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DE PROPAGANDA DER PLUTOCRATEN
Het meest opmerkelijke

van dezen geweldigen tijd
is wel, dat de vele kleine,
onderlinge verschillen en
tegenstellingen, die binnen
ons volk bestonden, als met
één slag zijn weggevaagd
en hebben plaatsgemaakt
voor één enkele, groote
strijd vraag, en wel een, die
haar wortels niet heeft
binnen, maar buiten onze
grenzen.

Kapitalisme of SOCHZ-
lisme, daarom gaat het in-
öezen'tijd.

Men kan deze tegenstel-
ling ook in andere termen
uitdrukken: arbei+ of be-
zit; de mensch of het geld;
europeesche gemeenschap
of internationale plutocra-
tie - - het blijft evenwel
dezelfde ééne, allesbeheer-
schende strijdvraag tas-
tenen machten, .welke
grooter en geweldiger zijn
öan wat uitsluitend bin-
nen ons kleine land 'aijn
Plaats vinden kan. Wereld-
niachten botsen tegen
elkaar.

De uitslag van deze wor-
steling zal voor de volgende
eeuwen de toekomst bepa-
len van het menschelijk
geslacht op aarde, wellicht
zelfs het zijn of niet-zljn,
den vooruitgang naar on-
gekende hoogU cul-
tureele ontwikkeling:, dan
wel den ondergang in
duister barbarisme.

Het' is in dezen titanen-
strijd, dat ieder mensch
Partij moeten kiezen.

Europeesch .socialisme of
internationale plutocratie!

De keuze is voor velen
lijkbaar moeilijk.

Men is maar al te zeer
Seneigd, den algemeenen
v°oruitgang, de evftutie
van de menschelijke
samenleving van lagere
naar 'hoogere vormen af
te meten naar de mate
van stoffelijke- welvaart,

men op het oogen-
zelf geniet. Theore-

tisch moge men het be-
staan erkennen van het

en het Smalle pad, den gemakkelijken weg die ter helle voert en
moeilijken, met hindernissen bezaaiden en met tranen besproeiden

e het eeuwig heil tot eindpunt heeft — practisch denkt en handelt men
llsof juist het tegenovergestelde waar was. Wat moeite brengt en zorgen,
ontbering en verdriet --zooals deze tijd -- acht men alleen daarom
^erkeerd en men hunkert naar het gemakkelijke; emotielooze leventje
van voorheen. *

Zoo ook een groot deel, ja, het grootste deel onzer volksgenooten.
«et leven was hier zoo gemakkelijk, zoo knus — zelfs het ongemak

was klein van afme-
ting en zonder veel betee-
kenis in vergelijking ntet
de tot ontzag dwingende
proporties van "dezen tijd.
Het is thans zoo zwaar, zoo
vol onverwachte moeilijk-
heden, van een niet te om-
vatten perspectief, geladen
met zooveel onzekerheden
en volkomen vreemde ele-
menten. Daarom kan het
toch niet het rechte wezen
— zoo meenen de velen,
die een klein en bekrom-
pen afgemeten persoonlijk
geluk hooger stellen dan
den zwaren strijd in het
heden voor het toekomstig
welzijn hunner kinderen en
kindskinderen.

Qp dezulken is het, dat
de machten der reactie het
voorzien hebben.

Vooruitgang is der
menschheid nooit zoo maar
geschonken. Een wijze
Voorzienigheid heeft be-
stemd, dat zij dien slechts
in harden kamp verwerven
kan. Wie daarvoor angst
heeft, wordt tot reaction-
nair, houdt den voortgang
det menschheid tegen. Hij
wordt tot den willigen
bondgenoot van wie een'
direct persoonlijk belang
bij het oude 'heeft.

Grijnzend lokken de
plutocratische machten des
verderfs hun slachtoffers
tot zich met leege beloften,
die tenslotte vergif blijken.

°nlang beheerschten zij
de wereld ten eigen bate.
Als een looden wicht druk-
te het goud op de arbeids-
kracht der volken en be-
lette haar ongedwongen
antplooiing. Ook in ons land
was dit zoo. Ook hier was
het gouden kalf de openlijk
aanbeden godheid en lag de
arbeid in ketenen machte-
loos terneer. Ook hier
werd iedere vooruitgang
onmogelijk gemaakt door
de machten van het geld.

De storm der Europee-
sche revolutie heeft den
afgod omvergeworpen, de
afgodendienaars verjaagd

en den arbeid bevrijd. Een tijdperk van moeizame inspanning en
strijd wacht ons echter nog, alvorens hij onbeperkt zal kunnen
heerschen in een wereld van vrede en welvaart. Daartegen zien -
velen op.

Zij worden tot willooze slachtoffers van de plutocratische propaganda,
die speculeert opTiun gemakzucht en egoïsme.

De moedigen, de overtuigden, de belangeloozen, de onversaagde idea-
listen echter zijn het, die het Europeesche socialisme zullen
vestigen.



rv.
Het vrij groote aantal thuiswerkende schoenma-

kers, wevers en anderen in de vbor-kapitalistische
aera wijst er op, dat lang niet alle zelfstandigen
toen ook onafhankelij ken waren. Want deze thuis-
werkers kochten de grondstoffen niet zelf in en
brachten niet. zelf hun producten op de markt. Zij
ontvingen de grondstoffen van den tusschenpersoon,
aan wien ze hetgeen in het eigen bedrijfje werd ge-
maakt, afleverden, en die hun daarvoor een over-
eengekomen bedrag betaalde, soms verminderd met
wat hij hen op het loon bestal.

Reeds in 1782. dus lang voor de eerste machine
de komst van het kapitalistisch tijdperk aankon-
digde, kwamen de boomzijdewevers te Enschede in
opstand tegen de zoogenaamde fabriqueurs; bij wien
ze de ruiten ingooiden uit verbittering om een loons-
verlaging.

Een geliefd en veel gebruikt middel om den af-
hankelijken wever tekort te doen, was de uitbetaling
in vreemd geld tegen een gedwongen- en te hoogen
koers. In 1831 riepen Kooplieden, fabrikanten en
winkeliers te Almelo de hulp in van den Goever-
neur tegen de fabriqueurs, die hun wevers de Prui-
sische daalders, ingekocht tegen ƒ 1.70 a ƒ 1.75. op-
drongen a f 1.80. Maar de wevers en hun welwil-
lende beschermers, mitsgaders de Goeverneur, ston-
den machteloos tegen dit misbruik, dat tot 1873
algemeen gehandhaafd werd en waartegen in 1875
nog aan een der fabrieken werd gestaakt

Een ander misbruik, dat zich in Brabant tot in
de 19de eeuw wist te handhaven, was de gedwongen
winkelnering. Wie werk wou hebben,-?moest de win-
kelwaren halen bij den ondernemer-winkelier, die
extra-hooge prijzen vroeg, en door het loon grooten-
deels in bonnetjes uit te betalen er voor zorgde,
dat de van hem af hankelij ken niet door de mazen
van het net.kropen.

Veelvuldig zijn ook de klachten over het gedwon-
gen kroegloopen bij ondernemers, bazen en opzie-
ners, tevens café-houders.

Toen dit alles vergeten was, kon de legende om-
trent dien goeden, ouden, patriarchalen tijd ont-
staan.

De overgang van het handwerk naar de machine
vond over het algemeen niet plaats, doordat een
voorspoedig klein baasje een fabriekje stichtte, en
dit geleidelijk tot een fabriek uitbreidde. Eerst de
electro-motor, vele jaren later ingevoerd, zou het
kleinbedrijf in staat stellen zich te mechaniseeren.

Het waren kooplieden, handelaars in katoen,
draad, stoffen, opkoopers van katoenafval. kapitaal-
krachtige lieden dus, die zich als moderne indus-
trieelen gingen vestigen. De familie Van Heek gaf
in 1859 den handel in lijnzaad, effecten en wissels
op, en investeerde haar kapitaal in de industrie,
waar het zoo wonderbaarlijk accumuleeren zou.
De lagere productiekosten van het machinale product

hebben het kleinbedrijf van de eerste helft der 19de •
. eeuw, voorzoover het in de nijverheid werd be-
oefend, genekt. Na eenige tientallen jaren zijn er
nog slechts rudimenten van over. De min of meer
zelfstandige handwerkers zijn fabrieksarbeiders ge-
worden. Des winters heele en 's zomers halve dagen
thuiswerkende keuterboertjes hebben een keus moe-
ten doen: of naar het land, of naar de fabriek. Voor
de meesten werd het de fabriek.

De nijverheid trekt zich, in de tweede helft der
eeuw, in de steden samen. Het platteland verliest
werkgelegenheid. De zelfgenoegzaamheid van het
dorp of de streek, die grootendeels in de eigen be-
hoefte aan voortbrengselen van de nijverheid voor-
zagen, houdt op. De bevolkingsstatistiek geeft vrij
nauwkeurig het oogenblik der scheiding aan.

Wordt de bevolking in 1830 op 100 gesteld, dan
was zij in 1869 gegroeid in de gemeenten met
20.000 of meer inwoners tot 140 en in de andere, de
kleine gemeenten, tot 136. Zij zijn in deze 30 jaar
vrij gelijk opgegaan. Maar weer 30 jaar later, in
1899. is de stedelijke bevolking gegroeid tot 266, en
die der kleine gemeenten tot 170. Na 1860 trekt de
industrie zich in de steden terug.

Eerst na 1860 begint Nederland op zijn achterlijk-
heid in te loopen. Een halve eeuw later is het ge-
heel opgenomen in den kapitalistischen maalstroom.

De stichting van de stoomvaartmaatschappij
„Nederland" dateert van 1870.

Rotterdam krijgt in 1872 zijn Nieuwen Waterweg.
Amsterdam viert in 1876 de opeping van zijn

Noordzeekanaal.
In 1861 valt de oprichting van de Twentsche

Bankvereniging, in 1863 die van de Rotterdamsche
Bank. Ook de hypotheekbanken dateeren van deze
jaren; de eerste werd in 1861 gesticht.

Het kapitalistisch bedrijf moet breken met de
antieke praktijken van de kooplieden, die wel cre-
diet gaven, nooit crediet namen. De groote onder-
nemingen moeten internationaal contact maken.

/ *
tarwe

hl.
0.51
1.32
1.50

aard-
appelen

hl.
2.82
4.60
3.84

suiker
kg
2.7

10.9
25.0

rijst

kg.
5.4

11.6
8.0

gedis-
tilleerd

liter
7.62
7.66
2.54

Ook Nederland krijgt behoefte aan aansluiting bij
de internationale geldmarkt..

Geleidelijk aan komt er sociale verbetering op
alle gebied. Langzaam stijgt de koopkracht van
de massa. Zij gaat weer brood eten. Na 1856 ver-
toont de tarwe-invoer in Nederland een aanzienlijke
stijging.

Aan de -jaarcijfers voor Nederland zijn de vol-
gende gegevens ontleend omtrent de vóór recht-
streeksch menschelijk verbruik beschikbaar geko-
men voedings- en genotmiddelen, gemiddeld per
jaar en per hoofd der bevolking:

1852
1902
1921

Onder kapitalistische regime treedt een zeer be-
langrijke verbetering in .van den stoffelijken en
zedelij ken toestand over de geheele linie, wat het
scherpst in het oog springt bij de massa.

En wordt beter gegeten, en . . . minder gezopen.
De woningtoestanden zijn enorm verbeterd.
De kinderarbeid is verboden, en de arbeid van

jeugdige personen en vrouwen aan beperkingen ge-
bonden en aan toezicht onderworpen

Voorschriften worden gegeven voor de inrichting
van werkplaatsen en de bescherming van -machines.

Op wetgevend gebied zet de 20ste eeuw in met
een Leerplichtwet en een Ongevallenwet. Veel later
zal een Ziektewet volgen

Het is alles nog ver van ideaal; veel is er, dat al
jaren vergeefs om voorziening, verbetering en uit-
breiding schreeuwt. Maar vergeleken bij de eerste
helft van de 19de eeuw is de algemeene toestand
er onvergelijkelijk veel beter op geworden; in menig
opzicht werd het maatschappelijk leven den mensch
meer waardig.

De algemeene verbetering danken wij aan de on-
vergelijkelijk veel grootere productiviteit, die het
bedrijfsleven onder kapitalistisch bewind aan den
dag legde.

Dat ook de massa der niet-bezitters daarin eenig
aandeel kreeg, dankt, zij noch aan het systeem —
dat er juist op gericht is het haar te onthouden —
noch aan de vrijgevigheid van hen. die aan de
winstbron zijn gezeten. Het beter levenslot, moest op
bekrompen behoudzucht en klasse-egoïsme veroverd
worden;

In het jaar 1872 verdween het coalitieverbod,
d.w.z. het verbod aan de arbeiders om zich te ver-

eenigen, uit ons wetboek. Dat daarmee aan een alge-
meene wensch van de arbeidersbevolking werd vol-
daan, kan niet worden beweerd. De eerste jaren
werd van de mogelijkheid om vakvereenigingen te
stichten maar heel matig gebruik gemaakt.

Revolutionnair zijn de arbeiders in Nederland in
dien tijd niet. Slechts als dé nood heel hoog gestegen
is of fïet onrecht al te pijnlijk wordt gevoeld, komt
het tot oproerigheden.

De arbeiders, die in 1875 te Almelo staakten om
de muntkwestie, zongen Oranjeliederen en gebruik-
ten nationale frasen.

Na de eerste spontane staking, waarbij zich relle-
tjes voordeden, adresseerde het gemeentebestuur
van Hengelo om een garnizoen huzaren.

De blanke sabel werd over het algemeen door de
ordelievende burgerij als de beste remedie tegen
uitbarstingen van ontevredenheid beschouwd.

Deze uitingen zijn niet door de vakvereenigingen
gewekt. Deze gaven er een meer efficiënterr vorm
aan: de georganiseerde staking met een wéerstands-
kas om het te kunnen uitzingen.

Direct resultaat heeft deze georganiseerde actie
in de Twentsche textielindustrie niet veel gehad. De
patroons waren beter georganiseerd dan de werk-
lieden, die naar het geloof of het ongeloof geschei-
den bleven. Tegenover hun arbeiders hebben de
Twentsche werkgevers altijd de meest hechte soli-
dariteit aan den dag gelegd. Iedere staking bij een
hunner werd beantwoord met een uitsluiting over
de geheele linie.

Tegenover deze solidariteit — en het grooter weer-
standsvermogen — moesten de arbeiders het afleg-
gen. Desondanks werd hun beweging sterker en ver-
sche,rpt zich hun verzet. Dit blijkt uit den lan-
geren tijd, waarin ze een conflict weten vol te hou-
den. De tijdruimte tusschen den aanvang der uit-
sluiting en het opheffen der staking groeit als volgt
aan:

1890
1902
1906
1915
1923

4 dagen
10 ,.
1.5 „
45 „

163 „ , ten deele 212 dagen.

Buiten Twente is het maar zelden tot groote con-
flicten gekomen, zoodra de vakvereenigingen sterK
genoeg waren om door de werkgeversorganisaties
erkend te worden. Tot staking ging men niet dan
noodgedwongen over; de staking met steun aan de
stakers is een kostbaar en een onzeker middel. OoK
van het standpunt van de werkgevers gezien. Daar-
om kwam het in de latere jaren meestal tot vrij
regelmatig overleg over de arbeidsvoorwaarden, en
werden de resultaten in collectieve contrac'ten vast-
gelegd.

Toen de vakvereeiiiging eenmaal haar plaats in
het economisch leven had veroverd, bleek zij een
werkzame prikkel te zijn om al te groote ongelijk-
heid en al te pijnlijke afhankelijkheid op te heffen.

De vakbeweging heeft niet alleen gedreven; zij
heeft ook consolideerend gewerkt en is er in ge-
slaagd te voorkomen, dat eenmaal behaalde voor-
deelen gemakkelijk weer konden worden teniet-
gedaan.

Toen Flip, na een stevige maand in het ongezellige,
maar overigens gastvrije ziekenhuis te hebben doorge-
bracht weer huistoe kon, voelde hij zich nog allesbehalve
fit! De gevaarlijke operatie had een gelukkig verloop
gehad en de zekerheid, dat hij nu voor altijd van de
narigheid met z'n maag af was, deed 'm goed. Twee
weken nog zou hij, op aanraden van den dokter, rust
moeten houden, maar ook die waren omgekomen en nu
was het dan zoover morgen zou hij z'n streepjcsjas
en z'n groene voorschoot weer kunnen aantrekken en z'n
werk als huisknecht in het druk bezochte „Hotel Centraal"
hervatten

Als altijd was-ie stipt op tijd present, en, belangstellend
naar 't verloop van de gebeurtenissen, groepten al direct
een paar kellners om 'm heen, die voor Flip, die min of
meer als een collega werd beschouwd, graag 'n hartelijk
woord over hadden. „Je ziet er nog niet best uit, jó,", had
er één gezegd, ,,'k zou 't maar een beetje kalm-an doen
voorloopig!" Maar Flip, nog 'n beetje wit om den neus,
had 'n afwerend gebaar gemaakt t Zou wel losloopcn.
„Eerst m'n eigen maar eens bij „den baas" melden!"
had-ie gemeend.

Even later stond hij, na zich door 'n beleefd klopje
op de matglazen deur te hebben aangediend, op 't privé-
kantoor, waar de eigenaar van 't hotef» ook altijd vroeg
present, achter het groote schrijfbureau troonde. Al direct
na de eerste begroeting voelde Flip als 't ware, dat er
iets in de lucht hing. En al grauw wisl-ie, wat'er aan
haperde. „Kijk 's, Flip", had meneer gezegd, „Ik heb nooit
reden tot klagen over je gehad Maar 'k ben bang, dat
je 't niet zal kunnen volhouden en je weet, dat het hier,
aanpakken is. Ik durf het niet op m'n verantwoording
te nemen, je weer aan den gang te zetten. Wees verstandig

en zoek een ander baantje. Lichtere bezigheden dat
zou het beste zijn." 'n Week loon kon hij natuurlijk
uitbetaald krijgen, maar 'm weer in dienst nemen '*
zou onverantwoordelijk zijn, van weerskanten

Toen Flip, verslagen en zelfs zonder z'n collega's t*
hebben gegroet, weer buiten stond, het geld nog in z'n
hand, wist-ie niet, waarheen te gaan. In z'n hart kon h«J
den baas geen ongelijk geven, die dacht ook aan z'n
bedrijf. En 'n huisknecht, die geen zware koffers ka"
hanteeren en geen trappen kan klimmen, konden ix
missen. Maar aou er dan geen andere oplossing mogelijk
zijn? Lid van 't Arbeidsfront was-ie. Zouden ze daar
misschien ? Hij kon 't in ieder geval probecren»
meende-ic.

Op het Bureau voor Rechtsbescherming stortte Flip z'n
bezwaard gpmoed uit. Nee, van een'onrechtmatigheid w»S
in dit geval geen sprake, zeiden ze daar. Hij had immers
'n week loon gehad en aan Flip zagen ze ook wel, dat '*
bedenkelijk was, zoo iemand met zwaar werk te belaste»-
Maar toch stelden ze zich met „den baas" in verbinding)
die, na 'n weinig tegensputteren, tot een onderhoud bereid
bleek. Ze braken eeii lans voor Flip, die toch altijd
voorbeeldig z'n taak had vervuld, brachten den moreele"
kant van 't geval naar voren. Waar moest-ie zoo gautf
ander werk vinden? En waar zou meneer weer zoo'n
geschikte kracht vandaan moeten halen? En toen kwamen
ze tot 'de ontdekking, dat meneer niet alleen voldoende
zakelijk inzicht, maar ook menschelijk gevoel had. 't*
voelden, dat ze terrein wonnen en 't duurde niet lang
of het pleit was beslecht: Meneer zou 't nog een maand
aanzien en dien tijd het loon en kostgeld doorbetalen-
Dan zou Flip naar den dokter voor een grondig onderzoek
gaan en als hij dan weer heelemaal de oude bleek te zij"'
kon hij weer beginnen!

