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DE TIJD WERKT VOOR ONS
Wrj willen een betere sa-

menleving
. Een betere samenleving —

die willen wij niet louter en
alleen uit begeerte naar gro-
tere stoffelijke welvaart voor
ons zélf.

Het is waar. dat wij allen
Wel degelijk haken naar
grootere welvaart voor ons
Persoonlijk Dat behoeven
wij niet te loochenen, omdat
Wij er ons niet voor hoeven
te schamen. Het streven naar
welvaart zit den mensch
namelijk in het bloed. Dat is
hem reeds bij de geboorte
ingegeven. Het is een na-
tuurdrang. wortelend in de
oerkracht, die den mensch
van de wieg tot het graf on-
ophoudelijk voortdrijft op
zijn levensweg: de drang tot
voortbestaan De mensch wil
leven; hijsyil welvarend, zijn.
en .daarop is dan ook zijn
streven gericht. Wie dit
mocht willen veroordeelen.
kent zichzelf niet, of is een
huichelaar

Om echter voo^ ons zelf
alléén meer stoffelijke wel-
vaart te verkrijgen is het
niet noodzakelijk naar de
totstandkoming van een be-
tere samenleving te streven.
We konden dan volstaafi
met In de maatschappij va^i
thans slechts ons eigen voor-
deel na te jagen met ter-
zijdestelling van aile over-
wegingen van moraal en
recht onze ellebogen te ge-
bruiRen; onze medemenschen
opzij te stöoten en te trach-
ten hun te ontnemen wat j

- tsr ZlCh wisten te verwerven
We konden dan volstaan met

hbe/aie maatschappij van
oeger (en. voor een groot

aeel nog. van thans)
i namelijK ge-

egoisme,
grofste persoonlijke 'aan

zonderlijk .
egoisme tot de mtpr*uiterste

zijn
grens

, • • n'
 r het liberalisme bestaat er niets en niemand dan de ..homo

6 onder alle omstandigheden slechts zijn materieeie eigenbe-
lang dienende mensch

nze Deurt zonder terughouding en zonder schaamte erkennen.
h geboren ts om naar welvaart te streven, dan bedoelen wij toch

ts geheel anders dan het liberalisme met zijn theorie van den .homo
.omicus' Voor ons namelijk is het begrip welvaart niet beperkt tot net

Jke. Wij zien verder dan het liberalisme; wij kijken 'heen over
Pan het enkele economische leven naar de ideëele en geesteüike

levensgebieder». Welvarend zijn — dat beteekent voor ons wél varen. óók. ja.

voornamelijk op deze, het
stoffelijke verre te boven
gaande, gebjederr des levens.
Naar onze opvatting vaart
de mens.ch pas wel, indien
hij als hoogste wet aan-
vaardt: God lief te hebben
bovenal en zijn naaste als
zichzelf. '

Daarom willen wij een
andere maatschappij dan de
liberale; wij willen een wer-
kelijke samenleving, waarin-^
deze levenswet tot praktijk
zal zijn verheven.

«et liberalisme met zijn
leer van het individueele
eigenbelang verzaakte deze
opperste wet; «ij n louter
stoffelijke ..welvaart" was
dan ook een aanfluiting van
al wat den mensch in zijn
diepste wezen heilig is. Om
hem dat te doen inzien "was
echter tijd noodig. Ook in
het maatschappelijk leven is
er slechts één degelijk teer--
meesteres: de ondervinding.
Ondervinding evenwel vraagt
tijd. In dien zin heeft de
tijd dan echter ook" degelijk
voor ons gewerkt — het libe-
ralisme wordt door niemand
meer als een deugdelijke
theorie voor het menschelijk
samenleven aanvaard. Scha-
de en schande maakten ons
wijs.

Wilde het liberalisme niets
dan het ongebonden per-
soonlijke eigenbelang tot
leefregel maken, het marxis-
me, als tegenstelling daar-
van, wilde iedere persoonlijke
vrijheid opheffen, door alle
menschen economisch en
ideologisch met handen en
voeten te binden aan een op
alle levensgebieden opper-
machtigen staat. Naar wel-
vaart streven — dat was
voer den burger van den
marxistischen staat niet meer
noodig. Deze zou de mate van
stoffelijke welvaart van bo-
venaf wel regelen, alsmede
•de mate van ieders 'inspan-
ning om haar te bereiken.
Ook wat ideëel en geestelijk

wél varen voor leder persoonlijk te beteekenen had zou wel door den staat
worden bepaald Het streven naar de verbondenheid van onderling verschil-
lende individuen in hun onderscheiden volken en een harmonisch samen-
leven van die volken zou plaats maken voor een monsterlijk .machtigen een-
heidsstaat .-,die alle menschen zou omvatten en die hen in één model tot een
grijze, kleurlooze menscnenmassa zou samenpersen.

Öe tijd slaat ook dit marxisnte knock-out.
Hij werkt voor ons.
Voor een vorm van samenleven, die germaanschen menschen past.



IX.
an het begin onzer jaartelling tot 1825, toen de eerste
locomotief liep, leefden 57 generaties, en van 1825

tot nu 3 a'4. Maar deze 3 of 4 hebben aan kapitaalgoede-
ren meer geschapen dan» de 57 die vóór hen de aarde
bevolkten.

Sinds 1825 is de bevolking der wereld 3i maal zoo groot
geworden. De wereldhandel -'echter is honderd maal in
omvang toegenomen De ijzerproductie is tweehonderd
maal zo groot.

Pruisen had in 1815 4000 k.m. groote verkeerswegen;
in 1914 220.000 en nu waarschijnlijk 350.000 k.m. Berlijn
had in 1860... hoeveel inwoners denkt u? Belangrijk min-
der dan Rotterdam nu: 500000. In 1880 waren het er al
1.000.000. In 1900 2i millioen. In 1930 4£ millioen.

Van Claudius Civilïs tot Willem I nam de Nederland-
sche bevolking toe van eenige duizenderj tot 2 millioen.
In negentien eeuwen. In de 125 jaren, die sindsdien ver-
liepen, werden de 2 millioen tot 9 millioen: En ieder van
deze 9 millioen gebruikte voor zijn onderhoud, zijn ont-
wikkeling en de veraangenaming -van zijn leven een
veelvoud van datgene, waarmee de menscheh zich voor
een en een kwart eeuw moesten vergenoegen. •

Vergeleken bij de- toename van c!e productie, het ver-
keer en de bevolking in de 19d» en de 20ste eeuw. verlie-
zen de grootste schokken in het verleden, schokken, riïe,
een nieuw tijdperk in de geschiedenis inleidden, veel van
hun indrukwekkende beteekenis.

