin-
genberg de prijswinners zouden kunnen
trekken.

Er is een Frans spreekwoord, dat zegt,
dat iemand die zich kwaad maakt, onge-
lijk heeft. Ik heb me dan ook niet kwaad
gemaakt, maar ik heb tegen dien meneer
gezegd: we zullen de neven en nichten
eens tellen, meneer — ik zal u eens laten
zien, hoeveel neven en nichten ik wel
heb, die geen van allen hun eigen
hoekje willen missen. Ik zou me juist wél
een beetje boos maken, toen de hoofd-
redacteur zich met het geval bemoeide.
De hoofdredacteur is de ^meneer aan de
krant, die het meest heeft te vertellen
en die zei: „als Oom Niek al zijn lezer-
tjes er toe kan brengen, hem te schrij-

.ven, dat zij de Jeugdrubriek niet willen
missen, dan... wil Ik voor hem een halve
pagina beschikbaar stellen." Een halve
pagina voor ons.. . voor mij en voor m'n
neven en nichten Dan kan Ik. ondanks
de papiernood, Jullie weer wat vertellen
— dan kan ik In de krant weer antwoor-
den op, de leuke briefjes, die jullie me
nog steeds schrijven...

Jongens en meisjes, Jullie weten nu,
hoe de zaken ervoor staan. Schrijf me
dadelijk... stel het niet uit en doe het
nu. Ik zelf ben er ook benieuwd naar hoe-
groot het aantal neven en nichten wel is.

Je moet goed begrijpen, dat ik nu

EEN GROTE NEVEN- EN NICHTEN-
TELLING

organiseer. Elke neef en nicht, elke, jon-
gen en elk meisje, die neef of nicht wil-
len worden, moeten Oom Niek thans een
briefje, een prentbriefkaart (met alleen
naam en adres kost dat maar een 14 cent
postzegel) zenden. Ook kan je een lege,
niet gesloten envelop insturen, waarop
alleen je naam en adres als afzender
staat vermeld Dat kost óók maar een
14 centspostzegel. Wij zullen dan met el-
kaar dien grote-mensen-meneer bewijzen,
dat wij ons eigen hoekje ,willen houden.
Neven en nichten, jongens en meisjes! Nu
komt het erop aan! Laat er een reuze
stroom brieven, briefkaarten of envelop*-
pen komen — een stroom zó groot, dat
alle grote mensen aan de krant er' ver-
baasd van staan — dat zelfs Reg en Ron
niet zullen weten, hoe ze het hebben, als
ze voor die „goede oplossingen"-berg
komen te staan.

Want vóór wat hóórt wat. Uit die grote
inzendingenberg zal Ik Reg en Ron twee
hoofdprijzen en de gewone .serie troost-
prijzen laten trekken. Maar stuui dan
dadelijk in— stel het niet uit! Vol ver-
trouwen 'wacht jullie

OOM NIEK,
Postbus 100. Amsterdam-O.

.: Jan Lutz. KARELTJE KRAAN EN HET MOOIE PAKJE en toot: ». j. p.

' meneer verliest een pakje. Meneer ...dit pakje is van u. Als je me nou ...hij gooit het Blijf er aj met je vingers.
weg.

Daar dan!



(Roelof Qitroen JUWELIER
AMSTERDAM
Kalverstraat l Teletoon 37658 Opgericht 1850 - Eigen Atelier
DEN HAAO
Hoogstraat 23 - Telefoon il 1751

Jarenlang hevige
rheumatiek.

Nu kan ik weer loopen.

De Heer C.C. te B. schrijft,
d d. 19-11-'40:

„Jarenlang leed ik aan hevige
rheumatiek. Soms kon ik heele-
maal niet meer loopen en dïk-
wijls alleen met behulp van een

stok. Ovaaltjes hielpen mij zoo goed, dat ik reeds
na enkele tabletten weer gaan kon en nu ook weer
mijn beroep kan uitoefenen. Ik ben nu heelemaal
gezond, maar heb steeds Ovaaltjes bij de hand en
kan ze iederen lijder aanbevelen."

t

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

-Trineral Aeentschao. Nassaukade 373, Amsterdam.

Fabriek van

electrische apparaten, stofzuigers,

r ij w ie [lantaarns en /c/emmoioren

ABSTEDERDIIK 131. TELEFOON 16565 (2 LIJNEN)

Ga
goed voor

Sml»

x-

indien Gij goed wilt doen volgen.