Wie met deze regeling nu wel het meest ingenomen
was, moet- nog steeds worden uitgemaakt. Maar t Bure»"
voor Rechtsbescherming is in ieder geval van plan, ni**
eerder te rusten, voordat-de eigenaar van .Hotel Centraal'
als lid van 't „Arbeidsfront" staat ingeschreven. En
hij als zoodanig een uitstekend figuur zal maken,
bij ons vast! M. G.



M DE TOEKOMST VAN HET VOLKSKIN
Mannen als boomen waren het. mannen met grijze

haren en kale kruinen, die een week lang eiken
middag eenvoudige gereedschappen tep hand namen.
Een mes. een schaar, naald en draad, beitel en
hamer. Met ernstige gezichten waren zij daar aan
den arbeid om uit een blokje hout een vierkant of
rond balkje te snijden, van een vel stijl papier een
ronde doos te-.plakken of uit een plaatje ijzer het
ruwe model te4 maken voor een scharnier. Kinder-
achtig werk geleek het maar het. was toch geen
kinderspel. Integendeel, het was een gewichtig on-
derdeel van een belangwekkender!,, cursus waaraan
zij deelnamen.

In de vormingsschool van het Nederlandsche Ar-
beitsfront te Bentveld n.l. waren, op uitnoodiging van
het N.A.F., een aantal leerkrachten uit Amsterdam,
Utrecht en Haarlem samengekomen (en om precies
te zijn. het waren niet allemaal mannen met baar-
den; ook een tweetal vrouwen bevonden zich onder
hen!) om te worden ingelicht over de beteekenis, Tiet

' doel en de practische toepassing van de zgn. eerste .
arbeidsscholing.

Wat is dat, eerste arbeidsscholing'? Het is een leer-
vak, speciaal bestemd voor de lagere scholen, dat
eigenlllk het beste kan worden omschreven als: on-
derwijs in de eerste beginselen van practiscnen ar-
beid Het is geen vakonderwijs, allerminst; en het
is dan ook niet de bedoeling, de kinderen, op de.n
grondslag van de tegenwoordige'hooge ontwikkeling
van de techniek, allerlei mooie'gebruiksvoorwerpen
te laten maken. Neen. het wil alleen maar de kin-,,
deren vertrouwd maken met het gebruik van een-
voudige gereedschappen en het bewerken van ver-
schillende materialen. Ook het lezen en schrijven
moeten de kinderen immers leeren vanaf het eerste
begin; niemand is nog ooit gekomen tot het lezen
van zwaarwichtige verhandelingen of literaire ro-
mans, als niet het A is een Aap is voorafgegaan. Zoo
gaat het ook met het gebruik en het hanteeren van
allerlei werktuigen: bij het allereerste begin moet
men aanvangen • Bovendien, zou men het anders
doen dan zou men van den aanvang af in een zpke're
innerliike afhankeTHknéid Ee^Ven van allerlei w r
dnnra-ovnerde technische installaties. terwHl rnpn
juist moet leeren terug te grijpen naar dé eenvou-

dige en natuurlijke hulpmiddelen, zooals bv. de hand
het oorspronkelijke en natuurlijke hulpmiddel is
voor hetzelfde doel waarvoor men thans gemeen-
lijk een .bankschroef gebruikt.

Nog een tweede doel heeft het leervak: karakter-
vorming. Bij het afwerken van de opgedragen werk-
stukken gaat het niet in'de eerste plaats om den
tijd dien men daarvoor noodig heeft maar om de
nauwkeurigheid. Bovendien, zóoals gezegd, men ge-
bruikt zeer eenvoudige werktuigen, waardoor men
als het ware met het materiaal moet worstelen om
er iets van te maken,, en dit kweekt uithoudings- en
doorzettingsvermogen aan. Maar vooral, het geeft
den onderwijze^ die zijn leerlingen zoo aan het werk
ziet, een inzicht in het uithoudings- en doorzettings-
vermogen van zijn leerlingen. Want dat is het voor-
naamste doel van het leervak: de hulp bij de be-
roepskeuze. Door trouw hun leerlingen bij het werk
te observeereii kunnen de onderwijzers de noodzake-
lijke gegevens verzamelen, waarin later de arbeids-
psycholoog bij het Arbeidsbureau een handleiding
kan vinden voor het doen van een juiste beroeps-
keuze. opdat het doel bereikt wordt dat ons cillen
voor oogen staat: de juiste man op de juiste plaats.

In Duitschland heeft deze methode, daar Ein-
fachstschulung genoemd, reeds in vele plaatsen In-
gang gevonden en prachtige resultaten opgeleverd
en het is om die reden, dat men er ook in ons land
een proef mee wil nemen. Onder leiding van den
referent bil het instituut voor arbeidspsychologie en
arbeidspaedagogie, Herrn Schausz zijn gedurende
een week lang voor een aantal leerkrachten cursori-
sche voordrachten over de beteekeiiis van dit leer-
vak Beseven, terwijl zii zich ook zelf hebben bezig
gehouden met het vervaardigen van de werkstukken,
die zii hun kinderen eventueel zouden moeten voor-
legden. Met dezelfde werktuigen en volgens dezelfde
eisöhen. dus óók met als voornaamste voorwaarde:
nauwkeurigheid in de .afwerking.

tip .cursus werd tnet eenïsre olenhtigheid seslnten
dpn ipïrior \vn dp Vinnfdafdppi ina; voor Bernpns-.

vorming en Bedrijfsleiding van het Nederlandsche

- Arbeidsfront, dr. De Gelder; in tegenwoordigheid Van
tal van autoriteiten, o.a. Frl. Bolicke, vertegenwoor-
digster van het Deutsche Arbeitsfront, den heer Hol-

•• laar, gemeentelijk inspecteur van het lager onder-
wijs te Amsterdam, den heer Van Traa, directeur van
de vakschool voor winkelpersoneel. In zijn sluitings-
toespraak deed dr. De Gelder uitkomen, dat het
N.A.F-,*slechts beoogt een voorzichtige proef met dit
leervak te nemen en dus niet het direct op alle
scholen te doen invoeren. Het is noodzakelijk, een
einde te maken aan den toestand, waarbij het ar-
beiderskind loonslaaf blijft, slaaf van omstandig-
heden, machines en profiteurs, waarbij alleen stand,
afkomst of betere geldelijke omstandigheden het
mogelijk maken hoogerop te komen Niet het belang
van het kind of van het individu is hoofdsaak, maar
het "belang van de volks- en bedrij ƒ sgemeenschap,
'waarin de lüerker geplaatst is. En het brengen van
den juisten man op de juiste plaats is daarom van
zooveel beteekenis, omdat de gemeenschap alleen
het beste gebaat is als iedere werker in zijn ioerk
zijn levenstaak vervuld kan zien. Zou men afwachten
tot het zou blijken als de man in de werkplaats
staat, dan zou het veelal te laat zijn. Vandaar het
groote belang van een goede^beroepskeuze. Het psy-
chologisch onderzoek echter, zooals dat bij de tegen-
woordige beroepskeuze wordt toegepast, hoezeer bet
ook goede resultaten heeft gegeven.' is toch te
mechanisch gebleken, en meer Heil mag worden ver-
wacht van de methode der Elnfach'stschulung. zooals
die in Duitschland, geboren uit 'den nood van de
jaren 1920—1933. geleid heeft tot de Berufsfindun?,
hetgeen beteekent het vinden van de aanwijzingen
voor een juiste beroepskeuze. Ook in Nederland wil
men thans'met deze methode een proef nemen en
dr. De Gelder deed een beroep op de onderwüs-
krachtenr 'die aan den cursus hebben deelgenomen,
om deze prffèf.een goede kans te geven en er aldus
toe mede te werken, de toekomst van ons volkskind
.te verzekeren.

Onder leiding van en voorgelicht door den heer
Schausz maakten de aanwezigen vervolgens een
rondgana; door een kleine tentoonstelling van door
de cursisten vervaardigde werkstukken en hvj dezen
arbeid gebruikte materialen en werktuigen.

Dr. De Geiatr tijd Herr Sc.'
wei'!.

11 dunk i;oor i'i.an nicai

ben toelichtinc, tijde/is den rondgang uv ae tentoonstel- Een >ioek]u IMII d<? tentoongesteld e fnnt'^^n'.en PM
stukkxn. (tol^s: A.f.-Cli. fa
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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 is de reeder. Varen en verdie-
nen is zijn stelregel.

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

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

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

De crisis komt. Bart f/aat naar den kelder en
Klaas wordt werkloos, zooals zooveel varensinannen
<;n anderen. Hij koopt in Beukendorp voor zijn
spaarcenten het café „Het Gouden Anker", dat
echter ook geen goudmijn meer is! De schippers,
werkloos geworden, lijden groeten nood.

(12)

Vlak voor het gebouw, waar met dikke letters in
den gevel gebeiteld stond: „Vrede zij ulieden" dron-
gen ze bijeen om _hun leed en verbittering te luch-
ten in goedgekozen scheldwoorden of knallende
dondervloeken. Heel het muffe , vernederende gedoe
van een aalmoes vragen deed hen kokhalzen. Ze
voelden zich nog niet de kettinggangers. de veroor-
deelden, de uitgeworpenen die bedelen moesten voor
hun gezin, omdat nog hun spieren pijn deden van
het zware werk dat ze deden ten bate der gemeen-
'schap waarvan zij zich de dragers wisten, doch
welke hen thans bij een veegde in den hoek der ver-
twijfeling. Nog voelden zij zich de vrije zwervers die
gaan, en staan konden waar ze wilden, maar ook
.dit voorrecht was, gelijk met den laatsten gulden,
uit hun bestaan verdwenen. Als werkers hadden ze
afgedaan; als armlastigen hadden ze, zich te hou-
den aan de voorschriften welke nu eenmaal in' 'n
geordende samenleving van toepassing zijn. En dus
mochten ze niet samenscholen voor het gebouw van
„Vrede zij ulieden". Terwille van dien vrede en van
die orde. Als ze vergaderen wilden moesten ze een
andere plaats zoeken, maar niet voor het gemeen-,
tegebouw. „Achteruit en doorloopen! Uit mekaar en
van mekaar! Geen samenscholingen hier!"

Nu1 waren ze de kudde geworden. De kudde zon-
der leider, doch met het instinct van den oorde-
loozen troep die meezwerft, met de enkelen die zich
het eerst in beweging zetten.

Die enkelen zochten hun weg naar „Het Gouden
Anker". Daar wilden ze opbellen naar den burge-
meester of naar den minister... 't kon niet schelen...
ze moesten opbellen.

De meeloopers golfden het café binnen; bleven
aarzelend staan, en drongen weer terug naar den
uitgang omdat het geen pas geeft zonder geld- 'n
café binnen te gaan. Maar in „Het Gouden Anker"
•werd niet gevraagd naar vertering. Daar werden de
deuren wijd - opengezwaaid om den hongerigen
onderdak en den vertwijfelden nieuwen moed te
geven. ^

„Doorloopen naar de groote zaal!" commandeer-
de Klaas Bakker, ^Pook de kachel op, en leg niet te
donderjage! We zalle jullie 'n beetje in de kou late
staan! Ben je nou lekker? Ga op je plek zitte, dan
zal ik wel effe opbelle! Opgeschote asteblieft1"

Klaas verdween in de telefooncel, doch zijn wel-
gemeende gelukwenschen aan het adres van den
Armen-Zorg-Secretaris gingen verloren in het da-
verend tumult dat uit de groote zaal naar buiten
golfde...

^Buiten gierde de felle Noord-ooster over het ver-
starde polderland; schudde en rammelde aan dik-
beijsde knotwilgen, en deed den stijfbevroren neer-

' slag in g'rauw-witte wolken voortstuiven over
spiegelgladde ijsbanen.

Langs het liniaalrechte kanaalboord ging een eenT
zame figuur strompelend over hardbevroren voet-
stappen. De smalle jaskraag schraal overlapt door
den ver naar achter geschoven bolhoed; de tintelende
handen half weggestoken in ondiepe zakken; het
hoofd krampachtig .gebogen naar den snijdenden
poolwind sukkelde hij voort in den vallenden avond
die snel verdoofde tot grauwe duisternis.

'k-Zou best 'n ijsco tege wille komme! peinsde de
eenzame. 'Keliertie nog an toe! Ranja met 'n rietje,
en ijs op je hoofd! Ook 'n uitvinding zoo'n winter-
sene winter. En nerges 'n grand hotel waar je in
kan kruipe voor drie-en 'n halve spie. Toch eigenlijk
bar gevaarlijk om hei-alleen door'de rimboe te
trekke met zooveel geld op zak. D'r most maar es
wat gebeure met je! Enfin . . . . hede niet getreurd!
We leve nog. Achter de wolke schijnt de zon! Kijk
uit Bart, dalik leg je op je snufferd. Loop niet te
zemele over wolke, want die benne bevrore. En de
zon. . . .? Hede niet aanwezig. Zeker naar huis om
te ete! Dat kan je doen as je van goeien huize- en
niet in de verzekeringe ben! Gottegod wat 'n toe-
stand. Bij ons koop je honderd gulde voor één
duppie in 'n week! Minder kapitaalkrachtige komme
niet in aanmerking! Honderd balie voor 'n eige
huisje van zes planke! Vorst en watervrij! Hoe kom
je d'r in, hoe kom je d'r uit? Late we eerst es zien
hoe we uit die verrekte polder komme. Sodeme-
knorhaan.... 'ook 'n stel baviane die dat kanaal
gegrave hebbe. Die zijn vast en zeker vergete om
d'r nog es 'n keer uit te schele ook! Overal komt 'n
'n end aan behalve aan die uitgerolde ijsfilm: De
weg naar Beukendorp? Kijk es meneer, je loopt effe
dat kanaaltje langs dan ben je d'r zoo! Azzie 't
kanaal volgt kan je nooit verdole! Onder de panne
ben je! Neem 'n all-risk-polis! Wij verzekere tege
vorst en hagelschade! Betaal op tijd uw premie, en
wij zorge voor de zorge! öoeie morge! 'k Geloof
dat et er nou' 'n beetje op gaat lijke! Net wat ik
je smoest! Laat nu de'klok maar luide....!"

In de verte beierde de klok van Beukendorp een
mengeling van klanken over het huiverende polder-
land. Het leek of .er warmte uit ging van den ouden
klokketoren waarbinnen de bronzen stemmen een
plechtig avondlied zongen voor den zwerver die
van verre kwam..-.. -

En het leek of die zwerver de roepstem verstond
en sneller voortging langs den hardbevroren weg,
als vluchtende voor de eenzaamheid

Want Bart was geen man om alleen te zijn. Z'n
ziel hunkerde naar warmte en gezelligheid; naaf
samenzijn in de rumoerende drukte van het volle
léven. Hij moest niet T Heen zijn met z'n prangende
gedachten en z'n vruchteloos getob over hetgeen
eenmaal was en nimmer terug zou keeren-: Het ver-
leden lag verbrokkeld, doch de herinnering waarde
rond op de puinhoopen als zoekende naar iets dat
nog bruikbaar en van waarde leek. Maar dag na
dag was1 het hem duidelijker geworden dat het ver-
leden voor goed was afgesloten. Niets was er meer
dat hern verbond met de omgeving waaruit hij
meedoogenloos was weggestooten. Niets....!

De vrienden van voorheen die hem driemaal per
dag dé hand geschud hadden herkenden hem niet
wanneer hij z'n gerafelde actentasch voor httn ge-
sloten loketraampje legde als stuntelig aanloopje
voor een dito verzekeringsgevalletje. Ze kenden hem
niet meer, en hadden hem nooit gekend.

De vrouw met wie hij het leveflf opbouwde tot
grpoter hoogte; zij die haar stand en welstand te
danken had aan het rusteloos zwoegen en zorgen
van haar Bartje; zij die hem terughaalde uit den
nacht van den waanzin toen alles rondom hen in-
eenstortte. ... zij kon niet leven op de puinhoopen

"*^an hun vroeger geluk, en ze dwaalde weg naar
lokkende verten waar de lokstem van het klater-
goud en den schijn welstand niet moede werd haar
toe te fluisteren dat zij te goed was voor Bartje die
'haar nooit begrepen had

Het was niet goed voor Bart om. rond te dwalen
óp de brokstukken van het vlieden. Het was niet
goed voor hem om alleen te zijn.

En Avs strekte hij den gekromden xug, en fcalde
hij de vertintelde vuisten, gereed om zich opnieuw
een weg te banen door het vijandige leven.

Hier in Beukendorp lagen de objecten voor het
grijpen. Hier lagen de kapitalen en de risico's, te
groot om door een ,enkel mensch bewaard en ge-
dragen te worden. Hier kon de risico, het algeheele
verlies bezworen worden met een simpele polis
van zijn goedgefundeerde verzekeringsmaatschappij.

Op andere plaatsen, langs rivieren en kanalen,
had hij reeds getracht de bedachtzame schippers te
overstroomen met een golf van welsprekendheid;
hen duizelig te praten in een wervel van cijfers en
getallen en, in hun eigen taal te wijzen op de
enorme gevaren van het niet-verzekerd zijn. Dan
luisterden de grijze varensmannen zwijgend naar
den gladden verzèkeringsagent; knikten op alles
ja en amen, doch aan het slot kegelden ze zijn
moeizaam opgezet betoog meedoogenloos aan scher-
ven met de simpele vraag: „En waar motte we dat
van betale ---- ?" Dat was de eenige vraag waarop
Bart geen antwoord wist te geven . . . .

Dan verdoofde zijn activiteit als een snelverbrand .
stroovuur, en bleef daar nog de leegheid der ver-
twijfeling. De vertwijfeling welke hem voortjoeg
van de eene haven naar de andere, en langs het
kanaal naar het wit-beijsde Beukendorp.

Hier lag zijn laatste hoop. Hij moest en zou ver-
zekeringen sluiten. Nu of nooit! Want, lieve god,
waar moest het heen als óók deze barre winterdag •
weer eindigen moest zonder geld, zonder verdienste.
Hij kon toch niet doorgaan om op den biets te leven;
hier 'n hap brood, en daar 'n overgeschoten mid-
dagprakje. Was hij dan op weg om onder te gaan als
'n doodgewone schooier die stonk waar hij liep in
z'n verlüisde kleeren?

„Geld op tafel, of de kat in de kachel!" besloot
Bart, en hij heesch zich moeizaam op langs de
ruigbevroren loopplank van een langs de kade ge-
meerd liggende rijnkast. Z'n gevoellooze 'handen
kleefden aan de wit-beijsde luiken als hij langs het
gladde gangboord naar de roef schuifelde, en er •
was een bloedveeg op z'n ongeschoren wang toen
hij het kajuitdeurtje rammelend open zwaaide.

,,'k Zal me effe late zakke, buurvrouw!" begon
hij z'n aanloopje, „'t Is hier beter as buite». ..!"

„As je tenminste schielijk dat gat dicht doet!"
meende de schippersvrouw. „Man wat breng jij .'n
kou mee!" Ze bracht haar stopkous tot dicht onder
de spaarzaam brandende petroleumlamp en ver-
volgde, zonder hem aan te zien: „De baas is naar
de wal yoor 'n vergadering! Koffie heb ik niet voor
je. De kschel is uit, en de lamp hangt voorover!
Eiken dag met z'n negene....!"

„Eiken dag met z'n negene ---- " peinsde Bart. „En
de lamp hangt voorover! Lieve god, weer niks te
verdiene. Weer zonder ete naar bed, net as de
kooters daar achter die gordijntjes. Geen cente
voor brood en wie betaalt de premie?"

Vergadering van „Schuttevaer?" informeerde hij
zonder belangstelling, wat kon 't hem ook bommen!
De baas was naar den wal, 'en met vrouwen, moest (
je geen zaken doen. Daar kwam je altijd belabberd
mee uit 'n Wijf en 'n kip is de pest op je schip.
„Waar is> die vergadering ergens? Toch niet in de
open lucht hoop ik. . . . ?"

„Nee, in 't Gouwe Anker! Ze zitte heel den dag
al te vergadere om steun te krijge, maar 'k glpof
niet dat et veel uit zal hale! D'r is nog nooit geen
mensch bang geworde van 'n vergadering! De klomp
op tafel, en anders kom je d'r niet ---- !"

„Dan ga 'k maar es kijke!" besloot Bart, „As ze
flink de dampe 4n hebbe, is et er- licht warme»:
as hier!"