Zoo laten wij den overgang van. de middeleeuwen naar
de nieuwe geschiedenis samenvallen met de groote ont-
dekkingen: van Indië. Amerika en Au^ralië, Zij betee-
kenden heel wat en brachten groote ^politieke en econo-
mische veranderingen in de wereld Maar wat er ver-
anderde was gering vergeleken bij wat de toepassing van
stoom, stroom en chemische uitvindingen" veroorzaakte.

' De ontdekkingen leidden een periode van kolonisatie
en koloniale politiek in. In de vroegere beteekenis van
het woord, aldus M. J. Bonn. professor aan de Handels-
hoogeschool te Berlijn, zi.in zij de laatste bladzijden van
een boek. dat de menschheid in koortsachtige spanning
he?ft gehouden, maar op welks laatste hoofdstuk geen
vervolg verschijnt. In de plaats der ontdekking is de uit-
vinding getreden

De eeuw der uitvindingen zal in de historie 'ongetwij-
feld als hot beginpunt van pen nieuwe economische pe-
riode worden aangeduid. . •

Hoe de productiviteit groeide
Iedere productie gaat uit van de grondstof. Bij den

cyclus: ruw materiaal — halffabrikaat — fabrikaat —
is steeds menschelijke arbeid betrokken. Het streven is
er nu op gericht het product zoo goedkoop-mogelijk aan
den man te brengen wat op hetzelfde neerkomt als: met
zoo weinig mogelijk menschelijken arbeid zooveel en zoo
goed mogelijk waren voort, te brenp-en.

Sinds de uitvindingen dit mogelijk maakten, is het
eerste middel hiertoe: op groote'schaal menschelijken
arbeid te vervangen door mechanische. Daarop volgt het
streven d e l e i d i n g van het mechanische apparaat
aan de menschenhand te onttrekken. De 20ste eeuw is die
der vol-automatische machines. In plaats van een weef-
stoek die door de voeten van den wever zelf bewogen
wordt, perst de mechanisch bewogen weefstoel, dip een
aanzienlijke vermeerdering van de productie mogelijk
maakte pn ten slotte aan het eind van een langen ont-
wikkelingsgang, de serie van 24 weefstoelen. die zelf
weven. ,en waarbij één meisje toezicht houdt.

Door tvpiseeinng en normaliseerine- wordt de enorme
verscheidenheid van soortgelijke artikelen tot een be-
seheiden omvang van strikt noodige varianten terugge-
bracht — waarop weer de productie stijgt en de produc-
tiekosten dalen

In den tiid. dat de machines in het grootbedrijf nog
bediend werden • maakte Tavlor. een technisch-weten-
schappelijk insenieur. prop^eanda voor het toepassen
van de een mininum van tiifl vorderende handereoen.
Onder een toezicht, dat met de stop-watch in de band
controleert, hoeveel seconden iedere voorgeschreven han-
deling vordert, voelt de arbeider zich vernederd. Ma-ar
er wordt het uiterste ui' hem eehaald. dat een mensen
geven kan en dp productie van de machine stijgt.

Inmiddels is de arbeidsverdpeHng verfiind. De erva-
ring heeft geleerd dat tien man . die achtereenvolgpns
leder eenisrp dpelbewerkinger uitvoeren aan hetzelfde
werkstuk, aanzienlijk meer oroduceeren dan tien man. die
Ied»r een Pfhepl werkstuk afmaken.

Ford is de eerste die in-de practijk op groote schaal
tot de tweede etappe overgaat' de tijd. dae- tusschen
twee be-n-pt-kingen verloonpn moet tot een minimum b°-
perken. Hij voert het m^rhanioch transportmiddel in dp -
werkplaats in. Weldra zou d» Ironpririp band algemeen
toepassing vinden in allp épn-tvpe-fabrieken: auto's stof-
zuigers, 'gloeilampen, schoenen, e.d.

Ford en Bat'a
Op het hoogtepunt der Ford-productie. aan het eind

der twintiger jaren, worden 2000 wagens per dag in
continu-arbeid afgeleverd Bij de auto-montage wordt
de afzonderlijke verrichting, die een arbeider doet. tot
den duur van 10 seconden teruggebracht Dit is alleen
mogelijk bij zoo'n massale productie. Ford is er dopr in
de geleeenjYeid om zijn wagens tegen een onwaarschijn-
lijk lagen prijs aan de markt te brengen In de Duitsche
auto-industrie vordert iedere handeling nog l tot 3 mi-
nuten. Zooveel tijd verloopt vóór het werkstuk van den
eenen arbeider door den loopenden band naar den an-
deren is vervoerd. Bij Ford loopt de band 12 maal zoo
snel

Het aantal geschoolde arbeidprs is in de Fordfabrieken
t^ verminderd na de invoering van den loopenden band.

Zij zijn op tal van plaatsen in het bedrijf onmisbaar,
Maar het aantal -ongeschoolde kracnten is veel en veel
sterker toegenomen.

De invoering van de .narrensichere" machines (de
machines, waaraan zelfs een ^ dwaas geen schade kan
do'en; is de technische voorwaarde, aldus Bonn, voor de
plaatsing van ongeschoolden in de industrie. Zij geeft
emplooi aan de millioenen emigranten, die Amerika zijn
binnengestroomd.

De loopende band nochtans beteekent weinig, als .de
wil om te bevorderen, dat zij foutloos en zonder stoornis
afloopt niet bij alle arbeidskrachten voorzit. Deze geest
is belangrijker dan de loopende band zelf.

Als Europa's grootste schoenfabrikant. Bat'a, den Ame-
rikanen de kunst heeft afgekeken, deelt hij zi.jn fabriek
in in werkplaatsen van 180 personen met een band. ledere
•werkplaats heeft een dagtaak, en de geheele ploeg van
180 heeft er belang bij, dat de 2000 paar schoenen, het
dag-rantsoen, klaar komen, en dat geen paar schoenen
om werk- of materiaalfouten wordt afgekeurd: dit zou
vermindering van loon voor de geheele ploeg _zijn.

Bat'a kon zijn schoenmakers — of liever de makers
van ieder-een-honderdste-schoen \— beter betalen. TJan den
Brabantschen schoenfabrifcant mogelijk was.. en 'deson-
danks kon hij zijn schoenen goedkooper leveren. Zooveel
^goedkooper, dat de Nederlandsche collega, bescherming
tegen zijn concurrentie op de binnenlandsche marlet
eischte door hooger invoerrechten. Een lapmiddel. "Want,
de export zelfs naar Nederlandsch-Indië ging toch ver-
loren. En Bat'a verplaatste het deel van zijn bedrijf, dat
voor de Nederlandsche en de Indische markt werkte, naar
Noord-Brabant. Van waaruit hij weldra meer schoenen
voor Nederlandse voeten maakte dan ooit te voren.

