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Kan men met een stroohalm een stoomwais tegenhouden?
Wel — neemt de proef op

de som. Probeert het eens!
Dat is niet noodig, zult ge

zeggen. Iedereen weet ook
zóó wel, dat dit onmogelijk
is. Kinderachtig, iets( der-
gelijks te vragen:
.Dat zou het zijn, als dui-

zenden en tienduizenden
eerzame landgenooten toen
eigenlijk niet dagelijks een
proef ermee namen! *

Onweerstaanbaar gaat de
maatschappelijke ontwiK-
keling haar gang.

Alle ' verhoudingen tus-
schen menschen en volken
Verkeeren in stage ontwik-
keling. Uit het een komt het
andere voort en nooit blijft
iets zooals het was. Al wordi
de gang der sociale evolutie
in hoofdzaak bepaaio door
de verlangens, de eigen-
schappen, de handelingen
der menschen — de enke-
ling hee/ft op het totale re-
sultaat daarvan geen in-
vloed — dit1 staat tegenover
hem als een onwriKöaar
noodlot, waarvoor n ij zich
tnoet bukken, wil hij er niet
door worden verpletterd
Wie naar de mate van zyn
krachten invloed wil oete-
nen op den afloop aer ge-
beurtenissen, welke het tot
der menschheid bepalen
stelle zich in den dienst van
"het lot. Velen zullen hier
wellicht het woord „Voor-
zienigheid" gebruikt willen
zien. Hoe dit ook zij
tegen den duidelijker, gene*
oer evolutie kan men zich
niet verzetten. Een dwaas,
die het probeert. Even
öwaas als hij, die een lang-
zaam, maar vol ingehou-
den kracht voortrollenden
stoomwais met een stroo-
ftalm ., den weg wil ver-
*sperren.

Aan de ontwikkeling van
het economische en sociale
leven der laatste eeuw was reeds lang een eind gekomen. Liberalisme,
kapitalisme, democratie, eens leuzen, tot onder welke de vooruitgang van
overwinning tot overwinning snelde, hadden nun bezielenden mhoud
reeds lang verloren. Het kapitalisme de leer y^an het persoonlijke eigen-
belang van het. individu, was verdrongen door de noodzakelijkheid, de
Productieverhoudingen planmatig te ordenen. Het kapitalisme, de leer
van de allesbeheerschende waarde van het kapitaalbezit, bleek tegenover
öe nieuw-ontdekte beteekenis van den arbeid eensklaps waardeloos. De
democratie, het staatkundig stelsel, dat volken in tal van onderling
strijdende groepen doet uiteenvallen, had elke r-tgeerkracht verloren. In
üe economische en staatkundige crisissen der laatste decennia dreigden

ie volken terionder te gaan.
Ook met ons volk was dit
zoo. Totdat de wer°ldoor-
log — uiting van den strijd,
die de machten van den
vooruitgang aanbonden te-
gen die van het behoud —
ook over Nederland voer en
de oude hindernissen als
kaf voor den wind verstui-
ven deed. Deze oorlog heeft
Nederland gevoegd in het
geheel van krachten, die de
eenheid van Europa schep-
pen. Hij bracht het in de rij
der volken, die aan de zijde
van de maatschappelijke
evoiutie tegen de reactie
voor een nieuwe toekomst
strijden.

En buiten j onze grenzen
woedt öe strijd voort!

Alle koloniale verhoudin-
gen .worden overhoop ge-
smeten. De staten, die den
oorlog 'verklaarden, Enge-
land en Frankrijk zijn
reeds thans de -verliezers

. gebleken; zij verspeelden
hun imperium aan het nog
jonge kapitalisme van
Amerika, dat thans vecht,
niet voor zijn volksbestaan,
maar om grondstof- en af-
zetgebieden. Ons volk even-
eens raakte zijn overzee-
sche bezittingen Kwijt. In
nul daarvoor krijgt het' de
gelegenheid in de wijde
ruimten van het Oosten, in.
dezen krijg veroverd, weer
nieuwe ontwikkelingsmo-
gelijkheden te grijpen. Het
zal dit móéten doen, omdat
het kleine grondgebied van
het moederland alléén ons
volk geen gelegenheid biedt,
den levensstandaard te
handhaven, welken het ge-
weiid was.

Dit alles zijn feiten, har-
de? onontkoombare feiten;
geen vage bespiegelingen
van theoretici, maar daad-
zaken, die de practijk van
ons volksleven zullen moe-
t.en bepalen. En wie. dit al-
les nuchter bekijkt, zooals

zij wien het leven en de toekomst onzer volksgenooten ter harte gaat,
moeten doen, ontdekt hier den onwrikbaren loop der maatschappelijke
noodzakelijkheid. — Er zijn er, die met kleine kletspraat, met geroddel,
met lijdelijk verzet en tegenwerking, met daadwerkelijke sabotage soms,
deze ontwikkeling trachten te remmen. Zij zijn het er namelijk niet mee
eens Zij weten het beter dan de Voorzienigheid; zij willen het lot tarten.
Terwijl de wereldkaart dagelijks met geweld veranderd wordt geven zij
zich over aan de kinderlijke hoop,1dat op zekeren dag het dierbare oude
weer zaï terugkeeren en door de ontwikkeling van de laatste jaren een
streep zal worden gezet.

Wie inzicht heeft, haalt daarover zijn schouders op.



v.
Het meest in het oog vallende verschil tusschen

de vóór-kapitalistische productiewijze en die der
kapitalistische periode is de onvergelijkelijk veel
grootere hoeveelheid waren, in de laatste voortge-
bracht en de steeds toenemende toeneming van de
voortbrenging der goederen.

Aan deze omstandigheid danken wij het, dat ieder
thans de beschikking krijgt over een veelvoud van
de zeer-bescheiden hoeveelheid goederen, waarmee
men zich vóór de negentiende eeuw moest vergenoe-
gen. Hoewel de bevolking der aarde sindsdien meer
dan verdubbeld is, is er per hoofd meer voedsel be-
schikbaar dan ooit; — de kunstmatige beperking in
oorlogstijd opgelegd doet deze waarheid niet teniet.

De Engelsche economist Malthus (1766—1834) zag
in zijn tijd met schrik het oogenblik naderen, waar-
op de menschheid zou moeten verhongeren. Hij
stelde vast, dat de bevolking elke 20 jaar toenam
naar de meetkundige reeks l, 2, 4. 8, 16,enz., terwijl
<ï: voedingsmiddelen toenamen naar een rekenkun-
dige reeks X, 2, 3, 4. 5, enz. Malthus kon niet voor-
zien, dat nieuwe,gebieden voor de' voedselveortbren-
ging zouden worden ontsloten; 'dat het door de
uitbreiding van het transportwezen mogelijk zou
worden grootere hoeveelheden voedsel uit de tropen
en van de continentale vlakten naar de bevolkings-
centra te brengen; en dat de productie per h.a. zou
verdubbelen.

Wij werken minder uren dan onze voorvaderen,
en wij hebben_ meer te eten, meer kleeren, meer
huisraad, betere en grootere en gerieflijker wonin-
gen, meer brandstof (in normale tijden)._ gezwegen
van luxe-artikelen: muziekinstrumenten, radio,
grammofoon, telefoon, telegraaf, stofzuigers, elec-
trisch licht, gasfornuizen, badgelegenheden; — ge-
zwegen van onderwijsinstellingen, ziekenhuizen,
sportplaatsen. kranten en boeken, musea, bioscopen
en theaters:

De Fransche revolutie aan het eind der 18de eeuw
hield • opruiming onder de instellingen, die een ont-
plooiing van de produetievermogens in den weg
stonden en de machine schiep de mogelijkheden op
de vrijgemaakte baan met snelheid verder ter komen.

De wereld van vóór 1800 vreesde elke verande-
ring; men zag de maatschappij statisch; en staats-
lieden, geleerden en mannen uit het bedrijfsleven
waren het hierover eens, dat veranderingen in de
bestaande verhoudingen tot een ramp moesten
leiden. Dit gold met name ook voor de maatschap-
pelijke productie. De "mogelijkheid om meer te pro-
duceeren werd 'gladweg van de hand gewezen. De
machine was een bedreiging van de welvaart De
machtige gilden waakten streng tegen elke poging
om door nieuwe hulpmiddelen de productiviteit van
den mensch te verhoogen.

„Niemand mag wat nieuws bedenken, uitvinden
of gebruiken", gebood een gildevoorschrift van de
Etad Thorn in 1523,

Aan het einde dier eeuw wist het Danziger wevers-
gilde de verbanning door te zetten van den uitvin-
der van ë'en nieuwen weef stoel voor lint. De magis-
traat van Hamburg liet die plechtig door den beul
verbranden. Hon'derd jaar later werd een verbeterde
uitvoering, waarmee een ongeschoolde arbeider 16
linten tegelijk kon weven, in Engeland,-Zwitserland,
Nederland en voor geheel Duitschland door een kei-
zerlijk edict verboden.

Toen in 1589 de Engelschman MacLee een patent
aanvroeg op de door hem uitgevonden kousenbrei-
machine, werd dit hem door koningin Elisabeth ge-
weigerd, omdat zij ,.de arme menschen, die nu hun
brood met kousenbreien'verdienen, veel te lief heeft
om een uitvinding toe te laten; die hen aan den
bedelstaf zou brengen".
'Daarbij viel de aanschaffing van, zoo'n machine

buiten het bereik van den handwerksman. Zij kostte
omstreeks 1780 28 taler en zij was ook niet buiten-
sporig productief: alle dagen een kous. Hoe zou het
Hare kuische Majesteit hebben geduizeld, wanneer .
een blik in' de toekomst Haar had onthuld, dat een
moderne kousenfabriek haar dagproductie met Kilo-
meters meet.

De zaagmolen, die een man in staat" stelt de pres-
tatie te volbrengen van 20 handzagers, vond een
paar eeuwen lang slechts zeer beperkte toepassing.'
De Fransche staatsman Colbert (1619—'83) verbood
haar invoering, omdat hij „den menschen werk wilde
verschaffen en niet hun de verdiensten ontrooven."

Het gebruik van behangselpapier kon eerst na
de overwinning van een langdurig en hardnekkig
verzet plaats hebben. Het tastte de belangen aan
van degenen, die wollen, zijden of leeren wand-,
bekleedselen maakten. Behangselpapier-fabricage is
grootbedrij f en letterlijk ieder gezin is afnemer van
dit artikeh- De oorspronkelijke wandbekleedsels
waren voor een of twee procent der bevolking be- •
stemd en de vervaardiging ervan beteekende econo-
misch niet veel. Men zag nu alleen de mogelijkheid

van de aantasting nan dit ondergeschikte produ-
centenbelang en daarvoor moest een grooter produ-
centenbelang en een honderdmaal grooter consu-
mentenbelang wijken. v

Eeuwenlang heeft het gildewezen, gedragen door
de daarbij passende wereldbeschouwing op allen
vooruitgang remmend gewerkt. De afschaffing was
een verlossing voor de menschheid. Onder het sys-
teem der vrije productie konden bedrijf en weten-
schap tot een ontwikkeling komen, - die de maat-
schappelijke voortbrenging naar de hoeveelheid tot
het meer-dan-honderd-, naar de waarde tot het
meer-dan-duizendvoudige op zou voeren.

Ntrwij, ter vermijding van de onheilen, die de
ongebonden kapitalistische productie vergezelden,,
op het punt staan terug te keeren tot een gebonden
bedrijfsvorm, past het met dankbaarheid te herden-
ken, dat het systeem ons uit knellende boeien heeft
bevrijd, en aan den vooruitgang op alle gebied uiter-
mate bevorderlijk is geweest.

Het valt ons nu moeilijk een begrip te vormen van
den anrst waarmee men eeuwenlang het nieuwe
heeft afgewezen.

De eerste, trouwens nog erg gebrekkige en van
hout gemaakte, naaimachine van den Franschman
Thimonnier werd in 1830 door de Parijsche kleer-
makers vernietigd, terwijl de ongelukkige uitvinder
gesteenigd werd. Vermoedelijk was er toen niet één
— ook de uitvinder niet — die er het vaagste ver-
moeden van had, dat dank zij de naaimachine het
bedrijf van kleerenmaken een "duizendmaal zoo
groote uitbreiding zou ondergaan.

In Parijs verzetten in 1840 de boekdrukkers en
hun gezellen zich tegen de invoering van boekdruk-
machines.

De afkeer van het machinale bedrijf was in En-
geland zoo groot, dat de regeering zich in 1769 ge-
noopt zag de vernieling van machines met de dood-
straf te beffreigen. De machine-stormerij bereikte
daar in de jaren van groote werkloosheid, 1812—
1817, haar hoogtepunt. Op het vasteland herhalen
gewelddadigheden tegen de machines zich tot in
het midden der 18de eeuw.

Niet alleen de handwerkslieden waren blind voor
de zegeningen, die de machine zou kunnen brengen.
Het misverstand omtrent de fatale gevolgen van een
goedkoopere en grootere productie vindt men op
wetenschappelijke wijze geformuleerd terug bij eco-
nomisten van naam.

Charles de Montesquieu (1689—1755) schrijft In
1748 over „de machines wier doel zou zijn het hand-
werk te verlichten", doch die „niet altijd nuttig

zijn." Ook hij vreest er voornamelijk een vermin-
dering van het aantal benoodigde handwerkers van.

*„Wanneer de watermolens," schrijft hij, „niet overal
aanwezig waren, dan zou ik ze niet voor zoo nuttig
aanzien, als men ze' nu houdt, want ze hebben een
groot aantal handen" werkloos gemaakt."

Heelemaal ongelijk heeft Montesquieu helaas niet
gehad.

De invoering van de machines heeft het aantal
in het bedrijfsleven opgenomen personen niet ver-
minderd. Integendeel. Het is én absoluut én relatief
toegenomen, d.w.z. het absolute aantal is grooter
dan in vroeger tijd, maar ook het deel der bevol-
king, dat maatschappelijken arbeid verricht, is aan-
zienlijk grooter dan voorheen.

Zoo gezien, dat is op den langen duur, heeft
Montesquieu, en hebben alle oproerige gildemeesters
en handwerkslieden van de 15de tot de 19e eeuw
absoluut en voor 100" pet. ongelijk gehad.

-Maar waar is, dat zeer dikwijls de nieuwe» machi-
ne of de verbeterde werkmethode vele honderden
fabrieksarbeiders tijdelijk op de keien heeft ge-
bracht; niet alleen het ruwe werkvolk werd slacht-
offer? ook bankbeambten kunnen meespreken van
de gevolgen der mechaniseering, in hun bedrijf.

Op den duur echter herstelt het evenwicht zich', f
In een werkelijk geordende maatschappij mag

evenwel een dergelijke verstoring van evenwicht, die
plotseling eenige honderden of duizenden buiten het
bedrijfsleven stoot, niet voorkomen.

De wereldproductie van kunstzijden garens steeg
van 11 millioen K.g. in 1913 tot 540 millioen Kg. in
1937. De uitbreiding van dezen afzet was alleen
mogelijk door een enorme prijsdaling. Inderdaad^
viel de prijs van ƒ 32 het K.g. in 1920 tot ƒ 1.50. dat
is tot een-twintigste van den oorspronkelijken prijs.
Het bracht de sierlijke kous binnen het bereik van
ieder fabrieksmeisje. Maar om deze prijsverlaging te
bereiken moest een groot deel van het handwerk
inxhet toch al zeer gemechaniseerde bedrijf worden
vervangen door machinewerk of door een verbeterd
chemisch proces. Dit gebeurde ook in de groote Ne-
derlandsche kunstzijdefabriek. Door rationalisatie
wist men het aantal arbeiders terug te brengen van
8000 tot 2600. Doch terwijl het aantal werkkrachten
met twee-derden verminderde, werd het aantal
kilometers garen, per arbeider en per week vervaar-
digd, vertienvoucligd!

Technisch is. dit een eerbiedwekkende prestatie
van het kapitalistisch bedrijf.

Maar tegenover de 5.400 ontslagen arbeiders, die
meegewerkt hebben* het bedrijf groot te maken, is
de praktijk van een onmenschelrjke wreedheid.

In het systeem kan de werkgever nochtans niet
anders handelen. Als in de wildernis geldt in de
kapitalistische maatschappij: vreet of je wordt ge-
vreten.

Het is een der redenen, en een der hoofd-redenen,
waarom wij, onder erkenning van „de- vele en ge-
wichtige diensten" der menschheid bewezen, gaarne
er toe medewerken om het kapitalisme te vervan- ,
gen door een systeem, dat meer menschelijkheid
toelaat.

Wat er met de leiding van het bescheiden fabriekje
den laatstèn tijd aaq de hand was, wist eigenlijk niemand
precies te vertellen. Tot voor kort had het 25 maJi sterke
personeel geen bijzondere reden tot klagen gehad. Er
werd behoorlijk wat afgeleverd en, hoewel de loonen niet
aan den hoogen kant waren, was er steeds op tijd uitbe-
taald. De directeur deed altijd erg joviaal en er was nu
eigenlijk niemand, die een uitgesproken hekel aan hem
had. Dat-ie veel uitging, wisten ze allemaal, maar dat
misgunden ze hem niet. Moest-ie per saldo zélf weten,
niet?

Maar zoo langzamerhand hadden ze in de gaten gekre-
gen, dat er iets haperde. Leveranciers hadden zé den
laatstèn tijd niet meer. Kwam er iemand met een kwi-
tantie^ dan werd hij in de meeste gevallen met een pf
ander snioesje ai'gepoeierd en het was iedjjreen opgeval-
Jen, dat „meiieer" hoc langer hoe minder op kantoor
verscheen. Zou 't spaak loopi-n ?

En het liep- inderdaad spaak. Den Zaterdag, dat er voor
het eerst geen loonen betaald werden, waren ze er alle-
ma.Ti van overtuigd, dat het nu zoover was gekomen.
Vanzelfsprekend was er de noodige\ deining ontstaan,
'n Paar van hen hadden zich — als lid van 't Arbeidsfront
— al direct met het Bureau voor Rechtsbescherming in
verbinding gesteld, 'n Medewerker van het „Arbeidsfront"
was in de fabriek verschenen en die was er na 'n korte,
maar niettemin kernachtige toespraak in geslaagd, de
verhitte gemoederen weer een weinig tot bedaren te
brengen. De directeur had toegezegd, dat volgende week
alles in orde zou komen. Een goed zakenvriend zou wel
even bijspringen. Hij kon z'ii geld op 't oogenblik helaas
niet vrijmaken. Alles had hij in de nog jonge onder-
neming gestoken. Als ze nog maar een paar. dagen geduld
hadden, zon alles weer voor elkaar zijn. Ze hoefden zich
heusch niet ongerust te maken. Had-ie niet altijd aan z'n
verplichtingen als eerlijk zakenman voldaan?