Hij klauterde weer terug naar de stille kade die
vaag en koud in den maanloozen nacht verzonken
lag. Wat ging ie eigenlijk doen? Vergadere met 'n
troep werklooze? Handjes klappe omdat de een of
andere meneer je 'n beetje in de heupzwaai stond
te neme in ruil voor driehonderd dik in de maand?
Soep met balie! Beter kon Ie stiekum wegkruipe in "'
de wallekant op hoop van 'n beter hiernamaals. Neefi
vandaag nog niet. Misschien mórge of overmorge.
Eerst maar es hoore wat ze klaar maakten in 't
Gouwe Anker. Geeft et geen brood op de plank,
dan toch zeker wel 'n opgewarmd prakkie voor de
verlore zoon van Vrouw van der Vaart. De beer-
kraan d'r bij, en de jager d'r in, en holle naar de
warme kachel ....

Bart zocht zich een plaatsje achter in de zaal,
en hier voerde hij den strijd van z'n leven ----

Want onder de striemende woorden van den vroe-
geren rijnmachinist, Klaas Bakker, ging voor Bart '
een nieuwe wereld open. Een wereld zooals hij in
z'n krampachtig geleefd bestaan van schrapenden
reedêr nimmer had gekend. Hier in het alles ver-
hullende duister zag hij als 't ware het leven der
werkers zooals het gegroeid was in de jaren dat hij
enkel aan zich zelf en z'n nu vergane glorie dacht.
Er was iets veranderd in den gedachtengang sinds
Bart met z'n krijthakkertje het neertje zocht tus-
schen de kribben van de Waal wanneer de dronken
bemanning van "een „Egan"-boot laveloos over de
rivier zigzagde tot schrik /an alle krijthakkers en
zeilende tjalken.

(Wordt



VREUGDE
, Twee jaar beteekenen veel in
dezen tijd van razend-snelle ont-
wikkeling.

Twee jaar geleden zag het er in
ons land nog heel anders uit.
16 November 1940, den dag, dat op
last van den tegenwoordigen Ar-
beidsfrontleider, toen nog commis-
saris van het N.V.V., kameraad
Woudenberg, „Vreugde en Arbeid"
werd opgericht, hëerschte de ver-
deeldheid, de versplintering nog in
Nederland. Alle politieke partijen •
bestonden nog, .al waren zij open-
lijk niet werkzaam 'meer. Een
aantal nieuwe politieke groepee-
ringen werkten en bestreden
elkaar. Nog waren de krachten, die
zich in dienst der vooruitgang
stelden,, niet gelijkgericht. Op het
terrein van den arbeid vierde
de verdeeldheid eveneens nog
hoogtij. Alle vakbonden leidden
nog hun afzonderlijk bestaan. De
confessioneele organisaties beston-
den nog. De vele patroonsorgani-
saties waren er nog. Kortom —
Nederland was nog niet hervormd
en was nog klein in al waarin het
klein geweest was.

En in dien tijd werd .^Vreugde
en Arbeid" opgericht!

Toen. reeds zweefde het Wou-'
denberg voor oogen — dat het toch
mogelijk moest zijn, alle Neder-
landsche werkers in^ één doelge-
richte sociale organisatie te om-
vatten — de idee van het Arbeids-
front, die thans is verwezenlijkt.
Wat dan al nog niet mogelijk was
op ,het terrein van den arbeid in
het algemeen, zou toch wel kans
van slagen bieden op het gebied van
de ontspanning der werkers — en
zoo kwam „Vreugde en Arbeid" tot
s'tand als de eerste centrale instel-
ling voor het Nederlandsche wer-
kende volk •— op haar terrein
eigenlijk een voorlpoper van Het
Nederlandsche Arbeldsfront.

Het had in 't begin den schijn,
alsof het optimisme, waarmee werd

aangevangen, al te groot was ge-
weest! Men kan het zich thans —
twee luttele jaren later nog slechts
— niet meer voorstellen, met hoe-
veel tegenwerking „Vreugde en
Arbeid" te kampen heeft gehad.
, Organiseer maar eens voorstel-
lingen, wanneer artisten, orkesten,
tooneelgezelschappen eenvoudig
weigeren, voor je op te treden. En
als deze tegenstand dan voor een
deel is overwonnen — laat de
voorstellingen, cursussen e.d. dan
maar .eens slagen, wanneer het
publiek -,*. de opgehitste en bang-
gemaakte arbeiders, weigeren tg
komen!

Neen, het was aanvankelijk niet
gemakkelijk. .„Vreugde en Arbeid"
is krachtens haar ideologischen en
örganisatorischen opzet nu een-
maal een gemeenschapsorganisatie,
die pas tot vollen bloef en ontwik-
keling zal kunnen komen, zoodra
ons volk een gemeenschap zal vor-
men en niet meer in elkaar haten-
de en bestrijdende groepen zal zijn
verdeeld.

Toch heeft „Vreugde en Arbeid"
weten door te zetten!"

Het is begrijpelijk, dat de kwali-
teit van het werk aanvankelijk
sterk te lijden heeft gehad van de
moeilijkheden van het begin en
dat het zich in de eerste plaats,
meer dan oorspronkelijk in de be-
doeling lag, op de meest eenvou-
dige ontspanning moest richten.
Er diende te worden gezocht naar
den grootsten gemeenen deeler van
het betrekkelijk kleine publiek, dat

de voorstellingen van „Vreugde en
Arbeid" durfde bezoeken. Aan toerk
van groot cultureel gehalte kon
men .zich in den beginne niet dan
bij uitzondering wagen.

Vooral na l Mei 1942, de oprich-
ting va»j Het Nederlandsche Ar-
beidsfront, waarvan „Vreugde en
Arbeid" thans een der hoofd-
af deélingen vormt, is gebleken, dat
de oorspronkelijke tegenstand ge-
broken is. De cijfers van het aan-
tal bezoekers van voorstellingen,
van cursussen en bijeenkomsten op
elk ,gebied zijn met sprongen om-
hoog gegaan, hetgeen bewijst, dat
„Vreugde en Arbeid" thans oyer
„zijn eigen", uitgebreide publiek,
beschikt. Dat hierdoor ook het
karakter van het gebodene lang-
zaam 'zal kunnen veranderen, en
dat „elck wat wils" geboden zal
kunnen worden, meer dan in de
eerste twee jaar het geval kon zijn,
behoeft geen betoog.

Dat is gebleken bif de viering •
van het tweejarig bestaan in het
Gebouw voor Kunsten en Weten-
schappen te Den Haag, waar een
hoogstaand kunstzinnig program-
ma werd geboden door -het Resi-
dentie-orkest en het ballet der
NecTerlandsche opera te Amster-
dam.

„Zooiets heb ik nog hooit ge-
zien!", zuchtte een sociale voorman
van een fabriek in Brabant, wien
wij naar zijn meening vroegen. En
ook anderen, wien wij vragen stel-
den, waren verrukt over hetgeen
ze dien avond hadden gehoord en
gezien.

De Arbei-dsfrontleider had name-
lijk besloten, dat deze viering zou

EN ARBEID
worden bijgewoond door een vijf
en twintigtal sociale voormannen
en andere Arbeidsfrontmedewer-
kers uit iedere provincie. Daar
waren ze dus: fabrieksarbeiders
uit Brabant, mijnwerkers uit Lim-
burg, tuinders uit Noord- en
Zuid-Holland, landarbeiders en
-arbeidsters uit alle provincies. Er
waren er onder, die nog nooit in
een groote stad waren geweest,
laat staan in een groote schouw-
burg- en concertzaal. En thans
zaten zij daar in een loge van het
groote ..Gebouw", in de smaakvol
versierde zaal, licht-overstraald,
waar zij luisterden naar het spe-
ciaal tot hen gerichte woord van
den Arbeidsfrontleider, waar zij
hoorden, hoe geheel anders de
klassieke. composities der groote
meesters klinken in de concertzaal
dan uit een meestal minder goede
luidspreker en waar zij -genoten
van het bonte kleurenspel van een
goed getraind ballet. „Dat zooiets
bestaat..." zuchtte een arbeidster.

Ja, zooiets bestaat!
En „Vreugde en Arbeid" zal het

den Nedertandschen werkers bren-
gen!

Keulen en Aken zijn niet op één
dag gebouwd. „Vreugde en Arbeid''
kan ook nog lang niet alles, wat
het wel zou willen. Er moet ook
danig rekening worden gehouden
met het ontwikkelingspeil en het
bevattingsvermogen van de groote
massa van tegenwoordig. Want ook'
deze is niet, wat de •werkersbevol-
king van de toekomstige socialis-
tische maatschappij zal zijn.

Maar dat „Vreugde en Arbeid"
een der belangrijkste middelen zal
zijn om in voortdurende wissel-
werking den Arbeidsfrontleden cul-
tureel te verheffen — dat is wel '
zeker.

„Vreugde en Arbeid" —. nog
vele jaren!



M'E-T °.V«A«G 'ATSJ •!.*!
Onze grootouders hebben nooit gedacht, dat

er nog eens tehuizen zouden komen, waar huis-
vrouwen, die uit financieele overwegingen nooit
eens vacantie konden krijgen, van een echte,
onbezorgde vacantie zouden kunnen genieten.

; Wij bezochten een der moeder-vacantiehüizen
van den Neder!andschen Volksdienst in den
Achterhoek. Ongeveer 20 moeders', meest van
groote gezinnen, rustten hier uit van de dage-
lijksche beslommeringen en zij genoten er in een
heerlijke omgeving, zooals zij nog nimmer in
haar leven genoten hadden.

Er waren vrouwen bij, voor wie het leven
slechts één onafgebroken aaneenschakeling van
zorg en moeilijkheden was — moeders, die na/
de schoolvacantie in haar jonge-meisjestijd
nooit meer vacantie kregen

Tegenover ons zit een nog jonge vrouw.
' Zij vertelt.

Haar man heeft haar met zes kleine kinderen
„laten zitten". Nu moet zij rondkomen met
ƒ11.30 per week. Daar moet dan ook de huur
nog af! Dat zoo'n vrouw in de eerste plaats be-
hoefte aan vacantie heeft, spreekt van zelf.

Het vrouwtje naast ons heeft een groot gezin
gehad: 8 kinderen. Vier kinderen heeft ze bin-
nen drie jaar verloren en aan de smarttrekken
nu op haar gezicht is dan ook wel te zien, dat
deze vrouw veel.heeft doorgemaakt. De dokter
heeft gezegd, dat ze er eens heelemaal tusschen-
uit moest -- anders zou het mis loopen. Zij is
zóó nerveus, dat haar kinderen in een kinder-
tehuis moesten worden ondergebracht. De N.V.D.
hoopt deze vrouw weer zoo ver op te knappen,
dat zij haar eigen kinderen weer kan verzorgen.

„M'n man is zoo blij", vertelt ze, „dat het nu
zoo goed met me gaat. Hij schreef me: geniet
nog maar een poosj^Je kan beter daar zijn dan
in een ziekenhuis Ik ben hier acht pond
aangekomen", laat ze met trots erop' volgen.

Deze vrouw kreeg den mortelen steun, dien ze
noodig had.

De vrouwen behoeven zich niet ongerust te
maken over de verzorging van man en kinderen,
terwijl zij met vacantie zijn. Een helpster van
den Nederlandschen Volksdienst vervangt de
vrouw zooveel mogelijk, zonder dat daar iets
voor beTioeft te worden betaald.

De moeders, die zich hier van alle zorgen ont-
heven zien, worden weer jonge meisjes gelijk. Zij'
halen zelfs nog streken uit, kostschoolmeisjes
waardig!

Over twee dagen "is de vacantie van de groep,
die wij bezoeken, weer om. De moeders kunnen
zich niet voorstellen, dat haar achttien. dagen
dan al weer voorbij zijn.

,,Toen we weggingen, leek het ons een eeuw",
verzekert ons een der moeders. „En nu.'., vol-
gende week om dezen tijd heb ik al weer een
reuze wasch gedaan. Wat zal me dat afvallen!...
Ik ben hier zoo heerlijk verwend. Thuis ben ik
nog nooit des avonds toegestopt, zooals hier. Als
ik thuis doodmoe het bed inrol, kan ik geen pap
meer zeggen. Hier is het niet anders dan eten,
wandelen en slapen en verder doen we alleen
dingen die we prettig vinden, zooals zingen,
sjoelbakken, handwerken, puzzlen"...

Eén vrouw is er in dit vroolijke vacantieoord,
die geen vacantie heeft: de leidster. Wat die al
niet heeft te doen! Zij moet ervoor, zorgdragen,
dat de bonnenkwestie wordt geregeld — bij haar
vinden de moeders altijd een willig oor — hier
vinden zij een vrouw, die met haaf meeleeft.
Want hoewel er naar is gestreefd, dat alle zor-
gen gedurende deze vacantie van de moeders
zijn afgenomen, kunnen zich toch onverwachte
gebeurtenissen voordoen. Dan is de leidster van
het vacantiehuis vaak de schakel tusschen de
moeder en het gezin.

Een der moeders heeft het veldpostadres van
haar man verloren en is dientengevolge de wan-
hoop nabij. Nu kan zij haar man,niet schrijven.

De leidster moet weer hg Ipen. Zij, helpt ook -
zij schrijft den autoriteiten en het yèldpostadres
wordt haar opgegeven.

Een anderen keer zit een vrouw na ontvangst
van een brief erg in den put. Haar man is mijn-
werker en verdient ƒ23.— per week. Toen zij
eens erg in geldnood zaten, heeft de man ƒ 20.—
voorschot opgenomen. En uitgerekend in de
vacantie van moeder-de-vrouw was hem dat be-
drag nu ineens afgehouden, zoodat hij er een week
lang van ƒ 3.— zou moeten komen. Geen -won-
der, dat de vrouw zich in haar vacantie ongerust
maakt. Doch wederom-is de leidster de reddende
engel. Zij stuurt onmiddellijk een brief naar de
afdee'ling van het N.A.F., waarin zij de situatie
uiteenzet. Het gevolg van de bemoeiingen is,
dat "het geld van den mijnwerker slechts bij
kleine gedeelten wordt ingehouden. Een succes
voor de leidster van het vacantiehuis én voor het
N.Af. .

Er zijn moeders met vacantie, die wel eens
vergeten, dat het leven thuis verder zijn gewone
gangetje gaat. Krijgt een andere moeder dan
eerder bericht dan zij, dan zit ze in angst, of
thuis alles wel goed gaat. In. zoo'n geval krijgt
de man een briefje, waarin hem wordt verteld,

. dat z'n vrouw behoefte heeft aan een langen, ge-
zelligen brief van huis — een brief, die dan ook
prompt verschijnt en de moeder gelukkig maakt.

Het is voorgekomen, dat een buurvrouw een
moeder schreef, dat haar zoontje ernstig ziek
was. „Het is vast en zeker veel erger dan wij
allemaal denken", aldus schreef de welwillende,
buurvrouw. De moeder was natuurlijk doodelijk;
ongerust en ze wilde onmiddellijk haar vacantie
beëindigen om met de eerste gelegenheid naar
huis te gaan. Neem het een moeder kwalijk, al£
haar kind ernstig ziek is!

De leidster wist echter een betere oplossing:
zij belde den hüisdokter op en vertelde hem wat
er aan de hand was.

De goede man wist niet wat hij hoorde! Het
kind had wat buikgriep gehad en .was al weer
zoo goed als beter. De moeder was dolblij, dat zij
nog kon blijven.

Uit het voorgaande blijkt wel, dat de leidsters
van den N.VVD. met veel tact moeten optreden
Zij worden zóó, door de moeders en de moeilijk-
heden die deze hebben, in beslag genomen, dat
zij geen tijd hebben om aan zichzelf te denken.

Als men deze vrouwen-met-vacantie gade-
slaat, zou men aan de opgewekte gesprekken
niet zeggen, dat er vaak een wereld van onnoe-
melijk leed achter haar ligt, en wij zijn het dan
ook met de leidster van het Vacantiehuis eens,
dat het zoo jammer is, dat na haar vacantie vele
vrouwen weer in de narigheid'en moeilijkheden
moeten terugkeeren.

De N.V.D. doet met zijn yacantie-moedertehui-
zen een prachtig werk. Ook op het gebied van
de nazorg wordt door dezen dienst gedaan, wat.
mogelijk is. •

Als vacantie-aandenken krijgen de moeders
een lepeltje mee naar huis. Wij zijn er echter
van overtuigd, dat zij, ook al zou haar zulk een
zichtbaar aandenken niet worden gegeven, heel
dikwijls aan den prettigeri tijd, doorgebracht als
gast van den N.V.D.. zullen terugdenken. D"
vacantietijd zal haar weer een steun geven voor
moeilijker tijden. Te hopen is, dat de N.V.D. het
volgende seizoen over een nog grooter aantal
moeder-vacantietehuizen zal kunnen bes^hik-
ken.

Zij zijn nuttig en noodig!!

1. Als moeder met vacantie is, wordt haar taak thuis
door een ver~nrrister van den N.V.D. waargenomen.
2 Een lanvp '~~;e-f naar huis.
3 Lekker in -». zon
4. Een buurpraatie op de "bank.
5. Theedrinken in den tuin.
6. Eén met de natuur.

(Foto's Int. Photo- en Reportage ServiceJ
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H E R I N N E R I N G E N A A N H E T

HARINGBEDRIJF
Vol oude herinneringen is het haringbedrij f. Hoe

kan het ook anders bij een bedrijf, dat zoovele
eeuwen oud is? We zagen eens een schilderij, dat
Vier-, vijfhonderd jaar geleden vervaardigd werd
door een schilder, die blijkbaar mee ter haring-
vangst was geweest. Het schilderij stelt voor het
ophalen van de netten tijdens een stormachtigen
nacht. Een schilder, die nu nog eens zou meevaren,
zou een ijzeren schip op het doek moeten brengen,
ttiaar overigens zou zijn beeld precies gelijk zijn
a^n dat van zijn kunstbroeder, wiens naam reeds
lang vergeten, maar wiens werk gebleven is.

Als jaren geleden op 22 of 23 Juni de eerste
tager te Vlaardingen binnenkwam, dan ging de
blauwe vlag op den toren. De reeders. die haring,,

.boord hadden, stuurden hun dienstmeiden met
schorten voor om nieuwe haringen bij ken-
rond te brengen op een witte schotel, mooi

takjes frisch groen opgemaakt.
.

„Nieuwe haring in 't land.
Dokters en meesters ,aan den kant",

Zei men toen.
Er werd doorgevaren, totdat het weer slecht werd.

Na Allerheiligen voer geen hfaringschip meer uit,
Want dan weftj er toch niets meer gevarigen.

„Hagel op de loike
Doet de haring doike",

de Vlaardingers.
Was in vroeger dagen het schip eenmaal binnen,

werden de tonnen uit het ruim opgehaald en
°P de kade gebracht: „Handee. handop . . . ."

Zoo werden de tonnen omhoog gebracht en als
de laatste ton uitgedraaid werd, zong alle man:

„Dat is voor 't lest.
Dat is de rest.
Doe je best,
Dan komt de schipper met de flesch.
Handee . . . . Handop ...."

En de schipper kwam met de flesch. 't Zoo be-
geerde „neutje" werd dan het keelgat ingegoten.

Ook de kerk heeft vanouds zijn rol gespeeld in
het haringbedriif. Regel was. dat iedere binnen-
varende schipper een kantje aan de diaconie af-
stond, die de haring onder de armen verdeelde In
ruil daarvoor mocht de kerk gebruikt worden als
een ruimte, waar men netten kon boeten en drogen.
Toen men hiermede ophieJd bleef toch nog lang
de gewoonte bestaan, dat ieder schip een half val
of kinnetje haring aan de kerk ten geschenke gaf^
In 1870 werd, er over geklaagd, dat reeders en
stuurlieden dat meer en meer singen vergeten!

Talloos zijn de herinneringen aan het haiïng-
bedrijt. We zouden 't bovenstaande nog met velt:
bi.lzonderheder kunnen aanvul'en.