Een teidspreuk voor alle onderwij-

zers onzer jeugd, die evenzeer

van toepassing is in het gezin.

Ga goed voor. Geef blijk van Uw-

vooruitziende zorg en welover-

wogen oordeel. Sluit een levens»

verzekering bij „De Centrale" -

de maatschappij voor Werkend

Nederland. Eens zullen de kinde-

ren Uw goede voorbeeld volgen.

JDEVEHTRALE"
Sol f de Coulant" -—

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

Straffer maatregelen
-^^

zijn voortaan het onver-

mijdelijk gevolg van over-

schrijding van uw gasrantsoen

U moet 1/4 bezuinigen op uw
nocmale gasverbruik, volg

dus onderstaande wenken op:

l Zet alles met weinig water op
3 Kook met het deksel op de pan
5 Steek het gas aan, nadat de .pan is opgezet
4 Breng alles vlug aan de kook
B Stel de vlam kleiner, zoodra er damp uit

de pan komt
6 Gebruik den oven weimig of niet
T Wasch eens per dag af
8 Neem geen kuipbad, maar een douche
9 Controleer geregeld den meterstand.

Wie geregeld controleert
kan tijdig zelf ingrijpen

Haal meer warmte uil minder kolen !
PUBLICATIE v. h. DEPARTEMENT v, HANDEL, NIJVERHEID
SN SCHEEPVAART t k ». HET RUKSKOLENBUREAU.
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V O O S ONZE

ORDE SCHEPT SCHOONHEID
Het eerste, wat n aangenaam treft' wanneer ge een gezin binnen treedt, zijn de
orde en n&théid, die er heersenen, en die hun stempel drukken op het geheel,
die alles een gloed van schoonheid verleenen, onafhankelijk van de meer uf
minder eenvoudige inrichting, onafhankelijk van den meer of minderen wel-
stand van hét gezin.
Hier een rustbank, daar een gezellig zitje in een hoekje met een schemerlamp,
enkele bloemen, smaakvol gerangschikt, een boekenplank, waarop de kleurige
boeken u uitnoodigend toelachen, de frissche, fleurige gordijntjes voor de rameu,
waardoor het zonlicht vrij spel heeft, nergens wanorde of rommel, orde en rust,
ja poëzie.
En onmiddellijk gaat onze sympathie uit naar de vrouw des huizes, die hier
den scepter zwaait. Wat ook haar maatschappelijke omstandigheden mogen zijn,
lij heeft dit tehuis, waar zij de ziel van is, geschapen met liefde en toewijding,
een plekje, waar men zfch veilig en behaaglijk kan voelen, als er zooveel is, wat
hart en hoofd verontrust.
Mei deze gaven en deze intentie zal zij ook het simpelst huisje tot iets moois
weten te maken, zal zij ondanks zorgen, harden arbeid en 'beperkte middelen,
schoonheid weten te scheppen in haar omgeving, waar haar huisgenooten en
allen, die er vertoeven zich prettig zullen voelen, de harmonische sfeer, die er
waart, ondergaan en iets meenemen van de blijheid en rust uit dezen huise-
lijken kring.
Zelfs in het groote, drukke gezin 'zal de liefde tot orde en netheid, die schoonheid
schept, niet door haar verloochend worden.
De kinderen worden er vroeg getraind door het goede voorbeeld, geen kleeren,
boeken of schriften laten slingeren, maar ordelijk opruimen, het speelgoed
netjes opbergen, geen onnoodig lawaai of geschreeuw
En de man zal na afloop van de dikwijls zware dagtaak, of harden arbeid dit
tehuis als een eldorado beschouwen, waar het goed rusten is, hij zal er weer
krachten verzamelen voor nieuwen arbeid.
De vrouw, die zulk een wereld om zich heen weet te scheppen voor haar gezin,
van wier persoonlijkheid als 't ware de glans van deze orde en schoonheid
afstraalt, zal in alle omstandigheden, al dreigen de moeilijkheden haar soms
terneer te drukken en moedeloosheid zich van haar meester te maken, zich
gelukkig voelen en gelukkig maken.
En het mag hier we) eens srey.egd tot eer van de Nederlandsche huisvrouw,
dat niettegenstaande de moeilijke oorlogstijden, die haar dwingen met uiterst
geringe middelen, dag aan dag dat alles in stand te houden, wat orde en
schoonheid schept in haar gezin en haar taak als voorheen te blijven ver-
vullen, zij deze opgave — al is het soms een bijna niet te ontwarren pro-