Grootscfae Kerstfeesten van

Voor kinderen van in het buitenland
werkende Nederlanders

Niemand reageert spontaner dan een kind. En spon-
taan is er gereageerd op de verrassingen, welke de gemeen-
schap „Vreugde en Arbeid" van het Nederlandsche
Arbeidsfront aan de kinderen van in Duitschland wer-

. kende arbeiders op het Kerstfeest bereidde
Ih de vijf grootste steden des lands werd dit Kerstfeest
gevierd met verschillende kin'lergroepen en .in totaal
werden duizenden kinderen feestelijk onthaald, ten dezer
feesten welke gehouden werden in de groote zaal van
Krasnapolsky te Arasterdam woonden wij bi.i.
Het is onmogelijk deze Kerstvieringen te vergelijken
met andere. Wij knnien -niet anders zeggen, dnn dat het
uitstak, boven alles, wat tot nu toe op dit gebjpd werd
vertoond.
De zaal welke was versierd met .hulst en dennegroen
en waar twee enorme kerttboomen waren geplaatst, bood
een fantastischen aanblik. Hei was dan ook niet te ver-
wonderen, dat de kinderen zich onmiddellijk thwis voel-
den en spoedig naar hartelust babbelden met elkaar
én met hun leidster. — vrouwelijke leden v?n hét Arbeids-
front, die zich, vrijwillig beschikbaar gestel had:"en.
De heer Piersma,.-provinciaal leider van het Aroeidsfront heette alle-jongens en meisjes welkom en kondigde den

verteller aan, oie zich vari de hem ongelegde taak uit-
stekend heeft gekweten. Hij wist de kinderen onmiddel-
lijk te pateüen en reeds spoed'g zongen alle aanwezigen
mooie Kerstliederen
Als eerste verrassing werd den jongens en meisjes een
schaaltje appels aangeboden. Dat dit in den smaak viel,
bleek wel uit de stralende gezichten, die men overal kon
opmerken.
Een bijzonder aardig idee was. wel, dat ieder Kind een
kaart kreeg met Kerstgroeten. welke waren geadresseerd
aan de vaders, die in het Buitenland werkzaam zijn. De
kaarten werden door beambten van de P.TT ian de
tafels, afgehaald, om onmiddellijk naar de geadresseerden
verder te wordeii gestuurd.
Met de overweging, dat kinderen door zien en hooren
tegelijkertijd meer geboeid worden, dan door hooren
alleen; had men het, bij kerstfeesten traditióneele ver-
haal vervangen door een toneelstukje in drie acten: ..Het
Kerstlicht" hetgeen .zeer aardig werd voorgedragen en
dan ook bij de kinderen veel succes oogstte.
De Kerstman, die op het feest aanwezig was, Kondigde
den kinderen het hoogtepunt van het feest aan: het, uit-
reiken der geschenken. Het was prachtig de vreugde ie
zien op de gezichten der kinderen, toen zij de reeks
cadeaux in ontvangst namen. Inderdaad was het ook
een grootsche prestatie, welke hier ' door ..Vreugde en
Arbeid' geleverd werd. Prentenboeken, legpuzzles suiker-
werk ,en een.groot cadeau: het vond alles, zijn weg naar
de gretige kinderhanden, welke dan ook spoedig geheel
gevuld waren
De kerstman werd op-zijn verzoek, voor zijn vertreK. spon-
taan beloond door het zingen van enkele kerstliederen,
waarbij net aanwezige orkest je begeleidde.
Het is zeker geen vermoeden, maar veeleer een vaststaand
feit/dat de uren. welke „Vreugde en Arbeid" den kinderen
heeft geboden voor hen jarenlang een- schitterende her-
innering nullen blijven. En wij kunnen ons levendig voor-
stellen, hop opgetogen en blij de verhalen zullen zijn
geweest dip dp kleinen aan ö"n moeders hpbben vprteld,
toen zij het £e*uegene toonden. (Foto's:

De rationalisatie
Het heele complex van maatregelen om de productie-

kosten te verlagen, dat js de productie per hoofd te doen
toenemen, heet rationalisatie.

• Van. menschelijk standpunt gezien moet het oordeel of '
zij een zegen of een vloek is voor de samenleving bepaald
worden door het antwooid op de vraag, of zij vermeerde-
ring van Werkloosheid schept.

De bevestiging ligt min. of meer voor de hand. Hoe
meer de machine doet, hoe minder er te doen voor c)e
menschen overblijft Dus hoe groo.ter de werklo'osheid
moet worden.

Zoo zou het zijn. als enkel maar de- productie door
rationalisatie-maatregelen steeg. Echter de daaruit voort-
vloeiende verjaging van den prijs waarvoor het artikel
kan worden verkocht, maakt, dat het onder het bereik
van t^eer gegadigden komt. De consumptie stijgt ook.
Daar komt bij. dat de prijsverlaging koopkracht vrij
maakt. Aan nieuwe bf.hoeften kan worden voldaan^ en
dit vordert weer J}ieuwe productiemiddelen, nieuwe ge-
bouwen, nieuwe transportmiddelen; dat is in laatste in-
stantie: nieuwe arbeidskrachten

De rationalisatie-periode bij uitstek valt voor Neder-
land in de jaren na den wereldoorlog. Van de sociale
maatregelen, die den vrede op der voet volgden, was 'te
verkorting van den arbeidsdag tot 8 uur de voornaamste.
In 1914 had de 10-urendag nog een in het verre verschiet
liggend ideaal geschenen. Door den 8-urendag zou de pro-
ductie dalen zouden de productiekosten enorm stijgen —
indien de rationalisatie niet als een reddende -engel was
opgetreden. Overal werden nieuwe machines (verkeerde-
lijk arbeidbesparende machines genoemd) en nieuwp ar-
beidsmethoden ingevoerd Nooit" heeft de machine zooveel
werk uit menschenhanden genomen als in deze jaren. En
het resultaat op de arbeidsmarkt? Aan het einde van
deze periode, in 1929, was de werkloosheid in Nederland
tot een ongekend minimum teruggebracht. Ze was op een
paar duizend gevallen na opgeheven

Toen kwam de crisis Zij bracht,ons de werkloozen bij
honderdduizenden. Ma^rr niet door de rationalisatie. Waat
de crisis is een periodiek verschijnsel in de kapitalist sche
productie, dat zich bij herhaling heeft voorgedaan, ook
vóór er van rationalisatie sprake was.

Hiermae echter snijden wij een nieuw hoofdstuk in
onze historie aan.