Zijn alle herinneringen aardi? en interesrant?
We gelooven van niet. Want er is een tijd geweest,
dat .een matroos op een hoeker vijf gulden of viif
gulden en een kwartie verd:«n<ie Als de teelt wis
afseloopen. kreeg hij een af^ i id ie . dat was de rp -r
van het proviand erwten. boonen, spek. dat ondn
de bemanning vev^eelc1 werd %

De arbeider en dus ock de vissrher is een menson-
waardig bestaan waardig! In' den ..goeden ouden
tijd" mankeerde daar wel eens wat aan





WARMOND STAAT EEN HUIS
„Ons gezin, bestaande uit vader, moeder en

6 kinderen resp. 18, 14,' 11, 8, ij jaar en zes
maanden is gehuisvest in... een voormalige ge-
meentewerkplaats. Geef ons een behoorlijke
woning, opdat ons gezin niet rriSfeel ten
gronde gaan zal! Ik kan alles niet zoo be-
schrijven, maar komt u zelf eens kijken..."

-Wat wij dan ook prompt gedaan hebben.
Daartoe moesten we ons naar Warmond begeven,

dat we tot nog toe van den anderen kant, namelijk
tien kant van de plassen, kenden.

Maar er is een „station". Dat zou dje reiziger, die
per trein van Amsterdam naar Den Haag of Rotter-
dam jakkert niet gedacht hebben, dat daar even
Voor Leiden nog een stationnetje was. Er stoppen
ook maar enkele treinen. Zoo ligt Warmond wat bé-
2.-'den de drukte en dat is het dorp aan te zien,

..•-Zomers ligt het tegen een achtergrond van
ontelbare witte zeilen. 's-Avonds passagieren de op-
varenden van die scheepjes het landelijke Warmond,
waar het zoo vredig is dat men de lawaaierige steden
zou vergeten. Hoe goed moet het zijn daar in War-

d te \voiien, bepeinSt men.
Men zou dat aan de vrouw, die ons dat S.O.S.-sein

s uaide moeten vragen. Want men is niet zoo lieflijk
daar in Warmond. In Warmond zegt nien: „Ieder
voor zich en God voor ons allen!" en men schaamt
zi h er niet voor. Men heeft met alle geposeerde
christelijkheid geen wroeging dat er een gezin van
8 personen woont in een stal.

a. Christelijk is men wel in Warmond! Tenminste
in d:n zin van trouw-naar-de-kerk-gaan en verzet
te^en dat barbaarsche nieuwe, dat aegt: „Eén voor
a'leii en allen voor één!" Straks, als daar het

ione Kerstfeest weer is, gaat Warmond ook ter
kerke en hoort het verhaal van de geboorte van het
Kindeke aan. En als dat zoo1 ver gevorderd is, dat
Jozef en Maria overal vergeefs aankloppen om
lov.ies en tenslotte naar een stal verwezen worden,
dan schudt christelijk Warmond het hoofd om zoo-
veel narigheid en bij een heel gevoeligen Warmon-
der schittert een tcaan in het ooghoekje.

"at een ónmenschen om een medemensch de deur
te wijzen en naar een stal te sturen. Maar- terwijl
christelijk Warmond in de behaaglijk verwarmde
kerk en later in de warme huiskamer om den Kerst-
boom diep ontroerd het kerstverhaal „beleefde",
hokte een gezin bestaande uit acht personen bijeen
in een stal.

Seii stal? Nog erger, want een stal is meestal riog
rlijk warm en knus. Dit gezin leefde in een oude

•werkplaats, die de gemeente niet een groot en barm-
, hartig gebaar aan h e n . . . . verhuurde! Jawel,-ver-

-öe! Voor dit ellendige krot moest de vader -
•man nog ƒ2.40 per week betalen. Aan het hocfd
deze gemeente staat iemand, die zich zijn woor-
van vele jaren her, toen hij geïnstalleerd werd

t . : beloofde: „dat hij niet alleen een goed burge-
! er zou zijn, maar ook een goed burgervader",

i len schijnt te zijn.
~^v is nog zoo'n meneer in Warmond,, die dat „Een

allen en alien voor één" ook als gruwelijke
; n de ooren zal ïdinirsn. Wie die meneer is,

\vset heel Warmond wel.
= iie gewoon arbeider, nu echter boven Jan.

En bovenal boven jan-met-de-pet. Die er niet aan
herinnerd wénscht te worden, dat hij ook eenmaal
maar een eenvoudige arbeider was. Een heer, die
diezelfde arbeiders nu trapt. Een fijn man, waarvoor
.„minder" Warmond fyuivert. Een, die nu aan den
anderen kant van de spoorbaan woont in een pracht
van een villa, die niemand een rnaii, die er met
hard werken gekomen is, misgunt. Maar die niet
past voor iemand, die he't waagt om een arbefder,
die na de oorlogsdagen van Mei een paar weken
huurschuld heeft, met zijn groote gezin op straat
te smijten en daii met een gerust geweten bij zijn
haard kan zitten inleen winter die zijn gelijke niet
kent. wetende dat een groot gezin door zijn toe-
doen in een krot van een hok woont waar de sneeuw
door de talrijke kieren naar binnen stuift.

Kijk, zoo'n man moet noodig eens bij zijn kladden
gegrepen worden om hem bij te brengen wat ge-
meenschapsbesef is en wat dat nu eigenlijk inhoudt:
„Eén voor allen, allen voor één".

Men kan als huiseigenaar verschil van meening
hebben niet een huurder, men kan het niet eens
zijn met zijn politieke overtuiging, men kan vinden,
dat hij voor arbeiders een te grooten mond heeft
tegenover Heer Eigenaar, men kan hem weigeren
nog langer een woning te verhuren. Maar hoe kan
men Jas mensch een gezin van acht personen op
straat zetten omdat er vier weken geen huur be-
taald kon worden?

Hoe kan men er als burger-vader vrede mee heb-
ben, dat er een gezin van acht personen boven-op-
elkaar-leeft in een voormalige bergplaats?

Hoe kan men er als christelijk, beschaafden dorps-
genoot vrede mee hebben, dat acht ménschen, waaf-
van de jongste een paar maanden oud, als beesten
leefden zóó dicht tegeneen gestouwd, zóó boven op
elkaar gedrukt, dat ze niet van hemd kunnen ver-
wisselen zonder een ander hun bloote billen te
laten zien!

Wat is dat allemaal best voor de gezondheid en
laoe heerlijk zakken de jongens en meisjes er samen
door, in de rottigheid weg!

Nou ja. men had te eten, te weinig om te leven
en net genoeg om niet te krepeeren, men zat dik
in de schuld en werd achternagezeten, alsof men
gestolen had.

De man lijdt aan rheumatische aandoeningen en
de dokter acht het dringend gewenscht, dat hij een
andere woning krijgt.

Boven het woonhok ligt een zolder waarop de
gemeentewerklieden bij slecht weer sorteer- en
schooiimaakwerkzaamheden verrichten. Wanneer
dit gebeurt, dwarrelt een ware stofregen naar om-
laag op beddegoed, slapende kinderen en etens-
waren . . . .

Bij regenachtig weer laten ook 'de raamkozijnen
water door, terwijl het niet zelden gebeurt, dat in de
zoogenaamde keuken water komt te staan, waar
dan ribg twee kinderen moeten slapen....

's Winters stuif t" de sneeuw in" de kamer, zoodat
het gebeurde, dat de vroxiw als ze 's nachts de kin-
deren ging helpen, uit haar warme bed in een plas
ijs-water stapte....

Een jaar lang heeft men met matglazen ruiten
gezetap. Geen zonnestraaltje drong door. „Ik had
het gevoel, dat ik in de gevangenis za t - . . . " zegt
de vrouw/

In dit krot wooiït de familie nu twee j aa r . . . .

Jawel, het is heerlijk wonen in die gemeenschap
van ménschen ten zuiden van Leiden, die men War-
mond noemt en waar men zoo goed Christen is!
Waarom tolereert men dit? •

Moeten we geen hulde brengen aah de vrouw,
die er ondanks alles in slaagde, om den schamplen
boel een net aanzien te geven en de kinderen zin-
delijk te houden.- Die eenmaal in de maand den
beerput zelf leeg moet scheppen in een afvoerbuis.
We weten van de zorgen der vrouw in deze oorlogs-
dagen, kunnen we beseffen wat deze vrouw voor
zorgen heeft? *

Weet U wat het beteekent ergens geen gat meer
in te zien? Te denken dat er toch niets meer aan
te veranderen is?

Als je jong "bent, dan denk je nog, dat 't geluk wel
komen zal, je hebt nog hoop...., maar de ellende
begint altijd weer opnieuw, je zit er tot over je
ooren i n . . . . Je krijgt kinderen — nieuwe zorgen....

Je moét 't nemen zooals 't valt, maar als je d'r
over zou gaan prakkizeeren....

En hoewel dat eigenlijk niet mocht, zijn deze man
en deze vrouw, omdat ze hun gezin wilden gaan
redden, er toch maar eens over gaan ha/denken." Wat
een lef! Wie'neemt het hun kwalijk dat ze opstandig
werden en schreven aan die vervloekte nieuwe-
ordelingen of ze zelf eens wilden komen kijken. De
ménschen van den „goeien ouwen tijd" kwamen
immers niet en^chenen alles toch doodgewoon en
vanzelfsprekend te vinden!

In de huiskamer-salon-eetkamér-badkamer-W.C.
vestibule-keuken-slaapkamer-kinderkamer hing een
bekend tafereeltje: Hooren, zien en zwijgen. Ver-
moedelijk bestaat het wapen van het lieflijke War-
mond uit drie aapjes tegen een maagdelijk witten
achtergrond.... Met daaronder — natuurlijk in het
Latijn! — hooren zien en zwijgen!

Wij zijn naar den stal van Warmond gekomen en
wij zijn niet ontroerd neergeknield om zooveel
ellende. Maar wij willen niet zwijgen!

Neen, het Nederlandsche Arbeidsfront zwijgt niet.
Maar het zit ook niet stil. En zoodra het van dezen
ellendïgen toestand op de hoogte kwam is het aan
het werk getogen om hierin verandering te brengen.
Met succes. Want inmiddels heeft de man een
andere woning gekregen. Wat in twee jaar niet kon
kwam nu in enkele weken voor elkaar! Dat v>as het
gevolg van een noodkreet aan het Nederlandsche
Arbeidsfront. Vast werk voor den man, een behoor-
lijke woning voor het gezin!

11 November 1942.

1. De wa-oensïtreuk van de „volksgemeenscha-p" Warmond...
2. Vooraanzicht van het woninkje van Heer Eigenaar,

'tUc.fi.en Dader van liet rampsaJiae t/ezin. v.it een ran zijn
huisjes zette, o-indal lui gedurende i^ier lueken in de
ïileidanen van 1940 zijn huur *iiiet kon betalen ditar
hij maar een ondersteuning kreeg van ƒ 10.—.

3 Vcoraanzicht van het ..huis" van het ranivzalwe
gezin, e?r..._

4. Een aardig hoekje i:an de aitfcamër-eetkamèr-badkamer-
ülunpko.iner-kinderkamer. (Om vencurring ie voorko-
men: riici in het htiinjc run Heer Eigenaar! /. '.

5. Hier woonden zii en hier zouden zij ciraqy weer n:i:ien
wonen.

G. De <:/'uim- u;ïst ondanks afles het krot een ke.vri-i a an-
te c/even.

7. H'cr icoont... Juist, d< r. (Zie oo.
8. ..Luch:.

•doorlaat'. t r-'o'o's Arbsid-Qr



DE SCHAKEL-POLIS Tabellen loonbelasting
Een verbter Je vorm. van
onWernemmgs-pensioenen

dezen titel verscheen in het maandschrift
van Novpmber, een zeer lezenswaardig

artikel van den heer W. O. A Koster, betreffende
de verzorging van den ouden dag, een onderwerp.
dat ons allen aangaat Hij zegt daar o.a. in, dat
iedereen recht heeft op een verzorgden ouden dag.
Bei. enkeling kan dat soms bereiken door sparen,
doch voor de groote meerderheid van ons volk is
dit. niet mogelijk, omdat de loonen daarvoor niet
hoog genoeg zijn, en omdat de leuze: „Zelf sparen
voor een rustigen levensavond", geen rekening

»tooudt met gezinsvorming; het kapitalistische libe- .
ralisme noemt deze zelfs een „persoonlijke lief-
hebberij"!

Schrijver betoogt, dat de grondslag voor de
ouderdomsverzorging gelegd moet worden door de
arbeidsgemeenschap van het geheele volk. „Dit
arbeidspensioen zal echter steeds tot een minimum
beperkt -Blijven, ook al zal het de luttele guldens
ouderdomspensioen, die thans worden .uitgekeerd,
zeker overschrijden. Een aanvulling daarop, om tot
een werkelijk goed verzorgden levensavond te
komen voor hen, die een leven van arbeid aan de
volksgemeenschap hetoben gegeven, zal noodzakelijk
blijven. Deze aanvulling kan komen van de oiider-
nemingspensioenen."

De schrijver wijst er op. dat reeds enkele onder-
nemingen een pensioenregeling hebBen getroffen;
meestal echter is deze verkeerd. Gewoonlijk storten
die ondernemingen in hun goede jaren een deel
van de winst in een pensioenfonds. Dit bedrag
wordt dan door nieuwe stortingen voortdurend ver-
groot. Als de onderneming dan echter plotseling in
financieeie moeilijkheden geraakt, wordt het pen-
sioenfonds beschouwd als een schuld, en de leden
zijn hun pensioen kwijt. Daarom streeft men er nu
naar. inplaats van de onderneming, een levensver-
zekering dat risico te laten dragen. „De tijd", zoo
gaat de schrijver voort, „is voor riet instellen van
pensioenen voor ondernemingen gunstig. In zeer
vele bedrijfstakken immers heerscht groote bedrij-
vigheid en worden redelijke of zelfs hooge winsten
gemaakt. Men leze de jaarverslagen slechts na van
de ondernemingen, waarvan de aandeelen aan de
beurs zijn genoteerd en die daarom verplicht zijn
hun balansen en winst- en verliesrekeningen te
publlceeren. Ondanks alle, overigens volkomen
juiste, voorbehoud ten aanzien van nog te ver-
wachten moeilijkheden (grondstoffen, brandstoffen^
stroomverbruik enz. enz.) klinkt overal de toon
door: het gaat ons niet slecht. En de cijfers spreken
een nog duidelijker taal "

Ook de nieuwe belasting-wetgeving zou, volgens
schrijver, het toekennen van pensioenrechten zeer"
«terk in de hand werken, doordat de winsten zwaar
belast worden, terwijl pensioenen onder onkosten
vallen. De Staat betaalt dus voor een groot ge-
deelte mee aan de pensioenen. „En desondanks is
het aantal ondernemingen, dat thans collectieve
peiisioenverzekeringen afsluit, betrekkelijk gering,
zooals het ook in het verleden beperkt bleef." De
oorzaak hiervan is. dat slechts weinigen bij een-
zelfde firma blijven, terwijl ze op hun beurt ook
niet weten, of die verzekering wel zal blijven be-
staan. De belangstelling voor zoo'n verzekering is
dus klem. en wanneer er dan nog een bijdrage van
den betrokken persoon wordt gevergd, verdwijnt
die belangstelling geheel. De werknemers al te
veel binden aan een bepaalde onderneming is ook
niet in het belang van de gemeenschap, daar de
werkers dan voortsjokkeh langs een bepaalden weg,
zoodat alle lust om zich vooruit te werken ver-
dwijnt. Én de oplossing, dat een werker, die bij
een ander bedrijf koait. de -premie bij zijn vroege-
ren werkgever kan blijven doorbetalen, blijkt in de
practijk. onmogelijk.

..D? oplossing van de moeilijkheid moet worden
gevonden, doordat een band gelegd wordt tusschen
alle levensverzekering-maatschappijen, die collec-
tieve pensioenverzekeringen sluiten en daardoor
tusschen alle ondernemingen, die zulk een verzeke-
ring' hebben afgesloten of in de volgende jaren
gaan afsluiten. De pensioenrechten- van verschil-
lende ondernemingen moeten worden ineenge-
schakeld

Een schakel-polis wor'de ingevoerd."
De pensioenrechten zullen dan bij verandering

va M bedrijf doorloopen, wat voor den werker van
hpeJ groot belang is.

Een jonge man gaat natuurlijk ook in den Ar-
beidsdienst en daarna in het leger. Ook tijdens
deze periode dient hij de gemeenschap; het zal
dftarom niet meer dan billijk zijn, dat gedurende

* zijn diensttijd de premie door den Staat wordt
doorbetaald

Op de vraag: „Tot welk bedrag zal het arbeids-
pensioen naar redelijke verwachtingen komen iangs
den weg van de schakel-polis?" - - antwoordt de.
schrijver, dat de uitkeerinsr op ongeveer ƒ800. —

(V ei volg op pag. 11 laatste kolom.)
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Op veler verzoek geven wij hieronder en op blz. 11 en 12 nog eens enkele tabellen voor de
berekening^ der verschuldigde loonbelasting. Belangstellenden gelieven deze tabellen uit te
knippen en te bewaren, daar het, o.a. in verband met de papierschaarschte, volstrekt onmogelijk
zal zijn ze nog eens af te drukken.

MAANDLOON BELASTINGTABEL A MAANDLOON
DE LOONBELASTING BEDRAAGT VOOR EEN WERKNEMER IN:

ieraftrek voor
6

kinderea
io>
1
2
3
4
5

6
7
8
9

10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

31
32
33
34
35

36
37
38,
39
40

Schaal
Maandloon

meer dan/ tot en met
ƒ 48,10— 52.00
„ 5200— 5850

. „ 58 50— 65 00
,. 6500— 71,50
„ 71,50— 78,00

„ 78,00— 84.50
„ 84.50— 91,00
„ 91 00— 97,50
,. 97.50—104,00
,. 104,00—110,50

„ 110,50—117,00
„ 117.00—123.50
„ 123,50—130,00
„ 130,00—136,50
„136,50—143,00

„ 143,00—149.50
„ 149,50—156,00
„ 156,00—162,50
„ 162,50—169,00
„ 169,00—175,50

„ 175,50—182,00
„ 182,00—188,50
„ 188.50—195,00
„ 155,00—201,50
„ 201,50—208,00

„208,00—214,50
„214.50—221,00
„ 221,00—227,50
„ 227.50—234,00
., 234,00—240,50

„ 240,50—247,00
„ 247.00—253,50
„ 253,50—260,00
„ 260.00—266,50
„ 266,50—273,00

„ 273,00—279,50
„279.50—286,00
„ 286,00—292,50
„ 292,50—298,00
„ 299100—305,50

Groep III ingeval van kinderaf trek
Groep

I

/ 1,43
„ 1,85
„ 2,14
„ 3,14
„ 3.57

„ 4,43
., 5,43
„ 5,86
„ 6.86
„ 7,43

„ 8,58
„ 9,15
., 10.43
„11.01
„ 12,44

„ 13.87
,. 14,72
., 16,44
„ 17,58
„, 19,44

„ 20,59
,, 22,45
„25,02
„26,16
„ 28,88

,. 30,45
„ 33,17
„ 34,74
„ 37,89
., 39,61

„ 42,61
„ 45,90
„47,33
„ 50,62
„ 52,05

„ 55,34
„ 57,05
„ 60,06
„61,77
„ 64,92

Groep
H

ƒ 1.85
„ 2,57
„ 3.00
„ 3,86
„ 4,29

„ 5,14
„ 5,72
„ 6,72
„ 7,15
,. 8,29

, 9,29
„ 936
„11,01
„ 11,72
„ 13,01

„ 13,72
„ 15,01
„ 16,73
„ 17,44
„ 19,30

„ 20,30
„ 22,16
„ 23,16
„ 25,31
„ 26,45

„ 28,45
., 30,60
„ 31,60
„ 33,74
„ 34,74

„36,89
„ 38,03
„ 40,04
„41,18
„ 43,32

Ikind

ƒ 1.43
„ 2,14
„ 2,57.

, 3,43
, 3,86
„ 4,71
„ jj.14
„ *,14

*
„ 7,15
» 7,72
„ 8,86
„ 9,29
„ 10,43

„ 11,01
„ 12,29
„ 13,01
„ 13,72
„ 15,01

„ 15,87
„ 17.44
„ 18,30
„ 19,30
„21,16

„ 22,16
„ 24,31
„ 25.31
„ 26.45
„ 28.45 ..