' bleem — alfi.id weer opnieuw oplost, niet bij de pakken neer zit en alles met
onuitputtelijke vindingrijkheid weet op peil te houden.

i
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Het is een verheugend teeken van dezen tijd, da,t orde en schoonheid, dïe
vreusrde brengen in het leven, ook in het leven van den arbeid, ja zelfs van
den hardsten arbeid een plaats hebben veroverd. Hoe dikwijls moest de arbei-
dersvrouw niet dé klaagzangen van haar man aanhooren over ';den rommel,
de vuilheid over die keet van de mijn, van de fabriek, van de werkplaats of
magazijn, en we waren er bi.ina aan gewoon geraakt nietwaar, aan de vuile,
rommelige omgeving van fabrieken, waar al het onbruikbare maar werd neer-
gegooid en opschoont, aan de vuile rusten, zoo vuil. dat het daglicht er haast
niet kon doordrineen. En dan de onsmakelijke, wanordelijke srhaftlokalen,
waar niets, maar dan ook niets het ooe van den werker streelde. Wij begonnen
haast te denken, dat het zoo hoorde, dat het niet anders kon.
Maar zie! — het licht brak door: de vuile ruiten werden gewasschen, opdat
de zon zich een weg kon banen, de leelijke, wanordelijke schaftlokalen werden
dikwijls met heel primitieve middelen omgetopverd in gezellige zalen, zoodat
de werkers zich tijdens hun rustpooze en twaalfuurtje als „thuis" kunnen

. gevoelen. Geen keet, geen rommel meer, behoorlijke waschgelegenheden en
kleedhokjes, reinheid, orde, schoonheid !
O, ik weet wel, nog niel alle bedrijven zijn van dezen geest doortrokken,
maar er wordt door de initiatiefnemers gestaag aan gewerkt; de schoonheid
voor rte werkers is „en route"; en in plaats van klaagzangen zullen de arbei-
dersvrouwen en arbeiderskinderen thans den lof van de mijn, van de fabriek
en van de werkplaats hooren zingen.

B. BULSING— VAN BESOUW.

voldaan. Plaatsgebrek maakt dit echter
vooralsnog onmogelijk,. Het windjak-
patroon is u bereids toegezonden

Mevr. D. S.—v. G. te D. De modder-
watervlekken ' in uw cocoslooper kunt u
het beste met een lauw zeepsopje verwij-
deren. Met schoon water naspoelen.

Mevr. L. v. H.—D. te Gr. Het gewone
kachelpotlood is voor uw salamander het
meest geschikte poetsmiddel. Het gebruik
van schoencréme moeten wij u beslist
ontraden. Ten eerste geeft het, zoodra de
kachel brandt, een onaangenaam luchtje
en ten tweede is de schoencréme voor da
kachel niet houdbaar genoeg.

Mej. Si. F. te G. Schrift u ons even,
hoeveel wol u van beide soorten voor een
lumper over heeft. Zoo eenigseins moge-
lijk, zullen wij u dan gaarne met een
model van dienst zijn.

Mevr. C, N.—v. d. B. te A. Uw doch-
tertje kan pas met den_ nieuwen cursus,
die Augustus 1943 begint, tot de openbare
voorbereidende school worden toegelaten.
De gemeente.' houdt zich strikt aan de
leeftijdsgrens, zoodat u geen moeite- hoeft
te doen, liet Wwi eerder op de scliool ge-
plaatst te krijyen.'

Andijvie op verschillende

manieren
Andijvie is een groente, die wij op het

oogenblik volop kunnen krijgen. In tegen-
stelling met andere groente zelfs zoo dat
we meer dan eenmaal per week andijvie
op tafel brengen. Dit is heelemaal niet
erg. mits men dan de groente op een
andere manier opdient. Met^andijvie gaat
dat uitstekend. We kunnen ze rauw ee-
stampt. als sla;' gekookt en als soep
opdienen. Zelfs wanneer deze • groente
meermalen per week opgediend wordt,
behoeft dit dus niet eentonig te worden.

Hieronder laten wij eenige andijvie-
recepten volgen.