Een woord tot en over de Betriebsführer
Qp 20 December jj. sprak de Arbeidsfrontleider een

radiorede uit waarin hij o.m. zeide:
„Vanochtend wil ik het eens hebben ' o v e r — en

voor een deel ook tot — de „Betriebsführer".
Vol heiligen afschuw zullen enkelen van .u x-hier wel-

licht constateeren, dat ik een Duitseh woord gebruik.
Eigenlijk gezegd, vind ik het zelf 'jammer, dat ik dat
inoet doen. Maar wat wil men — er is nu eenmaal geen
Nederlandsen woord, dat hetzelfde begrip inhoudt als het
Duitsche woord ..Betriebsführer". Dat is trouwens heel
begrijpelijk, want het. is- een n i e u w begrip, dat pas in
dezen tijd, in Duitschland, geboren is. En waarom zou
het eigenlijk zoo erg wezen,' hier en daar eens een vreemd
woord te gebruiken, wanneer de eigen taal Jbtet niet be-
zit? Als wij elkaar morgen in den letterlijken zin van

:* woord tegen het lijf loopen, dan zegt u, als het _be-
eefde mensen, dat u nu eenmaal is, „pardon", en u
veronderstelt met recht, dat niemand het gek zal vjn-

oen dat u als Nederlander een van oorsprong zuiver
Fransen woord gebruikt. Evenmin zou iemand er aan-
stoot aan nemen, als ik op mijn beurt de botsing zou
verontschuldigen met „sorry", ook al is dat Engelsen.
Dit woord is gedurende de laatste jaren zoo in zwang
gekomen, — vooral bij het jongere geslacht — dat nie-
mand er vreemd van opkijkt. Maar o wee, als ik „ver-
Beihung" zou zeggen'. Dan zou men heel erg „gechoqueerd"
^Un en men zou het heelemaal niet netjes vinden.
Fransche en Engelsche invoegsels in onze taal zijn bljjk-
aar „gepermitteerd"; waarom zouden we er dan voor

^Ugschriüken hiel* en daar ook eens een Duitsch woord
'e gebruiken, als er geen Nederlandsen bestaat voor het

begrip, dat we er mee willen uitdrukken? -,
U zult bij u zelf wellicht de opmerking maken, dat we

*°eh het zuiver Nederlandsche woord „bedrijfsleider"
kennen. Zeker, dat is zoo. Het heeft stechts één gebrek
en dat is, dat Het iets geheel anders uitdrukt dan wat
We met het woord „Betriebsführer" bedoelen. Een' bedrijfs-
leider — daaronder verstaat men niets anders dan den
leider van het louter t e c h n i s c h e deel van het be-
drijf. Wij zoeken echter naar een woord voor het g e-
b-ee l . Zullen we daarvoor dan „directeur" gebruiken?

. Pardon — dat is tenslotte óók geen oorspronkelijk Ne-
derlandsen woord! En bovendien Buidt het óók niet aan,
Wat wij onder „Betriebsführer" verstaan. „Directeur" zegt

. ^en namelijk vrijwel uitsluitend tot den leider van een
Naamlooze Vennootschap, van een gesticht, of van een
zeer groote instelling of onderneming. Den eigenaar van
een klein expeditiebedrijfje, van een kapperszaak, een
bloemisterij of iets dergelijks „directeur" noemen .zou den-
betrokkenen heelemaal niet bevallen. „Betriebsführer"

.'M onzen zin is "hij echter ongetwijfeld.

Als > ijverig denkt over nog een ander, een Neder-
landsen woord, komt u waarschijnlijk ook op „onder-
nemer". Sommige „Betriebsführer" zijn inderdaad tevens
?°k „ondernemers". De kleine baasjes bijvoorbeeld, die
•k zoo juist noemde. Daarentegen kan men den directeur
van één groot concern geen „ondernemer" noemen, want
bij is njiet. de eigenaar, niet de man, die iets „onder-
neemt". Bovendien heeft het woord „ondernemer" een
zuiver e c o n o m i s c h e beteekenis. Een „ondernemer"
— die houdt zich bezig met de economische zijde van
.zijn zaak, met koop en verkoop van goederen en — van
arbeidskracht; Het woord „ondernemer" hoart echt thuis
iö den liberaal-kapitalistischen tijd, krachtens den heelen
geest en injjoud ervan is het uitsluitend geschikt om er
M a t e r i e e l e dingen mee aan te duiden.

Bedrijfsleider, directeur, ondernemer — het zijn alle-
Maal woorden van den ouden tijd. Bedrijfsleiders, direc-
teuren, ondernemers moeten in den nieuwen tijd allemaal
tot „Betriebsführer" worden. Dat wil zeggen, dat zij niet
uitsluitend een t e c h n i s c h a p p a r a a t moeten wil-
le» leiden, dat zij niet alleen de d i r e c t e u r moeten
zlJn; dat wil eigenlijk zeggen de richtinggever, van een
groote instelling; dat zij niet slechts iets moeten onder-

1 e m e n alleen om daaraan te verdienen, maar dat zij,
als gemachtigde van de gemeenschap, l e i d i n g willen '
geven aan een groep m e n s c h e n, die met elkaar, gezamen-
hjk, het „Betrieb" vormen ; die zich v e r a n t w o o r d e - 1

l 'j k achten voor het algemeen welzijn van deze men-
tenen en van hun gezinnen, evenzeer, neen, eigenlijk
neer nog, dan voor de materieele uitkomsten van het
°edrijf, dat zij leiden. Het welzijn der werkers van een
bedrijf za| door een B e t r i e b s f ü h r e r nooit of te

BMner w o r d e n o p g e o f f e r d aan de materieele be-
riJfsuitkomsten, wat de - bedrijfsleiders, directeuren en
dernemérs van den ouden stempel maar al te vaak

ekben gedaan, ja, wat zij, gezien de kapitalistische in-
hting der maatschappij en van het bedrijfsleven, wel

~* ."est en doen. Natuurlijk zal een Betriebsführer niet
der dan de voormalige kapitalistische ondernemer

2a| * °P z»o goed mogelijke bedrijfsüitkomsten, maar hij
jt doen, niét uit eigenbelang en niét om in de eer-

ot v
 ats het financieele belang van de aandeelhouders

te zr" de andere .eigenaren te dienen, maar om in staat
zaJ"' het welzijn der i n h e t b e dr ij f w e r k -
hariige d r i J f s *g,enooten ten volle te kunnen be-

besehouwdeShde~'>edr*''jfs'eider' directeur of ondernemer
andere ware * arbcul als koopwaar, die hij, evenals
te koopen en' ti~° goedko°P mogelijk moest trachten in
zakelijk kwa d bescuouwde deu arbeider als een nood-
zijn bedrijf nieU^'8 een lastnost' die als persoon met
soon evenmin 1 maken had en waarmee hij als per-
den n •!• e «aken had. De Betriebsführer van
ZMn daarentegen.beschouwt de werkers van
ziet 7 • u onttn"sbare bestariddeelen daarvan; hij
deairiA belang der volksgemeenschap arbei-
moet

 VolksSenooten, die
S

hy op de juiste wijze leiden
belang der volksgemeenschap een zoo

f1? res»ltaat te kunnen bereiken. De Be-
beschouvirt zijn bedrijfsgeiiootcn als arbeids-
met elkander samenwerkend om gezamen-
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lijk één enkel doel te bereiken, namelijk een zoo groot
mogelijke bijdrage te leveren tot het algemeen welzijn
der voiksgemeenschap.