Schoorvoetend waren ze weer aan t werk gegaan.
't Vooruitzicht, dat ze deze week geen geld zouden ont-
vangen, stemde hen allesbehalve vriendelijk. Maar wat
bleef er anders over dan al te wachten? En misschien
liep het zoo'n vaart met.

Maar toen hetzelfde spelletje zich den volgenden
Zaterdag weer dreigde te herhalen, waren ze niet meer.
te houden geweest, 't Duurde niet lang of ze stonden
'allemaal buiten, maar niet voordat ze hun hart even
gelucht hadden! Veel goeds was het niet geweest, wat ze
„meneer" hadden toegewenscht en het viel moeilijk
anders te verwachten. Wie had dat nou achter 'm ge-
zocht? Kon-ie makkelijk vriendelijk zijn Uitgaan van
hun eerlijk verdiende centen!

Natuurlijk was het Arbeldsfront dadelijk bereid, voor
hun belangen in de bres te springen. Eerst werd een
informatie op de „directie" getrokken, die allesbehalve
gunstig uitviel. Contanten bezat hij niet en behalve z'n
inboedel en de fabrieksinventaris was er niets te halen.
Maar al gauw bleek, dat op die bezittingen reeds door.
verschillende leveranciers en andere schuldeischers be-
slag was gelegd. Het zag er dan ook werkelijk naar uit,
dat er aan de zaak weinig 8f niets te doen was

Totdat het Arbeidsfrdftt er de lucht van kreeg, dat
e*n deurwaarder bezig, was, in opdracht van andere
schuldeischers, de eigendommen van de fabriek te ver-
koopcn. Dat was meer dan genoeg om den rcchtsknobbel
van den betref f enden medewerker <n werking te brengen!

Voldoende tijd om een rechtszaak aanhangig te maken,
waardoor de mogelijkheid zou open komen, dat uit de
opbrengst van de verkooping de achterstallige loonen
konden worden bestreden, was er niet meer. In dat geva|
zou ze,ker achter het net worden gevischt. Majrr nóg
bleek de wet een mogelijkheid open te laten: er kon
verzet worden aangeteekend tegen het afgeven van de
kooppenningen aan de opdrachtgevers van den deurwaar-
der! Onmiddellijk werden de noodige stukken in gereed-
heid gebracht en het resultaat was, dat een bedrag ter
beschikking kwam, waaruit bijna de helft van de loonen
kon worden betaald.
•
Het spreekt -van zelf, dat het personeel dit halve ei

verreweg verkoos boven den leegen dop, die hun, bij een
minder snel optreden van het Nederlandsch Arbeidsfront,
ongetwijfeld zou zijn ten deel gevallen. Waarmee dan
tevens bewezen is dat —r om in den spreekwoordstijl te
blijven —'ook haastige spoed wel eens goed kan zijn!

. AL G. P.



Een nieu^ve manier om het leven
te

„Kraft durck freu.de" is méér dan
een'organisatie

Door Dr. E. Altgelt, Berlijn.'
Op 27 November 1933, dus nog in het eerste jaar

Van de revolutie in Duitschland, werd de N.S. Ge-
meenschap „Kraft durch Freude" door Dr. Ley,
Leider van het Deutsche Arbeitsfront opgericht.

In den tijd van algenieenen opbouw, welke daarop
Volgt, is „Kraft durch Freude" dan steeds sterker
en uitgesprokener in het leven van het Duitsche
Volk gegroeid.

Eigenlijk is het jammer, dat men in Duitschland
Haar een moderne slechte gewoonte, bijna altijd zegt
„K.d.F.", wanneer men „Kraft durch Freude" be-
doelt, want deze drie woorden beteekenen zeer veel;
zij hebben .méér inhoud dan anders misschien drie-
duizend. Zij bevatten het geheele programma van.
de groote organisatie, welke jiezen naam draagt, en
daarmede tegelijkertijd een belangrijk deel van de
Duitsche Wereldbeschouwing. N

„Kraft durch Freude" is veel meer dan een Ont-
spanningsverêenigiiig, die den arbeider in zijn vrijen
tijd afleiding bezorgt. Zij verschaft hem niet slechts
Vermaak, dat een ontspanning is voor 'zijn langen
-en zwaren werkdag, maar zij geeft hem Vreugde,
d.w.z. een levensvervulling, die niet in tegenstelling
Riet zijn leven als werker is, het eerder doordringt
•en het inhoud geeft.

Dat is een nieuwe manier, om het leven te be-
schouwen —. Men heeft in Duitschland ingezien,
dat de strijd om het bestaan alleen, aan het men-
schelijk leven geen inhoud'geef t. De strijd om het
bestaan is onverbiddelijk en juist den Duitscher
wordt heden minder dan ooit geschonken. Maar het
is immers niet de strijd als zoodanig, die het leven
moeilijk maakt. Werken, de krachten inspannen,
iets tot stand brengen, tegenstand overwinnen —
zijn dat geen positieve waarden? Negatief worden
zij pas dan, wanneer het werk zonder werkelijk loon,
het tot stand brengen zonder resultaten blijft, wan-
neer de beste krachten van den mensch gestuit .en
de • tegenstanden tot een drukkenden last worden
—- wanneer in één woord het leven 'zonder vreug-
de is.

Men heeft in Duitschland verder ingezien, dat
een mensch zonder levensvreugde en levensinhoud
nooit een goed arbeider kan zijn, zelfs dan niet, in-
dien hij geheel mechanischen arbeid verricht. De
Vreugde in het leven, het gevoel, dat het bestaan
inhoud heeft — die zijn het, die ook den eenvou-
digsten geest bezieling en uithoudingsvermogen in
Zijn werk geven. Daarom juist „Kraft durch Freude".
Levensvreugde verhoogt het prestatievermogen van
den enkeling en met hem de prestaties van het ge-
heele personeel. Niet in de laatste plaats om deze
reden verplaatst zich het zwaartepunt van de
..Kraft durch Freude"-organisatie meer en meer
naar de bedrijven.

Wat nu in pizonderhedén gebeurt om den arbei-
der den weg naar levensvreugde te banen, is snel
opgesomd, en toch niet gemakkelijk te beschrijven.
Vanzelfsprekend heerscht in Duitschland — en juist
in Duitschland — strenge arbeidstucht. Maar de
orngangstoon is daarbij geheel anders geworden.

Evenzoo vanzelfsprekend kan aan den mechani-
schen arbeid zijn mechanisch karakter niet afge-
nomen worden. De wet van den loopenden band laat
zich niet opheffen. En toch voelt de arbeider, dat
hij niet slecht? als onderdeeltje van het prqductie-
proces gewaardeerd wordt, maar als verantwoorde-
lijk handelend mensch. De beroepsvorming spoort
hem aan, zich vrijwillig verder te bekwamen,
nieuwe dingen bij te leeren, zijn prestaties op te
Voeren.

Door voorlichting in het bedrijf komt hij er toe
in zijn werkkring" technische verbeteringen te be-

' denken. „Kraft durch Freude" leert hem echter den
Srooten rijkdom van het leven in te zien en hem
in zijn persoonlijk leven te betrekken.

Daar is bijv. Schoonheid van den Arbeid, een zeer
belangrijke taak van de „Kraft durch Freude"-Or-

1 êanisatie. Het aanzicht van de werkplaatsen is ver-
anderd, zij zijn licht, vriendelijk en netjes geworden.
Overal in de bedrijven zijn gemeenschapslokaliteiten
°ntstaan, - ontspanningsgelegenheden in de open-
lucht, heldere en ruime wasch- en kleedgelegen-
heden enz. èingen, welke vroeger geheel niet in
aanmerklng genomen werden, zijri nu belangrijk
geworden: lichte kleuren, platen aan de -muren,
eenige groene planten in de werkplaats.

Maar de inrichtingen als zoodanig zijn nog Riet
eens doorslaggevend. Verschillende zullen nu m
Oorlogstijd alleen kunnen blijven bestaan met be-
Derkingen. Dit verandert echter niets aan hun be-
teekenis. Doorslaggevend is," dat de arbeider zich
door hen in zijn menschelijke waarde gewaardeerd
Ziet. Dit heeft op zijn beurt tengevolge, dat hij van

kant aan menschelijke waarden des te meer

gelooft — sterker dan anders 'aan slechts materieele.
Zoo iets geschiedt natuurlijk niet ineens. Maar

na verloop van tijd zal de arbeider in de veranderde
wereld om hem heen een houding aannemen — een
houding, die veel rn.eer inhoudt'dan uiterlijk waar te
nemen is. Zoo werkt Schoonheid van den Arbeid
onmerkbaar opvoedend en wel in meer dan één
richting. Zij voedt ook den ondernemer pp. Tenslotte
plant zij zich ook op de/huiselijke sfeer van den
arbeider voort — niet in de laatste plaats ook van
de arbeidster — en brengt vooral hier scheppende
krachten • tot ontwikkeling, die tot nu toe gesluimerd
hebben. De „Kraft durch Freude"-cursussen in
handenarbeid droegen er toe bij, deze krachten te
ontwikkelen.

Precies hetzelfde geldt voor de bedrij f ssport, waar-
aan millioenen mannen en vrouwen van alle leef-
tijden uit eigen beweging deelnemen. Ook de be-
drij f ssport is geheel iets anders dan slechts een
lichamelijke vereffening voor eenzijdig werk. Zij
brengt de deelnemers tot het besef van vreugde
in het gezonde en beheersen te en daardoor mooie
lichaam. Daaruit volgt vanzelf dan het besef van
de verplichting, d iefde mensch aan dit'geschenk
van de natuur en zijn bloederfgeiiaam heeft.

Hetzelfde is het met de bedrijfsbibliotheken en
de vele cultureele voorstellingen: de schouwburg-
voorstellingen, concerten, lezingen, welke zonder
uitzondering het beste bieden, dat in het bexeikbare
geboden kan worden. Als voorbeeld zij voor velen
.slechts aangehaald, dat een F u r t w a n g l e r met
het Berlijnsch Philharmonisch Orkest concerten in
de bedrijven gaf. Misschien „begrijpt" de arbeider
van de kunst minder dan de -door scholing ge-
vormde. Des te dieper beleeft hij haar echter als een
onontvreembaar bezit van zijn volk, waaraan nu
ook hij zijn levensvervullende, gelukkig makende
taak heeft!

Het N AF. in de bedrijven
AMSTERDAM. In deze week werd voo/ral de aandacht

gewijd aan de omgeving van de' stad Amsterdam in dier
voege, dat. de eerste, bedr'ijijbijeenkomst .met het perso-
neel der Gemeente Weesp werd gehouden. Hier sprak de
heer G. A. C. v. d. Windt tot een gehoor van ca. hon-
derd personen. Den dag daarop sprak de Arbeidsfront-
leider tot de ruim negentig Amsterdamsche werkers van
de kringhuizen der Nationaal Socialistische Beweging der
Nederlanden ter gelegenheid van een stamppotmaaltijd.
Dien dag werden twee kameraadschapsbijeenkomsten ge-
organiseerd voor de werkers van dé instelling „Hulp voor
Onbehuisden" waar de propagandaleider Ebeling sprak
en bij de Radiateurenfabriek Bloksma, waar de heer
Smit sprak. Voor de werkers van de Bedrijfsgroep Klee-
dingnjfjustrfe in de Van Eeghénstraat sprak Woensdag-
ochtend Ebeling, evenals deze dit deed voor de Gefolg-
schaft van de Pyamafabriek Linthorst en Van Vliet in
de Tolstraat. Ter gelegenheid van deze laatste bedrijfs-
bijeenkomst trad de geheele Gefolgschaft gesloten in het

Nederlandsche Arbeidsfront, daarmede blijk gevende ver-
trouwen te hebben in deze gemeenschapsorganisatie. Vrij-
dag 20 November j.l. was een deel van het personeel van
Heck's Lunchroom aanwezig op een bedrijfsbijeenkomst
aan het Rembrandtplein.

Tenslotte vermelden we nog de in deze week gehouden
bedrijfsbijeenkomsten voor de werkers van Klene's Sui-
kerwerkfabriek, van Radio Holland, van de Cafetaria de
Bock, van het technisch bureau Amsterdam en van het
Electrotechnisch Bureau „Urefu".

In deze bijeenkomsten werd gesproken over „de Grond-
wet van den Arbeid" en „Het .doel en de taak van het
N.A.F."

KAMPEN. Alhier heeft het Arbeidsfront het initiatief
genomen de leerlingen van het 7e en 8ste leerjaaf, door
middel van bedrijfsbezoeken meer bekend te maken met
de verschillende beroepen en zoo de beroepskeuze t«
vergemakkelijken. Met de organisatie hiervan zi.jn d«
heeren Carrière en Kamst belast. Onder leiding van de
hoofdafdeeli'ng Beroepsvorming en Beroepskeuze hebben
een groot aantal kinderen, die hiervoor in aanmerking
kwamen een bezoek gebracht aan 3e sigarenfabriek ,.L»
Bolsa". Ce 'heer Post, bedrijfsleider, leidde persoonlijk da
kinderen rond en wist door .zijn uiteenzetting de belang-
stelling voor het sigarenmakersvak te wekken.

MIDDELHARNIS. De eerste bedrijfsbijeenkomst van
het gemeentepersoneel te Middelharnis vond plaats op
18 November j.l. Spreker was 'kam. Vos, Leider Dienst
Pers en Propaganda. Burgemeester Den Hollander ha4
hiervoor een gebouwtje beschikbaar gesteld.'

Bijna allen hadden aan den oproep van het N.A.P.
gehoor gegeven en waren op tijd aanwezig. De Burge-
meester opende deze bijeenkomst, waarna kam. Vos sprak
over het doel en streven van het .N'.A.F.

ROTTERDAM. In de' bedrijfsbijeenkomst bij de Meu-
belfabriek „Eskabé" éprak kam. Jordaans, terwijl mevr.
Holsbergen—Mensé het personeel van de N.V. Kerk-
lïoven's Tricot en Breifabriek onder haar gehoor had.
Voorts voerde kam. Kramer voor de werkers van de
N.V. Rotterdamsche Tramweg Mij. het woord.

SCHIEDAM. Hier sprak kam. Roos in een bijeenkomst
van de werkers in dienst van de Technische bedrijven

•van deze gemeente. Bij de A.G. Ph. Hplzman voerde
kam. Van Kampen in, drie bijeenkomsten voor 2000 wer-
kers het woord, terwijl kam Smit den volgenden dag
hier nog twee spreekbeurten hield, waar ook nog 500

^arbeiders aanwezig waren.
UITHOORN. Hier sprak de Provinciaal Leider Piersma

voor de Gefolgschaft van het Teerbedrijf Uithoorn en
van de Uithoornse Baconfatariek. De laatstgenoemde
bijeenkomst dreigde aanvankelijk verstoord te worSen
door een verkoudheidsepidemie van belangrijken omvang.
die Piersma snel wist te bezweren met een zeer overtui-
gende toespraak, die tenslotte alle. werkers zichtbaar
pakte. „Laten wij voor alles elkander begrijpen", zoo zeide

' de Provinciaal Frontleider, „want anders hebben wij als-
Nedeiiandsch Volk geen toekomst meer". Het was eigen-
aardig hier, dat men kennelijk uit belangstelling voor
het gesprokene vergat, dat men eigenlijk niet wilde luis-
teren, -zoodat dan plotseling het iemand v/eer te binnen
schoot en hij een poging deed tot ordeverstoring, die op
niets uitliep.

UTRECHT. In het tijdvak van 16 t.m. 21 November
1942 vonden de navolgende bedrijfsbijeenkomsten plaats:

16 November, N.V. van Schuppen Ritmeester Sigaren-
fabriek te Veenendaal, spr. J. Ph. van Kampen.

21 November, N.V. Hooghiemstra te Utrecht, spr. Kam.
Thomas.

ZUTFEN. Op 13 November was het personeel van d«
firma Ubbens bijeen gekomen om te luisteren naar kani.
J. Velthuizen. Deze schetste de verantwoordelijkheid van
den werkgever tegenover den Staat inzake het doen en
laten op sociaal gebied en besprak vervolgens de wet tot
regeling van den nationalen arbeid. Verder sprak kam.
Satony nog op een avondpropagandabijeenkomst voor ee»
groot aantal toehoorders.

De Revolutie van 'den Arbeid
Onder bovenstaanden titel verscheen in het

weekblad „Storm" van 13 November een artikel van
de hand van P. Kuiper over' den arbeider en het
Nationaal-Socialisme. De schrijver zegt:

7,In tegenstelling tot de semieten, beschouwt de
Germaansche mensch den arbeid van nature niet
als een vloek maar als een zegen." Daarom hebben
onze volksgenooten recht op arbeid, doch deze is
ook een plicht.

De Nationaal-Socialistische arbeider bouwt mee
aan de gemeenschap. Het Nationaal-Socialisme
erkent den arbeider dan ook als drager van zijn
wereldbeschouwing.

De Jood stelt prijs op de eer, die het goud hem
verschaft, niet op de eer van den arbeid. Het
Joodsche. bewind xwilde geen middelen investeeren
in den arbeid, daardoor ging ons volk te gronde.

Het begrip, arbeid is niet te scheiden van het
Nationaal-Socialisme, daarom geldt dus Arbeider
als eeretitel. Daar de arbeider de" eigenlijke drager
is van de Nationaal-Socialistische wereldbeschou-
wing, heeft de gemeenschap dus verplichtingen te-
g.enover dezen.; verplichtingen van cultureelen en
materieelen aard.

„Nimmer mag", zoo gaat de schrijver voort, „wor-
den vergeten, dat een Nationaal-SociaJistische ge-
meenschap van den arbeidenden mensch eischfe dat
hij meer aan de gemeenschap geeft, dan hij ervan
terugontvangt". Alleen daardoor kon Adolf Hitler
het Rijk zoo hecht en sterk maken.

„Wanneer men thans met dit alles voor oogen
de vraag stelt, of onze overheidsinstanties, die be-
last zijn met de verzorging onzer arbeiders, binnen
het. raam der huidige^ mogelijkheden hun taak heb-
ben vervuld, zooals een Nationaal-Socialist dit ver-

wacht, dan moet deze vraag ontkennend worden
beantwoord."