ANDIJVIE RAUW GESTAMPT.
1 kg. andijvie, 2£ kg. aardappelen, wat

bouillon van een blokje of indien men
het kan missen wat melk. zout. De aard-
appe?cn schoonboenen, in stukken snij-
den en met een bodempje water opzet-
ten. De andijvie zeer fijn snijden, was-
schen en op een vergiet laten uitlekken.
Een of twee bouillonblokjes oplossen in
wat water. Als de aardappelen koken er
de andijvie doörstampen. terwijl men er
bij kleine beetjes de bouillon aan toe-
voegt. De stamppot op smaak afmaken

-met wat zout. De hoeveelheid zqut moet
in den regel minder zijn, omdat de bouil-
lonblokjes reeds zijn gezouten. Het eten
nog even op een zacht vuurtje door en
door warm laten worden. Gebruikt men
bij dezen stamppot geen jus. dan kan
men er nog een stukje boter doórroeren.

GEKOOKTE ANDIJVIE MET UI.
2 kg. andijvie, 2 preien of 2 groote uien,

* l bouillonblokje, zout en wat bindmiddel.
De andijvie in fijne reepjes snijden en

wasschen. De preien of uien schoonmaken
en fijn snipperen. Andijvie en uien bij
elkaar voegen en gaar koken, i liter wa-
ter of~ melk aan de kook brengen, het
bouillonblokje erin oplossen en binden

met het bindmiddel, tot men een stevig
papje heeft verkregen. Hier de andijvi»
nog even in nastoomen.

ANDIJVIESLA:
500 gr. andijvie, 200 gr. mosselen Of

garnalen, wat slasaus en eventueel een
bietje.

De andijvie schoon maken, zeer fijn
snijden en op een vergiet laten uitlekken.
Heeft men een bietje, dan dit in fijne
reepjes of dunne plakjes schaven De
andijvie en de biet vermengen met de
slasaus. Hier de schoongemaakte «;arna-
len of mosselen doórroeren. Dit sla'tje
kan men uitstekend bij peulvruchten op-
dienen.

Wortelmarmelade
Van een Rotterdamsche lezeres ontvin-

gen wij een recept voor een heerlijke mar-
melade. die men zonder veel moeite kan
maken. Een -voordeel is ook. dat zij niet
veel suiker vergt.

U heeft noodig l groote winterpeen, l
citroen, l eetlepel suiker, en wat aardap-
pelmeel om te hindert, 2 kopjes water.

De peen schoon afboenen en raspen op
•den fijnsten kant van de rasp. Opzetten
met de 2 kopjes water en de geraspte
citroenschil. Dit koken tot het Baai is,
ongeveer drie kwartier. Dan het citroen-
sap er door doen. even opkoken en aan-
maken met het aardappelmeel. De eetlepel
suiker als het klaar is er pas toi.i doen.
Koud op het brood smeren.

Kinderen vooral vinden deze wortel jam
fijn en het is niet duur ook, schrijft onze
lezeres.

De marmelade kan niet langer aan een
week bewaard worden.

Het /Js 'moeilijk zich in te
denden, wat het werk van
anderen omvat.

(Goethe)

Vrouwen toont

voor het werk

belangstelling

van uw man!i

Mej. C. v. B. te V. — Ons wmdjak-
fatroon is . zoowel voor dames als voor
heeren geschikt.

Mevr. S. G.—W. te W. — Uw winkelier
heeft gelijk: het is niet geoorlooid van
oude ireeds gebruikte) stol vervaardigde
kleeding stukken zonder punten te ver-
koopen. Verschillende fabrikanten, tus-
schenhandelaren en winkeliers hebben
deswege al een waarschuwing gehad.

Mevr. W. F. te R. — Er is nog een an-
dere, heel goedkoope manier om de kieren
onder de suite-deuren zooveel mogelijk
dicht te maken, tenminste als de drempel,
wat meestal het geval is, kan worden los-
geschroetd. Onder den drempel worat dan
een laagje krantenpapier of een strook,
karton of linoleum gelegd.

Mej. Joh M. te R. — Gaarne hadden
loij aan uw verzoek een patmon pnor ran
sto/ vervaardigde slobkousen te geven,

Een van de voorwaarden voor een goed
huwelijk is, dat de vrouw belangstelling
toont voor het "werk en de liefhebberijen
van haar man. Die interesse blijft ech-
ter, jammer genoeg, in vele gevallen be-
perkt tot hetgeen de man met zijn werk
•verdient.

Hoe belangrijk h'et salaris ook is —
daarvan toch moet de vrouw zien rond
te komen — het is niet het voornaamste
Het moet de vrouio tevens belang inboe-
zemen, hoe dit loon is verdiend, welke
de omstandigheden zijn. waaronder haar
echtgenoot moet voerken, hoe zijn presta-
ties zijn en hoe deze door zijn werkgever
worden gewaardeerd. Verder dient de
vrouw zich op de hoogte te stellen van
de verstandhouding tusschen haar man
en de kameraden, met wie hij in He
fabriek of op kantQDr dagelijks moet
samenwerken.