"De "doorsnee-bedrijfsleider, directeur of ondernemer
beschouwde zichzelf als w e r k g e v e r , aan wien zijn
arbeiders wel hoogelijk dankbaar moesten zijn, dat hij
hun arbeid en daardoor brood verschafte. De Betriebs-
führer van tegenwoordig evenwel is ver verheven boven
zulke bekrompen denkbeelden, die in dezen tijd niet
meer passen. Mij weet, dat de volksgenooten niet ver-
deeld' kunnen worden in werkgevers 'en werknemers, die,
dankbaarheid mogen eischen of dir verplicht zijn, deze
te betoonen, maar dat er in wezen slechts één werkgever
js, de volksgemeenschapt in wier dienst alle volksge-
noo,ten hun plicht hebben te doen, óók, ja, i h d e é é r s t e
p l a a t s de B e t r i e b s f ü h r e r z é l f . En als gevolg
van deze gemeenschappelijke plichtsvervulling jegens de
volksgemeenschap ontstaat de arbeldskameraadschap
aller werkers, die vele trappen hooger staat dan de
slaafrsche „dankbaarheid" jegens zijn „werkgever" van
den „werkman" van vroeger.

Dat is het, wat mij als leider van het Nederlandsche
Arbeïdsfront voor oogcn staat.

Is Bet geen prachtig doel?
Maar heel moeilijk te bereiken, zal men zeggen.
Zeker! Als men ziet. hoeveel tegenstellingen er nog

bestaan tusschen arbeiders en ondernemers, tusschen
arbeiders onderling en tusschen ondernemers onderling,
dan begrijpt .men, dat er nog heel wat water door den
Rijn zal moeten stroomen alvorens dit doel ten volle zal
zijn bereikt. Het zijn "echter in het bijzonder de o n d e r -
n e m e r s , die, door zichzelf tot „Betriebsführer" te
maken, ertoe kunnen medewerken, dat het Nederlandsche
volk snel tot een_ werkelijke arbeidsgemeenschap ,van
kameraden zal kunnen groeien.

Ik weet heel goed, dat ook de arbeiders nog lang'geen
volmaakte wezens zijn; dat er ook aan hen nog heel
wat mankeert. Het is echter het Nederlandsche Arbeids-
front. dat ook den Nederlandschen arbeiders den spiegel
voorhoudt en dat hfln voortdurend zegt, dat zij voorzeker
r e c h t e n bobben, die gewaarborgd moeten worden,
maar dat deze rechten pas\dan ten volle tot gelding ge-
bracht kunnen worden zoodra zij óók ten volle hun
p l i c h t doen. Wie zijn p l i c h t vervult, hfcef t r e c h -
ten, en kan er aanspraak op maken, dat deze rechten
voor de volle honderd procent zullen worden voldaan;
wie zijn plichten n i e t nakomt, doet daardoor als vaii-<
zelfsprekend ook van zijn r e c h t e n afstand. Het Neder-
landsche Arbeidsfront houdt niet, op, dit den Nederland-

schen arbeiders voortdurend onder het oog te brengen,
wetend, dat het algemeen belang der Nederlandsche
volksgemeenschap alleen gediend %an worden wanneer
iedere werker, stuk voor stuk, zijn plicht do.et, zijn plicht
jegens zijn Betriebsiührer en daardoor jegens de ge-
meenschap. .

Wat voor den arbeider geldt, geldt evenwel óók voor
o> ^eu'.eo .ruhrer' . . . aft grond van hun positie als lei-
ders van het economisch en voort een groot deel ook
van het sociale leven van ons volk gefdt vo'or hen in
nog sterker mate, dat alleen wie ermee begint, zijn
p l i c h t e n te vervullen, ook aanspraak maken kan op
zijn r e c h t e n . Daarom mag een Betriebsführer niet
weigeren, zijn bedrijfsgenooten te verzorgen op de wijze,,
waarop zij verzorgd b e n o o r e n te worden — door be-
hoorlijke • arbeidsvoorwaarden, doelmatige en gezonde
werklokalen, vacantie met vacantietocslag, voorzieningen
voor den ouden dag, geneeskundige hulp, goede wonin-
gen en wat de hand van een zorgzaam Betrieïfsführer al
meer te doen vindt - - o gp d a t zij wellicht nog niet
ten volle hun plichten zouden nakomen. Juist door als
Betriebsführer zijn plicht te doen, uewijst men den be-
drijfsgenooten, dat men het enge, zelfzuchtige stand-
punt van den kapitalistischen ondernemer heeft verla-
ten en dat men in den vervolge alleen kameraadschap
wil betrachten. Een bewijs — laat ik dat den meesten
Nederlandschen ondernemers ernstig onder het oog
brengen — dat hun arbeiders wel degelijk noodig heb-
ben, alvorens zij hun vertrouwen kunnen schenken daar
waar het in het liberaal-kapitalistisch tijdperk volkomen
misplaatst zou zijn geweest. Zeker, de klassenstrijd werd
gevoerd van twee kanten en wellicht het scherpst van
den kant der ajbeiders. Laat men echter nooit vergeten,
dat z ij er ook de meeste aanleiding toe "hadden, omdat
de samenleving hun in ieder opzicht tekort deed. Laten
dé ondernemers zich in dit opzicht herzien, laten zij tot
„Betriebsführer worden — en de poort wodt geopend
naar een nieuwen tijd, waarin onderling vertrouwen én
harmonische samenwerking de plaats zullen innemen
van het vroegere wantrouwen en den ouderlingen strijd.
Een aanvoerder gaat s t e e d s voo r.a a n, h ij is het,
die de nieuwe wegen baant, die zijn mannen daarop
v o o r g a a t en die hun de juiste richting wijst. Laten
de .Nederlandsche Betriebst'ührer dan ook in d i t opzicht
vooraan gaan!

Er is voor hen thans een gelegenheid als geen andere,
riun goeden wij te toonen!

Er is hun door den Gemachtigde voor den Arbeid
vergunning verleend, mede op aandringen van het Ne-
denandsclie Arbeidsfront, den leden van hun Gefoig-
schaft een Kerstgratificatie toe te kennen, i.ateii zij,
indien de toestand van het bedrijf dat ook maar eenigs-
/uis lócinai, van deze vergunning gebruik maken, om
daardoor niet alleen te bewijzen, dat zij voor hun men-
schen wat g e l d over hebben, maar vooral, dat zij van
h e d e n a f i n d e n w a r e n z i n d e s
w o o r d s „ B e t r i e b s f ü h r e r " w i l l e n zijn. Dan
zullen ook hun werkers door een anderen geest
worden bezield en zal deze Kerstmis het uitgangspunt
vormen om te komen tot een nieuwe, een betere maat-
schappelijke orde, waarvan de grondslag niet meer zal
zijn onderlinge s t r ij d, maar onderling v e r t r o u w e n
en s a m e n w e r k i n g .