„29,45 -
„31,60
„ 32,74
„ 33.74
„ 35,89

2 '
kinderen

ƒ 1,85
„ 2.14
, 3.00
„ 3,43
„ 4.29

„ 5,14
„ 5.72
„ 6,72
„ 7,15
„ 8,29

„ 8,86
„ 9,29
„ 9,86
„ 11,01
„ 11,72

„ 12,29
„ 13,01
„ 14,30
, 15,01
, 15,87

,16,73
, 18,30
,19.3
, 20,30
„21/6

„ 23,16
„ 24,31
„25,31
„26,45
„ 28,45

3
kinderen

/ 1,43
„ 1,85
„ 2,57

„ 3,43
„ 3,86
,. 4.71
„ 5,14
„ 5,72

„ 6,72
„ 7,15
„ 7,72
„ 8,20
:, 8.86

„ 9.29
„ 986
„ 10,43
„ 11,01
„ 11,72

., 12.20
„ 13.72
„ 14,30
„ 15,01
„ 15,87

„ 16,73
„ 17.44
„ 18,30
„ 19.30
„ 20,30

4
kinderen

-

i

f

f 1,85
„ 2,14
„ 2,57
„ 3.00

„ 3,43
„ 3,86
.. 4*20
„ 4^71
„ 5,14

, 5,43
„ 5,72
„ 6.14
„ 6,72
„ 7.15

.. 7,72,
„ 8.00
., 8,29
„ 8.86
„ 9,29

„ 986
„ 10,43
„ 11,01
„ 11,29
„ 11,72

5
kinderen

ƒ1,43
„ 1,85
,. 2.00

„2,14
„ 2,43
„ 2.57
„ 3,00
„ 3.28

„ 3,43
„3,86
„ 4,00
„4.29
.. 4.43

- „4,71
„ 5.14
„ 5.43
„ 5,72
„6.14

WEEKLOON

ƒ1,43

BELASTINGTABEL B WEEKLOON
DE LOONBELASTING BEDRAAGT VOOR EEN WERKNEMER IN:

Etrek voor:
6

kinderen
1 .
"o

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

31
32
33
34
35

36
37
38
39
40

Schaal
Weekloon

meer dan /tot en met
ƒ 11,10— 12,00
„ 12,00— 13,50
„ 13,50— 15.00
„ 15.00— 16,50
„ 16,50— 18,00

„ 18.00— 19.50
„ 19,50— 21,00
„ 21,00— 22.50
„ 22,50— 24,00
„ 24,00— 25,50

„ 25.50— 27,00
„ 27,00—
„ 28,50—
„ 30,00—
„ 31,50—

„ 33.00—
„ 34,50—
„ 36,00—
„ 37,50—
„ 39,00—

„ 40,50—
„ 42,00—
„ 43,50—
„ 45,00—
„ 46,50—

„ 48.00—
„ 49,50—
„ 51.00—
„ 52,50—
„ 54,00—

, 55,50—
,. 57.00—
„ 58,50—
„ 60,00—
„ 61,50—

, 63,00—
„ 64,50—
„ 66.00—
„ 67.50—
„ 69,00—

28,50
30,00
31,50
33,00

34.50
36.00
37.50
39,00
40.50

42.00
43,50'
45,00
46,50
48,00

49,50
51,00
52,50
5400
55,50

57.00
58.50
60,00
61,50
63,00

64,50
66,00
67.50
69,00
70,50

Groep
I

ƒ 0,33
„ 0,42
„ 0,49
„ 0,72
„ 0,82

„ L02
„ 1,25
„ 1,35
„ 1,58
» 1,71

, 1,98
,. 2,11
„ 2,40
„ 2,54
„. 2,87

,, 3J20
„ 3,39
„ 3,79
„ 4,05
,. 4,48

„ 4,75
„ 5,18
„ 5,77
„ 6,03
„ 6,66

, 7,02
„ 7,65
„ 8,61
„ 8,74
„ 9,14

„ • 9.83
„ 10,59
„ 10,92
„ 11.68
„ 12,01

, 12,77
„ 13,16
„ 13.86
„ 14,25
- 14,98

Groep
n

ƒ 0,42
„ 0,59
„ 0,69 •
„ 0,89
„ 0,99

, 1,18
„ 1,32
„ 1,55
„ 1,65
„ 1,91

„ 2,14
„ 2,27
„ 2,54
„ 2,70
„ 3,00

, 3,16
„ 3,46
„ 3,86
„ 4,02
„ 4,45

„ 4,68
„ 5.11
„ 5,34
„ 5,84
„ 6,10

, 6,56
„ 7,06
„ 7,29
,, 7,78
„ 8,01

„ 8,51
„ 8,77
„ 9,24
„ 9,50
„ 9,99

Ikind

ƒ 0,33
„ 0,40
„ 0,59

, 0.79
„ 0,89
„ '1,08
„ 1,18
... 1,41

, 1.65
„ 1,78
„ 2,04
„ 2,14
„ 2,40

, 2,54
„ 2,83
„ 3,00
„ 3,16
„ 3,46

, 3,66
„ 4,02
„ 4,22
„ 4,45
„ 4,88

„ 5,11
„ 5,61
„ 5,84
„ 6,10
„ 6,56

, 6,79
„ 7,29
„ 7,55
„ 7,78
„ 8,28

Groep III ingeval van kinderaf trek voor:
2 3 4 5

kinderen kinderen kinderen Kinderen

ƒ 0,42
»fc

H

»»

fff

„
f»
f f ~
ff
•f

ff
f f
j»
ff
ff

ff
ff
ft
ïf
ff

ff
f ,
ff
ff
ff

ff
f f
ff
f.
M

0,49
0,69
0,79
0,99

1,18
1,32
1.55
1,65
1,91

2,04
2,14
23.1
2,54
2.70

2,83
3.00
3,30
3,46
3,66

3,86
4,22
4,45
4,68
4,88

5,34
5,61
5,84
6,10
6,56

ƒ 0.33
„ 0,42
„ 0.59

„ 0,79
„ 0.89
„ L08
,, 1,18
„ 1,32

„ 1,55
„ 1,65
„ 1.78
„ 1,91
„ 2,04

„ 2,14
„ 2,27
„ 2,40
„ 2,54
„ 2,70

2,83
3.16
3, 0
3,46
3,66

3,86
4,02
422
4\45

« 4,68

f
ff
„
ff

tf
f,

f f
ff

ff

»f
f f
tf
tf
ft

ft
tt
t,
ft
ft

tt

tt
„
n
n

0,42
0.49
0.59
0,69

0.79
0,89

0,99
1.08
1,18

1,25
1,32
1,41
1,55
1,65

1,78
1,84
1.91
2,04
2,14

2,27
2,40
2.54
2,60
2,70

*

f 0,33
0,42

-, 0,46

„ 0.49
., 0,56
„ 0,59
,0.69
„ 0,75

., 0.79
, 089
„ 0.92
„ 0,99
,, 1.02

„ 1,08
„1,18
„ 1.25
, 1.32
„ 1,41 „ 0,33



DAGLOON
DE

BELASTINGTABEL C

LOONBELASTING BEDRAAGT VOOR EEN WERKNEMER IN:

DAGLOON

iii
2
3
4
5

6
7
8
9

10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

31
32
33
34
35

36
37
38
39
40

Schaal
Dagloon

meer dan/tot en met
/ 1.85— 2,00
„ 2.00— 2,25
„ 2.25— 2.50
„ 2,50— 2,75
., 2.75— 3,00

„ 3.00— 3,25
„ 3.25— 3,50
„ 3.50— 3,75
„ 3,75— 4,00
„ 4.00— 4.25 -

„ 4,25— 4.50
., 4,50— 4,75
„ 4,75— 5.00
„ 5,00— 5,25
„ 5.25— 5,50

„ 5.50— 5,75
„ 5,75— 6,00
„ 6.00— 6,25
„ 6.25— 6,50
„ 6.50— 6.75

„ 6.75— 7,00
,. 7.00— 7,25
„. 7,25— 7,50
„ 7.50— 7,75
„ 7.75— 8.00

„.8.00— 8,25
„ 8.25— 8;50
„ 8.50— 8.75
„ 8,75— 9,00
„ 9.00— 9.25

„ 9:25— 9,50
„ 950— 9,75
„ 9.75—1000
„ 10.00—10,25
„ 10.25—10,50

„ 10.50—10,75
„ 10.75—11,00
,', 11,00—11,25
„ 11.25—11.50
„ 11,50—11,75

Groep in ingeval
Groep

I
ƒ 0,05
„ 0.07
„ 0.08
„ 0.12
„ 0,13

„ 0,17
„ 0,20
„ 0.22
„ 0.26
„ 0.29

„ 0,33
„ 0.35
„ 0.40
„ 0.42
„ 0,47

„ 0,53
„ 0.56
„ 0.63
., 0,67
„ 0.74

» 0.79
„ 0.86
„ 0.96
„ i.oo
„ 1.11

„ 1.17
„ 1-27
... 1.33
„ 1,45
„ 1,52

„ 1.63
,, 1,76
„ 1.82
,. 1,94,
„ 2,00

,. 2,12
„ 2.19
„ 2.31
„ 2.37
„ 2.40

Groep
II

ƒ 0.07
„ 0,09
„ 0,10
„ 0,13
„ 0.16

. 0,19
„ 0,22
„ 0.25
„ 0,27
., 0,31

,, 0.35
., 0,37
., 0.42
„ 0,45
., 0,50

„ 0.52
„ 0.57
,. 0,64
» 0,67
„ 0.74

„ 0.78
„ 0,85
„ 0.89
., 0,97
„ i.öi
„ 1,09
„ 1,17;, 1,21
., 1,29
„ 1,33

„ 1,41
„ 1,46
„ 1,54
„ 1,58
» 1,66

Ikind

*
f 0,05
„ 0,08
,. 0,09

„• 0,13
„ 0,14
„ 0,18
„ 0,19
„ 0,23

„ 0,27
„ 0,29
„ 0,34
„ 0,35
., 0,40

, 0,42
„ 0,47
„ 0,50
„ 0,52
., 0,57 '

, 0,61
., 0,67
„ 0,70
„ 0,74
., 0,81

, 0,85
„ 0,93
„ 0,97
„ 1,01
„ 1,09

, 1.13
„ 1,21
„ 1,25
„ 1,29
„ 1,38

2
kinderen

ƒ 0,07
„ 0.08
„ 0.11
„ 0.14
„ 0.16

, 0.19
„ 0.22
„ 0,25
„ 0.27
,;» 0,31

'', 0,34
„ 0.35
„ as?
„ 0.42
., 0,45

., 0,47
„ 0.50
„ 0,55
„ 0.57
„ 0.61

„ 0,64
„ 0,70
,. 0.74
„ 0,78
„ 0.81

,. 0.64
„ 0.93
„ 0.97
» 1,01
„ 1,09

3
kinderen

ƒ 0,05
„ 0.07
„ 0,09

, 0,13
„ 0,14
„ 0.18

" o!22

„ 0,25
„ 0.27
„ 0,29
„ 0,31
„ 0,34

, 0.35
„ 0,37
,. 0.40
„ 0,'42
„ 0,45

„ 0.47
„ 0.52
„ 0,55
„ 0,57
„ 0,61

., 0,47
,. 0,67
„ 0,70
„ 0,74
» 0,78

van kinderaftrek voor:
4

kinderen

»

,

/ 0,07
„ 0,08
„ 0,09
., 0.11

„ 0,13
„ 0,14
,, 0,16
„ 0.18
., 0,19

„ 0,20
„ 0,22
„ 0,23
„ 0.25

- „ 0,27

„ 0,29
,, 0,30
„ 0,32
„ 0.34
„ 0,35

„ 0,29
„ 0,40
„ 0,42
,, 0,43
„ 0,45

5
• kinderen

.

ƒ0,05
„ 0,07
„ 0,07

„ 0,08
., 0,09
„ 0,09
„0.11 '
.,0,12

.0,13
, 0,14
, 0,15
,0,16
, 0,17

„ 0.13
„ 0.19
„ 0,20
„ 0,22
„ 0,23

kinderen

OVER 4 UUR EN MINDER BELASTINGTABEL D

DE LOONBELASTING BEDRAAGT VOOR EEN WERKNEMER IN:

ƒ0,05

OVER 4 UUR EN MINDER

&
o

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10

U
12
13

15

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

26
.27
28
r\f.29
30

31
32
33
34
35

cc r- cc i
«

<
r tr t

•>«
40

Schaal
Loon over 4 u.

en minder
meer dan/tot en met

ƒ 0.92— 1,00
„ 1.00— 1,12
„ 1.12— 1.25
„ 1.25— 1.37
„ 1,37— 1,50

, 1,50— 1,62
„ 1,62— 1,75
„ 1,75— 1,87
., 1.87— 2,00
„ 2,00— 2,12

„ 2,12— 2.25
- „ 2,25— 2,37

„ 2,37— 2,50
„ 2,50— 2,62
„ 2,62— 2.75

, 2.75— 2.87
„ 2,87- 3,00
„ 3.00— 3,12
„ 3.12— 3,25
„ 3,25— 3.37

„ 3.37— 3,50
„ 3.50— 3,62
., 3,62— 3,75
„ 3.75— 3.87
., 3.87— 4.00

„' 4.00— 4,12"
„ 4,12— 4.25
„ 4.25— 4.37
„ 4.37— 4.50
„ 4.50— 4,62 __

„ 4,62— 4,75
„ 4,75— 4.87
„ 4,87— 5,00
„ 5.00^- 5,12
„ 5.12— 5,25.

, 5.25— 5.37
•„ 5,37— 5.50
„ 5.50— 5,62
„• 5.62— 5.75
„ 5,75— 5,87

Groep
I

/ 0.06
,. 0,06

„ 0,08
„ 0.10
„ O.ïl
„ 0,13
., 0,14

„ 0,16
„ 017
„ 0,20
„ 0,21

.. 0,23

„ 0.26
„ 0,28
., 0,31
„ 0,33
„ 0.37

„ 0,39
„ 0.43
„ 0,48
„ 0.50
.. 0.55

, 0.58
„ 0.63
„ 0.66
„ 0,72
.. 0.76

, 0;81'

„ 0.83
„ 0.91
„ 0.97
„ 1,00

, 1,C6
„ 1.09
» 1.15 •
„ 1,18
„ 1,24

Groep
II

/ 0,05
-„ 0,07
„ 0,08

,. 0,09
„ 0,11
„ 0,12
„ 0,13
,, 0.15

„ 0,17
„ 0,18
„ 0,21
„ 0,22
„ 0,25

„ 0.26
„ 0.28
„ 0.32
„ 0.33
„ 0,37

„ 0.39
„ 0,42
„ 0,44
„ 0,48
„ 0.50

„ ft54
„ 0.58'
„ 0,60
„ 0.64
„ 0,66

„ 0.70
„ 0,7.3
„ 0,77
„ 0.79
„ 0,83

Ikind

/ o;06
„ 0,07
„ 0,09
„ 0,09
„ 0,11

„ 0,13
„ 0,14
„ 0,17
„ 0,17
„ 0,20

„ 0,21
„ 0,23
„ 0,25
„ 0,26
„ 0,28

„ 0,30
„ 0,33
„ 0,35
„ 0,37.
„ 0,40

„• 0,42
„ 0,46
,, 0.48
„ 0,50
„ 0,54

„ 0,56
„ 0,60
„ 0,62»
,. 064
„ 0,69

Groep
. 2
kinderen

ƒ 0,05
„ 0.06
„ 0,08

„ 0,09
„ 0.11
„ 0 12
„ 0.13
„ 0,15

, 0,17
,. 0.17
„ .0.18
„ 0.21
,. 0,22

„ 0,23
„ 0.25
„ 0.27
„ 0,28
„ 0.30

„ 0.32
„ 0,35
„ 0.37
„ 0,39 '
„ 0,40

„ 0,44
„ 0,46
„ 0.48
„ 0,50
„ 0,54

in ingeval van kinderaftrek voor:
3

kinderen

ƒ 0,06
„ 0,07
„ 0,09

", 0,11

„ 0,12
„ 0,13
„ 0.14
„•0,15
„ 0,17

„ 0,17.
„ 0,18
„ 0,20
,, 0,21
„ 0,22

, 0.23
0,26
0,27
0.28
0,30

„ 0,32
„ 0,33
„ 0.35
„ 0,37
„ 0,39

4
kinderen

ƒ 0,05

„ 0.06
„ 0,07
„•• 0,08
„ 0,09
„ 0,09

„ 0,10
,, 0.11
„ 0,11
„ 0,12
„ 0,13

0.14
0,15
0,15
0.17
0,17

„ 0,1-8
„ 0,20
„ 0,21
„ 0,21
., 0,22

5 6
kinderen kinderen

.

ƒ 0,05
„ 0,06

„ 0.06
„ 0,07
„ 0,07
„ 0,08
„ 0,08

., 0,09
„ 0,09
„ 0,10
„ 0.11
., 0,11

TARIEF VOOR BIJZONDERE BELOONINGEN (Zie II, nr. 3, van de Aanwijzingen)
DE LOONBELASTING BEDRAAGT VOOR EEN WERKNEMER IN:

Groep III ingeval van kinderaftrek voor:
Groep I Groep II Ikind 2 kinderen Skinderen 4 kinderen meer dan 4 kinderen

22 '/o. 15,4 % 13,2 .% ' 11 % 8,8 %, 5,5 % 2,2 %

per jaar zal kunnen komen. Natuurlijk -zal dit be-
drag wel eens minder .zijn. bijv. door werkloosheid,
of door het werken bij een niet-aangesloten onder-
neming, « maar dit laatste z.al echter' snel ver-
dwijnen, daar een dergelijke onderneming zoo on-
gunstig zal worden aangeschreven, dat daar geen
personeel meer zal willen werken.

Tot slot'zegt de schrijver:
„Het staatspensioen zal op den duur met het

arbeidspensioen van de schakel-polis saamvloeien
tot één geheel op zoodanige wijze." dat harde arbeid,
trouwe plichtsbetrachting ten dienste van ,de volks-
gemeenschap, ook na volbrachten arbeidstijd hun
vruchten geven.

Ook in het arbeidspensioen moet geen vervlak-
kende eenvormigheid tot uitdrukking komen."

Het N.A.F. in de bedrijven
In de afgeloopën week zijn er bedrij f svergaderin-

gen georganiseerd te Groningen bij het Scheeps-
boviwkundig Bureau „Het Noorden" en bij den Graan-
handel Timmer waar kam. Bruining tot de wer-
kers van deze bedrijven sprak. Kam. Sterenberg
voerde het woord- op een bijeenkomst der Stoom-
wasscherij „Frisia". De sprekers vonden overal een
aandachtig gehoor.

Te Zutphen werd een vergadering gehouden voor
het personeel van de bijzondere Jeugdgevangenis,
waar de gewestelijk Frontleider, kam Hummel
sprak Voorts voerde deze het woord bij de Vereen.
Draadfabrieken te Nijmegen en bij de fa. Garrels
te Lochem.

Bij de rijwielenfabriek „Empo" te Vorden sprak
kam. Thomas, terwijl de provinciale organisatie-
leider, Kam. Uittenboogaard voor het personeel van
•de bekende zeepfabriek Dobbelman N.V. het streven
van het N-A.F. uiteenzette.

Ook werd er een bij dtij fsbij eenkomst gehouden
bij de N.V. Vroom en Dreesmann te Nijmegen. Daar
sprak de Leidster van den Dienst Vrouwen, kamske.
Lentink.

Tevens vonden er in de afgeloooen week twee
nachtvergaderingen plaats voor het hotel-, café-
en restaurantpersoneel, en wel te Arnhem en.
te Nijmegen waar kam. Stam de beteekenis der

'nieuwe loonregeling uiteenzette. Op beide vergade-
ringen was muziek aanwezig, hetgeen »de' toch al
zeer goede stemming nog Verhoogde. Tenslotte spra-
ken kam. Van Kampen op gelijke vergaderingen te
Nijmegen en kam. Sormani te Arnhem

De organisatieleider, kam Van Kampen sprak te
Gieten voor de N.V. Udema e» yoor het' personeel
der gemeente Gieten en voorts voor de Exportslach-
terij te Assen.