Er zijn mannen, die heel erg in hun
werk op gaan en er graag met moeder
de vrouw over zouden spreken, indien zij
maar de overtuiging hadden, dat vrouio-
lief er een open oor voor had. Hun erva-
ring is echter, dat dit niet het geval is
— dat moeder bij voorkeur over haar
werk spreekt

Wat is hiervan nu het gevolg? Dat de
man de dingen, die hem in de eerste
plaats belang inboezemen, of waarmede
hi] groote of kleine moeilijkheden heeft,
in het geheel niet meer mei zijn vrouw
bespreekt. Heeft zich' het een of
andere onaangename gevalletje op het
werk afgespeeld, dat hem hindert, dan
wordt het een piekergeschicdenis, die op
de gemoedsrust van den man een nadee-
luien invloed kan hebben. Had hij daar-
entegen een vrouw, met wie hij rustig

over deze dingen kon praten, dan was
misschien een woord va?i. welgemeende
troost voldoende om hem over de moei-
lijkheden heen te helpen Dadelijk zou
weer de oude, kameraadschappelijke geest
in. het gezin terugkeeren, want niefs is
bevorderlijker voor een goed huwelijksle-
ven, wanneer man en vrouw elkaar om-
trent beider moeilijkheden beter verstaan
en begrijpen. Hieruit volgt, dat de man
op zijn beurt ook belangstelling moet
hebben voor hetgeen zijn levensgezellin -
doet en laat.

Juist in een arbeidersgezin zijn er zoo
onnoemelijk veel kleine en oogenschijn-
lijk moeilijke kwesties, welke door onder-
ling overleg in-een-hand-omdraaien kun-
nen worden opgelost.

Ook ten deze is het gezin heel goed te
vergelijken met de groote Jnaatschapptb
waarin het Arbeidsfront moeilijkheden,
die voor den enkeling onoverkomelijk zijn,
gemakkelijk uit den weg kan ruimen.
Natuurlijk blijven er.fin het gezin altijd
nog dingen over. die''töet zoo gemakkelijk
uit den weg kunnen worden geruimd,
maar die moeilijkheden zullen niet zoo
zwaar op de echtgenooten drukken, als
beiden bezield zi-jn met de gedachte, ze
gemeenschappelijk op te lossen. Voor-
waarde is slechts, dat man en vrouio
niets voor elkaar verbercign en lief en
leed werkelijk met elkander deelen. De
vrouw, die van deze noodzakelijkheid is
doordrongen, zal dan vanzelf meer be-
langstelling hebben voor het loerk van
haar man. Als die belangstelling eenmaal
bestaat, dan volgt de interesse voor het-
geen na dat werk in- de eerste plaats
komt: de organisatie in hef Nederland-
sche Arbeidsfront, als vanzelf.
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LEVEN OP MARS

Niettegenstaande alle pogingen die de
sterrenkundigen reeds vele jaren doen
om iets over een mogelijk leven op Mars
te weten te komen, heeft men daarvan
nog steeds geen afdoend bewijs, al ver-
moedt men het wel Onlangs heeft men
echter eenige aanwijzingen gekregen, die
wél op -plantenleven . wijzen Mars heeft
evenals de aarde jaargetijden en in de'
Marslente ziet men sommige deelen van
Mars een andere kleur aannemen, die
in den Marszomer groenachtig en in de
herfst geelbruin wordt, dus net zooiets
als op aarde. En waar* plantenleven is,
mag men ook wel dierenleven vermoeden,

ZIEKE METALEN
Ook metalen kunnen ziek worden. Zoo

kunnen ijzer, staal en koper door voort-
durend onder electrischen stroom te
staan of door langdurig zware belasting
of hevige schokken als het ware oud en
moe worden. Hun vastheid wordt minder
en er treden onverklaarbare breuken op.
E\jj tin heeft men soms de z.g. tinpest
geconstateerd, die de schrik der ,musea
is. Het is merkwaardigerwijs ten minste
•voor tin. een besmettelijke ziekte, die
soms antieke tinnen voorwerpen aantast
en ze langzamerhand tot poeder doet
uiteenvallen.