Dat de komende Kerstdagen aldus mogen worden tot
een feest voor allen, die van goeden wille zijn.

Eendrachtig waren de leden van het stemmingsorkest,
dat onder den weidschen naam „De Hutspotters" bleeti
op te treden, naar het Arbeidsfront getogen. De band-
leider had het woord gevoerd. Hevig verongelukt voelden
ze zich, geen van de vijf uitgezonderd. En dat was dan
ook niet te verwonderen, als je zoo eens hoorde, wat ze
achter den rug hadden. Niet te gelopven, dat zooiets mo-
gelijk was!

Ze werkten in „La Bordeiaise", één van die vele locali-
teiten, waarvoor met den besten wil van de wereld geen
Nederlandschen naam schijnt te kunnen worden gevon-
den.f Zooals gebruikelijk hadden ze een maand-contract
gekregen Maar daaraan had de betriebsführer in dit
geval al heel weinig öeteekenis gehecht. Zt .hadden ten-
minste nog*maar vijf dagen in het restaurant gewerkt,

. toen deze met 'n doodleuk gezicht, te kennen had ge-
geven, dat-ie er genoeg van had Ze hoefden niet meer
terug te komen. De band beviel hem niet en daarmee was
voor hem de zaak af. Plompverloren ontslagefi dus, en dat
terwijl je een contract in -je' zak had. Over loon of
schadevergoeding werd maar niet gesproken... Vanself-
sprekend namen ze het niet en zoodoende waren ze
'direct naar 't Arbeidsfroiit gegaan, waar ze immers ook
wel direct .zouden voelen, dat ze in hun volle recht ston-
den, als ze een maand salaris eischten, nietwaar? En na
het bewuste contract als overtuigingsstuk te hebben ach-
tergelaten, waren ze opgestapt, in~ de stellige overtuiging^
dat binnen 'n paar dagen de maand salaris joel ter hun-
ner beschikking zou worden gesteld. Het recht moest z'n
loop hebben meenden ze terecht.

De „Hutspotters" hadden moeten begrijpen, dat het
Arbeids/ront bepaalde beginselen huldigt, waarvan nooit
wordt afgeweken. Men gaai daar van het standpunt uit,
dat ook de tegenpartij behoorlijk in de gelegenheid moet
worden gesteld, 'Zijn zienswijze uiteen te zetten Eerst na
hoor en wederhoor immers zal het moyelijk zijn. tot een
zuiver oordeel te komen, leder van de partijen is zoo-
gauw geneigd, ̂ e zaak alleen maar door z'n bril te be-
zien, waardoor de buil.enstaanó.er, die het relaas eenzijdig
verneemt nogal eens een scheven indruk van het geheel
kriigt.

En zoo ontving dan ook de betriebsführet van „La
Bordetaise" een uitnoodiging, eens bij het „Arbeidsfront"
te komen vraten, waaraan hij gaarne gehoor gaf. Zooals
verwacht, kwam. al gauw iiast te staan,, dat de bandleider
wel wat eenzijdig m z'n mededeelingen was geweest!

„Zefcer", bekende de betriebsführer, „hij had hen voor een
maand aangenomen. Z'n oog was op een advertentie
in het Vakblad „De Musicus" gevallen, waarna hTj den •
bandleider schriftelijke inlichtingen had verzocht. Hierop
was een keurige brief gekomen, waarin de voortreffelijke
kwaliteiten van „de Hutspotters" waren opgesomd. Zelfs
zouden zij- kort geleden nog als aanvulling van een van
Neêrland's meest ^bekende dansorkesten zijn opgetreden,
waarvan de naam werd genoemd. Dat laatste had den
doorslag gegeven en de betriebsführer hud zich gehaast

. de „Hutspotters'', aan zijn zaak te verbinden. Dat zou 'n
succes worden ...

Maar het werd heelemaal .geen succes!-Den eersten
avond al, dat de band • optrad, was de betriebsführer
daarvan overtuigd. Van behoorlijk samenspel was geen
sprake. Ze. knoeiden er maar wat op los en alleen de
slagwerker was, door 'n overdreven voortvarendheid aan
den dag te leggen in staat, de vele wanklanken eenigs-
zins te verdoezelen, 't Was een hopelooze vertooning,

' welke zich lederen avond herhaalde. Toen bovendien
bleek dat de manier, waarop de ,Jiutspotters~' zich tegen-
over het publiek gedroegen, danleiding tot klachten gaf,
was. de maat vol geweest. Onmiddellijk ontslag, contract
of geen contract, had de betriebsführer besloten. Zoöiets
kon hij in zijn zaak nu eenmaal niet hebben

Toen de zaak nadei onderzocht werd kwam al gauw
vast te staan, dat de bandleider m z'n brief wel wat
hoog van den toren had geblazen Wel had het gezelschap
vroeger eens met een orkest' samengewerkti dat onge-
veer denzelfden naam droeg als een beroemde band.
Maar ze hadden lang niet „ongeveer" dezelfde ••eputatie
en in de muziekwereld had otgenlijk niemand ooit van
dat orkest gehoord, 't Kwam er feitelijk op neer, dat
de bandleider van de gelijknanngheid gebruik had ge-
maakt, om 'n goed • contract te kannen afsluiten. Zijn
brie] had een héél verkeerde indtyk gewekt zooals de
betriebsführer had ondervonden!

Na veel gepraat kreeg het Arbeidsfront het tóch nog
zoover dat de betriebsfülirer, om de zaak uit de wereld
te helpen, een week salaris wilde uitbetalen. Maar daar
wilde de bandleider niet op ingaan. Het beste was maar,
dat de zaa'k Jioogerop" uitgezocht werd, vond hu, waar-
mee het Arbeidsfront het echter heelemaal niet eens was.
De oplossing kwam nog betrekkelijk onverwachts, toen
de bandleider den anderen dag kwam "^hertellen, dat hij
er in geslaagd was, een ander contract af te sluiten.
Achteraf vond hij het toen toch maar beter 'het voorstel
van den betriebsfiihrer aan te nemen. En zoo dacht het
Arbeiq.sfront er óók over. Misschien hebben beide par-
tijen van het geval nog iets 'geleerd en zullen zooivel de
„Hutspotters" ali, de betriebsführer in 't vervolg wat'voor-
zichtiger zijn, alvorens een contract wordt onderteekend.
In ieder geval waren betde partijen met den afloop te-
vreden en zoover zou het zonder tusschenkoms't van het
Arbeidsfront seker niet gekomen zijni M. G. P.