Schrijver betoogt verder: „Zoo kan het heden nog
voorkomen, dat hoofden van gezinnen met 5 en
meer kinderen in de textielnijverheid moeten wer-
ken op loonen van ƒ 18.— a ƒ 20.— per week; dat
in sommige bioscoopbedrijven aan gezinshoofden
loonen vfin /15.— per week worden betaald: in het
kort gezegd, dat 25—30 % onzer volksgenooten niet
over voldoende inkomsten beschikken om de hun
toegewezen levensmiddeleiibomieii in goederen om
te .zetten."

„Een der voornaamste bronnen voor den zwarten
handel", zegt de schrijver, „werd aldus in het leven
geroepen, met het gevolg, dat de beter gesitueerden
in de gelegenheid zijn, een deel der meest, nood-
zakelijke levensbehoeften van den minder bedeel-,
den volksgenoot te verbruiken." Het gevolg is, dat
er geen levensvreugde meer is. Er waren ambte-
naren, die probeerden, zoo weinig mogelijk werk-
loozen aan «erk te helpen, daar ze bevreesd waren,
daardoor zelf zonder werk te komen. Toen de
Duitsche autoriteiten hier binnen kwamen, dachten
de menschen, dat meteen het Nationaal-Socialisme
gekomen was. De oude kliek was echter sterker en
verhinderde het. Daardoor werden, velen teleurge-
steld. „De arbeider", zoo zegt de schrijver, „kon
niet begrijpen, dat het Nationaal-Socialisme niet
van bovenaf k a n worden opgelegd, maar ook uit
h e m moet groeien." Wanneer ons volk dit eenmaal
erkent, dan zal zijn prestatievermogen de volle er-
kenning ten deel vallen. „In, de Grootgérmaansche
ruimte, waarvan ook ons land deel uitmaakt, ligt
de toekomst van den. arbeider van Noordschen
bloede."
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DE 2V7££/WE LEZEfl 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 zi-jn stelregel.

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

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

De crisis komt. Bart gaat naar den Kelder en
Klaas wordt werkloos, zooals zooveel varensmannen
tn anderen. Hij koopt in Beukendorp voor zijn
tpaarcenten het café „Hef Gouden Anker".' dat
echter ook geen goudmijn meer is! De schippers,
werkloos geworden, lijden grooten nood. In de
groote zaal van „Het Gouden Anker" komen ze
bijeen. Klaas treedt als spreker op en Bart, thans
ter zekeringsagent, is ook onder zijn gehoor.

(12)

Tot zijn verbazing ontdekte hij dat de varensman
nog iets anders verlangde dan het dagelij Kscbe
kwantum jenever te verhoogen van één op twee
flesschen ouwe klare. Hier was een varensman aan
het woord die de problemen van het leven één voor
één onder de loupe nam, en haarscherp wist aan te

•toonen waar de schoen wrong, en door welke oor-
zaken het systeem der uitbuiting was uitgedijd tot
een samenstel van hemeltergende wantoestanden
waarin elk op z'n plaats, probeerde om vlot te
blijven ten koste van een ander... .

Schatten waren verdiend; vloten en villa's ge-
bouwd van de overwinst Welke- geperst werd uit de
zweetstinkende lichamen der ploeteraars; dikke si-
garen gerookt van het geld dat den brengers van
alle welvaart punctueel en systematisch onthouden
werd

De gedachten van den ex-reeder dwaalden weg
naar het veïleden. Hij zag weer het kanfoortje bij
de Waterpoort, en de brandkast waarvan de deus
zuigend open ging. Was het waar, zooals Klaas ver-
telde, dat hij het brood'der kinderen had gestoken
om het in te ruilen tegen pandbrieven, rentende
zooveel procent? Had hij meegedaan aan den alge-
meenen roof- en plundertocht waardoor het econo-
mische leven ondermijnd- én de samenleving 'n
ruïne werd? Hij was het zich niet bewust. Ja toch!
Er Tvas 'n tijd geweest, toen zijn derde boot in de
vaart kwam, dat het geld zijn havélooze brandkast
binnenstroomde.

Kort voor de groote staking heerschte er, zooals
Klaas het uitdrukte, hoogconjunctuur, en Bart had,
na nauwkeurige berekeningen, nog drie booten bij-
gehuurd om aan elk daarvan nog een slordigen duit
bij te verdienen. Ja, toen ging het wel 'n beetje grof.
Dank zij het stelsel dat hij had afgekeken van een
der grootste reederijen. Niet eiken dag één boot den
Rijn op, maar twee tegelijk. Succes bij voorbaat
verzekerd. Hakkepeter tegen elkaar op. Scheppie op,
aanjager d'r bij, en 'n stukje extra gewicht op de
veiligheid in zinneloos gej akker om elkaar voor te
blijven.. Van 't Roer was kampioen geworden. Hoe
kon 't ook anders! Wanneer de schippers van de
gesleepte kasten bij helledonker ot' vliegende
eneeuwjacht de lantarens streken omdat ze geen
hand voor oogen meer zien konden en ze het langer
vertikten om in den blinde door te varen, dan
Btrekte de brave kapitein de armen in de richting
Van het achterschip en smeekte;^ „Schipper haal in
godsnaam je lantaarn op, want ik mot-vare!! Ik
mot vaaare !!!"

Niet zelden had hij doorgeharkt tot een der sche-
pen op een grondje liep, en had hij nog contract
gemaakt om het gestrande schip vlot te sleepen....!

Zoo was Van 't Roer, en zoo waren de anderen..
Omdat achter hun rug de hongerzweep knalde, en

vóór hen de jeneverflesch hoopgevend te wachten
stond.
i En toch was het 'n goeie tijd, peinsde Bart..Zoo
had het moeten blijven. Dan had z'n reederij de
grootste geworden van Larie ! Ook de andere
reeders hadden het kunstje gauw bekeken, en het
was 'n moordende jacht geworden, niet alleen naar
den Bovenrijn, doch ook naar sleep-objecten welke
bij het waanzinnig opgevoerde tempo, schaarscher
en schaarscher werden. Overproductie, óf' hoe je 't
noemen wou, maar de klad kwam er in, en niet
zoo zuinig. Kapitalistisch wanbeheer,/tot je dienst-
meneertje. En -herrie in de keet omdat die verrekte
varensgasten de pin in. den grond gooiden en de
vuren afdekten zoomaar bij klaarlichtdag. Soms/
hadden ze de strangen thuisgedraaid om met de
losse boot andere opvarende collega's te enteren en
ook hen te. dwingen rechtvooruit ten anker te gaan.
De lamstralen! Of beter gezegd: de sufferds! Ze
hadden, heelemaal niet in 't snot j e dat de bazen
zaten te gnuiven achter hun klaartje met suiker.
'n Beetje herrie aan-je hoofd. Nu ja Maar -de
sleeploonen werden tot 't krankjoreme opgevoerd..
Schepen met bedervende lading moesten, 't kostte
wat 't kostte, verhaald worden. Er waren kapitalen
mee gemoeid, en de reeder die op den juisten tijd
de paar rottige centen aaif z'n personeel bij betaalde,
was het eerste aan bod om de kip met de gouden
eieren te vangen voor dat de concurrenten het ge-
vallet j e door hadden....

't Was maar 'n rare snertbeweging, heel die sa-
menleving vond Van der Vaart. Daar had je nou
zoo'n Klaas Bakker. Die stond z'n eigen uit te slooven
om de zaak uit de knoop te doen, en 't gros van de
vergadering zat te pitten, en wist helemaal niet
waar 't over ging. Hij moest er om lachen. Ze zaten
te vergaderen om ja waarom eigenlijk? Ze had-
den honger en d'r was geen brood, op de plank. En
daarom zaten ze te luisteren naar 'n breedvoerig
betoog over Marxisme, Materialisme, religieus socia-
lisme, ethiek en anderen onzin.waar geen touw aan
vast te knoopen was....

Klaas had het zijne gezegd, doch was er niet in
geslaagd een oplossing aan de hand te doen. Nu wasi
de debater aan het woord. Het mannetje verwarde
zich in ingewikkelde theorieën welke ver boven z'n
bereik lagen en friemelde nerveus aan z'n punt-
boordje teneinde den hortenden woordenstroom wat
ruimer doorgang te verschaffen

„En dit meneer de voorzitter geachte toe-
hoorders dit is mijn persoonlijke visie op de
tactische ethiek ik bedoel / de ethische
tactiek "

„Mijn maar ranja met 'n kluif!" klonk het uit de
zaal. „As je anders niks weet, donder dan assieblief
op! We gaan den armmeester uit z'n nest hale! Kom
op!! D'r is nou al lang genog geouwehoerd!! Hon-
ger!! Hongeeeerü!"

Het ratelend geklop van den voorzittershamer ging
verloren in het opbruisende turowlt van de volle
vergaderzaal. Klaas trachtte nog boven het heiden-
sche rumoer zich verstaanbaar te maken, doch het
gelukte 'ftiet. Driehonderd schippers drongen naar
den uitgang.

Van der, Vaart voelde zich, opgenomen in den
maalstroom, en voortgestuwd in de snijdende koude
van den stinen vriesnacht. Waar ging hij heen? Mee
demonstreeren met 'n hoop verschooierde honger-
lijers? Oproer maken? Hij, Bart,van der Vaart? Ach
ja, waarom niet. Had hij minder honger dan de
anderen? Bezat hij veel meer in de wereld dan z'n
vetgeranden dophoed, en z'n gerafelde acteritasch?
Schei uit Bart'. De anderen hebben, stok voor stuk,
nog "n kooi om in te kruipen. En jij \? Loop maar
mee. En zing maar mee van de „verworpenen der
aarde!" 't Komt wel <*oed!. Je ben' gesjochte of je
ben' et niet! Brulle maar! Helpt et niet, et geeft
toch' moed!

Half verdoofd door honger en koude, strompelde
hij mee over de hobbelige keien van Beukendorp.
Als in een droom klauterde bij, samen met Klaas
Bakker, de trappen op van het patriciërshuis waar

öe beschikker over leven en welzijn der armen, ta
volle verzekèrdheid des geloofs, z'n dagen sleet.
Even stonden ze schutterig in de jnarmerbekleede
hal, dan drukte Klaas vastbesloten de massieve deur

. der voorkamer open, en gingen ze binnen in het
heiligdom van den Geweldige.

„Waaraan heb ik de eer van dit late bezoek te "
,,'k Heb driehonderd schippers bij me " begon

Klaas.
„En die steke de rambam van d'n honger!" onder-

streepte Bart. „Keleertie vader, is et -niet te trekkerig
voor je met enkel zoo'n soepjurk aan?"

„Mijn naam is Blommers, en eh.. . 'k weet niet.. .
eh.. . ik wensch in mijn eigen huis niet.. .!" aarzel-
de de armmeester.

„D'r is geen kip die je pikt!" bemoedigde Bart.,
„Wat jij Kla%s? We komme enkel maar es kijke ofter
niks te bikke' is voor 'n stel arme weesjonges! Doe
jij nou je prevelementje maar, dan ga ik d'r elf e
bij zitte!"

Hij zakte weg in een diepe fauteuil en luisterde
als van verre naar het heftige gesprek der anderen.
Gottegot wat 'n kouwe drukte om 'n armzalige snee
brood. Heel de wereld lag op apegape omdat er veel
te veel van dat spul was. In Amerika stookten ze
locomotieven met graan en hier zat Blomzoetje te
bibbere of et om z'n eige kuchie ging.

„U moet niet vergeten; meneer Bakker" kwam de
lijzige stem van Blommers, „U moet niet vergeten....
eh.. . dat ik de verantwoording draag. U hebt ge-
makkelijk praten, meneer Bakker, maar heusch iJc
kan niet verder gaan. Ik.. . eh.. .'apprecieer zeer?
uw.. . eh.. . goede bedoelingen.. .!"

.„Je mot je kop es onder de kraan houë!" advi-
seerde Bart. „En kom nou maar gauw over de brv.g
•met je kuchies! De mensche buite staan te ver-
nikkele van de kou! Lieve god man, zit toch niet
zoo rot te doen! Opschiete of ik roep ze alle drie-
honderd naar binnen! Ben jij 'n haartje belazerd?!"

Hij heesch zich overeind en stond even wankelend j
bij de deur. Het stilzitten had hem geen goed ge- :
daan. De behagelijk ingerichte kamer met het
knappende haardvuur; de luxe, het comfort in deze |
omgeving wekten weer de herinnering aan • eigen •
huis en haard; herinneringen aan een tijdperk dat '
onherroepelijk afgesloten was. Doch naast het <

•schrijnende gevoel van heimwee voelde hij den haat
opbruisen tegen . hen door wie; hij uitgeworpen
was. Meer nog dan al de anderen daar buiten, voelde
hij de tegenstelling, de onverbiddelijke grens tus-
schen de eene klasse en de andere, en den strijd
welke gevoerd werd aan weerszijden van die grens.
Bestond er dan toch 'n klassenstrijd? En wie was
daarmee begonnen? Toch zeker .niet de armoezaaiers
die huiverend op de keien stonden, en te lamlendig
waren om Kun bek open te doen? Waarom moesten
ze huiverend op de keien staan? Waren ze niet de
voortbrengers van al den overvloed waaraan ze zelf
ten gronde gingen? Waaronl werden ze dóór de
Blomzoeters weggejaagd van hun rechtmatig aan-
deel waarvoor ze zoo bloedig gesappeld hadden?

Bart wist het niet. Hij zag niet de oorzaken, docb
slechts de gevolgen van een stelsel waarvan hij,
tot op heden, zoo'n vurig voorstander was geweest.
Hij zag slechts den heer Blommers als den aUeenver-
tegenwoordiger der klasse welke deze orde duldde,
bewonderde en verdedigde met alle ten dienste
staande middelen. En al de haat en afkeer die hij
nu, op dit moment voelde opwellen uitte hij in de
enkele woorden: „Ik krijg jou nog- wel, lamstraal!"

„Hou je kalm!" bezwoer Klaas, „Ga maar vast
naar buite, en doet geen gekke dinge! "k Ben zóó
bij je.,..!"

„Gaat u maar gerust mee!" drong de heer Blom-
mers. „Op deze wijze kunnen wij toch niet tot een
resultaat komen, meneer Bakker, Vandaag over 'n
week vergadert de commissie", en dan krijg-t n wel
bericht van mij! U komt er wel uit, meneer Bakker?"

'Klaas Bakker kwam er wel uit. Samen met Van
der Vaart ging hrj tastend langs de hardsteenei}
stoep. Bart verdween als opgeslokt in den inkt-
zwarten nacht.

Dan rinkelde een lawine van glasscherven over dq
stoep van het deftige heerenhuis

•• Voor Klaas leed het geen twijfel óf Bart had in
een van z'n onberedeneerde driftbuien, een steen
door de ruiten gejaagd. Dit zou het sein worden
voor de langverwachte Woedeuitbarsting det
menigte. Straks zouden ze stormloopen Op de mas-
sieve deuren van Blommers' veste, en als een alles-
vernielende lawine voorttrekken van huis to^ huis
om met geweld te nemen datgene wat hun rechtens
onthouden werd. Dit werd oproer en doodslag.. -
roof en plundering ...

Doch ook ditmaal was de menschenkennis van
Klaas Bakker ontoereikend om slechts bij benade-
ring te kunnen vaststellen wat er ging gebeuren-
Zou dit het begin zijn van een omwenteling; een <
revolutie zooals hij zich vaak had voorgesteld? Eï
moest toch wat gebeuren?

Er gebeurde weinig. Wel klonk hier en daar ge-
vloek en geschreeuw; wel krabbelden, in zinloos
pogen, verkleumde vingers aan vastgevroren straat'
keien, doch de enkele kreet: ..pelisie!" deed allo
onbezonnenheid verstarren tot redelooze 'SchriK-
angst welke een uitweg zocht in drangende vluchtr
door sloppen en stegen, naar de veilige beslotenheid
van eigen onderkomen...

(Wordt vervoigdJ
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DE TAAL DER WERKELIJKHEID ... EN DE TAAL DER GELEERDEN
Gaarne zouden wij dit artikel besteed nebben aan de

behandeling van nog enkele andere zinteekens uit den
grooten schat van zoogenaamde versieringskurist uit net
verleden, maar net is ons niet mogelijk daar wt.i eerst
iemand moeten beantwoorden, die ons met zijn geleerdheid
in een onet neett aangevallen, zi.i net met <IP oeste
bedoelingen

Wat wij schreven wordt .ooerscn en on-wetemcnappe-
üjK' genoemd Nu wat Kan men anders verwacnren i/aa
een Walcherschen öoer zouden wij geneigd zi.in te zegeen
Het gaat er nu maar om. rtat wij de onvervalschte rradi"e
van onzen volksgenoot nooger stellen, dan de wijsoeifl uit
bepaalde boeken .IK nen niet bekend met mvsueK n«-t
net verdei waarop ik zou willen antwoorden nn»H: .er
bestaan verscmllende-soorten mystiek; er is m.i. ver«cml
tusscnen Germaanscne en Romaanscne mystiek KHttioiieKe
en protestantscbe mystiek. Neger- en Hindoe-mysti^K enz.;
wi] gelooven. dat mystiek samenhangt met onze nloetis-
samenstellins en gebonden :s aan ons ras en aan on> volK"
Wij vonden net epistel van onzen welmeenenden. oriet-
schrijver verward, omdat aii uitgaat van een ot andere
apodictie die nij (vermoedelijk) in een astroioeisr-p ooeK
heeft gelezen. Wij Krijgen een Reële les. met vreemde
woorden en oegnppen waar onze Zeeuwsche öoer niets van
afweet: ..pater, zenith. nadii. meridiaan, mater ^eesUun
en materieiijn. de Ch'ineezen en Ëgyp tenaren Komen eraan
te pas, astronomen en equinoxen 't metriek •uelsp. en net
twaa.tvoudig stelsel 't pars fortunae ^n de pentagram,
de Atlantiërs. de Oud-Esyptenaren en de eerste Britten.
Christus en vde Bijbel ;k neb naar men ziet neei wat
op mijn nek gehaald, maai k voel mij rustig en steels want
ik wil neelemaal niet geleerd doen. maai alleen oenend
maKen. wat er zoc hiei en aaar in net volk nog leeM voor
wijsgeerige en natuur-religieuze zienswijzen waaraan uver
het algemeen geen aandacnt meei wordt besteed ik oen
primiuel en sprooKjesacntig ' scnrijft men mij Hei erKb-fi
is nu wel. dat ik zulks een deugd acht Wat ik scmiit ..Kan
onmogelijk uigang oij de massa vinden" zoo luidt net
verder in den brief Ik moet .symbologie gaan studeren",
want de „a.quarius-periode" is op Komst. Ik moet Kennis
nemen van ..Hindoe-astronomie" waarde onelscnrijver.
waarde lezer, ik voel mij zeer dom en domme menschen
hoorden niet hun pen te roeren voor arbeiders Wanneer
wij toch doorgaan. Komt dat -met omdat wij ^igenwijs
willen zijn maar omdat wij ..de stem van net volk" niet
willen versmoren door ..de st^m der boeKengeleerden Wi j
vermoeden iets diepers achter die timmerlieden- en metse-
laars-symbolen. Zij doen ons wat en wij beginnen aus met
hier nog wat documentatie te geven. Allereerst 'eproau-
ceeren wij hier een Brugsche kaart waarop enkele ooeren-
zmteekens uit Vlaamsch gebied staan afgebeeld. Naast de
door de vorige bijdragen reeds bekende, ziet men nier. dat
twee naast-elkaar geplaatste ingen. aaneengeschïi(!.eld. een
ruit vormen. Deze ruit is de „poort der vermeerdering"
volgens Emiel van Biervliet. Nu komt deze ruit ook veel als
afzonderlijk ztnteeken voor in bovenlichten Zie op cie
kaart rechts. Deze ruit. die ook in het kaartspel optreedt,
is een zelfstandig geworden vruchtbaarheidsteeken. ..Uit
de ruit Komt de ruiter" is een oud-Vlaamsch gezegde, van
zeer diepe beteetems. De K;eschheid verbiedt ons hier
verder over te schrijven. Als figuur twee geven wij een
„gedeeld jaar" dat dienst doet als een lichtopening tn
een raamluik te Prankenhuis bij Zwolle. Wanneer de be-
woner de stang van dit Jaar" vastpakte. Kon GIJ even
talmen en denken: zoo moet ik moedig het laar aanvatten.
Het symbool noodigde hem tot een innerlijk-positieve