In het Octobernummer van Historia,
tijdschrift voor Kunstgeschiedenis, tref-.
f en -wij de volgende artikelen aan: Sint
Maarten, door Dr. C. Catharina van de
Graft; De zwarte tijd. van Jacob Burck-
hardt door Dr. Maarten Schneider;
Iiully en de Pransche Opera, van H.
Muller; vervolgens Een oude Drentsche
Havezathe en haar Bewoners, door D. H.
van Maaren—Heerspink; verdei' een arti-
kel over wat onze schrijvers dachten en
vertellen van de Surinaamsche. Neger-
muziek, iets over De Ondergang van het
Graafschap Megen, Een en ander over
Den Toll te Kouderkerk en tot slot een
rubriekje.. Sprokkelingen.

In. „Nederland", Maandblad voor het
geestesleven in Nederland, Duitschland
en elders vinden wij eerst een artikel van
W. H. Haighton over Germaansche
Orde; dan een artikel over het leven en
werken van Knut Hamsun; voorts: De
Eenheid der Europeesche Cultuur, door
Hans Eberl; De versierde Werkelijkheid,
door Volker Nijland.

„De Nieuwe Gids": In dit tijdschrift
' treffen wij allereerst een artikel aan van
Dr. Alfred A. Haighton, getiteld Arm,
lief Indië; verder Gedenkschriften door
Lodewijk van Deyssel, enkele gedichten
van Martien Beversluis, een biologische
beschouwing over den huidigen oorlog
door P. E. Kieuchenius en een Chroniek
der Poëzie; een artikel van A. A. Haigh-
ton, gewijd aan den zeventigsten verjaar-
dag van dr. De Jong en tenslotte De
Laatste Man, door André Demedts.

„Morks Magazijn" van October. De
artikelen van deze maand zijn: Dord-
rechts Museum, door H. G. Kannegleter;
Denkbeelden van E. en J. de Goncourt;
De Kunstzon in het dierenrijk, door Rijn
J. Vogels; Kasverwarming door J. Krim
Jr., Verzen van H. J. van Tienhoven en
de rubriek Voor de Vrouw, waarin dit-
maal o.a. opgenomen is: Maria van Rij-
gërsbergen door J. J.. van Raalte."

In de „Nederlandsche Journalist" van
October vinden wij o.a. een artikel
„Tegen de beunhazerij", J. W Ankersmit
schrijft over „Journalisten en Journalis-
ten", en Gerbr. Spaans over het zuiver-"
houden van de Nederlandsche taal.

De „Gids" van November vangt aan
met een gedicht van Huus Jacobse: Het
Grafboek. daarna volgt Een wintermor-
gen in Pskof, door Dr. L. H. Grondijs;
Het tweezijdig begrip der Stoa wprdt be-
handeld door Dr. J. H. Pos terwijl J. Z.
Kannegieter schrijft over Den bijnaam
,.De Zwijger" van den Vader des Vader-
lands; T. J. Bezemer behandelt Moderne
Maleische Poëzie.

In het tweemaandelijksche Tijdschrift
„Saxo-Frisia** vinden wij van de hand
van dr. D. Kalma een Kroniek der
Friesche letteren; daarna een artikel
over de Anagallis arvensis of de Guichel-
heil in volkstaal, volksgeloof en volksge-
neeskunde.

HET LAATSTE BLflP
VAN ALLES1 WAT

Ons kort verhaal

DE ONRIJPE PEREN
M'n buurman Heeft een perenboom,

die de trots is van de heele buurt. Het
is dan ook geen wonder, welk een
prachtig groote, sappige peren die
boom in het stadstuintje oplevert:
van die knapen als een flinke vuist.

Het bezit van zulk een beroemden
•perenboom brengt echter ook z'n ver-
drietelijkheden mee en het verwon-
derde mij dan ook niet, dat op zekeren
dag buurman twee van zijn kostelijke
peren miste. „Ik weet het precies, want
ik heb ze geteld", zei de buurman een
beetje boos, toen ik veronderstelde,
dat hij „aan een boom zoo vol ge-
laden" twee vruchten toch niet zou
missen. „Ik vermoed ook wel, wie me
dat heeft geleverd", ging buurman
triomfantelijk verder. „Het zijn een
paar jongens, dj.e hier eiken dag voor-
bijkomen— ik zal ze erover aanschie-
ten."

Toevallig stond ik erbij, dat buur-

man de verdachten „aanschoot" „Sta
nu maar niet te liegen — ik weet
zeker, dat jullie het hebben gedaan",
zei de buurman. „Jullie moesten ie
schamen", liet hij erop volgen. Jk heb
met veel moeite die boom groot ge-
kregen en nu nemen jullie zonder vra-
gen een deel van den oogst. Als 1e
maar weet, dat daar héél zware straf-
fen op staan."