WAT DE NIEUWE LEZER WETEN MOET
We lieoben kennis ge»iq,akt met de sleepboot

„Charon", gammel gevaren op duizend en een
tochten ran Ro1f°rdam_ naar Mannheim en om-
gekeerd -• •

Bart'V d Vaan is de reeder Varen en verdie-
nen is zijn stelregel

Van 't Roet .<? de Kapitvn. en Klaas Bakker, de
man waarmede we het meest te maken hebben,
de machinist, Henk, de stuurman, en de stoker Kom
komen er ook in voor

De crisis komt Ban gaiu HMII aen tcetaer en~
Klaas -wordt werkloos, sooals zooveel varensmannen
en anderen. Hij koopt in Beukendorp voor zijn
spaarcenten het café „Het Gouden Airker" dat
echter óók geen goudmijn meer is! De schippers,
werkloos geworden, lijden grooten nood. Na -een
bijeenkomst in ..Het Gouden Anker", waarbij' ook
Bart, thans verzekeringsagent, aanwezig was, scho-
len de schippers scfrnen voor het huis ffan den arm-
meester' maar de politie iaont de demonstranten
uiteen a

Als Klaas, na at aemonstraiie naai nuis gaat,
wordt hij onderweg gearresteerd, beschuldigd van
opruïïng, -vernieling- bedreiging en nog meer. Ook
Bart wordt gearresteerd, doch weer spoedig vrij-
gelaten, terwijl Klaas na ''erhoord te zijn. in
voorarrest blij/t •

fntusschen neemt Bart ae zaak van Klaat waar.
Gehaaid als hij is, buit Bart de op handen zijnde
verkiezingen voor de ^Tweede Kamer uit door de'
saai van het café tegen gtpttf prijzen aan zichzell
aanpri/zende Kamercandidaten te verhuren

Een der candidaten is Blo'nmers, de .armmeester.
.Deze voelt er eigenlijk weinio voor, om op te klim-
men tot „de Grooten der Aarde", maar hij heeft de
f5.000.—. die de zetel per jaar. geett. ie hard noodig.
om het steeds grooter wordende gat in de armenkas
te stoppen...

Dns huurt ook Blommers h/et zaaltje .van. .,H et
Gouden Anker", om zijn kwaliteiten aan te prijzen

< ] 6 >
Want op elk gebied hadtien de vertegenwoordigers van

deze Vereeniging, onder- AG valsche leuze: Recht voor
Allen, gedaan wat ze konden om den schipper het lever
onmogelijk te maken.

Ze hadden, dank zij _de stemmen der schippers,, plaats*
genomen in gemeente- en provinciale besturen; in kamers
en ministeries waar ze, samen en in vereeniging met hun.
tha.ns tot den grond afgekamde concurrenten, den varens-
man zijn laatste levenskans entnamen.

Als minister hadden ze nooit gehoord van een crisis in
de binnenvaart. Hoogstens van dalende fondsen op de
New Yorksche • effectenbeurs waardoor het. volgens

- ministerieele uitspraak, dringend noodzakelijk was, dat
schipper Van Buren, en zijn collega van De Dankbaarheid
terugkeerden tot een lager levenspeil.

Als kamerlid hadden ze wel iets hooren verluiden over:
„eenige verminderde bedrijvigheid in het vervier te water"
en stonden ze dus: „niet geheel afwijzend tegenover het
denkbeeld om ter gelegener tijd te overwegen of het in-
stellen van een commissie van onderzoek naar deze aan-
gelegenheid, al of niet hun instemming verdiende"

In de provinciale besturen stemden ze tegen, en ruig eens
tegen, wanneer gen voorstel ter tafel kwam om de heffin-
gen aan brugge"-, sjuis-, haven- en kadegelden. welke in
beter tijden tot waanzinnige hoogte waren opgeschroefd,
met enkele procenten te verlagen. Ze ontnamen den schip-
pers hun bestaansmogelijkheid door tollen, en nog meen^
tollen, te leggen over de kanalen tot de geheele vracht-
prijs van een enkele vaart naar Leeuwarden of Delfzijl
spoorloos verdween in het hengelklompje, dat zwaaide van
brug tot brug...

Lager levenspeil, maar niet voor hen, die zware salaris
sen putten uit het duizendmaal .verwenschte hengelklomp-
je, noch voor hen, die het zwaard der gerechtigheid mis-
bruikten om hun 8 pet. hypotheekrente te innen van- Se

zoogenaamde eigendommen der hongerende schippers...
Bij het begin van zijn üetoog wachtte Klaas cijlers en

geiallen op te diepen uit zijn herinneringen; tractme hij.
uit het hobfd, zijn tegenstanders te verbluffen door tien
cijfers, eindelooze cijfers, in het gelaat te'slingeren Feiten
waaraan geen wrikken of bewegen was...

Doch vóór hem. in de halfduistere zaal. waren de zorg-
doorgroefde gezichten van hen. die door droge cijfers en
onomstootelijke bewijzen, -waren ten onder "gegaan

De oude schipper, met de hand achter het oor om' g«en
woord te missen, wist beter dan Klaas Bakker noeveel
malen tusschen IJsselmeer en Eems het belastmeKlompie
over het gangboord zwaaide, en beter dan wie ook noe de
vrachtprijzen tot het belachelijke naar berreden 2-edrukr
werden tot ze lager waren dan het totaalbedrae 3»r bnis-
ge-gelden.

Het was niet noodig. hun voor té rekenen, dat op een
kanaal' \»oi nog geen dertig kilometer, ergens in neï Noor
den, vijftien maal opnieuw havengeld moest worden be-
taald. Dat wisten ze zelf wel. Doch w<el vond hij hè', noodt?
.hun aan te toonen. dat de Blommèrianen. de Rababbels
en de Wee-Emmers deze toestanden in het leven beroeper
en bestendigd' hadden tot op den iongsten dag Dar wisten
ze niet. Omdat het terrein der algemeene ontw'Kkeline
voor hen hermetisch was afgesloten, en niemand der
Blommersche legeerders. noch hun soortgenooten ^oit ge-
neigd was het probleem „onderwijs aan schipperskinderen",
één stap nader tot de oplossing te brengen

Wat wisten zij. die trots waren omdat ze tot nonderö
konden tellen, wat wisten «;ij van een provinciaal budget
waarop de drie en een half maal honderdduizend gulderi
per jaar aan haven- en sluisgelden niet gemist Konden
worden. ETn wat wisten zij. die nimmer lezen leerden, 'van
het ingewikkelde mechaniek, dat ..volksvertegenwoordiging"
heette...?