Bond t/a-n Ned. Brouwerijen, Heerengracht 182. Amster-
dam; Gelauwerde zon, als sinteeken boven de irmsdeur;

„Gedenkt de zon!"

levenshouding. Dat is naar mijn bescheiden oordeel: prao
' tische mystiek De „Bond van Nederlandsche Brouwerijen1*

• gevestigd in oerceel Heerengrachr 282 te A a i s t e i u H : ^ in-tift
een . Gelauwerde zon" als zinteeken ooven de nuisdeur.
„Oedenkt de Zon"! De Handelmaatscnappij Bosenu.- *.n
Co Heerengracht 258 te Amsterdam oiedt on? voorbii-
gangers een Zon in .zuiveren grondvorm' De blaren van
de grachtboomen weerspiegelen in net ruitgla* Uu aa»
alles kan men zien. dat de Zon zinnebeeld van het platte-
land afkomstig naar de stad werd overgebracnt dooi .ie
boerengeslachten. die kooomansgeslachten werden Om
aan te toonen dat de zon een draaiend .lichaam was. een
symbool met levenidynamiek scniepen onze vo.>roudprs
„een zon met drie draaiende spaken in" 'dat neet: oen
Triton ot drievoet. Wij beelden hiei een voorbeeld al- f-en
rond raam met drie gebogen roeden in een scbuui :a
Grebbe Deze symbolen bleven dus met net uif-luitend
eigendom van net ooerenvolk zij werden vo'iedie volks-
eigendom. en het waren handarbeiders die ze verbreid-

t den Geen intellectueelen. iet wel! In Den Haag oesutat
er eeö uitgever, die de ..Trilos' als boekmerk voert Aan
zooiets Kan men zien dat een boerenzmteeken een Kulta-
reeie taak kan vervullen: wanneer ook de intellectueel n^g
intuïtief openstaat vooi de . wijsheid" van net .sinteeken.
Waar draaiing is. is leven, is kernachtige activiteit

De zinteekens werden oorspronkelijk enkelvoudig ^e-
briukt. Zij spraken een regelrechte geestelijke spraak. PHS
later kwam men ertoe om verschillende zmteekeru- te com-
bineeren en was dit een poging om meer te willen 'eggen,
dan dikwijls noodig was Het zinteeken werd versienngs-
moüet. Wij geven een voorbeeld: Op Keizersgracni 260.
het huis van de Kunstenares Irene Getry. treft men etn
„ing met stralende zon en acht-ster" (Men denkB op ie
foto het storende dwarsnout weg.) Dit wil zeggen: op den'
achtergrond van den ing straalt de zon van den ?eest in
de baringsruimte werkt de stralende zon van den geest Is
dit geen rijkdom? Tenslotte geven wij nog een <!ein cli-
che'tje. waarop een „irminzuil met zon" staal afgeoeelrt.
We namen het m Amsterdam op den Nieuwezijdsch Acn-
terburgwal, dicht bij den Gr'mburgwal. Wij nebnen uier
te doen met een gestyleerd motiei. Wat eerst uream.-'cn-
religieus natuurbeeld was werd later architectuur De /ion
rustend op den levensboom. Kan men mooier zmneceeldig%
taal denken? De Zon (God) gedaald in de Kruin van den
wereldesch. den yggdrasil. den irminsul. den Boom les
Levens! Het Leyen des Hemels kust het Leven der Aaiae,

Het is gebleken, dat deze zinteekens met alleen m jna
land worden aangetroffen Neen. zij Komen voot overal
ter wereld waar noordrasvolken hun voet hebben gezet.
In onze dagen noemen wij ie volken waarin noordrasbijed
overheerscht: de Germanen, onverschillig ot dar nu Vla-
mingen of Zweden zijn. IJslanders of Nederlanders Duit-
schers of Noren, Denen of Duitsch-Zwitsers, enz. Er zijn
ooK volken, die ten cteele dezelfde symbolen leekenen doen
dan beteekenen deze figuren iets anders, want symbolen
zijn zieletaal en de zieletaal van elk volk en ledei -as
zijn gebleken verschillend te zijn. al blijven er algemeen-
menschelijks raakpunten. Een volgenden keer doen wij ee_n
nieuwe greep uit in boeken bekende en in boeken onoe-
kende Germaansche zinteekens voorkomend in ons lan-J,
gemaakt door Nederlandsche werkershanden Is de boei da
schepper der symbolen (de boer is een religieuze werkers-
figuur), de ambachtsman uit de steden is aan den platte-
lander vastgeschakeld door het de eeuwen dooi telkens
opnieuw maken van het voorouderlijk geestelijk erfgoed.

MARCEL VAN DE VELDH

Irmimuil met zon.

VOLKSCHE ZINTEEKENS

K
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Een lichtopening in een raamluik te Franksnhuis bij
Zwolle. „Gedeeld Jaar"

Een rond raam met drie gebogen roeden t» een scnuur ta
Grebbe.

Heerengracht 25S. Roselms-. & Co. Handel Mij.
Zuivere grondvorm.

Zinteeken uit Brugge (West-Viaanderen). "Keizersgracht 250 f Irene Getreyi. Amsterdam. Ing, met
stralende zon en acht-ster. •



De wagenmaker aan het, werk.

Mijnwerkers.

Raddraaier

Sintelen als sftiidsknectit bij Jan Hamers aan den arbeid.-
Sint Elqpi, zooals hïj op uithanyteëkens wei aambeeld,

hamer en hoefijzer dikwijls staat uitgebeeld.

Dat je ais raddraaier van professie toch een zeer gun-
stige reputatie kunt genieten, heb ik op een mijner
folkloristische omzwervingen ervaren in den omtrek van
Winterswijk, waar her en der in het mooie landschap de
kleine laag-gezolderde werkplaatsen worden gevonden
van de radmakers.

In gestadigen arbeid vervaardigen zij uit eiken-, soms
uit iepenhouten schijven de wielen-voor de boerenwagens
van den Gelderschen en Overijselschen Achterhoek.

Het is een^van die landelijke bedrijven, waarin de
liefde tot het handwerk nog de levensvreugde uitmaakt
der arbeiders.
-Vanzelfsprekend, dat difc eerbiedwaardige ambacht in

de laatste jaren voor den oorlog te kampen had met
concurrentie van de rubber luchtbanden. Overal toch op
ons platteland brachten deze de practische maar oriaes-
tifetische invasie van het autowiel. Het wezen va$i den
boerenwagen werd hierdoor ernstig aangetast en we
zagen dezen maar al te zeer vervormd tot een wonderlijk
tweeslachtig vaartuig, dat de overheersching der techniek
wel pijnlijk nuchter demonstreert ten koste vaii^de am-
bachtelijke schoonheid, welke de oude boerenkar in zijn
gewestelijke variaties overal maakt tot een vreugd voor
oog en hart. i

Hoe hebben onze schilders en dichters' niet de schoon-
heid verbeeld en bezongen van de hoog-opgetaste hooi-
en korenwagens en welk een wereld van poëzie ligt er
niet in het simpele motief van het kinderversie: „Een
karretje op een zandweg reed".

In het Winterswijksche raddraaiersland.
Het Winterswijksche land der scholteboeren gaat trots

op zijn raddraaiers, die er van geslacht op geslacht dit
draaien uitoefenen.

Zóó is b.v. het raddraaierskwartet der vier geboeders
Ter Kulve wijd en zijd in het land van Ouden IJsel,
Berkel, Schipbeek en Slinge vermaard om de onover-
troffen bruikbaarheid en duurzaamheid der wielen, welke
uit hun nederige werkplaats al wentelend hun weg vinden
naar de verst-afgelegen boerderijen in dezen agrarischen
arcadischen Achterhoek van ons vaderland.

Omstreeks den overgang van de 19de in de 20ste eeuw
moeten er nog ruim zestig Winterswijksche raddraaiers
hun dagelïjksch brood in dit bedrijf hebben gevonden,
maar thans zal hun aantal niet veel meer dan een dozijn
bedragen, zoodat de eene otiderwetsche werkplaats na de
andere gemoderniseerd, gesloten of gesloopi werd. Moge-
lijk zult ge binnen afzienbaren tijd alleen maai iiT het
Nederlandsen Openluchtmuseum op den Arnhemschen
Waterberg een öuderwetsche raddraaierswerkplaats kun-
nen .bezoeken, waarvoor inmiddels op een geheelen
jnventarjs beslag kon worden gelegd.

De patrones van alle raddraaierij.
Ook op het, Brabamsche platteland vinden we hier en

daar nog de raddraaiers in hun bedrijvige doening, maar
daar was altijd één dag in het jaar, waarop zij hun
werkplaats sloten om zelf eens zorgeloos aan den draai
te gaan. Deze dag was de 25ste November, Katrijnsdag,
zoo genoemd naar Sint Cathriha, patrones van alle
ambachten, die met draaierij te maken hadden, dus
zoowel van de raddraaiers ajs van de wagenmakers, Tan
de pottenbakkers zoo goed als van de spinsters.

Dat zij tevens tot patrones van wijsgeeren en redenaars
•werd uitverkoren en als zoodanig in de seminaries en
vooral ook in de Vlaamsche rederijkerskamers werd
geëerd, is hopelijk nier. toe te schrijven aan het verdraaien
der waarheid of het voordraaien van onjuiste feiten.

Al deze hand- en geestesarbeiders hebben waarschijn-
lijk St. Catharina tot schutsheilige verheven, omdat zij
als attribuut een wiel, dikwijls ook een gebroken rad,
voert.

Dit rad echter is duidelijk een zormesymbool, gelijk St.
Catharina evenals St. Lucia een advent-heilige is, die al
reeds in haar naam het begrip licht, reinheid en helder-
heid suggereert- en ook meestal zich in het wit vertoont.
Als lichtende midwintergestalte heeft St Lucia zich dan
ook in de Scandinavische landen gehandhaafd.

Maar ook in menig Zuidnederlandsch volksgezegde, als
„St. CathaHna komt in het wit gekleed", schemert iets
door van een kalender-personificatie, die den overgang.

• van den herfst in den winter accentueert en de blanke
sneeuw wordt in de volksfantasie de witte mantel van de
gekruiste heilige

4 December, de feestdag van mijnwerkers en
metselaars.

Met St. Catharina wordt dikwijls in één adem St.
Barbara genoemd en beide voorwinter-heiligen komen m
beeltenis naast elkaar vooi op de merk waai dige Bouigou-

dische vaan van het Oisterwijksche gilde van dien naam,
die als een der schoonste van Brabant geldt.

Daarop zien we St. Barbara uitgebeeld met een toren,
waarin zij, volgens de legende, door haar heidenschen
vader werd opgesloten en welke aanleiding werd, dat de
metselaars haar als schutsheilige vereeren

Maar vooral is St. Barbara nog in Nederland de patro-
nes der Limburgsche mijnwerkers. Te Kerkrade ging
haar naamdag nimmer voorb.ij zonder dat het prachtig-
uitgedqste mijnwerkersmuziekcorps van 3e „domaniale»
mijnen" met een muzikalen ommegang in den grauwen
nevel van den 4den December de vreugde vertolkte van
de feestvierende „kaölders".

Wie daarover meer wil lezen, ook over de St.. Berb-
Htanie en het aanroepen van St. Barbara bij hel afdalen
in de mijn, dat nog tot in den vorigen wereldoorlog
geschiedde, leze er het interessante boek .over mijnwer-
kersfolklore in Limburg van Gerard Lemmens meer eens
op na.

Sinteleu en de „meester boven meesters".
Tusschen de vierdagen van St. Catharina en St. Bar-

bara, ligt er op l December de smidjesdag van Sinteleu.
Onder deze vertrouwelijke benaming staat op het plat-

teland van Zeeuwsch-VIaanderen St. Eligius bekend, die
ook als Sint Elooy over geheel Nederland het patronaat
van de.smeden voert. Vooral in Zeeland, Noord-Brabant
en Limburg, waar hij als Sintelooi op l December de
winterkermis in Schinveld en Geleen brengt, is hij een
echte volksheilige.

Een kostelijk verhaal met een .wijsgeerigen inslag
vertelt ons, hoe St. Elooi patroon van het smidsvolk is
geworden Hij toch kon op een wonderbaarlijke wijze
een paard beslaan en gaf op zijn rondgang verwaande
smeden menig lesje in bescheidenheid.

Op zekeren dag wandelde hij voorbij een smidse, die
een uithangbord droeg met het zelfverzekerde opschrift:

Bij Jan Hamers,
Paardesmid,
Meester boven meesters.

St. Elooi monkelde wat in zijn ruigen baard en ver-
huurde zich als sniidsknecht Al dadelijk kon hij een
paard in de travail beslaan In een ommezien had St.
Elooi het gloeiende hoefijzer gereed en zonder zich' een
oogenblik te bezinnen, sneed hij pardoes met een hakmes
den achterpoot va.i het dier af, klonk er op het aam-
beeld het hoefijzer aan en zette den .afgesneden poot,
zonder dat er ook maar één. enkele druppel bloed vloeide
aan het rustig-blijvende paard.

Jan Hamers had vol verbazing toegekeken en toen 1113
meende de' kunst volkomen te hebben afgezien, gaf hij
Sinteleu maar dadelijk zijn congé, want nu zou hij het
zelf wel klaren. Natuurlijk liep het op een ontstellende
mislukking uit. .daar het wild-geworden' paard steigerend
doodbloedde •

- Gelukkig passeerde op dit oogenblik juist weer Sinte
die bereid bleek den wanhopigen, smid uit zijn perikelen
te helpen, maar hem toch onder den neus wreef: Waarom

' zet ge dan op uw uithangbord „meester boven meesters"?
Hoe zeer Sinteleu's kennen en .kunnen ook onder de

goudsmeden werd gewaardeerd, blijkt wel uit het rijmpje,
waarin de hoogste lof den vakman wordt gegeven:

Altijd even mooi.
• Hij slacht een Sint Elooi.

l December, .smidjesdag.
Op het Zeeuwsch-Vlaamsche en Brabantsche land

plachten de smeden hun patroonsdag feestelijk te vieren.
In Brugge. Gent en Mechelen werd de z.g. „looimis"

bij de meesters aangezegd door de leerjongens, die ver-
kleed als Sinteleu met hamer en trektang langs de
huizen gingen.

Het betalen der jaarrekeningen door de klanten op dei
eersten December verhoogde natuurlijk niet weinig het
feestelijk element. Deze werden echter niet altijd op den
eersten December voldaan. In sommige dorpen, als bijv.
te Baarle-Nassau werden volgens oer-oude traditie in
den prillen ochtend van Koppermaandag of „Verloren
Maandag" de jaarrekeningen aan de smeden evenals aan
de timmerlieden, de schilders en de wagenmakers be-

, taald, waarvan de nota's strijk en zet op de Oudejaars-
dag werden verzonden.

Op „Verloren" Maandagmiddag vereenigden zich
deze nijvere middenstanders zich daar in hun gilden
van de kruis- of de handboog hun kienclubs of andere
.Maatschappijen" om er tiet verdere van den dag lustig



Mijnwerkers- idjesdag
door te brengen in het genot van veel worst en brood
eten en veel bier .drinken.

De kameraadschappelijke verbondenheid van deze
Stoere werkers werd in de dikwijls eeuwen-oude smeden-
gilden van geslacht op geslacht in hooge mate bevorderd.

Wars van alle „kouwe drukte" placht er bijv. het
Tilburgsche smedengilde St. Eligius, dat zijn ouderdoms-
brieven tot 1599 laat teruggaan, zijn feesten te vieren.
Toen de president, de heer Jos. Leenaerts, eenige jaren
geleden ter gelegenheid van een gildejubileum door een
man van de krant werd geïnterviewd, antwoordde hij

. heel gemoedelijk: „Och, we vieren het fist onder bekoare,
zoo as we alles onder bekoare doen bij ons: En op de voor
hem vrij ov.erbodige'vraag van den redacteur: „En het
doel?", gaf hij gul ten antwoord: „Niks aanders as ge-
zelighèi onder bekoare. We hebben vier keere in 't joar
Vergoa dering,-vier keere bal en dan omtrent l December
't petronfist, d'n zoogenaamde vreugdenavend mee pot-
Verteère.''

Toen de halsstarrige persmuskiet niet afliet en hem
Vroeg: „Maar de vergadering, hoe. gaat dat?" kreeg hij
tot bescheid: „We za 'k zegge. Kik is, ik as prezedent-
open de vergaodering, de sikkretaorus leest de netuule
van de vurige vergaodering. D'n eenen of d'n aandere
Mot daor som's over praote. As dé vurbij is, deel ik mee
dé dan en dan 'n bal plaots heet of 'n fistavond en... je,
dan zèn m'er zoowè!''

Deze voorzitter van St. Eligius, die jarenlang de be-
langrijke functie van balcommissaris heeft vervuld, roept
de herinnering wakker aan de danslust van de smeden,
welke o.a. in Kampen, Deventer, Middelburg, Nijmegen
evenals elders leidde tot uitvoeringen van zwaarddansen,
Taarvoor de ..smeetsgesellen" of „smedeknechtkens"
ruime belooningen van den magistraat mochten ontvan-
gen.