De twee jongens luisterden stil toe
maar bleven hardnekkig ontkennen.
Iets gemoedelijker ging buurman
voort: „Ik begrijp trouwens niet, waar
jullie aardigheid in hebben — die
rauwe, onrijpe peren te eten... Wat
heb je daar nu aan?"

Toen hief een der verdachten het
hoofd op. „Rauw en onrijp?" vroeg
hij verontwaardigd. „Dat is niet waar
— dan heeft u ze zeker zélf nog nooit
geproefd!"

NICO CRAMERS

ZEGSWIJZEN

EN SPREUKEN
Met Sint Juttemis, als de kalveren

op het i/s dansen.
De lezer weet ongetwijfeld wel. wat met

de bovenvermelde zegswijze bedoeld wordt.
Als men een tijdstip wil aanduiden, dai;
wel nimmer zal aanbreken, wordt gespro-
ken van „Sint Juttemis", dat aanvankelijk
Sint Jutmis luidde. Onder deze benaming
werd een niet bestaande heilige aange-
duid. Het laatste gedeelte der spreekwijze
is er later aan toegevoegd en Servilius
vermeldt haar ook afzonderlijk, dus zon-
3er de toevoeging van Sint Juttemis en
dan wordt de uitdrukking gelijkgesteld
met het een of ander ondenkbaar ver-
schijnsel, zooals de laatste schrijver het
aanduidt, door te reppen van „als de catte
ganzen-eyer liggen" en „als 4aer twee
sondagen in één week comen". Hierover
heeft ook de schrijver Goedthals het een
en ander bekend gemaakt.

Wij zeiden zooeven, dat Sint Jutmis of
Sint Juttemis een niet bestaande heilige
zou zijn. Intusschen is ook wel de moge-
lijkheid verondersteld, tlat met St. Jutmis
de gedenkdag der Heilige Judith wordt
bedoeld, daar in de Middeleeuwen Jutte
de liefkozende vorm was van Judith.
Deze gedenkdag valt op 17 Augustus, zo-
dat de zegswijze dan nog aan kracht won,
wanneer er bij gevoegd werd: „Als de
kalveren op het ijs dansen", aangezien in
Augustus zulk zeker nimmer" kan plaats
hebben (zelfs niet in het jaar 1942). In
de 17e eeuw kende men ook Sinte Jutte-
mus als uitroep van verbazing, maar óók
als schertsende benaming vo.or een armen,
berooiden man. Van iemand, die moeilijk-
heden heeft, of -zichzelf in het nauw heeft
gebracht, werd eertijds gezegd1, dat hij
„het liedje van.St. Jutmus moest zingen".
Daar in de 17e eeuw een jut ook een
dwaas beteekende, werd van een vrouw,.
die zich eenigszins zonderling aanstelde,
gezegd, dat zij een malle Jut was. In
sommige streken van ons land wordt ook
nu nog wel van een doove Jut gesproken.

Variaties op de hier behandeld» spreek-
wijze zijn de volgende: „Als Paschen en
Pinksteren op één dag vallen", of „Als
Paschen op een Maandag valt." In Zuid-
Nederland wordt gesproken van: „Als
Paschen op een Vrijdag komt". Ook wordt
in Zuid-Nederland wel de uitdrukking ge-
bruikt: „In 't jaar één, als de uilen
spreken"^ of „Als Witte Donderdag Zwarte
Donderdag heeten zal", „Als de maan dri]
teuten heeft", „Als het geld regent en
boonen waait", enzoovoort.

In Friesland kent men de eerstbedoelde
uitdrukking ook als volgt: „Op Sint Jut-
mis, as de keallen op 't ijs dounsje". Maar
ook wordt in het Fries gezegd: „As der
saun sneinen ien 'e wike komme" (Als er

zeven Zondagen in een week komen).
In het Fransen is een zegswijze, welke

hetzelfde beteekent als „Met Sint Jutte-
mis, als de kalveren op het ijs dansen",
bekend als: „Cela arrivera la semaine
des trois jeudis quarante jours après Ja-
mais" (Dat zal geschieden in-de week der
drie Donderdagen, 40 dagen na Nooit.)

• N DE R DÉ LOUPE

Er zat een wolk van een kindje in de
tram.