Verder sprak de Propagandaleider kam. Zwert-
broek bij de Purit Maatschappij te Klazinaveen, bij
de Griendtveen Mij. té Nieuw-Amsterdam en voor
het personeel van de gemeente Emmen

Tenslotte sprak de Frontleider, kam. Woudenberg
in bijeenkomsten van de N.V. Brocades en Sthee-
man te Meppel en van personeel der gemeente
Assen.

De leider van het Nederlandsche Arbeidsfront
geeft het goede voorbeeld! Kam. H. J. Wou-
denberg nam actief deel aan de laatstgehouden
collecte voor Winterhulp. Hierboven zien we

hem, collecteerend op den Dam.
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DE VOORDEELEN
t

van het lidmaatschap van het

NEDERLANDSCHE
ARBEIDSFRONT

Bij het begin van zijn sociale taak was het
streven van het Arbeidsfront erop gericht,
nuttige voorzieningen van vroegere organisa-
ties zooveel mogelijk te laten voortbestaan en
in zijn eigen plan in te bouwen Van deze ge-
dragslijn werd slechts daar afgeweken, waar
het onmogelijk bleek alle leden in het genot
te steller, van uitkeeringen, welke alleen bij
bepaalde organisaties in beperkten omvang
bestonden.

Waar -net wegvallen van zulke voorzieningen
zich als werkelijk gebrek voordoet, komt de
instelling van de Ondersteuning in bijzondere
gevallen in de plaats, evenals in andere geval-
len, waar tijdelijk geholpen moet worden om
een plotselingen noodtoestand te overbruggen.

De jonge vrouw brengt zelf een geldelijke
bijdrage mede in het nieuwe gezin: de Huwe-
lijksuitkeering van het Nederlandsche Arbeids-
front, waarop zij vanaf het vijfde jaar van
haar lidmaatschap aanspraak maakt.

Het Nederlandsche Arbeidsfront zorgt voor
een goede Beroepsopleiding en verzekert daar-
mede de toekomst van het arbeiderskind;-het
zorgt tevens voor een verdere beroepsontwik-
keling van de werkers van hoofd en hand.

Het instituut voor Bedrijfsleiding vervult de
taak.,.van vorming van leiders in bedrijven in
socialistischen geest.

Rechtsbescherming waakt over de belangen"-:
van elk lid bij zijn werk en grijpt in wanneer
deze in het gedrang mocht komen.

De werkgemeenschap Vreugde & Arbeid
staat voo. alle leden klaar: zij zorgt op de
werkplaatsen voor doeltreffende maatregelen
ten aanzien van de gezondheid der werkenden,
voor hun lichamelijke en geestelijke ontspan-
ning gedurende en na den werkdag.

Het gemeenschappelijke Weekblad „Arbeid"
houdt het noodige onderlinge verband in
stand, terwijlhet Vakblad zich bezighoudt met
vraagstukken, welke den werker in zijn bedrijf
belang inboezemen.

Op Sociaal-economisch gebied word het con-
tact tusschen den arbeider en de wetgevende
instellingen verkregen en daarmede de behar-

. tiging van de interessen van werkenden en
werkzoekenden bereikt.

De werker en zijn gezin genieten bij T.B.C.-
gevaUen de ondersteuning van het Neder-
landsche Arbeidsfront, zoowel wat verpleeg-
kosten en bij voeding als ook wat reiskosten of
bijzondere hulp betreft.

Na de vervulling van zijn plichten Jegens
3e gemeenschap neemt het Nederlandsche
Arbeidsfront tegenover den werker de ver-
plichting op zich. aan den invalide of door,
ouderdom daartoe gerechtigde een levenslange
ondersteuning uit te keeren, wanneer hij mins-
tens 20 jaren lang onafgebroken zijn bijdrage
heeft geleverd, en de bijstand van de organi-
satie sociaal verantwoord is.

Bij overlijden verstrekt het Nederlandsche
Arbeidsfront aan de nabestaanden een uit-
keering en tevens een tegemoetkoming in de
begrafeniskosten. De Rechtsbescherming van
het Nederlandsche Arbeidsfront strekt zich ook
tot het gezin van een overleden lid uit.

BELASTNGTABEL VOOR LOSSE ARBEIDERS

Eén uit Telen!
„Gaarne zou ik als lid van het N.A.F, willen toetreden,

waarvoor ik u hierbij een ingevuld aangiftebiljet doe toe-
komen.

Zooals u uit bijgaande contributickaart kan blijken, ben
ik tot Mei 1942 lid van „Mercurius" geweest.» Toen onze
bond'echter werd opgeheven en-alle andere bonden daarbij
in hét N.A.F. werden opgenomen, meende ik het verstan-
digste te doen, niet tot het N.A.F. toe te treden, omdat
ik, ronduit gezegd, erg verbitterd was over het feit, dat
„mijn" bond, waar ik nu al zooveel jaren lid van was

'geweest, geheel en al aan den dijk werd gezet.

Nu ik echter alles eens goed heb overwogen en zie wat
het N.AJ?. in een korte spanne tijds heeft gepresteerd op
sociaal gebied, nu kom ik weer pp mijn besluit terug. Aan

^nijn „bekeering" is ook niet vreemd het jongste besluit
t.a.v het N.A.F., dat Zaterdag j.l. in 'de kranten werd
gepubliceerd. Tóén ik dit eenige keeren had overgelezen
en tevens de uiteenzetting van Woudenberg had vernomen,
wist ik meteen, dat ik niet langer afzijdig mocht blijven
«t daarom schrijf ik nu maar gauw."

Aldus oordeelen. ontelbaren!
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Si
~3

l
2
3
4 ,
5

6
7
8
9

10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

31

Schaal
Dagloon

meer dan/tot en met

f 2,25—
2,50-
2.75—
3,00—
3.25—

2,50
2,75
3,00
3,25
3,50

3,50— 3,75
3.75— 4,00
4.00— 4,25
4,25— 4,50
4.50— 4,75

„ 4.75—
., 5,00—
„ 5,25—
„ 5,50—
., 5.75—

5,00
5,25
5.50
5,75
6,00

6.00— 6,25
6,25— 6,50
6,50— 6,75
6,75— 7,00
7,00— 7,25

7,25— 7,50
7,50— 7,75
7,75— 8,00
8,00— 8,25
8.25— 8.50

8,50— 8,75
8,75—- 9,00
9,00— 9,25
9,25— 9.50
9,50— 9,75

9,75—10,00

Groep
I

f 0,06
., 0,08
., 0,10
„ 0,12
., 0,13

, 0,16
„ 0,18
„ 0,20
„ 0,22
„ 0,24

„ 0,26
„ 0,28
„ 0,32
., 0,36
., 0,38

, 0,42
„ 0,46
,. 0.50
„- 0,54
., 0,58

„ 0,64
i, 0,68
., 0,76
„ 0,80
„ 0,86

r 0,90
„ 1,00
., 1,04
„ 1,12
., 1,20

, 1,24

Groep
II

f 0,06

, 0,08
„ 0,10
„ 0,12
„ 0,14
,. 0,16

„ 0,18
„ 0,20
.. 0,22
„ 0,24
,. 0,26

„ 0,28
„ 0,3fl
„ 0,34
„ 0,36
., 0,38

, 0,42
„ 0,46
„ 0,5Q
„ 0,54
., 0,58

„ 0,60
„ 0,66
.. 0,68
„ 0,74
,. 0,80

', 0,82

l kind
Groep III ingeval van binderaftrek voor:
2 3 4 5

kinderen kinderen kinderen' kinderen
6

kinderen

0,06
0,08
0,10
0,10

0,12
0,14
0,16
0,18
0.20

0,22
0,24
0,26
0,28
0,32-

0,34
0,36
0,38
0,42
0,46

0,48
0,50
0,56
0,58
0,64

0,66

„ 0,10
„ 0,12
„ 0.14

, 0,16
„ 0,18
„ 0,22
., 0,24
.. 0,24

„ 0,26
. 0,28
„ 0,30
„ 0,32
„ 0,34

„ 0,38
„ 0,40
„ 0,42
„ 0,44
„ 0,48

,. 0,50

0,06
0,08
0.10

0,12
0,14
0,16
0,18
0,20

0,20
0,22
0,24
0,24
0.26

0,28
0,28
0,30
0,32
0,36

0,38

ƒ 0.06
„ 0,08
.. 0,10

, 0,12
„ 0,12
„ 0,14
„ 0,14
.. 0.16

„ 0,16
„ -0,18
„ 0,18
,. 0,20
,. 0,22

„ 0,22

., 0,06

„ 0,06
., 0,08
'., 0,08
„0,10
„0,10

„0,10

Boven ƒ 10.— per dag behoort 75 % van het bedrag ingevolge tabel C. te worden ingehouden. (R. 13.1.
1942.) Daar een werknemer met meer dan 5 kinderen bij een loon per dag tot en met ƒ 10.— geen
loonbelasting verschuldigd is, valt deze eventueel ook onder bovenstaande bepaling.

het zijn de kleinigheden,, waar 'iemand plezier over
kan hebben — het zijn ook de kleinigheden, waar-
mede je iemand een genoegen kan. doen.

Daarom doet het mij altijd plezier, als ik extra-
prijzen kan toekennen. Zo langzaam aan halen we
de achterstand in.

Het in elkaar gevallen spreekwoord uit ons num-
mer van 9 October was: Het zijn niet allen koks die
lange messen dragen. Het invulraadsel kon er zo
uitzien:

E v e r t
z E v e n
t r E i n
a p p E l
m a r i E

Ook andere woorden konden goed zijn, bijv. negen,
fiets en Annie. Het spreekt vanzelf, dat die op de
goede oplossingenberg kwamen. Ron en Reg haalden
er de volgende

HOOFDPRIJZEN

uit: Elly van Langen, m., 13 j., Ganzevoortsingel 32a
Groningen (voor de koks) en Tonny Wiemer, j. 13 j.,
Rusthofstraat 4, Rotterdam.

Troos tp r i j z en verwierven: Jopie Rooth, j., 11 j.,
Graaf Florisstraat 11 u, Amsterdam-Oost; Henny
Rauws, j., 9 j., Barthold Entesstraat 3, Zuilen;
Marietje Kieboom, m., 12 J., Zandhofstraat 170,
Utrecht; J. Mulder, j. 9 j., Govert Flinkstraat 53 I,
Amsterdam-Z.; Neeltje Lowes, 13 j„ Dodewijk 30,
Musselkanaal.

Voor deze week hebben we een bijzondere prijsvraag.
Bekijk onderstaande tekening" eens. Het is een gezicht
op een berg in het verre oosten .— in China of in
Japan. De vrouwen trekken met haar koopwaar naar
de markt. Nu is deze tekening tevens

ZOEKPLAAT

Babbeltje van Oom Niek
M'n beste neven en nichten.
Ik heb een ouden, vroolij ken baas eens horen zeggen:

„als je jezelf niet kietelt dan lach je nooit en het
zijn de kleinigheden, die het leven plezierig maken."
Die oude vriend van me heeft gelijk: om een kleinig-
heid kan je soms reuze pret hebben. Zo heb ik deze
week heel erg moeten lachen om een voorvalletje,
dat misschien wel de moeite van het vertellen waard
is. Je moet dan weten, dat tante Cor die ochtend
heel vroeg in de stad moest zijn. Ze verbeeldde zich
zelfs, dat ze eerder dan ik de deur uit moest en ze
maakte een haast je zou er bang van worden.
Ze gunde zich nauwelijks de tijd om behoorlijk te
ontbijten en of ik nu al zei: lieve deugd kind, maak
je toch niet zo dik — laten we nu samen gaan, dat^
is gezelliger — ze vond, dat oom Niek veel te veel
teutte en ze stormde de trap af om vlug de tram te
pakken. Ik haastte me toen- maar helemaal niet
meer. Als tante Cor dan zo weinig tijd meer had, dat
oom Niek niet eens behoorlijk zijn schoenen kon
aantrekken, dan moest ze het zelf maar weten.
Maar toen de tram juist brj de halte zou doorrijden,
legde ik er toch een stapje op en op het laatste nip-
pertje stapte ik binnen. Daar zat tante Cor, die een
heel tijdje op die tram had moeten wachten. Ze had
een boek genomen en ging rustig zitten lezen. De
plaats naast haar was nog vrij en zonder wat te
zeggen, ging ik voorzichtig op dezelfde bank zitten.
Ik vond het prachtig en ik zat me te verkneuteren,
omdat tante Cor helemaal niet merkte, wie er naast
haar zat. Als zij een boek leest, dan heeft ze alleen
maar aandacht voor de lectuur. De conducteur
kwam — ik liet mijn abonnement zien — tante Cor
betaalde voor zichzelf — hetgeen ze nooit zou heb-
ben gedaan, als ze had geweten, dat ik naast haar
zat! — we reden weer verder en nog steeds was-ik
niet ontdekt. Voorzichtig keek ik, op zij en las een
paar bladzijden mee en toen ja hoor, .eindelijk
keek tante Cor eens op zij. Als je op dat ogenblik
haar verbaasde gezicht had gezien! Daar had je een
kwartje aan verkeken. Ze kon er maar niet over uit,
dat ik welhaast een kwartier naast haar had ge-
zeten, zonder dat ze er iets van had gemerkt. „Als je
niet had meegelezen, dan had ik-helemaal niet op
zij gekeken. Ik voelde, dat degeeri die naast me zat
meelas en daarom keek ik even," verklaarde tante
Cor, die ook wel moest lachen om. het grapje. Ja,

Zoek een bekende persoonlijkheid! Geef duidelijk
aan waar je die persoonlijkheid vond door de omtrek
met inkt of met potlood te omhalen. Zend de
plaat met naam en adres, leeftijd, j. of m. zo spoedig
mogelijk — in elk geval vóór 10 December — aan ,

OOM NIEK



Winterprogramma
1942—1943

Afdeeling Volksontwikkeling
Bij de plaatselijke en provinci-

ale N.A.F.-kantoren Is een uitge-
breid winterprogramma omtrent
het Volksontwikkelingswerk van
Vre_\igde en Arbeid op verzoek
gratis verkrijgbaar.

Men vrage dit zoo spoedig mo-
gelijk aan!

Cursus Interieurverbetering
en Huisvlijt

Zeer binnenkort begint bovengenoem-
de cursus In de stad Utrecht, waaraan
zoowel door leden als filet-leden van
het N.A.F, deelgenomen kan worden.

Het lesgeld is zeer laag gesteld.
De bedoeling van dezen cursus is, de

arbeiders te helpen bij het verfraaien
van hun woonkamers.

Wij vestigen voor dezen cursus vooral
de aandacht van de deelnemers der
vroegere huisvlijtactie te Utrecht op net
feit, dat hier een buitengewone gelegen-
heid is weggelegd om aan huisvlijt te
doen. Meldt u zoo spoedig mogelijk aan.
bij net Plaatselijke N.A.P.-kantoor, Vre-
denburg 10.

Vrouwencursussen
Bij voldoende belangstelling organi-

seert de afd. Volksontwikkeling voor de
vrouwen in de bedrijven, evenals voor
de huisvrouwen, speciale cursussen in:
knippen en naaien, koken, ziekenver-
pleging in huis, zuigeling- en kinderver-
zorging, alsmede opvoedkunde en hand-
arbeid. Aanm. en lul. bij de PI. N.A.F.-
kantoren.

OPROEP!

Huisvlijttentoonstelling Amsterdam
Van één der mzenüsters op bovenge-

noemde tentoonstelling zijn eemge ge-
haakte kleedjes ontvreemd. De tentoon- .
stellingscommissie heeft alles gedaan om
te trachten, deze inzendster weer in net
bezit van materiaal te stellen, maar dit
is niet gelukt. Wij doen thans een be-
roep op onze lezeressen om te verne-
men, of Iemand bereid is, voor dit ge-
val eemge, kluwtjes zijde en wol af te
staan. Mededeelmgen te richten aan het
Centraal Bureau van „Vreugde en Ar-
beid", Amstell 224—226. Amsterdam.

De volksgebruiken in een volk zijn
de spiegels van den volksgeest, o.a,:
1. Feesten In verband met den jaarkring-

loop in het menschelijk leven. Mei-
feest. Zomerzonnewende, Oogstfeest,
en Midwinterz,onnewende

2., Volksmuziek en Volkslied.
3. Kinderlied en kinderspel.
4. Volksdans en Volksspel.
5. Volkskunst en Volksdrachtenv

Het is de taak van de Afd. Volks-
gebruiken den arbeidenden mensen, weer
liefde voor de Ned. Volkscultuur bij te
brengen, omdat wij trots kxmnen zijn
OH onze 'historische en cultureele waar-
den.

Als eerste zullen wij den Volksdans ter ,
hand nemen. Om den Volksdans de
plaats te doen herkrijgen, die hem bin-
nen de Volksgemeenschap toekomt zal
de Ned. jeugd, die • in. de achter ons
liggende jaren van vele Volksgebruiken'
was vervreemd, de beteekenis van den
Volksdans wederom moeten worden bij-
gebracht.

De herleving van den Volksdans zal het
einde beteekenen van een soort schijn-
beschaving, die onze jeugd hopeloos had
vervreemd van de natuur. En in de
plaats van een wancultuur, die dea
geest van de Ned. Jeugd dreigde te mis-
vormen en verstikken, zal een wezenlijke
Volkscultuur groeien.

Opnieuw zal ons volk leeren dansen
en zingen. ,

Onverschilligheid jegens al datgene,
dat verband houdt met de wezenlijke
uitingen van onzen aard, zal onder flen.
Invloed van de terugkeerende volks-
gebruiken, waaronder -. de Volksdans,
zeker niet de laatste plaats inneemt,
onze jeugd vrij maken, verheffen, zijn
fierheid hergeven. Alle Volksche levens-
uitingen, dus ook de dans kunnen eerst
dan ten volle tot ontplooiing komen,
wanneer zij niet het uitsluitend bezit
van enkelen zijn, doch uitgaan van de
geheele Volksgemeenschap. Een volk dat
zichzelf respecteert, bewaart zijn
kuituur. In vele provincies zijn reeds
Volksdansgroepen opgericht, wij roepen
de Ned. jeugd dan ook op zich voor na-
dere inlichtingen te melden bij de
plaatselijke of provinciale N.A.F.-kan-
toren.

V OPVOEDING
Amsterdam.

Hier ter plaatse zal zeer binnenkort
een schermcursus aanvangen o.l.v. den
bekenden Italiaanschen schermleeraar
Paoli.

Cursusgeld ƒ 10.— voor den duur van
5 -maanden, met Inbegrip van scherm-
materiaal.

Aarimeldlngen en Inlichtingen: 'Pro-
vinciaal Bureau Amsterdam. Pr. Hen-
drikkade 49—51 en V. en A.-inlichtin-
genbureau, Leidscheplein:

Zwemmen
In tal van plaatsen worden voor

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

Leeuwarden.
Vanaf 10 November bestaat tëry plaat-

se de mogelijkheid te zwemmen in de
Overdekte Zwemlnr. des morgens van
10—11 uur voor de dames en eventueel
kinderen van de leden van het N.A F.
Nadere Inl. bij het Plaatselijk N.A.F.-
kantoor. Nieuwekade 84.

Sportciirs ussen
De af deeling lichamelijke opvoeding

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

Gymnastiek dames- en herengroe-
pen. Prijs: f3.— N.A.F.-leden. en huis-
genooten per cursus van 3 maanden,
ƒ 4.25 niet-leden.

Jiu Ji tsu: prijs ƒ5.50 N.A.F.-leden en
huisgenooten per cursus van. 3 maan-
den, ƒ 7.— niet-leden.

Hierbij is inbegrepen het examengeld
voor het vaardigheldsdiploma C van den
Ned. Jiu Jitsubond, waarvoor de, nor-
male prijs reeds f- 5.— bedraagt.

Rhytlimische gymnastiek (alleen voor
dames). Prijs: ƒ3.50 N.A.F.-leden en
huisgenooten per cursus van 3 maan-
den. ƒ4.75 niet-leden.

Aanmeldingen en nadere inlichtingen
bij de plaatselijke N.A.F.-kautoren.

-OPERETTEVOORSTELLING
door de

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

Qulspel. GroQt aantal medewerkenden!
Opgevoerd wordt: Der Fruhling van
Franz Léhar en Die schone CJalathee
van Franz von Suppé.