De Brabantsche smedenkring en de herleving
van het nobele handwerk.

Uit den boezem der Brabantsche gilden van St. Elooi
heeft zich in 1938 een Brabantsche smedenkring gevormd,
in hoofdzaak bestaande uit Vughtsche smeden, die zich
ten doel stelden het smeedijzerwerk weer te doen beant-
woorden aan hoogere eisenen van schoonheid.

3e eerste actie naar buiten was de Bossche Kerstten-
toonstelling van 1938. die alom belangstelling heeft ge-
Wekt voor de herleving van deze ambachtelijke cultuur.
Zij leverde het overtuigende bewijs,, dat het Brabantsche
smjdsvolk, bewust van zijn eigenwaarde en gewestelijke
tradities tot groote dingen in staat is en ook moeilijke
opdrachten op kunstzinnige wijze kan uitvoeren.

Mogen thans, nu het getij Toor het handwerk keerende
is, vele jongeren Vader Cats'-woorden indachtig zijn:

Wie met den hamer vroeg gereed is,
Kan smeden, als het ijzer heet is.
Doch wie moet leeren als hij oud is,
Zal smeden, als het ijzer koud is.

Het Vughtsche initiatief onder le,iding van architect
H Valk wettigt de propaganda voor het streven naar
veredeling en verbetering van het eeuwenoude smidsvak
en het nobele handwerk, zogals, in de doelstelling van de
Brabantsche smedenkring nader omschreven is.

Maar op hun feestdag van Sinteleu, op den eersten
t)fccember, denkt er wel geen smidje aan werk, want dat
is hun groote feestdag!

Dat de smeden over het algemeen pootfge en flinke,
Biaar ook. vroolijke kerels zijn, blijkt wel uit het Tilburg-
sche smidsgildenlied van Sint Loy.

~A1 zal dit lijfgezang door de tijdsomstandigheden
mogelijk dit jaar op den eersten December niet opklin-
ken, toch zullen we 'onzen lezers de beide volgende strofen
tot besluit van deze beschouwingen over „Raddraaiers-,
Mijnwerkers- en Smidjesdag" niet onthouden:

Ziet het wonder ganscher dagen
Vliegt het stof ons in de keel.
's Zondags spoelen wij onz' magen,
Eens per week is niet te veel.

Meisjes beeft niet, komt toch dichter,
Wanneer een smid zijn liefde biedt.

— Wij zien zwart in onz' gezichten.
Maar onz' harten zijn zoo niet!

D. J. VAN DER VEN.
Pot»'s boven:

"De Gildevlag met St. Catharüia, de Patrones
der raddr.aaierij.

•De prachtige Bourgondische vaan van het Oisterwijksche
St. Catharina- en St. Barbara-gïlde.

(Foto's: Archief D. J. v. d. Ven en A.P.)



Vrouwencursussen
BIJ volaoenae oelangstellmg organi-

seert de atd Volksontwikkeling voor de
vrouwen in de oedrijven. evenals voor
de huisvrouwen, speciale cursussen ia:
Knippen en naaien Koken, .ziekenver-
pleging in Huis zuigeling- en kmderver-
zorgmg. alsmede .opvoedkunde en hand--
arbeut. Aanm en inl. bij de PI N.A.P.-
tan toren

Aluslei uaut
Hier ter plaatse zal zeer omuenkort

een schermcursus aanvangen o.l.v fleu
oefcenden Italiaanschen schermleeraar
Paoll

Cursusgeld r 10.— voor den duur van
o maanden, met Inbegrip van scherm-,
inateriaai

Aanmeldingen en inlichtingen: Pro-
vinciaal Bureau Amsterdam. Pr Hen-
ankkade *9—51 en V en A-inlicntin-
•senbureau Leidscnepleln.

Zvcecnmen
In tal van plaatsen worden voor

N.A.F-leden en auisgenooten goedkoope
zwemavonden georganiseerd. Nadere In-
tlclitlngen ou de plaatselijke Kantoren.

Wij wij'/en er nogmaals op. dat ook
nlet-leden »an het N A.P onze goed-
koope zwemavonclen kunnen bezoeken,
doch alleen dan. wanneer zij geïntro-
duceerd worden door leden van aet
N.A.F De pnjs per oad voor niet-ieden
bedraagt: Voor kinderen beneden de
13 jaar 15 cent en voor personen boven
12 laar 20 cent.

KECTIFICATIE!
Leeuwarden

Van 10 November, J.l. af bestaat ter
plaatse de mogelijkheid te zwemmen In
de Overdekte Zwemmrlchting en wel
lederen Donderdagmorgen van 10—11 u.
voor de dames en eventueel' kinderea
van de leden van het N.A.F. Nadere inl.
bij het Plaatselijk N.A.F.-kantoor. Nieu-
wekade 84

Sportcursussen
De afdeelmg lichamelijke opvoeding

van V en A organiseert .m fte; seizoen
1942—1943 cursussen Jiu Jitsu. gym-
nastiek lüames- env nerengroepen),
ooksen. rnythmische gymnastiek (alleen
dames i in alle plaatsen", waar hiervoor
belangstelling bestaat.

OrymuasiK-k aames- en nerengroe-
peu Prijs, f 3 — N A.P.-leden en huis-
genooten per cursus van 3 maanden.
f 4.25 met-leden

Jiu Jitsu: prijs / 5.50 NA.P-leaen en
huisgenooten per cursus van 3 maan-'
den, f 7.— niet-leden

Hierbij is inbegrepen net examengeld
voor het vaardigheidsdiploma C van den
Nea Jiu Jitsubond. waarvoor de nor-
male prijs reeds / 5.— bedraagt

tthytliiul.sche gymnastiek lalleen voor
damesi Prijs: f 3.50 N A.P-leden en

• öuisgenooten per cursus van a maan-
den / 4.75 met-leden

Aanmeld: ugen en nadere mlicntmgeu
bij de plaatselijke N.A P-kantoren

Voor bovengenoemde cursussen kunt
u zicfi regelmatig aanmelden bil het
Plaatselijk N.A.F.-Kantoor. daar er
steeds nieuwe cursussen aanvangen.

Filmvoorstelling

TABOE
Een spannende tragische liefdesge-

schiedenis, waarvan alle opnamen op dé
Zuldzee-eilanden werden gemaakt (To-
blaftlm. Toegang 14 laan. Toegangsprijs
30 cent N.A.P.-leden en huisgenooten;
44 cent niet-leden In alle plaatsen om

4.30 uur n.m tevens een

Kindervoorstelling

DIK TROM
de vroolijke een tra-film bewerkt naar
het alom bekende boek van C Jon.
Kievit Toegangsprijs kindervoorstelling
15 cent kmaeren en 30 cent begeleiders,

Voor alle plaatsen tevens kaarten ver-
krijgbaar bij N.A.P.-boden, den Socialen
Voorman en vóór den aanvang der voor-
stelling aan de zaaL

Aanvang filmvoorstelling ,.1'a-
boe" in alle plaatsen 7.30 n.m.

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

Provincie Noordholland
Middenmeet Vrijdag 4 December

Café Smit. De kindervoorstelling vangt
hier aan. om 2.30 uur. Kaartverkoop:
aan de zaal.
Uostliuizeii Zondag 6 December

Caiê J. Kaan. Kaartverkoop: Wesb-
emdê 252 • ._
HypoUtushoet Maandag 7 December

Cinema de Haan~> Kaartverkoop: Ko-
ningsweg 8, Wieringen.
Abbekerk Dinsdag S December

•^ Zaal H. Tensen De kindervoorstelling
vangt hier aan om 2 uur. Kaartverkoop:
Dijkweg 297 te Andijk-West.
Egniond a/zee- Woensdag 9 December

De Vergulde Valk Kaartverkoop: Der-
de Oosterberg 4
Noord Scliarwoude Donderdag 10 Dec.

Concordia. Kaartverkoop: Oudkarspel
A.335 en J. v. d. Abeele.
Winkel ' Vrijdag 11 December

Café Bruin. Kaartverkoop: Langereis
A.50 N. Niedörp.
Behoort Zaterdag 12 December

De Rustende Jager. Kaartverkoop:
Heerenweg A 110 te Groet.

Het vervolg van deze tournee vindt
plaats in de provincie Ziiid-Hnlland.
Nadere bijzonderheden In bet volgend
nummer van „Arbeid".

KINDERTOONEEL-
VOORSTELLINGEN

Opgevoerd wordt

DE LOTGEVALLEN VAN EEN
HOLLANDSCHEN JONGEN
een fclnderklucht in vier bedrijven door
het Amsterdamsche Kindertooneel;
regie Ruuï West.

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.P-boden; soc voor-
mannen en vóór den aanvang der voor-
stellingen aan de zaal.

Amersfoort Vrijdag 4 December
De Valk, aanvang 3 uur n.m. Kaart-

verkoop: Snóuckaertlaan 11.
Apeldoorn Zaterdag 5 December

Tivoïi, aanvang 2.30 uur n.m Kaart-
verkoop: Hoofdstraat 178

,Zutplien Zondag 6 December
Casino aanvang 2.3O uur. Kaartver-

koop: Stationsplein 3.
Deventer Maandag 7 December

Help O Zelven. aanvang 2.30 uur.
Kaartverkoop Rijkmanstraat 2.
Kampen Dinsdag 8 December

City Theater, aanvang 2.3O uur Kaart-
verkoop 'Uselkade 40
Steenwijk Woensdag 9 December

Wapen van Steenwijk, aan vang-2.30 u.
Kaartverkoop: Oosterstraat 32
Meppel Donderdag 10 December

Zaal Slot. aanvang 3 uur. Kaartver-
koop: Maatkade l
Heerenveèii Vrijdag 11 December

Het Posthuls, aanvang 4.15 u Kaart-
verkoop: Dracht 23
sneek Zaterdag 12 December

Amicitla, aanvang 2.3O uur. Kaart-
verkoop: Stationsstraat. 28.
Harlingen Zondag 13 December

Schouwburg, aanvang 2.3O uur. Kaart-
verkoop: Midlumerweg 44a

De'overige plaatsen van deze tournee
worden in het volgend nummer van
'„Arbeid bekendgemaakt.

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

Bert Brugman's Poppenspelen brengt

DE GELAARSDE KAT
Da toegangsprijs»"voor deze voorstel-

lingen bedraagt 20 cent voor kinderen
en 40 cent voor begeleiders.

In alle plaatsen tevens kaarten ver-
krijgbaar bij de N.A.P.-boden: soc.
voormannen en vóór den aanvang der
voorstellingen aan de zaal.

Zwolle Vrijdag 4 December
Buitensoclëtelt, aanvang 2.30 u. Kaart-
verkoop: Eekwal 29a.
Lnscuedé Zaterdag 5 December

Irene, aanvang 2.30 u. Kaartverkoop:
Molenstraat 46.
Almelo Zondag ü December

't Groenendal. aanvang 2.30 u Kaart-
verkoop: Wierdensestraat 22.
Hengelo Maandag 7 December

Concertgebouw, aanvang 2.30 uur.
Kaartverkoop. Reitzstraat 12.
Arnhem Dinsdag 8 December

Schouwburg, aanvang 2 uur. Kaart-
verkoop: Jansbuitenslngei 17
Heerlen Woensdag 3 December

Schouwburg. aanvang 2.30 uur.
Kaartverkoop: Stationsstraat 58
Eindhoven Donderdag 10 December

Korenbeurs, aanvang 2.30 uur. Kaart-
verkoop:. Willemstraat 28.
's Hertogenbosch Vrijdag 11 December

Casino, aanvang 2.30 uur Kaartver-
koop: v, IJsselstelnstr. 18.
Tilburg Zaterdag 12 December

Amicitla, aanvang 2.30 uu- Kaart-
verkoop: VeemarkMtraat 25
Breda Zondag 13 December

Graaribeurs. aanvang 3 uui Kaart-
verkoop: Dr. v. Mierlostraat 37.

De overige plaatsen van deze tournee
norden in het volgende nummer van.
„Arbeid" bekendgemaakt.

KINDERVARIÉTÉ-
VOORSTELLINGEN

Met persoonlijk bezoek van St. Nicolaas!
Medewerkenden: Het Eerste Ned. Ma-

rionettentheater; Bobby, de sprekende
hond; Een ZeepbeUenjongleur: Flik en
Flok op het slappe koord en Fisaro, de
muzikale clown.

Toegangsprijs: 10 cent voor Kinderen
en 25 cent voor begeleiders • In alle
plaatsen zijn tevens kaarten verkrijg-
baar bij de N_A.F.-boden; soc voor-
mannen en vóór den aanvang der voor-
stellingen aan de zaal..
Aile voorstellingen vangen aan om 2 uur
n.m.

Provincie Drente
Roden Zondag 6 December

Zaal Scheepstra. Kaartverkoop: Alte-
veer 504.
Annen - Maandag 7 December

Zaal v. Rein. Kaartverkoop: R. de Jon-
ge, Annen C. 246a
Nieuw Buinen Dinsdag 8 December
Hotel Dik. Kaartverkoop: M Manssen,
Buinen B 149 en Zulderdiep R 56 te
Nieuw Buinen.
Emiuen Woensdag 3 December

Zaal GroothulB. Kaartverkoop: Kerk-
hoflaan 7.
Zuidwolde Vrijdag 11 December

Zaal Kroes. Kaartverkoop: H Zanting.
A. 1288.
Ruinen Zaterdag 12 December

Zaal Hees. Kaartverkoop Wittenen
A. 217.
Beilen Zondag 13 December

Zaal Prakken. Kaartverkoop. Molen-
straat 63

Dit programma komt tevens in Smilde
en Diever. Nadere bijzonderheden in liet
volgende nummer van „Arbeid".

GROOTE
ST. NICOLAASFEESTEN

Rotterdam Vrijdag 4 en, Zaterdag
5 December

Riviêre-Hal. Medewerking verteenen;
Carlo en Beppo, de beroemde cireus-
komieken; Suillebeen met zijn geöres-
seerden hond; Billy met zijn wónder-
voeten en de Rottérdamsrhc Tram-
harmonie.

De toegangsprijs voor deze voorstelling
bedraagt 10 cent voor kinderen {Alleen
toegang voor kinderen van N.A P-leden).

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-Gravendijkwal. Rivléra-
Hal Kaarten voor deze voorstelling zijn
verkrijgbaar bij: Westzeedijk 78, de
N_*P.-boden, soc. voormannen en even-
tueel aan de zaal '

Bovenstaand programma komt tevens
in:
Vlaardlngen . Maandag 7 December

Luxor Theater, aanvang 4 uur. Kaart-
verkoop: Oosthavenkaxle 31.
Maassluis Dinsdag S December
Luxor Theater, aanvang 4 uur. Kaart-
verkoop : Oranjestraat 8.
Krimpen a.d. Lek Woensdag 9 Dec.

Zaal P. v. Namen, aanvang 4 u. Kaart-
verkoop Mtddelland 61 A.

De toegangsprijs voor 'deze, drie voor-
stellingen bedraagt 10 cent voor kinde-
ren en 25 cent voor begeleiders.
Utrecht Vrijdag 4 December

Medewerking verleenen: Eerste Ned,
Marionettentheater; Bobby, de sprekende
hond; Zeepbellen-Jongleur; Flik en Flok
op het slappe koord en Figaro muzikale

clown De voorstelling zal woraen ge-
gegeven in 1'ivaü.

De toegangskaarten a 10V ceni voor
kinderen zijn versrijgbaai bu Vreaen-
burg 10 de N A p-ooaen en ioc voor-
mannen i Alleen toegang voor kinderen
van N A F -leden l

Aanvang aei voorstelling 2 30 u a.m
Om 't uui wordt St Nicoiaas met zijn

knecht atgenaaia van de ttunkaae t.o
net nooidbureau van politie en gaat per
rijtuig naai Tlvoll
Middelliurms Vrijdag 4 December'

Zaai Meyer aanvang -k 30 uur Mede-
werking van net l'oppeiittiealer „Het
Sproiikje" een midaag eau muziei. zang ••
en dans Tevens bezoek van St Nicolaas
Kaarten a 10 et voor kinderen en 25 et.
voor begeleiders verkrijgbaar bij: Nieuw-
straat 8b
Baarn ^ateraag 5 December

Musis Sacrum, aanvang 2 30 uur n.m.
Hier zal hetzelfde programma worden
gegeven als te Utrecht (zie boveni.
Toegangskaarten a 10 cent voor kinderen
2ö cent vooi begeleiders zijn verkrijg-
baar oi]. Velüstr 4. De voorstelling
wordt bijgewoond door Sint Nicoiaas.
Den Haag £aterdqg 5 December

Medewerkenden zijn o.a Hel won-
derpaard Trixi en de Komiek August.

De voorstellingen worden gegeven m
dt Dierentuin om 130 uur en bijge-
woond door St Nicoiaas

Kaarten voor deze voorstelling zijn a
, 10 cent verkrijgbaar bij: Dr Kuiper-

straat 10 en net V en A-Inl Bureau
a. d Hoiweg
Amsterdam /alerdag 5 eu Maandag

J beivmber
Carré, aanvang 10 uut » m Speciale

voorstelling door Circus Mickeuie-.Strasz-
burger voor As kinderen van N A P -leden
Beide voorstellingen worden m.isewoond
door St. Nicolaas.

Kaarten a 10 cent p.p zijn vencrijg-
baar DIJ . Pr Hendrikkade 49 en aet
V en A -Inl Bureau op het L.eiascheplem
Maartensdijk Zaterdag 5 December

Vereemgmgsgebouw, Dorpsstraat, aan-
vang 2.30 uur Medewerking van aet
Poppentheater „Het Sprookje", een mid-
dag van mirziek, zang en dans Tevens
bezoek van St Nicolaas. Toegangs- .
kaarten a 10 cent voor kinderen en 25
cent voor begeleiders verkrijgbaar bij:
uw N.AJF.-bode, soc voorman en vóór
den aanvang der voorstelling aan de
zaal.
fct-ist Zondag 6 December

Verenigingsgebouw. Hoogeweg, aanvang
23O uur. Medewerking van het Poppen-
theater „Het Sprookje", een middag van
muziek, zang en dans Tevens bezoek
van St Nicolaas Kaarten a 1O cent voor
kinderen en 25 cent voor begeleiders ver-
krijgbaar bij: Slotlaan 94.
Rhenen * Zondag 6 December

Het Centrum, aanvang 2.30 uur Mede-
werking van een Poppenkast en Prol.
Benko als goochelaar Tevens oezoek van
St Nicolaas Kaarten a 10 cent voor kin-
deren en 25 cent voor begeleiders ver-
krijgbaar bij: Parallelweg 6

In onderstaande plaatsen zal een voor-
stelling worden georganiseerd met Bob
Slet t in; den komiek Sandro en Kees
B_orry als pianist. Ook deze voorstelling
wordt bijgewoond door St. Nicolaas. De
toegangsprijs bedraagt 10 cent voor kin-
deren en 25 cent voor begeleiders. D*
voorstellingen- .vangen aan om 2.3O uur
n.m.