Zoo'n kindje datt alleen maar voor
knuffelen gemaakt scheen te zijn. Het
kraaide, dat het een lieve lust was, greep
overal naar, zat het eene oogenblik aan
den bril van den eenen meneer en trok
aan. weer aan de krullen van een jongen.

Daarnevens zat de „ma". Een deftige
„ma", wie men het moederschap niet kon
aanzien. Keurig -in de kleeren. Met een
surrogaat kleurtje op d'r wangen en op
d'r lippen en met een bedenkelijk fijn
stel wenkbrauwen. De echtheid van haar
wimpers hebben we niet kunnen vaststel-
len, 'omdat het kindje zoo mirakels leuk
was.

De deftige ma, die liever was gaan
tea-en maar wier trein wat laat was en
die nu met de kleine peuter zat opge-
scheept, keek stuurs voor zich.

Een paar haltes verder kwam nog een
moeder binnen. Zoo'n vrouw, ivaarbij het
schoone woord „moeder" past en geen
„ma" Niet zoo grootscheeps, maar géén
surrogaat. Echt van haar kleur, echt van
loenkbrauw, zon-, wasch- en kleurecht van
top tot teen. Geen soep-terrien op d'r
hoofO,. Geivoon niks.
fOok een kindje, een grdppig' kindje.
Zoodat het geen verwondering behoeft

te wekken dat de beide pukken in geen
tijd kennis gemaakt hadden &n eikaars
neuzen kraaiend.verkenden.

Wij hadden schik.
Zagen dat heerlijke tafereeltje glim-

lachend, aan.
Zoo niet „ma".
Die begon met de moeder van top_ tot

teen te bekijken, zeer snel haar oordeel
klaar had en haar leuke peuter over haar
schoot heen aan den anderen kant naast
haar zette.

Ergernis bij ons, gehuil bij de in hun
spel gestoorde pukken.

„Ma" onbewogen, stuursch als voorheen.
De moeder rood, met haar figuur geen

raad wetend.
O, zalige klassestrijd!
En wat 'heerlijk te weten, dat tvij dat

spook der Voltooid Verleden Tijd den oor-
log verklaard hebben en bekampen tot
het glorierijke einde!

PETER VAN SANDEVOERDE.

Oplossingen rubriek Denksport
van 9 October

Door een misverstand is de rubriek
Denksport van 9 October in ons vorig
nummer opnieuw geplaatst. De op-
lossingen volgen hieronder. Deze zul-
Ien natuurlijk. niet worden herhaald.

Naamkaartjespuzzte
1. Badmeester
2. Dameskapper
3. Glazenmaker
4. Persfotograaf
5. Electro-techniker
6. Vliegtuigbouwer
7. "Steenhouwer

8. Hoofdonder-
wijzer

9. Belasting-
ambtenaar

10. Hypotheek-
bewaarder

Hetminiatuurkruiswoordraadsel
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s
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De vaarpuzzle
De tocht werd als volgt volbracht.

Twee gidsen voeren over en een kwam
weer terug. Hierna gingen opnieuw twee
gidsen over en kwam er weer één terug.
Vervolgens gingen twee reizigers naar den
overkant, waarna een reiziger met een
gids terugkwam. Opnieuw gingen er
thans twee reizigers naar de overzijde,
waarna de eenige daar aanwezige gids
in twee tochten zijn beide collega's op-
haalde. (De eerste overtocht kan ook ge-
schieden door een reiziger met een gids,
waarna de reiziger terugkeert. Het ver-
volg blijft verder gelijk).

Oplossingen rubriek Denksport
van 23 October

De appe/enpuzz/e
Er waren 301 appels in de kist.

Met potlood en liniaal

De hiernevens
staande oplossing
spreekt voor zich-
zelf.

De rekenpuzzle
De sneltrein reed precies tweemaal zoo

snel als de goederentrein. Op het moment
dat de treinen elkaar passeerden, had de
sneltrein reeds tweederde van den weg
afgelegd, zoodat de goederentrein na dit
moment viermaal zooveel tijd noodig had
om zijn bestemming te bereiken dan de
sneltrein.

Tenslotte een klein
kruiswoordraadsel:

Horizontaal: l, 2 en 3
een jongensnaam. Verti-
caal: 1. een plaats in
Duitschland, 2. hoogste
kaart in het kaartspel, 3.
een plaats in Duitschland.

(De verticale woorden worden niet op
de normale wijze geschreven maar zoo-
danig, dat ze bij uitspraak klinken als de
gevraagde woorden.)

1
2
3

2 3
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