Toegangsprijs: 50 cent voor N.A.F.-
leden en hun huisgenooten en 80 cent
voor niet-leden.

In alle plaatsen zijn tevens kaarten
verkrijgbaar bij de N.A.F.-boden, de Soc.
Voormannen en voor zoover voorradig
's avonds aan dé zaal.

Alle voorstellingen vangen aan om
7.30 uur n.m.

Zaterdag 28 November
Kaartverkoop: Stations-

Hilversum
Gooiland.

straat 8.
Utrecht Zondag 29 November

Tivoli. Kaartverkoop: Vredenburg 1O.
Rotterdam Dinsdag l December

Odeon. Kaartverkoop: WestzeedijK 78
en Heemraadssingel 166.

Haarlem Woensdag 2 December
Stadsschouwburg. Kaartverkj: Kruis-

weg 74.

BALLETVOORSTELLING
door De Haagse Dansgroep. Choreogra-
phie: Jan de Ruyter. Groot aantal me-
dewerkenden. Kameropera-orkest o.I v.

• Wim Qulspel. Uitgevoerd wordt o.a.
Éapparitioflz, ballet In 3 bedrijven van
Franz jlilszt.

Toegangsprijs 50 cent voor N.A.F.-
leden en hun huisgenooten en 80 cent
voor niet-leden.

Tevei* kaarten verkrijgbaar bij het
plaatselijk N.A.F.-kantoor de N.A.F.-
boden, de Soc Voormannen en voor
zoover voorradig 's avonds aan de zaal.

Aanvang der voorstellingen 7.3Ou n.m.

Maastricht Vrijdag 4 December
Stadsschouwburg. Kaartverkoop: Kes-

selskadè 4O.

Filmvoorstelling

TABOE
Een spannende, tragische liefdesge-

schiedenis, waarvan alle opnamen op de
Zuidzee-eilanden werden gemaakt. '<To-
bisfilm. Toegang 14 Jaar). Toegangsprijs
30 cent N.A.F.-leden en huisgenooten;
45 cent niet-leden. In alle plaatsen oni
4.30 uur n.m. tevens een

Kindervoorstelling

DIK TROM
de vroolijke Centra-film, bewerkt, naar
het alom bekende boek van C. Joh.
Kievit. Toegangsprijs kindervoorstelling
15 cent kinderen en 30 cent begeleiders.
. Voor alle plaatsen tevens kaarten ver-

krijgbaar bij N.A.F.-boden, den Socialen
Voorman en vóór den aanvang der voor-
stelling aan de zaal.

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

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

Provincie Utrecht
.Montfoort Vrijdag 27 November

Hotel de Zwaan. Kaartverkoop: Kei-
zerrijk 235a.
Leersum Zaterdag IS November

Zaal v. Soest. Kaartverkoop: Rijks-
straatweg B. 303 te Ameronsren.
Breiikelen Zondag 3,9 November

Het Staten Wapen. Kaartverkoop:
Stationsweg 1.
Bilthoven . Maandag 30 November

Concordia. Kaartverkoop: N. Hou-
dringelaan 9. '
Den Polder Dinsdag l December

Willem Arnts Hoeve. Kaartverkoop:
Dolclerscheweg 15
KIst Woensdag 2 December

Sportlust. Kaartverkoop: PI. N.A.F.-
• kantoor. s

Provincie Noord-Hofland.
Andijk Donderdag 3 December

Café de Meiboom. Kaartverkoop: Dijk-
wes 297. Andijk West.
Midilenmeer Vrijdag 4 December

^ Café Smit. De kindervoorstelling
"vangt hier aan om 2.30 uur n.m Kaart-
verkoop: aan de zaal.
Oosthui7,en Zonflag G December

Café J. Kaan. Kaartverkoop: West-
einde 252.

De overige plaatsen van tleze tournee
worden in het volgende nummer van
„Arbeid'' bekend gemaakt.

VOORSTELLINGEN
Opgevoerd wordt

DE LOTGEVALLEN VAN EEN
HOLLANDSCHEN JONGEN

een kinderklucht in vier bedrijven door
bet Anisterdamscbe Kimlertooneel;
regie Kndi West.

Pe toegangsprijs vóór deze voorstel-
lingen bedraagt: 2O cent voor kinderen
en 40 cent voor begeleiders. ,

In' alle plaatsen tevens kaarten ver-
krijgbaar bij de N.A.F.-boden: soc. voor-
mannen en vóór den aanvang der voor-
stellingen aan de zaal.
Alkmaar Dinsdag I December

Gulden Vlies, aanvang 4 uur. Kaart-
verkoop: Koningsweg 2. ,
Zaandam Woensdag 2 December
Ons Hui?, aanvang 2.30 uur. Kaart-
verkoop: Ged. Gracht 68.
Bussum Donderdag 3 December

Concordia. aanvang 4 uur. Kaart-
verkoop: Bijlstr. 86.
Amersfoort Vrijilag 4 December

De Valk. aanvang 3 uur. Kaart-
verkoop: Snouckaertlaan 11.
Apeldoorn Zaterdag 5 December

Tivoli. aanvang 2.30 uur. Kaartver-
koop: Hoofdstraat 178.
Zutfen Zondag 6 December
..' Casino, aanvang 2.30 uur Kaart-

Terkoop: Stationsplein 3
De overige plaatsen van deze tournee

worden In het volgende nummer van
„Arbeid" bekend gemaakt.

Voor de kinderen wordt in onder-
staande plaatsen een voorstelling geor-
ganiseerd.

Bert Brugman's Poppenspelen brengt

DE GELAARSDE KAT
De toegangsprijs voor deze voorstel-

lingen bedraagt 2O cent voor kinderen
en 40 cent voor begeleiders.

In alle plaatsen tevens kaarten ver-
krijgbaar bij de N.A.F.-boden: . soc.

. voormannen en vóór den aanvang der
voorstellingen aan de zaal.
Leeuwarden Dinsdag l December

Concertzaal Schaal, aanvang 4.15 uur.
Kaartverkoop: Nieuwekade 84-.
Groningen Woensdag 2 December

Het Tehuis, aanvang 3 .uur Kaart-
verkoop: Turfsingel 75.
Assen Donderdag 3 December

Het Concerthuis. aanvang 3 uur.
Kaartverkoop: Brink 28.
Zwolle Vrijdag 4 December
Bujtensociëteit, aanvang 2.30 uur.
Kaartverkoop: Eekwal 29a.
l.nscheile Zaterdag 5 December

Irene, aanvang 2.30 uur. Kaartver-
koop: Molenstr. 46.
Almelo Zondag 6 December

't Groenendal, aanvang 2.30 uur.
Kaartverkoop: Wierdenschestr. 22.

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

GROOTE
ST. NICOLAASFEESTEN

Rotterdam Vrijdag 4 en Zaterdag
' 5 December

Riviéra-Hal. Medewerking verleenen:
Carló en Beppo. de beroemde circus-
komieken: Spillebecn mét zijn- gedres-
seerden hond; Bllly met zijn wónder-
voeten en de Rotterdamstbe Traui-
liatinonie.

pe toegangsprijs voor deze voorstelling
bedraagt 10 cent voor kinderen (Alleen
toegang voor kinderen, van N.A.F.-leclen).

"Op de beide dagen worden twee voor-
stellingen georganiseerd en wel om 2
en 4 uur n.m.

Als bijzonderheid kan nog worden
vermeld, dat om l uur n.m St. Nicolaas
met zijn gevolg van het station D.P.
afgehaald wordt door de Rotterdamsche
Tramharmonie. Route: Kruiskade West
Kruiskade. 's-Gravendij kwal, Riviéra-
Hal. Kaarten voor deze voorstelling zijn
verkrijgbaar bij: Westzeedijk 78, de
N.A.F.-boden, soc. voormannen en even-
tueel aan de zaal.
Utrecht Vrijilag 4 December

Medewerking verleenen: Eerste Ned.
Marionet tent beater; Bobby, de sprekende
hond; Zeepbellen-jongleur: Flik en Flok
op het slappe koord en Figaro. muziKale
clowrh, De voorstelling zal woraen ge-
gegeven in Tivoli.

De toegangskaarten a 10 cent voor
kinderen zijn verkrijgbaar bij Vreden-
burg 10, de N.A.F.-boden en soc. voor-
mannen. (Alleen toegang voor kinderen
van N.A.F.-leden).-.

Aanvang der voorstelling 2.30 u. n,m-
. Om 2 uur wordt St. Nicolaas met zijn
knecht afgehaald van de Rijnkade t.o.
het hoofdbureau van politie en gaat per-
rijtuig naai- Tivoli.

Den Haag Zaterdag 5 December
Medewerkenden zijn o.a.:* Het won- .

derpaard Trixi en. de komiek August.
De voorstellingen worden gegeven in

de Dierentuin om 1.30 uur en bijge-
woond door St. Nicolaas.

Kaarten voor deze voorstelling zijn a
10 cent verkrijgbaar bij: Dr. Kuiper-
straat. 10 en het V. en A.-Inl. Bureau
a. d. Hofweg.
Amsterdam Zaterdag 5 cii Maandag

7 December
Carré, aanvang 10 uur v.m. Speciale

voorstelling door Circus M4ckeule-Stra«z-
burger voor de kinderen van N.A.F-leden.
Beide voorstellingen worden bijgewoond
door St. Nicolaas.

Kaarten a 10 cent p.p. zijn verkrijg-
/'baar bij: Pr. Hendrikkade 49 en het

V. en A.-Inl Bureau op het Leidscheplein.

Amsterdain Zondag 29 November
Thalia Theater, aanvang 10.30 u. v.m.

Vertoond wordt de Ufa-Tobisfilm Ik
Beschuldig met Paul Hartmann. (Toegang
18 jaar).

City theater, aanvang 10.15 uur v.m.
Vertoond wordt de Ufa-Tobisfilm Ope-
rette met Willy Forst en Maria Holst.
{Toegang alle leeftijden)

Aan beide voorstellingen 'gaat een
goed verzorgd bij programmal vooraf.

Toegangskaarten a 35 cent p.p. zijn
verkrijgbaar bij: Prins Hendrikkade 49
en het V. en A.-Inh Bureau op het
Leidscheplein.

Rotterdam Zondag 29 November
Prinses Theater, aanvang 10.30 u. v.m.

Vertoond wordt de Ufa-Tobisfilm Nanon
met Erna Sack en Johan Heesters'. (Toe-
gang alle leeftijden). Op het tooneej^
De twee Picp's. accordeonvirtuozen.

Kaarten a 35 cent verkrijgbaar bij:
Westzeedijk 78 en dé overige bekende
adressen.
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In het orgaan van de politie, „C.P.F.-
Nieuws': van den lOen November, vinden
we eerst een oproep aan de Nederlandsche
politie van den Secretaris-Generaal van
het Departement van Justitie, verder een
stuk, getiteld: Wetenswaardigheden uit
het Wereldgebeuren Vervolgens treffen
we er in aan een artikel, gewijd aan

wijlen hoofdcommissaris Tulp, den man,
die' zooveel heeft gedaan aan de reor-
ganisatie van het Amsterdamsche politie-
corps.

Daarna wordt de vraag beantwoord:
„Wat doet men met lompen?". Mr. Hl
Reydon schrijft over: „De Landstand",
terwijl H. v. d. Burg een artikel schrijft,
dat geüteld is: „Drang naar sportieve
ontwikkeling".

Het „Maandbla'd voor Beeldende Kun-
sten", van de maand November bevat:
Brieven over een Spaansche Reis, door
dr. H. E, van Gelder, daarna^vinden wij
van J. J. Boeles een artikel met het
opschrift: „Shan Buddha's en Burmeesche
Buddhistische Kunst" en tenslotte een
rubriek „Tentoonstellingen".

Speciale Sinterklaas-aanbieding

SPROOKJES- en PRENTENBOEKEN
Wij .hebben reeds geruime tijd geleden de hand kunnen
leggen op een grote partij fraai uitgevoerde boekjes voor
jongens en meisjes van ü—9 jaar en bieden die tllaiis
de lezers van ..Arbeid" aan

GUIMM SPROOKJES en
ANDERSEN SPROOKJES
Twee buitengewoon mooi uitgegeven boekjes — formaat
23 x 15 cm. — gedrukt in 2 kleuren op stevig carton.
Elk boekje bevat zeven bekende sprookjes en IS ge-
ïllustreerd met 14 fraaie platen in vier kleuren.

SLECHTS 95 CENT PER EX.!

E)e avonturen van Mr. K v» uk

£>vaan Kleefaan
Deze twee boekjes — formaat 30 x 19 cm. — bevatten
elk een compleet verhaal. Ze zijn gedrukt op stevig car-
ton en geïlustreerd met 4 gekleurde en 4 ongekleurde
afbeeldingen.

-SLECHTS 45 CENT PER EX.!
Zoekt U een aar'dig klein geschenk voor Uw kinderen
tussen de 5 en 9 jaar? I l l lCü I.s lliri'!
Bestelt Uw exemplaren ofr'onderstaande ISou en wij be-
zorgen U het gevraagde thuis.

BOEKENBEDRIJF N.V. DE ARBEIDERSPERS

EON
voor lezers van ..Arbeid".
Onderget. wenst te ontvangen:

ex. ANDERSEN -fcPKOOKJKS.: . . . . ft 95 et.
ex. GRIMiM SI'KOOKJKS u ur, el.
ex. ZWAAN K I . K E I ' AAN a 40 et.
ex. AVOM'tUICX VAN Mr. KWAK a 4:>,ct.

NAAM:
ADRES:
WOONPLAATS:

*)Deze Bon in te leveren in een der A.P. Boekhandels of bij
een onzer agenten of bezorgers, of rechtstreeks op te zen-
den aan Boekenbedrijf N.V. „DE ARBEIDERSPERS".
Hekel veld 15. Amsterdam.

u -*

Druk
op

Solide
ENTRALE"

Coulant
VERZEKERT WERKEND NEDERLAND

DE CENTRALE ARBEIDERS-LEVENSVERZEKERING RIJNSTRAAT 28 DEN HAAG

Beperkt het gas- en electriciteitsverbruik;

het is Uw eigen belang— i—.—- ___________
Pijnen in de ledematen

verdwenen.
Ik kan weer wandelen als

vroeger.

Mevrouw M.L. te W. schrijft,
d d. 25-l-'40:

„Sedert jaren leed ik aan scheu-
ten in de ledematen en pijn in
de kniegewrichten, zóó hevig,

dat ik af en toe een stok gebruiken moest Reeds
na het gebruik van enkele Ovaaltjes kon ik des
nachts weer slapen en 'thans ha eenige maanden
zijn de pijnen heelemaal verdwenen en kan ik on-
danks'mijn 62 jaren en 106 Kg. lichaamsgewicht
weer loopen als vroeger."

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

Trineral Agentschap, Nassaukade 373, Amsterdam.

^Roelof Qitroen
AMSTERDAM
Kalverstraat l Telefoon 37658 i8bü - Eigen Atelier

DEN HAAG
Hoogstraat 23 * Xeletoon u 1757
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V O O R ; O N Z E

AFDINGEN
De prijsregeling: of het vaststellen van

de prijzen voor onze levensmiddelen heeft
aan allen een rem gesteld, af te dingen
of... te overvragen, daar dit laatste streng
wordt gestraft.

Wat het eerste betreft — wel, bij geen
enkele huisvrouw schijnt het tegenwoor-
dig op te komen, af te dingen, ook al weet
zij, dat ze overvraagd wordt, zij betaalt
eenvoudig, nog heel blij, dat de leve^jp-
cier zoo goedgunstig is het betreffende
wel aan haar te willen afstaan; zij reali-
seert zich niet, dat in de prijsregeling een
behoorlijke winst voor de verkoopers is
ingesloten.

Nu de Hollandsche huisvrouw zoo ge-
heel anders dan vroeger op de huishoude-
lijke zaken is ingesteld, nu zij als 't ware
haar zin om af te dingen heeft verloo-
chend, al was dat verloochenen dan een
harde noodzaak; gaan mijn gedachten wel
eens terug naar vroeger, toen er zelfs op
groenten en andere levensmiddelen, die
waarlijk niet te duur, ja vergeleken bij
den oorlogstijd heel goedkoop waren, werd
afgedon^i, en de leverancier, bang voor
de concurrentie, noodgedwongen met een
minimum aan winst genoegen moest ne-
men.

Soms zelfs ging dit pingelen met scheld-
woorden en insinuaties van beide zijden
gepaard en dan slechts om luttele, centen.

Thans, gezien de zwarte ' handel en de
clandestiene verkoop, betaalt de Holland-
sche huisvrouw niet met centen maar met
guldens en tne,n ontkomt niet aan het ver-
moeden, wanneer men de fabelachtige
prijzen hoort, wat moeten vele z.g. beter
gesitueerde vrouwen toch een aardig
spaarpotje hebben en... ook in de gele-
genheid geweest zijn tot sparen! — ter-
wijl de arbeidersvrouwen met het vroe-
gere karige loon, al waren de levensmid-
delen goedkoop, toen reeds te kort kwa-
men.

Een onzer neutrale dagbladen publiceerde
enkele jaren .geleden eens een artikel op
de pagina voor de Vrouw, dat mijn groote
ergernis opwekte. Het ging over een brief,
die de schrijfster had ontvangen, over het
leven in Indië, waarschijnlijk van een
dame, die als zoovele Nederlanders er in
korten tijd rijk hoopte te worden om dan
in „goeden doen" naar Patria terug te
keeren. De brief ging over de Indische
leveranciers, speciaal over „Het Cbineesje
de groentenman".

De arrogante wijze, waarop deze Hol-
landsche vrouw, wonende in Indië, haar
ervaring ten beste gaf, en het minachten-
de gfebaar, waarmee zij over dezen groen-
tenhandelaar, die heele dagreizen z'n kar
voort moest duwen voor z'n simpel dage-
lijksch brood, schreef, was beneden peil,
al kenmerkt deze mentaliteit vele blan-
ken, die Indië alleen beschouwden als
bron van fortuin, doch zich in 't geheel
niet bekommerden om het wel en wee
der Inlandsche bevolking.

Maar luister, hoe deze pingelaarster,
zonder eenige schaamte, ja met een
zekere bravoure haar ervaring vertelde.
Zij schetste haar Chineèschen groenten-
man aldus:

„Klein, heel mager, met een gRicht, dat
soms aan een klein apensnoetje doet den-
ken, dan weer aan een vinnig vogclkopje.
Het is geel van huid met duizend rimpels.
Het lacht en het grijnst, het spot en bou-

" deert en het triomfeert, als »b de aard-
appels ten slotte voor 8 et. per katti neem
e» niet voor 7 zooals ik trachtte. Mijn
Chineesje — zoo gaat het verder — zet
me af, toch wil ik geen anderen. Deze
slimme gauwdief, met z'n trucjes en co-
mediespel is me liever, dan 7oo'n saaie,
dikke, degelijke Chinees, die misschien

, geen verkeerde weegschaal heeft, maar je
er weer op een andere manier tusschen
neemt!"

Ziezoo, dat was dus in één zin twee
medemenschen — al waren ze dan niet
van haar stand! — van oneerlijkheid en
diefstal beschuldigd!

Vervolgens somde zij de groenten op,
die hij te koop aanbood, een opsomming,
die je deed watertanden n.l. : „Indische

vruchten, de roode marquises, die je door
moet snijden en uitlepelen, versche ana-
nas, mandarijntjes, pisangs (een heele
tros voor 5 cent) en allenel versche
groenten uit de bergen, erwtjes, worteltjes,
spinazie, andijvie, roode kool, boerenkool,
en, dan begint het loven- en bieden."

Natuurlijk prijst de man met vuur z'n
waar aan, daar is hij koopman voor en wil
hij een behoorlijken daar geldenden prijs
er voor hebben, doch de wantrouwende .
pingelaarster beknibbelt hem op l a 2 et.,"
want zegt zij: als ik volhoud en beweer,
dat ik de andijvie voor 6 et. moet hebben,
klaagt hij, dat dit groot verlies beteekent
en dat het niet kan. Zet ik dan nog door,
dan wordt meneer kwaadaardig en gaat
weg; maar dikwijls ook komt hij terug en
zegt: „vooruit dan maar, ondanks m'n
groot verlies."