_Provincie Limburg •
Voor alle voorstellingen zijn kaarten

verkrijgbaar bij de N.A.P.-boden en soc.
voorn.annen.
Maastricht Vrijdag 4 December

Redoutezaal. Kaartverkoop; Kessels-
Kade 10
EiJseJshoven Zaterdag 5 December

Zaal' Kemplaurastraat. Kaartverkoop:
• Doutzenbergstr. 8

Cnevreniont Zondag G December
Zaal W. Rutten. Kaartverkoop: Toup-

bergstraat 27
Nieuwenhagen Maandag 7 December

Zaal Storms. Kaartverkoop: Heereweg
68.
Brunssum^Hoensbroek Dinsdag 8 Dec,

Beambten Casino Staatsmijnen Tree-
beek. Kaartverkoop: DorpsstT. 121 Brun-
sum.
«ent Woensdag 9 December

Royal Theater. Kaartverkoop: Korte-
straat 5, Echt.
Kerkrade Donderdag 10 December

Zaal Dovermann. Kaartverk.: Markt 11.
Spekholzerheide Vrijdag U December

Zaal Römkens, Akerstraat. Kaartver-
koop: Kasperenstraat 88.

BONTE RADIO-AVOND
Leiden Woensdag 9 December

Stadsgehoorzaal, aanv. 7.30 u n.m.
precies. Medewerkenden: Otto Hendrik!
en zijn orkest; De Melodisten oJ.v. Piet
l.iistenhouwer; Ans Heidendaal, zang;
Beuker en Denijs, piano-duo; Han Hof-
meester, confèrencier en Johan Jong 09 *•
het Hammond-orgel met gemeenscnap»-
zang.

Kaarten a 80 cent per persoon ver-,
krijgbaar bij: Rapenburg 34, de N.AJP.-
boden. Soc. Voormannen en vóór de»
aanvang der voorstelling aan de zaal.
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Babbeltje van Oom Niek
M'n beste neven en nichten.
Ik «>u me al heel sterk moeten vergis-

sen, als de zaak niet dik en dik in orde
was. De heren, die enkel en alleen maar.
voor grote mensen wilden schrijven, heb-
ben nu wel gemerkt, dat wij jongeren (en
daar reken ik mezelf ook nog onder!) ons
eigen hoekje niet willen missen. Elke post
weer bracht me een stroom van brieven,
briefkaarten en prentbriefkaarten en ik
geloof zelfs, dat er voor de Sinterklaas-
invulweastrijd nog meer inzendingen los
kwamen. Nu zou ik wel kunnen vragen:
waar zaten die neven en nichten, die wel
konden tekenen, maar die geen teken van
leven gaven, toen ik er om vroeg — maar
dat zal ik nu eens niet zeggen. Ik ben
veel te veel in mijn sas, dat er zo velen
waren, die dadelijk teken van leven gaven,
toen ik daar om vroeg. Zelfs waren er
neven en nichten, die in tekening hadden
gebracht, dat wij ons hoekje wilden be-
houden'— er waren anderen, die zelfs een
gedicht hadden gemaakt.

Reg en Ron waren echter het meest In
hun schik met de prentbriefkaarten, die
Ik, nadat ze geblinddoekt de prijzen had-
den getrokken, eerlijk onder hen heb ver-
deeld. Ik vind dat die twee kleintjes ook
wel eens Iets mogen hebben voor de
moeite!

Alle jongens en meisjes, die op de een
of andere manier hebben getoond, dat zij
belang stelden in het stukje voor de jeugd,
wórden bedankt. Zij hebben allemaal eer
van hun werk en ik vind het alleen maar
jammer, dat ik jullie niet stuk voor stuk
een prijs of troostprijs kan geven.

Hier komen dan
DE GELUKKIGEN

Hoofdprijzen verwierven:Albert K o-
bus, j. 15 j., Zandweg 77, Zwagerbos (Fr.)
en B u z e Steen,, m., 7 jaar, Elboog-
straat 28, Den Haag.

Troos tp r i j zen kregen: Huibrecht
Sc h wei t ze r, j., 14 j., Willemsstraat l,
3e ét., Amsterdam C.; Beppie van
Klave ren , m., 10 j., Koninginnestraat
86, Den Haag; A n t j e B on e m a, m.,
14 J., Westerwij twer.d, gem. Middelstum,
Groningen; T i e t j e v. d. Bos, m,, 10 j.,t
Badweg 29, Huizum Fr.; A l b è r t Jan

Hooijer, J-, 13 J„ Alteveerstraat 152,
Hoogeveen; Jopie Witte, m., 12 J., Rozen-
gracht 158-III, Amsterdam C.

Na deze prijzen ... nieuwe prijzen!
Jullie herinneren- je ongetwijfeld nog

de domme streek, die Ik een tijdje ge-
leden uithaalde, door het carbqnpapier
verkeerd in de schrijfmachine te doen. Er
zijn heel wat neven en nichten geweest,
die mij toen uit de brand hebben gehol-
pen. Daarvoor komt nu de beloning.

DE HOOFDPRIJZEN
voor de brief aan de familie onder één
dak werden toegekend aan. 1. Betsy
Quaa r s , m., 12 j., 2e Hogendijk 9, Oost-
burg Z. en 2. Wim Bloemer*, j., 13 j.,
Kemperbergerweg 81, Schaarsbergen, bij
Arnhem.

T r o o s t p r ij ze-n kregen: L e n a
Post, m., 12 ];, Spiekmanstraat 11, Delft;
H e n k i e C a r o l u s, l-, 10 j-, Talma-
weg E 250, Uithuizen (Gr:); — ik zal een

EEN EXTRA-KLEURWEDSTRUD
Aan onderstaande tekening is te zien, hoe uit onze cijferplaat Sinter klaas

kon groeien. Jullie moogt deze plaat kleuren «n haar vóór. 17 December zenden
aan Oom Niek, Postbus 100, Amsterdam-C. De uitslag van de eijferwedstrijd
komt in ons volgend nummer.

volgende keer beter uitkijken, maar als
het nodig te help je me toch weer? —
Z w a a n t Je Visser , m., 14 j., Weer-
dingekanaal N.Z. 119, Nieuw Weerdinge,
gem. - Emmen (mag linke er óók mee
spelen?); J a a p j e L h e u r w a t e r , in.,
14 J, Anna van Saksenstraat 8 B, Leiden;
G uu s Els e n do o r n, j., 11 j., Muys-
kenweg l bis, Zuilen (U.); M a r i e t j e
Kappers , m,, 10 j., Markgraaflaan 57,
Vlaardingen.

Zo, dat is dat!

De neven en nichten, die bij deze in-
Bending een foto stuurden, worden daar-
voor bedankt.

Ik kan ditmaal wel aan het bedanken
blijven!

Want lang, héél lang geleden, had ik
eens onder de correspondentie medege-
deeld, wanneer ik jarig was. En laat ik
nu, op m'n verjaardag — die tegelijk de
verjaardag van mijn oudsten zoon. is —
een heel pak felicitaties van neven en
nichten ontvangen? Ik was zelf al weer
vergeten, dat ik jullie die datum eens
had'genoemd, maar het was een blijde
verrassing, zo veel extra-gelukwensen te
krijgen. Jullie worden bedankt! Het was
trouwens toch een dag vol verrassingen.
De oudste jarige zoon, die in de Arbeids-
dienst was en die te Sellingen aardappe-
len rooide, kwam op z'n verjaardag onver-
wacht met verlof. Dat was me een
vreugde. De arbeidsman had heel wat
te vertellen. Dat is altijd met mensen,
die lange reizen maken. Daar zullen we
het niet over hebben. H^t was echter op-
merkelijk, dat haast niemand wist, waar
het dorp Sellingen lag. Daarom, ben ik er
benieuwd naar, of mijn neven en ntchtea
knapper zijn dan mijn verjaarsvisite en ik
maak er >

' EEN PRIJSVRAAG

ran: In welke provincie (en in welk ge-
deelte van die provincie) ligt het dorp
Bellingen? .

Zo'n vraag weet je of . . . je weet hem
niet. En om nu ook de anderen, die de
vraag niet weten, in de gelegenheid te
stellen, deze week mee te doen. laat ik
hier prijsvraag nummer twee volgen.

Bekijk eerst eens bovenstaand plaatje.
Het ziet er. nogal vreemd uit en daar-

om zal ik je vertellen, hoe het is ontstaan.
In een vorig nummer heb ik medegedeeld,
dat mijn neef Tjeerd Wijnen de oplossing
van een prijsvraag.geïllustreerd had inge-
zonden. Uit drie van zijn pentekeningen
heb ik nu... drie ijslepeltjes gesneden.
Wat ik eruit sneed zie je onderaan de te-
kening en je mist ze in het bovenste ge-
deelte. Nu moet je de'„lepeltjes" voorzich-
tig uitknippen en ze in de goede tekening
brengen. Als je dat netjes doet, dan zal
je eens zien, hoe mooi die Tjeerd kan
tekenen. Het spreekt van zelf, dat ik de
tekeningen graag terugzie. Wie de zaak
dus voor elkaar heeft en kans wil maken
wp hoofd- of troostprijs, zende zijn op-
lossing BO spoedig mogelijk, doch in elk
geval vóór 17 December aaii^ Oom Niek,
Postbus 100, Amsterdam-C,

OntwikkeluwMENSCHELIJKE

MEERZIJN

& bestaat een beproefde methode,
door welke U in l & 2 jaar een 'totaal
ander, degelijker en succesrijker
mensch kunt worden!
Wie in dezen tijd wil slagen, diens
eigenschappen moeten alle» zoo hoog
mogelijk zijn ontwikkeiö. Die moet
zijn aandachL, wilskrachi rai zintuigen
onder aile omstandigheciep -tot zijn
dienst hebben. Hij moet sterk zijn in
alles, vooral in tegenspoed; hij moet
overvloeien van oorspronkelijke ideeën,
vlug en flink kunnen besluiten. Hij
mag geen zenuwachtigheid of vrees
kennen. Hij moet zijn gedachten be-,
heerschen en zelfvertrouwen hebben.
Kortom, hij moet een

PERSOONLIJKHEID
zijn, die zich overal thuis voelt, onder
alle omstandigheden leiding kan geven
en tegen iedereen geestelijk ' is opge-
wassen.

DALMEI JER S CURSUSSEN
IN TOEGEPASTE PSYCHO-

LOCIE LEEREN U DIT!
Deze onderrichten U namelijk, hoe
Uw kennis. Uw arbeid. Uw eigenschap-
pen, Uw zaak, Uw goederen MEER

^PRODUCTIEF TE MAKEN.

Aan iedereen, die zijn of haar toestand
weinscht te verbeteren, teneinde hen
in staat te stellen MEER KALMTE te
genieten, méér af te doen in minder
tijd, dus MEER VRIJEN TIJD to
krijgen, grooter uithoudingsvermogen,
meer voldoening en vreugde des levens^
om aldus een in alle opzichten groo-
ter levensgeluk en, ondanks de om-
standigheden en persoonlijke remmin-
gren, desgewenscht een hoogere positie-
te bereiken — doen wij 't aanbod, zon.-
der eenige verplichting, eenige lear-
lame en zéér belangwekkende brochu-
res te zenden, die U den weg wijzen
tot deze dingen.

\ ,jj

Reputatie!

BON

Langs de lijnen uitknippen. Arb. -N-4*
Na irrvulling, liefst met 15 et. In post-
zegels, zenden aan het bureau v«»
DALMELJER'S CURSUSSEN, AW.
ARB. N Koninginneweg 182, A'dam-Z.

Voor koste-
lopze loezen-
ding van de

brochures
over üe psychologische methoden tot
ontwikkeling der PERSOONLIJK-
HEID en den weg naar

SUCCES EN GELUK
Naftm en volledig adres in Crukletters
(Aanvragen kurinen ook per brief ge-
schieden, indien U dit blad niet tóüt
beschadigen.)



Nacht in Savoy
In „Volk en Vaderland" van 13 November treffen

We een artikel aan, getiteld „Nacht in Savoy",
waarin de schrijver, een van de redacteuren van dit
blad, de bittere tegenstellingen schildert tusschen
de rijke O.W.-ers en zwarte handelaren, en de arme
stakkers, „die te veel hebben om te sterven, maar
te weinig om te leven". Zoo is de schrijver terecht
gekomen in een van de amusementsinrichtingen,
waar het „nog goed" is.

In'villa d' Este bv. mag men twee gulden betalen
voor een beetje cognac. Ook piepkuikens kan men
krijgen met een gebakken eitje erbij, zooiets kost
maar ƒ17.50. Een toetje kan men er ook krijgen,
een ommelet Sibérienne. dat is in goed Nederlandsch
een ondergrondje van vaniljeijs met een heeleboel
«Éwit en slagroom. „U vraagt", zoo, gaat de schrijver
toort, „of de prijzen, die ik zooeven noemde, ook
op de prijskaart vermeld staan? De meeste wel,
maar bv. een piepkuikeii gaat naar grootte en
staat er dus niet op . . . . Er staat wel nog iets anders
op die kaart, dat een argeloos burger, die wel eens
iets gehoord heeft van controle op de vastgestelde
prijzen, verwonderd doet staan. Namelijk dat bij
schrijven van 18 December 1941 ontheffing is ver-
leend van de prijzen verordening voor het Hotel-,
Café en Restaurantbedrfif...."

Doch niet- alleen in de „Villa d'Este" is het zoo
goed. De schrijver belandt later in „Savoy" -en daar
is het niet anders. „Voor is de jenever op, maar
achter in de club is nog- genoeg. De club gaat dan
ook om 9 uur pas open, tot 5~üur in den morgen!"
Ondanks egn tapverbod is er den geheelen nacht door
drank te krijgen. Voor een flesch champagne wordt

30 tot 60 gulden betaald. Wijnen naar verhouding.
Een ober vertelt, dat de menschen, die tegen half

twaalf komen,' tot na 4 uur moeten blijven, en als
ze nu by. met z'n drieën om het halve uur een. flesch
champagne koopen, dan zijn *ze voor den heelen
nacht nog maar ƒ500.— kwijt. En te eten Is er ook
genoeg; Russische eieren, oesters, gerookte paling
enz.

„Ik sta buiten in den nacht", besluit de schrijver,
„in het verduisterde Amsterdam" — „Enkele dui-
zenden kilometers hier vandaan huilen de granaten
en gieren de kogels. Onder 'dezen zelfden hemel
hier boven me krepeeren Europeesche menschen —
Duitschers, Finnen, Noren.... Nederlanders in de
hel, die slagveld heet —" Zij zijn gegaan om de
toekomst van ons volk te verzekeren. Maar: „In
die toekomst — dit zij het zuipende, vretende en
hoerende O.W.-erdom gezegd — is voor parasieten
geen plaats".

Arbeidsdienstplicht in Zwitserland
Op l Nov.—j.l. zijn de bepalingen ten aanzien van den

arbeidsdienstplicht in Zwitserland verscherpt. Het initia-
tief in alle zaken den arbeidsdienst betreffende, berust
bij de kantonnale arbeidsbureaux, welke een officieel
register van alle personen, die in hun kanton voor arbeids-
dienst in aanmerking komen, moeten aanleggen. Aan den
anderen kam hebben de werklooze personen, die voor ar-
beidsdienstplicht in aanmerking komen, den plicht, zich te
laten inschrijven bij het betrokken arbeidsbureau* Ook
de werkgevers moeten van indienstneming of ontslag
mededeeling doen aan het betrokken bureau. De bestaande
bepalingen werden verscherpt ten aanzien van het weige-
ren van arbeid en het ongemotiveerd verlaten der toege-
wezen betrekking.

Het loon, dat de arbeidsdienstplichtigen ontvangen,

komt overeen met dé plaatselijke loontarieven, terwijl
ook aanspraak kan worden gemaakt op verhuiskosten.

De houding van de Amerikaansche
vakvereenigingen

De registratie van de rond 42 millioen Amerikaansche
vrouwen tusschen 15 en 65 jaar, welke herhaalde malen
door President Roosevelt in het vooruitzicht is gesteld,
zal door den Amerikaanschen Minister van Arbeid,
Curtih, in snel tempo ten uitvoer worden gebracht Vol-
gens een verklaring van den Minister heeft.de Amerikaan-
sche oorlogsindustrie in den tijd tot aan het eind van
1943 rond 3 millioen vrouwen noodig. De in dit verband
aangekondigde straffere controle op de arbeidsmarkt der
USA heeft de oppositie van de vakvereenigdrigen uitgelokt.

De Centrale Persdienst van

Het Nederlandsche Arbeidsfront meldt:
Het Nederlandsche Arbeidsfront vraagt voor
* zijn in te stellen „Vrouwen Hulpdienst"

vrijwillige medewerksters,
die bereid zijn belangeloos mede te werken
aan het behartigen van de belangen van de
gezinnen der in Nederland achtergebleven be-
trekkingen van Nederlandsche arbeiders,
werkzaam in het buitenland.
Zij, die meenen hiertoe de noodige geschikt-
heid te bezitten kunnen, zich aanmelden bij de
Provinciale Bureau's of de Plaatselijke Kan-

toren van Het Nederlandsche Arbeidsfront.

Alle pijn verdwenen!
Ik gevoelde mij
als herboren.

De «eer O.M. te K. schrijft,
d d. 23-Ï/41:

„Met mijn 83 jaren leed ik aan een
buitengewoon pijnlijken aanval
van ischias. Niets hielp, zopdat ik

tenslotte alleen nog kromgebogen, leunende op eea
stok, rondkroop. Van slapen was geen sprake. Toea
nam ik Uw Ovaaltjes: reeds den eersten dag ver-
minderden de pijnen en sliep ik 6 uren. Ik ge-
voelde mij den volgenden morgen als herboren en
reeds na 8 dagen bemerkte ik niets meer. Uit
voorzorg neem ik ook verder nog Ovaaltjes ea
beveel deze iedereen ten zeerste aan."

. N

Bij rheumatick, ischias, spit, verkoudheid,
griep, zenuw- en hoofdpijn helpen de Ovaaltjes
van het Trineral Agentschap. Deze hebben geen schade-
lijken invloed op hart, maag en darmen. Neem direct
de proef! Origineele verpakking van 2 O tabletten slechts
60 ets. In alle apotheken en drogisterijen verkrijgbaar.

Trineral Agentschap, Nassaukade. 373, Amsterdam.

BOEKHANDEL U. J. GUAAUW — KEIZERSGKACHT 168 — AMSTERDAM-CENTRUM.

3 SPANNENDE WERKEN

Omvang resp. 222—394—3O2 blz., .
formaat 21 x 14i cm.

H. Eckmann, DE STEEN IN DEN AKKER f

H. Dominik, DOLLARVLUCHT . l j l ! /
A; J. Pfleghar, DE IJSLANDRUITER . ' . : : /

3.90
4.75
4.75

BETAALBAAR
MET f 1.—

PER MAAND.
Franco toe-

zending'.

Geeft als Kerst-
geschenk een

mooi boek. Be-
stel tijdig, de

voorraad is
klein en de ver-
zending duurt
wegens trans-

portmoeilijk-
heden lang. •

*. BE8TELBILJET.
Ondergetekende wenst franco te ontvangen van
Boekhandel G. i. GKAAinv — Keizersgracht 168 — Amsterdam-C. —Postglro 48G05:

l ex. DB STEEN IN DEN AKKEB- f 3.90 — l ex. DOLLARVLUCHT f 4.75
l ex. IJSLANDBUITEB ƒ4.75

ea wenst het bedrag te betalen in maand, termijnen van ƒ...,.
NAAM; i..,.uil,..,..,....,.,......„..,..,.. VOLLEDIG ADRES.; ;

Solide

scherm
de zwakken

Dat ii eea manlijk* plicht die niet alleen
da dienaren van on» politie-korps be-
trachten, maar die ieder werkend Neder-
lander alt vanzelfsprekend aanvaardt'.
Bescherm de zwakken - sluit NU een
levensverzekering bij „De Centrale", de
maatschappij voor Werkend Nederland
• dan hebben vrouw en kinderen het
gevoel veilig beschermd te zijn tegen de
onverwachts wendingen die het lot on*
som» bereidt. Vraag eens om een onder-
houd met een onzer agenten. Een pas-
send advies -verplicht U tot niets.

ENTPALE
Coulant"

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

Controleert geregeld uw gas- en electriciteitsverbruik!

het is Uw eigen belang

Citroen JUWELIER
-'

Opgericht 1850 - Eigen Atelier
AMSTERDAM:
Kalverstraat l • Telefoon 37658

DHN HA'AG:
Hoogstraat 23 - Jelefoou 11175Ï
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V O O E O N Z E

HET GEZIN DE HOOFDPIJLER
Er zijn vele vrouwen van Nederland-

•che werkers, die -geheel opgaat! in de
«orgen voor haar gezin. Die vrouwen
hebben het in onze dagen verre van ge-
makkelijk. De tijd is voorbij, dat de
kruidenier, de melkboer en de slager ook
in onze volksbuurten geregeld kwamen
hooren of er nog iets noodig was, of dat
moeder zoo Zaterdagmiddag 'naar de een
of andere markt in de stad wandelde en
daar in een uurtje haar inkoopen voor
een goed deel van de week kon verzor-
gen. Wij kunnen nu het. kruideniers-
boekje alleen dan invullen, als we er de
bonnenlijst bij hebben en meermalen
komt het voor. dat de artikelen, welke niet
op den bon zijn. niet geleverd kunnen
•worden. De melkboer komt in vele ge-
zinnen ook niet meer aan de deur en als
we groente willen hebben, dan moeten
de huismoeders er zelf op uit. Ja, de
verzorging der huisgenooten eischt in
dezen tijd heel wat meer dan voorheen,
toen we met oorlogsomstandigheden en
met distributie niet te maken hadden

Vergt de voedselvoorziening veel van
onzen tijd, er zijn vele vrouwen die zich.
gelukkig prijzen, dat zij toch haar werk
in het huishouden niet behoeven te ver-
•waarloozen. Ja, ook ten deze zijn er
moeilijkheden, doordien de schoonmaak-
artikelen niet meer volop voorhanden
tijn

Zij kunnen niet meer als voorheen
naar hartelust met zeep boenen en ook
voor het wrijven van meubels of van
grond dienen zij zich beperkingen op te
leggen. Maar gelukkig: stof doeken zijn
er nog stof af nemen en stofzuigeren
— denk aan het rantsoen! — kan nog
•vrijwel onbeperkt worden gedaan

Gelukkig de man. die een nijvere huis-
vrouw de zijne mag noemen, een vrouw,
die opgaat in het huiswerk en die daarin
haar bestemming heeft gevonden. Geen
grooter genot voor den man. die een
langen dag in fabriek of in werkplaats
heeft, gearbeid, dan thuis te komen in
een gezellige, heldere woning, bij een
vrouw, dis ook haar taak dien dag met
opgewektheid heeft verricht.

Er zijn evenwel ook vrouwen, die de
moeilijkheden van tegenwoordig dank-
baar aanvaarden, om met het huiswerk
de hand te lichten — vrouwen, die van
haar werk maar wat maakten en die het
meermalen wel „geloofden", zijn er thans
dadelijk bij, zich te verontschuldigen met
„dat lange wachten in de rij", als de
rnan des avonds thuis komt en merkt,
dat er aan het .huishoufcn dien dag maar
een bedroefd beetje is gedaan. DaarStaa»
nog de vuile afwasch van dien ochtend...
de karner is nier gedaan en zelfs een
tind kan constateeren, dat moeder het
zich niet erg moeilijk heeft gemaakt.
Vaak wordt dé man dan nos gedwongen,
mee te helpen in het huishouden, om
na de eigen dagtaak nog eens te helpen
schrobben, boenen, "afwasschen en stof-
zuigen.

Dat is verkeerd De man heeft zijn
eigen taak" — de vrouw heeft die ook,
al zal niemand het „erg" vinden, als bij
tijd en wijle de nian zijn vrouw eens
een handlichting geeft. Moeder mag best
wel eens worden geholpen, als zij het
werkelijk druk heeft. Alleen: de vrouw
moet zoo veel mogelijk voor haar eigen-
taak staan Hoe vaak ziet men niet. dat
de vrouw een heelen ochtend of middag
met praten yerdoet en dan, tegen dat
de man thuis kan komen, aan het werk
gaat? Als de man van zijn werk terug
keert, dient het huiswerk van de vrouw
gereed' te zijn.'

-Een groote fout van vele vrouwen is
'ook. dat zij de meest ongezellige werkjes
te voorschijn halen, als de man thuis is.
Dan moet juist de kamer overhoop —
tian moet er worden „gewerkt".

Anderen achten een glimmend zeil of
een blinkenden schoorsteen van grooter
belang dan de opvoeding van haar
kinderen. Die kinderen mogen niets en
niemendal. Als zij uit school komen is
moeder bezig — moeder is altijd bezig —
moeder heeft geen tijd vdbr de kinderen,
die zij alleen maar lastposten vindt en
die er op uit schijnen te zijn, haar werk

ongedaan te maken, „Daar zit er weer
een met z'n vuile handen aan haar pas-
gewreven buffet jij hebt je voeten
weer niet geveegd, toen je thuis kwam''...

Die vrouwen zijn de slavinnen van de
gewone steeds weer terugkeerende schoon-
maakwerkjes in het huishouden — die
vrouwen zijn tot de slavinnen van haar
huisinrichting en van haar meubels ge-
worden. Zij leven voor haar „boel" en
zij' vergeten, dat het huishouden toch,
nog zooveel* meer plichten geeft, vooral
als er kinderen zijn, die een goed en
prettig en vriendelijk tehuis moeten heb-_
ben — kinderen, die het waardeeren, dat
moeder altijd tijd voor hen heeft —
kinderen, die opgevoed, die in hun den-
ken geleid moeten worden — die een

• voorbeeld moeten hebben in vader, maar
ook — en dat misschien in de eerste
plaats — in moeder

Een van de pijlers, waarop de geheele
samenleving rust. is het gezin en het is
de vrouw, die van dit gezin de hoofd-
pijler is.

Wij, huisvrouwen, hebben een belang-
rijke taak in het leven — als huisvrouw,
maar meer nog als moeder van onze
kinderen. Onze leiding en óns voorbeeld
zijn het, die die kinderen moeten vor-
men. Het zijn onze denkbeelden," die we
doorgeven aan onze kinderen. Want in
hen leven wij voort, ook als wij hier
niet meer zijn. De mooie, stofvrije kamer
zal na eenige dagen wederom „gedaan"
moeten worden — na een paar weken
zal men niet meer kunnen zien. dat er
wel eens een zindelijke huisvrouw was,
die eiken dag de ramen deed of de glazen
lapte. Doch de herinnering aan ons
wezen en aan ons streven zal, jaren na
ons verscheiden, nog in .onze kinderen
voortleven. Moge het dan., zoo zijn, dat
die kinderen getuigen kunnen: ik zal
voor mijn kinderen zijn, wat mijn moeder
voor mij is geweest: een raadgeefster,
voor al mijn moeilijkheden!

Een appelplaatkoek
yoor St. Nico/aas

Laten wij thans eens probeeren een
bijzondere verrassing t>oor St. Nicolaas te
maken. Hiervoor hebben wij in de eerste
plaats appels noodig. V zult bij het lezen'
van deze laatste woorden onmiddellijk
het hoofd schudden en bij u zelf denken:
u schrijft maar losjesweg over appels, ter-
wijl ieder weet, dat deze schaars zijn.
Waarde lezeres, die weten wi-j evenzeer.
Doch wij hebben van een bijzondere ver-
rassing gesproken en deze kan in den
oorlogstijd, welke ons *nu eenmaal allen
voor bepaalde problemen stelt en juist
met betrekking tot de voedselvoorziening,
slechts met bijzondere moeite op tafel
worden gebracht.

Indien ge er dus in mocht slagen eenige
appels — met 2 of 3 behoorlijke appels
kunt ge al aardig wat doen — te bemach-
tigen, dan kunt ge. met het klaarmaken
van de verrassing beginnen, want de ove-
rige ingrediënten, die u noodig heeft zijn
gemakkelijker te verkrijgen. Bij dit alles
dient ge er ook rekening mede te houden,
dat het altijd aardig is om zelf iets te
maken en het verkrijgen van~iets lekkers
op het oogenblik ook in de winkel vrij
veel moeite kost.

Wij gaan een appelplaatkoek maken;
begin met het aanrecht ooed droog te
maken, want op dit aanrecht gaan we,
straks het deeg uitrollen. Hierbij merken
wij op, dat ge hiervoor niet beslist een
deegroller noodig hebt, maar dat een
ronde stok van eenige dikte ook voldoet.

Wij hebben noodig:
2 a 3 appels.
250 gram bloem (wat ge gewoon op uw

bloembonnen. koopt).
l pakje bakpoeder fdan hebt ge geen

boter noodig).
175 gram suiker (of half suiker en zoet-

middel naar verhouding).
wat kunsteiwit (niet noodzakelijk).
wat water (deze hoeveelheid wijst zich

vanzelf).
De appels woraén^geschild en gesnip-

Van Sint Nicolaas en Sinterklazen
Er zijn sprookjes, die niet schijnen te

verouderen en wier inhoud nooit zijn
aantrekkelijkheid verliest. Een van deze
sprookjes is de legende van Sint Nicolaas-
goed-heilïg-maii.

De cynicus moge er om lachen en de
schouders ophalen, niettemin keert het
feest elk jaar, ondanks het voortschrijden
der moderne ideeën, onveranderlijk in al
z'n glorie terug. Zelfs in dezen tijd van
oorlogswee, licht er iets van zijn glans
door de duisternis, om vreugde te brengea
in het kinderhart.

Men placht wel eens te zeggen, es giftt
keine Kinder mehr, immers de jeugd van
heden is vroeg-wijs, de vrijere opvoeding
op school en thuis doet haar geest zelfs
voor de jaren rijpen.

Men zou natuurlijk meenen, dat door al
deze wijsneuzen niet meer aan den tra-
ditioneclen goeden heilige wordt geloofd,
en zij de verhalen van een Sint, die alles
weet, ieders wenschen kent en 's nachts,
als de menschen slapen onhoorbaar over
de daken rijdt, zonder dat de pooten van
z'n melkwit ros verward raken in de tal-
looze radio-antennes, gewoonweg als „ba-
kerpraatjes" zouden bestempelen.

Niets is echter minder waar; duizenden
en duizenden kinderen zien met evenveel
verlangen e» luid bonzende hartjes uit
naar den wondervoïlen avond, de glans
van verwachting en intense spanning op
de gezichtjes, is even groot als in den
ouderwetschen tijd van onze grootvaders
en grootmoeders. Er zullen natuurlijk wel
twijfelaars en twijfelaarsters onder al die
kleinen zijn, vooral bij de meer nuchter
aangelegden, doch de meesten gelooven
nog, doen in ieder geval alsof, want ik
herinner me nog den dag toen mijn Sint-
Nicolaassprookje ^net één slag ruw ver-
nietigd werd, en vriendjes en vriendinne-
tjes, wier geloof in het wonder ook reeds
de bodem werd ingeslagen, mij den goe-
den, weigemeenden raad gaven: „je moet
er niks van laten merken, doe maar net
of je 't nog- niet weet, anders krijg je mis-
schien niks meer."

Er viel bij nadere overweging wel iets
voor te zeggen om de zaak van dezen
kant op te nemen, maar ze moesten je
toch eerst den tijd laten om over zo'n
vreselijke desillusie heen te komen.

Niet altijd echter werkten de omstan-
digheden mee, het sprookje van den g'oe-
den heilige op hoog peil te houden. Een
der hevigste kwalei(./van den modernen
tijd, n.I. conrurrentiezucht en reclame
deden het afbreuk. Er kwamen te veel
Sinterklazen, waaronder ook zeer onwaar-
dige, die niets gemeen hadden met het
groote, edele gouden hart van den goe-
den, eerbied afdwingenden bisschop, die
alleen uiterlijk op hem geleken door klee-
ding en golvend witte baard. Dit soort
Sinterklazen bracht de klad er in en pro-
faneerde het heilige sprookje.

Zoo kon men enkele jaren geleden ver-
schillende onverkwikkelijke staaltjes van
aangeschoten en ruziemakeiide Sinterkla-
zen in de dagbladen lezen. Een greep er
uit volgen hier: I. „Midden op den
Nieuwendijk te Amsterdam, ontstond
hevige ruzie lussr.hen Pietcrman en den
Sint, die tot grove handtastelijkheden
ontaardde, zoodat er bloed vloeide". II.
„In een winkel, waar Sinterklaas op een
verhevenheid was gezeten iu de etalage,
stapte deze eensklaps van zijn troon, om
aan den overkant in een kroegje er eentje
te nemen." III. „In evn gladde balzaal
zwaaide Sinterklaas, die blijkbaar te veel
biertjes had gedronken- met zijn staf van
links naar rechts, tot hij,'z'n evenwicht
verliezend, een leelijken smak deed." IV.
„Sint Nicolaas, die wegens den borrel veel
te laat kwam bij zijn broer, waar hij den
eerbiedwaardigen heilige zou voorstellen,
werd zonder complimenten de deur uitge-
gooid."

Mij dunkt, kinderen, dïe van deze „hart-
verheffende" tooneelen toevallig getuige
waren, en toch het sprookje niet uit bun
jonge harten banden, moeten wel een on-
verwoestbaar geloof bezitten.

B. BULSING—v. BESOLW.

perd, met iets suiker en kaneel (surro-
gaat) bestrooid en weggezet.

Kneedt de bloem en verdere ingrediën-
ten in een kom tot een bal; gebruik niet
te veel water, daar het -deeg anders t*
•nat wordt. Deel den bal deeg in tweeën en
begin met een helft op het aanrecht zoo
dun mogetijk uit te rollen; het verdient
aanbeveling op het aanrecht van tevoren
wat bloem- te strooien en ook aan den
deegroller wat bloem te doen om kleven
te voorkomen. Indien het deeg voldoen&e
dun wordt uitgerold, krijgt ge'een lap ter
grootte van een normale bakplaat. Al-
vorens deze lap deeg op de bakplaat te
leggen, wordt de plaat heel dun ingevet.
Schrik niet lezeres, ge hebt hiervoor
slechts een heel klein klontje boter of
een heel klein stukje vet noodig. Leg de
lap deeg op het ingevette bakblik. Ver-
volgens verdeelt ge hierop de reeds ge-
snipperde appels. Nu van de tweede helft
van den bal op gelijke wijze een dunne lap
deeg maken en hiermede de gesnipperde
appels bedekken. Wilt ge het geheel een
mooie bruine kleur geven, dan maakt ge
van het kunsteiwit (ongeveer 2 è. 3 thee-
lepels) met wat' water een papje en be-
strijkt hiermede het deeg Bak de appel-
plaatkoek gedurende een halt uur in een
matig wannen oven gaar en bruin.

uiteraard controleert ge zoo nu en dan,
of de koek al gaar is iloor er met een
breinaald in te prikken. Het deeg mag
dan niet aan de breinaald kleven. .

Is de koek klaar, haal de plaat dan uit
den oven en laat het geheel afkoelen.
Tenslotte snijdt ge de koek in vierkantjes.
Dit alles vordert natuurlijk eenigen tijd
en moeite, doch ge-eult uw gezin met het
resultaat zeer zeker ̂ errassen

HUISMOEDER.

Mevr. v. R.—S. te A. — Er zijn papier-
mache-afwaschbakken in den handel.
Deze voldoen in het gebruik heel goed.
Vooral als uto dochter nogal hardhandig
met de afwasch omgaat zullen het porse-
lein en glaswerk lang niet zoo gauw be-
schadigen, als in een emaille afwaschbak.

Mevr. Sch.—R. te H. — Uw gummi
regencape, die zoo verschikkeliik is ver-
kreukeld,, komt weer goed wanneer u
haar in den kelder of in de keuken hangt.

Mevr. C. L. v. d. B. — De vlekken die
aan den buitenkant van uw varkens-
leeren tasch zijn gekomen kunt u voor-
zichtig met lauw zeepsop afnemen en
daarna met een doekje in schoon water
gedrenkt nawrijven. Zorg er vooral voor,
dat de tasch niet te nat wordt.

Mevr. H. v. d. M. te Sch — De ivoren
beeldjes kunt u iceer wil krijgen, door
ze een poosje^m waterstof superoxyde te
laten staan. Daarna met een schoonen
doek goed opwrijven.