Op zulke momenten triomfeer ik — al'
dus de Hollandsche Mevrouw — en meteen
geeft deze uitbuïtster den uitgebuite nog
een trap na, want zij besluit: „Als .hij
dan nog lachend het. tuinhek achter zich
sluit, weet ik, dat. hij me nog een handje
andijvie te kort heeft gedaan, omdat de
weegschaal niet deugt."

En de dames in Holland uit de gegoede
kringen zullen de wijze hoofden hebben
geschud over zooveel slechtheid, en de
dame in Indië mag er prat op gaan weer
wantrouwen te hebben gezaaid tegen den
z.g. minderen man, die met handenarbeid
z'n brood moet verdienen. Wantrouwen,
dat is gelijk een voortsluipend vergift, dat
alle goede gedachten ten opzichte van den
medemensch doodt, en dat, vooral in dezen
tijd, dagelijks meer dan ooit den kop op-
steekt.

Laten de vrouwen van dezen tijd zich
ernstig voornemen, het jonge geslacht op
te voeden niet tot wantrouwende- ma'ar tot
vertrouwende menschen, die open staan
voor allen met wie zij in aanraking ko-
men, die het geloof aan het goede in den
mensch nooit zullen verliezen. "

B. BULSING—v. BESOUW.

HET MAKEN VAN
PAPIERBALLEN

Oude kranten gooien we al lang
niet meer weg. Integendeel: voor zoo-
ver- we ze niet aan den» man van den
ophaaldienst hebben meegegeven,
hebben we ze den geheelen zomer
trouw bewaard en hoewel de om-
vang der dagbladen niet meer zoo
geweldig is als voorheen, hebben we
toch een behoorlijken stapel papier
verkregen. Van die oude kranten
kunnen we prachtige papierballen
maken, welke, wanneer wij overdag
toch niet geregeld in de verwarmde
kamer kunnen zijn en ook des nachts
onze Kachel kunnen aanhouden.

Het maken van papierballen is zeer
eenvoudig. De kranten moeten in
reepen worden geknipt. Dat is een
werkje, waar we onze kinderen na
schooltijd, op een regenachtigen
Woensdagmiddag bijvoorbeeld, mee
zoet kunnen houden. De reepen krant
doen we in een teil en gieten er
water bij waarin we zout hebben op-
gelost (ongeveer twee eetlepels zout
op een liter water).

In het zoute water laten we het
een nacht weeken Dan maken we van
de papierpap ballen, knijpen die goed
uit en laten ze in de buitenlucht
drogen.

Tegenwoordig' zijn er ook papier-
persjes in^en handel. Dan kan men
op eenvoudige wijze de papiermassa
tot briketjes verwerken. Een handige
knutselaar ziet wel kans, zei] zoo'n
papierpers te maken.

Leidsters vrouwenwerk
worden geschoold

Driedaagsche cursus in het

Troelstra-oord te Beekbergen
Voor de eerste maal zijn thans ook

de provinciale en plaatselijke leid-
sters van het vrouwenwerk van het
Arbeidsfrqnt voor een scholingscursus
In het Troelstra-oord te Beekbergen
bijeengeroepen om zich aldaar te be-
zinnen op en te bekwamen vnor haar
belangrijke taak.

Weliswaar wil het Nederlandsche
Arbeidsfront zijn taak voor mannen
en vrouwen op gelijke wijze ten tr.t-
voer leggen, maar toch werd *let noo-
dig geoordeeld om een afzonderlijke
Afdeeling Vrouwen in het leven te
roepen, omdat het nu eenmaal een
feit is, dat de bijzondere belangen en
wenschen van de vrouw in het oe-
drijfsleven. door mannen niet zoo
goed aangevoeld en begrepen, kunnen
worden.

Deze eerste crusus, welke onder lei-
ding stond van den schoolleider van
het Troelstra-Oord. H. de Jong,
duurde drie dagen Hij werd geopend
door de leidster van de Afdeeling
Vrouwen, mej. Chardon, die uitvoerig

Het ikid v?m het vrouwenwerk schet-
ste

In aansluiting op deze uiteenzet-
ting werd de rest van den eersten
dag gebruikt voor het geven van -en
algemeen overzicht der werkzaam-
heden Op den tweeden dag werden
de organisatie en de werkwijze */an
het Arbeidsfront behandeld, terwijl
de laatste dag besteed werd aan het
bestuderen der richtlijnen en in-
structies welke de leidsters voor het
vrouwenwerk ter uitvoering van haar
taak meekrijgen

Gedurende dé avonduren werden
werkgemeenschapnen gevormd, waar-
in de cursisten sestelde problemen
gezamenlijk zoo goed mogelijk moes-
ten t<rar.rit-.en on te lossen.

Naast arbeidstechnische problemen
zullen vooral ' de gezinnen, waar-
van de mannen in Duitschland wer-
ken, de aandacht van de vrouwen-
leidsters hebben Vanzelfsprekend zal
mer. zich hierbij niet op j het terrein
van den Nederlandschen Volksdienst
bPTOPsrpn r)r>eH i" *->°rht.e samenwer-
king met deze instelling en met de
officieele instanties z'in krachten ge-
ven In dienst van de volksgemeen-
schap.

Mevr. Joh. H.—V. te R. Voor inlich-
tingen betreffende de evacuatiebepalingen
kunt u zich het beste tot den secretaris
van de plaats uwer inwoning wenden.

Mevr. G. J. te A. Het is met die konij-
nen van uw buurman inderdaad ..bij-ile-
konijnen-a/"', maar wij vreezen, dat er niet

veel aan te doen is. Overleg eens met uw
huisbaas Het is zeker te betreuren, dat
mei de konijnenttelt in stadstuintjes ook
de rattenteelt wordt bevorderd.

Mevr M G.—M. te U Dat de kunst-
matige soetstot ook in voedingswaarde
met echte suikei kan wedijveren, is na-
tuurlijk volmaakte onzin. Dit wil echter
nog niet zeggen dat deze zoetste) scha-
dflijk voor de gezondheid zou zijn. De
Warenwet ziet trouwens nauwlettend toe,
dat er qep.n schadelirkf> surrogaten in den
nandel worden gebracht.
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H ET OU DE DORPSLEVEN

Vandaag ontving ik twee brieven met eenzelfde
Verzoek. Er blijkt mij weer eens te meer uit, dat er '
Toor de zaak der zinteekens levendige belangstelling
bestaat. Wanneer onze reeks artikelen geen stelsel-
matigheid verraadt, dan kormj dat omdat wij slechts
grijpen in het volle menschenleven van alle dagen,
anderzijds omdat wij gehoor geven aan de vragen,
die uit het volk tot ons komen. Het lijkt ons gezand
en juist aan te knoopen bij wat het publiek, de lezer
van „Arbeid", vraagt.

Het besef, dat de zinteekens een waardevol kul-
tuurgoed zijn, leeft weer in ons volk, tengevolge van
het feit, dat sedert 1936 enkele volkskundigen aan
de kwestie dezer „boerenversieringskunst", behoor-
lijker dan tot dan toe geschiedde, aandacht zijn
gaan besteden.

Aan den ingang van een dorp was in den bast
van een boom een teeken gekerfd (1). Dit was geen
toevalligheid, neen, dit zinteeken beoogde te zijn een
waarschuwing aan ieder, die het dorp naderde. Het
wilde zeggen: het dorp is in nood. Drong men aan
den anderen kant de gemeente binnen, dan trof ook
daar het teeken het oog van den reiziger. Men miste
daar elk geboomte, doch geen nood, een boeren-
knecht had het waarschuwingsteeken van houten
spijltjes gemaakt, met een kruistouw de twee deelen
aaneengebonden, en het zinnebeeld van den nood
hing aan de rieten dakpunt van de eerste behuizing.
Er heerschte een kwaal onder het vee in het dorp

en daarom waarschuwde men met het uithangen
~van den wolfsangel. Eens althans is het in ons land
zoo geweest. Dit gebruik heeft zich in Gelderland
het langst gehandhaafd.

Waarom heet dit teeken (1) „wtftfsangel"? Heel
eenvoudig!

Toen er nog wilde wolven in ons land leefden,
kwamen deze in onze boschrijke streken veel voor.
Des winters, als de dieren honger kregen, zochten ze
de buurt der bewoonde wereld en vielen schapen-
kudden aan en drongen tot op het erf der hofsteden
door om pluimvee, geiten en schapen aan te
klampen. Zwervende wolven schiepen' nood in de
dorpen door het nacht op nacht slinken van den
veestapel. Juist voor dezen nood waarschuwde de
wolfsangel. Jlieruit 'blijkt, dat de wolfsangel een
boeren-komaf heeft, zooals alle runen en zinteekens.

Geleerden verklaren het iets anders. Zij zeggen:
dit zinteeken is ontstaan uit twee runen. De sig (2),
wat niet anders dan „zege" wil zeggen; en' een not
(3), wat niet anders dan „nood" beteekent. Eenvou-
diger: wanneer het teeken van den zege (2) gedwars-
boomd wordt ontstaat er nood (1). Overdrachtelijk
is dan dit zinteeken geworden tot het zinnebeeld van
ellen'nood, bv. ook van-„Volk in Nood". Zij, die zpo'n
teeken dragen, geven daarmede eigenlijk alleen te
kennen, dat zij de meening zijn toegedaan, dat hun
volk in nood verkeert. Het is een soort vermaan.

Andere geleerden ontdekten dat het teeken van
den wolfangel (1) de helft was van een hakenkruis,

een "hakenkruis met twee afgekapte armen. Met an-
dere woorden: als het draaiend kruis, uit het zonne-

' rad voortgekomen, niet meer volledig is, is er nood.
In bovenlichten zal men dit zinteekenNweinig aan-

treffen. In Oostende komt het .voor als schietgat in
den muur van een oude poort. In Oudewater wordt
het aangetroffen pp een mooien gevelsteen van 1633.
En gesneden op weidehekken en op schuurdeuren
hebben wij het aangetroffen te Retranchement en
Cadzand in Zeeuwsch-Vlaanderen. Een deskundige
had de teekens versch aangebracht, omdat er mond-
en klauwzeer heerschte. Deze handeling was volko-
men in harmonie met de beteekenis uit lang vervlo-
gen eeuwen.

Uit deze enkele voorbeeldefl blijkt, dat dit zintee-
ken niet zoo maar een teeken is, maar dat het, even-
als de andere, werkelijk zin heeft. Men moet dezen
zin nu mededeelen, terwijl onze bevolking dien zin
vroeger aanvoelde.

De wolfsangel heeft in veel families dienst gedaan
als grondvorm voor een huis- of gereedschapsmerk.
In Brugge heeft een vrouw geleefd (1840—1923)
Stennink Delbol—Synave Warnitz, die analfabete
was, dus iemand die lezen noch schrijven'kon. Deze
vrouw merkte haar gereedschap, bezems, tobben,
trapleer, enz. met een huismerk. Het was afgeleid
van den wolfsangel. Ieder leven kent zege en nood
en het teeken is voor elkeen bruikbaar De grond-
vorm krijgt dan vertakkingen als in ons voorbeeld
hieronder (4).®

Door het aanbrengen op gereedschap, den steel van
het broodmes bv., kreeg het zinteeken de waarde van
een meditatief, een overwegings- en bekeeringsmo-
ment. De voormelde vrouw maakte op den rugkant
van elk (rond) brood, dat ze zou gaan aansnijden
met de mespunt een kruisje, zoodat we hier in het
practische leven een samenvloeiing zien van voor-
christelijk overleveringsgoed én een kerstenend ge-
baar.

d) t» ui

X
Hoe diep zijn deze, oogenschijnlijk toevallige, „ver-

sieringen", die geen versieringen blijken te zijn!
." Eén volgend keer doen wij weer eer; andere greep.

MARCEL VAN DE VELDE.

«ET LAATSTE BLflP
VAN ALLE? WAT

IJSBERGEN
Ijsbergen hebben een geheel anderen

oorsprong dan het, drijf- en pakijs. De
gletschers aan de kusten en eilanden van
de poolstreken glijden daar langzaam
van de hellingen der bergen af, tot een
deel der massa afbreekt en in zee stort.
De gletscher kalft zegt men dan. Door
de zeestrooming wordt die massa naar
het zuiden gedreven en vormt dan als
ijsberg op den Atlantischen Oceaan een
groot gevaar voor de scheepvaart. Denken
we maar aan het vergaan van de
„Titanic" in 1913. Zoo'n ijsberg, die dus
Uit zoetwaterijs bestaat, steekt maar voor
«en klein deel boven water uit, degroote
massa (f) blijft onder water verborgen
en heeft ook in de bresëte veel grooter
uitbreiding dan het zichtbare deel. Dat
is juist het gevaarlijke voor de scheep-
vaart

IS LICHT ZICHTBAAR?
Zeg niet te gauw: ja, natuurlijk. Licht

is maar in twee gevallen zichtbaar: als
het direct in het oog dringt of wanneer
het een of 2|ndere stof belicht, die dat
licht naar ons terugkaatst Als we een
bundel zonnestralen meenen te zien, dan
Bien we alleen maar het licht, dat door
de tallöoze stofdeeltjes wordt weerkaatst.
Dat onze hemel licht is komt alleen door.-
dat het licht door de luchtdeeltjes naar
alle kanten wordt teruggekaatst en ver-
spreid. Zonder -de lucht zou de hemel
pikdonker zijn. Dat is bijv. op de maan
het geval, die geen dampkring heeft. '

De 'nachthemel is donker, ofschoon de
•zonnestralen er natuurlijk steeds door-
gaan, maar we zien ze niet. Alleen als
die stralen op een of ander voorwerp
teruggekaatst worden, op de maan bijv.,
dan eerst kunnen we dat licht ook ziefi.

_ Graanverbouw op Java
Teeltproeven met gunstig resultaat

Proefcultui-es met versehilleride graan-
soorten, waarmede het Japansehe mili-
taire bestuur op Java onmiddellijk'na de
bezetting een aanvang maakte, hebben
een zeer bevredigend resultaat opgeleverd.
Op de hoogvlakte van Midden-Java werd
op een hoogte van 1200 tot 1700 meter de
tarwe, gerst en rogge verbouwd. Na 3-4
maanden kon reeds worden geoogst en
bleek dat vooral de tarwe en gerst van
uitstekende kwaliteit waren. Op grond
van de eerste resultaten der proefcultures
zijn landbouwdeskundigen van het mili-
taire bestuur tot de overtuiging gekomen,
dat het bij de bodem-en weersomstandig-
heden op Java mogelijk moet zijn jaar-
lijks tweemaal te oogsten. Om deze

redenen zullen de proefnemingen nu op
groote schaal worden herhaald en zal
in November 1000 ha. met gerst en 1000
ha. met tarwe worden aangeplant, terwijl
in de toekomst, indien ook deze proeven

• goed uitvallen een belangrijk areaal voor
de tarweteelt zal worden gereserveerd.
De gerst zal voornamelijk dienen als
grondstof voor de brouwerijen op Java

SPREEKWOORDEN

EN GEZEGDEN

Om zeep gaan f
We kennen de uitdrukking „het hoekje

omgaan". En evenzeer het gezegde mot
dezelfde-beteekenis: .,om zeep gaan." Een
onzer lezers deelt ons thans nog de na-
volgende verklaring mede voor dit laatste
gezegde:

De Arabieren kenden al een soort zeep,
die wij nog wel in drogisterijen kunnen
krijgen, n.l. Jeruzalemsche zeep. De kruis-
ridders, die naar het Heilige Land gingen,
gingen dus „om zeep naar Jeruzalem". En
aangezien er maar weipjgen van hen
terugkwamen kreeg die uitdrukking: „zij
zijn om zeep gegaan" een sinistere be-
teekenis.

HERFST 1942
Van regen zwangre wolken jachten,

[jagen,
Verliezen zich in ruimt» en in tijd.
De nachten lengen, korter zijn de da-

[gen.
De herfst stormt .aan in heel zijn

[hevigheid.

De boom zal ras zijn blaadren niet
[meer dragen.

Ze stuwen heen, verstrooid naar wijd
[en zijd.

En plant en bloem verscheiden zonder
• Wagen —

In 't sterven tóch wordt 't Nieuwe
[voorbereid.

Nog is helaas de vrede niet herwon-
[nen,

Nog wordt aan ons veel levensvreugd
[ontroofd.

Nog woedt der wereld grote vrijheids-
strijd.

Nog klinkt het zware dreunen der
[kanonnen -

Toch strijden tvij met opgeheven
[hoofd,

Zij 't moeizaam, voort naar nieuwe,
[b'eetre Tijd.

JAN PIN.

DER DE LOUPE

„ amateur-cursussen, waar, naast ele-
mentaire kennis omtrent de noodige pre-
paraten, de nooden van het eigen huidje
era de geheimen van een geslaagde indivi-
dueele make-up (waarom met opmaak?
P.v.S.) tevens verschillende, zonder eeniq
risico zelf uit te voeren massage-oefeningen
onderwezen worden.

menige leerlinge er al spoedig in
slaagt zichzelj op peil te houden. Effect,
dat in hoofdzaak berust op het stimuleeren
van den bloedsomloop en het versterken.
van^de gelaatsspieren, waardoor veelviüdig
op het tapijt gebrachte euvelen als onder-
kin, hangwangen, wallen onder .Te oogen
en kraaiepootjes vaak aanmerkelijk ver-
minderen."

Hè, ja! Die onderkinnen toch. Jdöaassest
Die juffrouwen toch! Dat gezellige dames-
weekblad toch! Overkomt u dat ook w?l

eens, lezer, dat u bladert in iedere krant,
ieder blad, dat u in de kamer vindt? En.
per slot, hoor je als man niet te weten wat
er zoo in je huis circuleert? En als er dan
soo'n aardig meiske op de voorpagina
staat...... Dus ik bladeren. Meteen raak:
een artikel over twee pagina's over ama-
teur-cursussen in gelaatsverzorging.

Foto's, waarop juffrouwen gezichten rit-
ten te trekken, met hun handen aan hun
arme gezichten zitten te wriemelen al dan
niet met schilderkwasten — of hoe heeten
die dingen? — of donzen. Ter verduide-
lijking der foto's wordt gezegd, dat de oor-.
logskleur — vakterm: rouge — in S-vorm
moet worden aangebracht en dat men, om
te voorkomen, dat' de oogleden tijdens
hét schminken — het camoufleèren van 'Ie
gezichtshuid —t trillen, aen_ mond een wei-
nig bpen moet houden

77e had daar zoo mijn mannengedachten
over en daarom vroeg ik mijn aanstaande
t-rouw voorzichtig, wat zij daar nu van
dacht? „Of ze niks anders aan hun hoofd
hadden in dezen tijd!", zei ze.

Dat dacht ik ook, en bladerde nieuws-
gierig verder. En vond het volgende, ook
over twee pagina's en ook niet foto's.

„Het spreekt vanzelf, dat de oorlog, die
tdllooze Duitsche mannen aan de industrie
onttrekt, daar een ware omwenteling te-
weeg heeft gebracht. De opengevallen
plaatsen moesten natuurlijk worden aan-
gevuld en wat lag meer voor de hand, dan
dat de vrouw hier het werk van den man
ten deele kwam overnemen?

i Alsof }let vanzelfsprekend is, staat zii
aan dvn draaibank, hanteert zij hamer,
vijl en laschwerktuig."

We zien de vrouwen aan het werk en...
ik heb op hun gezichten gelet. En vond ze
niets onaardiger. Ook al hadden ne hier
ien overall aan of een schootsvel voor. .

Die juffrouwen aan hun smeertttfel
Deze vrouwen aan hun draaibanken
Die juffrouwen, voor wie de oorlog blijk-

baar geen andere problemen heeft dan
het aanbrengen van S-vormic/e menie op
hun teere rjezichtshuidje. Deze vrouwen,
die de plaatsen van. hun mannen gaan in-
nemen, zoodat er geen stagnatie in de pro-
ductie ontstaat en 200 meehelpen aan het

, veroveren vttn den vrede.
Tioee groepen vrouwen, twee, werelden.
Gelukkig!

PETER VAN SANDEVOERDE.
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