Mevr. c.—K. te Gr — De inktvlekken
uit uw tafelkleed kunt u heel goed ver-
wijderen. Leg een kristalletje citroenzuur
op de vlek en giet er. te.rwijl men dat ge-
deelte van het kleed strak gespannen
houdt, lauw water over. ,

Mej. J. M. te P. — Uw zwart fluweelert
japon wordt weer opgefrischt, als u de
japon een nacht in een emmer water zet,
waarin een hand zoui is opgelost. De
japon goed in schoon water naspoelen Mt
zonder wringen in de buitenlucht t»
drogen hangen.

Mevr. G. te A. — Bloemen die voor **f
drogen in aanmerking komen, moet u
luchtig tot een bosje samenbinden en
dan omgekeerd op een droge plaats han-
gen. Zorgt u er vooral voor, dat u gave
bloemen hebt. «

Mevr. v. Z. te G — De ervaringen met
de hooikist zijn .over het algemeen zóó
gunstig, dat het zeker de moeite en kos-
ten loont, er één aan te schaffen. Boven-
dien gaan ze bij een goed onderhouden
ervan, jaren lang mee.

Mevr. Th. G.—v d. B te A. — Het
spijt ons, dat we aan uw verzoek geen
gevolg kunnen geven. Wegens gebrek aan
plaatsruimte kunnen we n.I. geen nieuwe
patronen meer publiceeren Onze vroeger
geplaatste patronen kunnen nu nog wor-
den nabesteld-.

11



ZEGSWIJZEN
EN SPREUKEN

,flet t» sinds 7'aar en dag gebruike-
Vfk.. •" Wat tijdsbepalingen betreft, wor-
den herhaaldelijk in onze taal uitdruk-
kingen gebezigd, welke zóó ingeburgerd
zijn, dat wij er ons geen rekenschap meer
van geven wat zij eigenlijk wel kunnen
beteekenen. Als we zeggen, dat het wel
Sint Juttemis kan worden, eer het een of
ander gebeuren zal, dan beteekejit dit een
onbepaald uitstel, en de zegswijze „hij
kan wachten tot hij een ons weegt",
duidt ook al op een zeer langen „wacht^
tijd". Ditmaal nemen wij eens de uit-
drukking „jaar en dag" onder de loupe,
en wel naar aanleiding van een verzoek
win een onzer lezers

Dat d« samenvoeging vari jaar en dag
fa een tijdsaanduiding ook zeggen wil,
dat iets reeds geruimen tijd gaande Is,

• mogen wij van voldoende bekendheid ver-
onderstellen. Maar... deze beteekenis
hfeef t men er niet altijd aan kunnen

. hechten. Aanvankelijk .is r'e uitdrukking
ontleend aan het Frankische recht. De
oude Germanen, en dus ook de bewoners
van Nederland, hadden één jaar als ver-
jaringstermijn (later is eerst de 30:jarige
termijn gekomen). Men voegde echter bij
dezen termijn nog den tijd. dien men
noodig had. om zijn recht voor de sche-
penbanken (de rechtbanken van dien
tijd) te doen bevestigen en uitspreken.
De tegenpartij kon drie maal, iederen

' keer met een tusschenruïmte van 14 da-
ren, of liever van 14 nachten en dan nog
één dag, door den bode voor het gerecht
gedaagd worden. (Ter toelichting, wijzen
wij er nog even op.. dat „dagen" in de
hier bedoelde beteekenis vroeger genoemd

• werd „dag doen" dat is den dag bepalen,
om voor het gerecht te verschijnen. Men
deiike maar. aan ons tegenwoordige dag-
vaarden). Verscheen de opgeroepene na
den derden oproep niet, dan was zijn
zaak verloren. Zoo kan men ook in de
Geschiedenis van Reinaert het volgende
lezen:

- „Men salne (zal hem) drie waerven
daghen,

Also (zooals) • men doet een vrien
(vrijen) man;

Ende en comt hi niet dan,
So is hi sculdich' ah* dinc,
Daer af (waarvan) hi voor den conino
éfan (door) desen heren is beclaghet

(aangeklaagd)."

Het woord „dag" heeft dus in de uit-
drukking „jaar en dag" niet de beteeke-
nis van etmaal, maar die van driemaal
twee weken en één dag of van zes weken
en drie dagen. ,

Hieruit volgt QUS ook al dadelijk, dat
de uitdrukking „jaar en dag" oorspron-
kelijk een wettelijke tijdruimte beteeken-
de. Later, bij verandering der wettelijke
bepalingen, en ook dooi* invloed van het

«ET LAATSTE BlflP
VAN ALLES1 WAT

Romeinsche recht, nam het volk ze op
in den zin van een vrij lange tijdruimte.
Zoo zegt Staring zelfs, bij wijze van uit-
breiding der hier behandelde zegswijze,
in den „Hoofdigén Boer":

„Tot, na verloop van eeuw en dag,
De Tooverkunst begraven lag".

Nog dient opgemerkt te worden, * dat
„jaar en dag" ook in het burgerlijke
leven werd toegepast. Zoo moesten de
kinderen jaar en dag rouw dragen we-
gens het overlijden hunner ouders. Juist
in dit verband blijkt ook de oude betee-
kenis van het woord dag, wat tijdruimte
•betreft, want men rouwt ook nu nog één
jaar en zes weken. Wat de uitdrukking
„jaar en dag" zelve betreft, kunnen we
ook verwijzen naar de Camera Obscura
van Hildebrand, waar hij zegt:

„Hij behoort tot dfe menschen, die jaar
en dag in Wagenaar en in de vervolgen
op Wagenaar, alsmede in de boeken van
Le Francq van Bërkhey, en in Tuinman's
„Nederduytsche Spreekwoorden" studee-
ren. „En in een ander verhaal van Hilde-
brand lezen wij: „'t Zou toch wel raar
wezen, Augustijn, dat dingen, • die voor
jaar en dag voor genoegens in dé wieg
gelegd zijn, en sinds jaar en dag voor
genoegens aangenomen, geheel en al hun
bestemming zouden misloopen."

Uit deze voorbeelden blijkt dus, dat de
uitdrukking „jaar en dag" geleidelijk ge-
wijzigd is en thans alleen beteekent: ge-
durende een groote tijdruimte.

Vrijen *op Ameland
Het is van algemeene bekendheid, dat

er op het gebied van „vrijen en trouwen"
in de verschillende streken van ons land
gebruiken bestaan, welke onderling nogal
eens verschillen. Op het eiland Ameland
was het eertijds de gewoonte, dat een
jonkman, die uit vrijen wilde gaan, op een
Zondagavond $ uur zich vervoegde aan de
woning zijner uitverkorene en aanklopte.
Hij vroeg dan, of hij zijn pijp eens mocht
aansteken, wat nimmer geweigerd werd en
het meisje kwam met een vuurtest aan
de deur. Gaf zij hem die test in de hand,
dan kon hij, na zijn pijp aangestoken te
hebben, met een bedankje weer heengaan.
Maar hield zij 3e test^oor hem vast,'dan
was hij welkom.; hij mocht binnenkomen
en tot aan de, dageraad met- haar zitten
praten.

OER DE LOUPE

De A.K.O.-'jongens

Kom, u nent zt natuurlijk wel, die par-
mantige geuni/ormde schreeuwleelijken. '
die op de stations van formaat mvt hun
lectuur-wagen langs de treinen loopeti.
daarbij hun eentonig lied zingend: „Lec-
tuur! ' avondbldaaad! — 'de niéuwe
LdaaachU!

Die op 'iet laatste ooyenblik — staat fa
man-met-de-roode-pet a? niet met ''.'n Lepel
in de hoogte? Jongen maakt wat af.'! —
geen wisselgeld kunnen vinden, dit in -ie
tunnels van het station 'als golfbrekers in
den stroom van altijd-haast'ge-menschen
staan en ook daar hun eindeloos i?ed zin-
gen, het lied van de kranten.

Nijvere longens, harde werker* om, de
paar centen, die er te verdienen vanen ook
te verdienen, jongens van het liftiongen-
formaat. Even kwiek en gedienstiq als 'ie
Wim van Lnze lift, de li/t der Arbeiders-
pers. Jongens, ja, wat voor toekomst heb-
ben zii eigenlijk? Welk vak leeren zii?
Hebben deze iongens een eeratert stap op
den maatschappelijken ladder gezet, die
moet voeren naar het stichten ran een
eigen aezm?

Is het niet zoo, dat zij straks als zij
jonaen-at zijn naar een vak moeten gaan
uitkijken, waar dit .,vak" alleen iongens
een werkkring bezorgt. Het is een lapie
voor het bloeden. Ik heb nog nooit gezien,
dat zoo'n A.K.O.-jongen, nadat hij A.K. O.-
nieerderjarig was geworden en niet langer
gebruikt kon worden — hij1 werd misschien
Ut duur — in een kiosk kwam. Meestal ont-

dekken we daarin handwerkende dames.
Promotie is voor de jongens uitgesloten,
een hooger-op bestaat er niet. Het is een
uitzichtlooze bezigheid — zij zijn van
school af de maatschappij binnengetreden
eri -eigenlijk staan ze nog vóór den drempel
daarvan. Hun toekomst is niet zekerge-
steld. Zij kunnen zich rftet in hun vrijen
tijd gaan bekwamen Goor die toekomst.
Want ze hebben nauwelijks vrijen tijd. Het
is goed hun positie nader te bekijken,.want
v:erd die al eens bekeken?

Welnu, de A.K.O.-jongens, zij zijn win-
keliers. Zij verkoopen kranten, tijdschrif-
ten, boeken. Wilt ge vroolijkheid, luim
tijdens uw reis, de jongen zal u het recept
daarvoor geven en ge kunt het medicijn
met een bij hem krijgen. Evenzoo wat den
zrnstigen kost betreft. Een groot station zou
zonder deze jongens niet compleet zijn!
Maar ook deze winkeliers voelen den oor-
log, ook hun artikelen zijn schaarscher ge-
worden. Zoo vielen de ochtendbladen wég
— en dat was een artikel dat er grif in
ging: Ook hielden vele geïllustreerde bla-
den op te bestaan. De inkomsten verslecht
terden en er bleef -van hun toch al met
ruime 'verdiensten .niet bar veel over

Hebt u ook niét altijd gevonden, dat die
A.K.O.-jongens van die pientere knapen
waren? En dat is niet te veel gezeqd, want
Zf. weten wat er te koop is — en dat niet
alleen wat hun kranten betreft.' Want z".
wendden zich met de dames der kiosken tot
het Arbeidsfront. Na eenige besprekingen
met de directie der A.K.O. was het vonr
elkaar! Herziening der grondloonen! Nu
is de verslechtering weggenomen.

Hun lied is eentbnig, maar ovgewekt!
„Avondbldaaad — de nieuwe Ldaadch!"
Het is pleizierig werken, als je weet. dat

er een Arbeidsfront bestaat, dat ook voor
de kleine werkers van het station op rie
bres staat.'

PETER VAN SANDEVOORDE.

Men vraagt wel eens, hoe de sterren-
kundigen toch zoovele geheimen van het
heelal hebben kunnen ontsluieren, waar
alles toch zoo ontzettend ver van ons
afligt. Ze hebben de beschikking over
werkelijke wonderinstrumenten. Ze heb-
ben kijkers, zoo machtig, dat men daar-
mede van uit Amsterdam op een klok
bijv. te Weenen zou kunnen zien hoe laat
het is, aangenomen dat de kromming der
aarde niet in de weg stond. Ze hebben
een instrument (de interferometer) waar-
mede, men de middellijn van zeer groote
sterren kan meten. Dat is zoo fijn, dat
men daarmede de doorsnede van een
dubbeltje kan meten op een afstand van
Amsterdam tot Den Haag, als het maar'
licht uitstraalt. Voor het meten van de
temperatuur der hemellichamen heeft
men een instrument, dat zoo gevoelig is.
dat men daarmede in Amsterdam de
warmte kan meten van een kaars, die
bijv. in' Parijs staat te branden.

DE ELECTRÖNENMICKOSCOÖP

Met de tot nu toe gebruikte micros*
copen kan men een vergrootmg bereiken
van ruim 2000 -maal. Thans heeft men,
door in plaats van den lichtstraal den
electronenstraal toe te passen, een
microscoop kunnen vervaardigen, die
50.000 maal en meer vergroot. Daar het
oog voor die stralen niet gevoelig is, kan.
men er niet zelf door zien, maai; wel
hoogst belangrijke foto's en zelfs films
mee vervaardigen.

Hertha Sellschopp: Arbeidsmeisjes
Zomertijd. Uitgeverij „Hamer" —
Den Haag.

Arbeidsmeisjesftwe kennen zé hier ook.
Ze - zijn nog niet talrijk en ook" nog geen
vertrouwd beeld in onze straten. Maar
ze • zijn er dan toch, en doen hun werk
voor de volksgemeenschap.

In Duitschland zijn de arbeidsmeisjes
wel een vertrouwd beeld. in de straten
en rechterhanden op boerderijen. Over
die meftjes. die van fabrieken, kantoren
en scholen Komen, handelt dit kleine,
maar wat inhoud betreft, zeer rijke boekje-
van Hertha Sellschopp. 's Zomers zien we
die meisjes aan het werk op het land en
in kleine bedrijven. Dat arbeidsmeisje-
zijn, zit 'm niet in het uiterlijk. Je bent
nog geen arbeidsmeisje, al heb je een
blauwe jurk aan en een rooden hoofd-
doek "om en al slingert er misschien zelfs
een melkkan in, je handen. Meisjes zijn
hst, zooals ze bij elkaar wonen en zingen
en orde leeren en ook hun handen gebrui-
ken. Maar arbeidsmeisje,. niet waar, dat
komt van arbeid. En arbeiden beteekent
niet, om naast al het andere nieuwe enkel
ook nog het platteland en de menschen
daar te leeren kennen en ze ook wel te willen
helpen, maar dat beteekent een stuk leven
zijn in dit leven. En dat kun je niet op
plaatjes laten zien, dat je dat bent, dat
moet je doen. En dan eerst zul je tenslot>
te den diepsten zin van dezen tijd ont-
dekken, die zich nooit laat fotografeeren.
Die ligt in het woord arbeid, dat Midden
is en Begin en Einde. En het tweede
woord, meisje, met kamp en scholing en
sport en zingen, dat stuurt daar alleen
op aan. Geen tijdverdrijf is het, maar
toegelaten worden op deze eischenstellen-
de' werkelijkheid en op het leader, dat een
harde ernstige wereld omsluit en dat
maakt, dat -onze weg in die wereld tot
blijheid wordt. Zoo diep moet die blijheid
zijn, dat wij tenslotte niet meer het aar-
dige spiegelbeeld voor oogen hebben, als
we zeggen, dat het mooi is om arbeids-
meisje te zijn.
• Wij zouden dit rake boekje in handen
wenschen van ieder Nederlandsen meisje.
Het werd levend door de liefde voor volff
en vaderland, die recht uit het hart
komt. En wat nog meer is: hier zijn jonge
menschen, voor wie die liefde geen pla^
tonische is, maar die volk én vaderland
dienen met hand en hart en zielT

. P. v. S.

De resultaten van
Winterhulp

Op den' ISden October van dit jaar
werd het Nederlandsche Winterhulpwerk
op een groote bijeenkomst voor de derde
maal geopend.

Als bewijs voor de twijfelaars en bet-
weters, , die beweren willen, dat dit
sociale werk weinig succes zal hebben,
kan gezegd worden, dat de resultaten dit
jaar grooter zijn dan in de vorige perio-
den. Dit is wel duidelijk te zien aan
onderstaande bedragen.

De algemeene bijdragen van l Juli tot
31 October 1941 waren ƒ788,312,69. In
dezelfde periode van 1942 stegen deze
tot ƒ1.638.942,61.

Aan de opbrengst van de straatcollecte
kan men duidelijk zien, dat de stemming
van het volk, ten opzichte van Winter-
hulp steeds beter wordt; het vorige jaar
bracht de straatcollecte ƒ79.481,— op,
tegen ƒ95.000,— in 1942.

In de lijstcollêcte valt een stijging waar
t« nemen van ƒ14.000,— met het vorige
jaar; dit jaar waren de opbrengsten
ƒ 224.006,29.

Bovenstaande bewijst wel duidelijk, dat
de belangstelling voor Winterhulp groei-
ende is, ondanks drogredenen, die geluk-
kig hoe langer hoe meer verstommem.

De tabaksteelt in de Oekraïne
Grootsche plannen

Het is de bedoeling, dat in de Oekraïne
. behalve de beide machorka-soorten voor
het birmenlandsch verbruik ten behoeve
van de Europeesche markt Virgima-, Ken-
tucky- en andere cigarettentabak zullen
worden verbouwd. De organisatie van den
gevolmachtigde voor de tabaksnijverheid,
welke sedert het begin van dit jaar be-
staat, heeft het plan om dit jaar 60.000'
ha. te beplanten, voorzoover dit onder de
huidige omstandigheden mogelijk was,
met succes uitgevoerd. In 1943 wil men
een nog veel grooter areaal in cultuur
brengen met een oppervlakte van onge-
veer tien maal de Duitsche teeltopper-
vlakte voor tabak.
De voornaamste plantages zullen weste-
lijk van den Dnjepr liggen en wel in da
gebieden van<Kiew, Kromianoz, Kamenez-
Podolsk, Shitomir, Winniza, Tseherkassy,
Nikolajew, Chersse Kirowograd.
Om behalve het binnenlandsch verbruik
ook het Duitsche en Europeesche te kun-
nen verzekeren, zijn drie maatschappijen
opgericht en wel voor den tabaksaenplant,
voor de bewerking en voor den handel.
Als leider is de gevolmachtigde voor de
tabaksnijverheid bij den Rijkscommissaris
benoemd.
De Tabakanbau-Ukraine GmbH heeft
reeds verschillende groepen van de Duitse
tabaksnijverheid ingeschakeld . en aan
deze ondernemingen licenties verleend.

Oplossing en prijswinnaars kruis-

woordraadsel van 30 Oct. 1942.

Ie prijs ƒ10 A. A. Kroon, Spanjaard-
straat 101, Rotterdam-West.

2e prijs ƒ 5 J. M. Kantelberg, Hatert-
scheweg 391, Nijmegen.

3e prijs ƒ2.50 mej. Ina Janken, Mathe-
nesserweg 60a, Rotterdam-West.

4e prijs ƒ2.50 A. de Ridder, Gov. Bid-
loostraat 69. Den Haag.

5e prijs ƒ2.50 J. F. van Lonkhuizen,
Durenschelaan 134, Den Haag.

\vo

Geef dit blad^na lezing
aan uw ongeorganiseer-

den buurman!
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