Klaas voelde /Ie bitterheid m eigen gemoed opwellen
Bitterheid over de geraffineerde wijze waarop 'leze goe- '
dige werkers gebruikt werden als lastdragers: de koelbloe-
digheid waarmee hun de zuurverdiende penningen werden
afgenomen ten. bate van" anderen; de onbeschaamdheid
\vat.rmee deze laatsten hun niets vermoedende slacht-
offers uitnoodigden om opnieuw hun eigen vonnis te' be-
krachtigen met een simpele stip op het stembiljet

Met toenemende ergernis toonde hij aan dat er van den
Blommerschen minister ..geenerlei voorstel ttot instelling
eener crisissteunregeling voor binnenschippers te verwach-
ten viel, daar Zijne Excellentie van het bestaan eenei ver-
minderde werkgelegenheid voor deze groep niets ' was
gebleken. Mochten zich ondanks, ergens in den laruie. inci-
denteele gevallen van tijdelijke werkloosheid voordoen, dan
vertrouwde Zijne Excellentie dat de betrokken gemeente-
besturen zouden doen wat van hen. in deze. redelijker wijz«-
verwacht. mocht worden!" In welk vertrouwen Z E niet
beschaamd werd

..Inderdaad, ze deden wat van hen verwacht mocht wor-
den!" vervolgde Klaas, „en dus reikt de heer Biimmers
steunbedragen uit van twee tot vijf gulden per w^ek. en
zitten nu, op dit moment, twee sterke kerels aan net oed
van schipper Van Buren om hem te beletten zijn kop te
pletter te loopen tegen de kale- wanden" van den Beuben-
dorpschen paardestfü'"

De vergadering werd rumoerig. Hier en daa/ warden
•halzen gerekt om den heer Blommers te bekijken als zas
men hem nu voor het eerst. De Geweldige krees opnieuw
een liphten aanval van plankenkoorts. Hij hield niet van
dat gekijk. Onhandig trachtte hij wat achteruit te schuiven
naar de beschermende schaduw op den achtergrond van '
het tooneel. Doch helaas. Blommers had zijn dag niet. en
het was niet bepaald een vaardige vertooninp toen de
achterpooten van zijn stoel verraderlijk wegzakten door
den vermolmden vloer, en hij ruggelings gestreken lag
onder een omgetrokken tooneelscherm fwaaraan zijn
graaiende handen vergeefs een steun zochten .

„Wel te ruste!!!" gilde Bart. ..Wie volgt?!!"
Het was ook geen waardig slot waaraan deze vergade-

ring ten onder ging. Vergeefs trachtte de voorzitter het
tumult te bezweren 'met een langdurigen roffel op do
groenbekleede tafel, en even vergeefs probeerde Klaas zich
opnieuw verstaanbaar te maken boj^n de hoog-oplaaiende
herrie. Het was ook riiet noodig. Woorden' konden slechts
een algemeenen indruk dezer sjotfinale Verzwakken, en in
deze verwarring, waarboven de geestige, soms zwaar ge-
kruide opmerkingen der schippers uitschoten als fcnallenae
champagnekurken, was elk ernstig woord onzinnie en dus
overbodig. , •

Ook de spreker van hedenavond zag geen kans meer
om den geachten debater van repliek te dienen,'en bezigde
dus het meest geijkte middel om eervol van de plaats des
onheus weg te komen. Zooals gebruikelijk, trok hi.i drie-
viermaal zijn horloge, en bladerde dan weer gejaagd in
een spoorboekje als kon hij het veege leven redden met

een haastigen ren naar den eerstvolgenden trein. „Die gaat
om zesdrieënvijftig!" verklaarde Bart, „heb ie nog acht'uur
de tijd om bij je zelleve te komme!"

„'n Pilsie voor den schrik? Of zal et wat ander-, zijn?"
De gedienstige ober had geen tijd meer om op antwoord
te wachten: bij de tapkast drongen de schipper* sameiu
om de premie voor hun offervaardigheid in ontvangst l°
nemen. Er werd geproost, op den goeden af loop'van Blom-
mers' noodlanding", en schuimende pinten gezwaaid op het
succes van Klaas bij zijn pogen om zelfs den meest zetel-
.Vasten candidaat van zijn ttoel te redeneeren...

Klaas zelf was weinig ingenomen met het zeer goedkoope
succes. Na de eerste opwinding kwam hij meer er. meer
tot het besef, dat* zijn betoog, hoe goed ook bedoeld, niet
anders was geweest dan" dat van zijn tegenstander, zuiver
negatief. Zeker, hij had aangetoond, dat van de Blommer-
sche partij hooge tarieven voor alle mogelijke haven- kade-,
brugge- en sluisgelden te verwachten waren; hooee belas-
tingen en weinig of geen steunuitkeeringen, en ge"n enkele
maatregel tot verlichting van hun triest, naargeestig be-
staaii. Doch hij had niet de middelen aangegeven om wél tot
verbetering, wél tot redding uit deze ondragelijke toestan-
den te geraken Slechts weinigen zouden op de li.ist van

,-Blommers stemmen. Kdat stond al bij voorbaat vast Echter,
het was de groote vraag aan wien ze dan wél hun voorkeur
zouden geven. Recht voor Allen had een slechts oeurt
gemaakt, maar enkel daarmee waren de stemmen :iog niet
overgeheveld op de partij waartoe Klaas zelf behoorde
Met geen enkel woord had hij doel en streven aaarvan
uiteengezet, zelfs niet over het bestaan er van gesproken.
En toch was, naar ^ijn meening, een sterke vertegenwoor-
diging der arbeiderspartij -.n alle besturende 'lichamen des
lands, een eerste/ vereischte om te geraken tot een.; werke-
lijke volksregeering, welke met één slag e.en eirute -zoa
maken aan alle verdrukking en ongerechtigheid. Het was
alles zoo eenvoudig. De groote massa der werkers oenoefde
slechts het roode potloodpuntje te zetten in n^t eerste
hokje van lijst een. en vanzelf zou hun macht ,-fti.igfen tot
het zoo begeerde.getal: vijftig plus één. Geen a'ïes ver-
nielende revoluties waren noodig om de macht in nanden
te leggen der vertegenwoordigers van het werkende volK,
en zonder geweld zouden de vijanden van welvaart en be-
schaving worden weggedrukt naar den hoek der machte-
looze minderheden. Dan zouden recht en gerechtigheid
heersenen waar eens slechts willekeur en onrecht bestond
Dan zouden de vijftig plus een het dorre land "doen her-
leven, ïn \Je wildernis doen bloeien als een roos.. Het ver-
scheurende dier zou gras ei en... en de leeuw nednrliggen
naast het lam...

Met deze gedachten bezield ging Bakker den eindstrijd
der verkiezingen tegemoet. Nog één dag, dan zou de be-
slissing vallen. Nog één avond om te vergaderen.

In navolging van verschillende anderen, was ook door
Blommers opnieuw een poging gedaan om voor dezen
avond de zaal te huren, én een vergadering te beleggen-
zonder debat, doch met de gelegenheid tot het sc
stellen van vragen.

..De zenewe!" had Bart zeer correct geanuvouitf. „We
gane voor ons eige beginne! We krijge van avend 'n spre-
ker; 'k .weet zeker, azzie z'n naam hoort, sla je weer steil
achterover van verbouwereerdheid. Je komt tocr> zeker
ook? 'k Heb 'n best plekkie voor je...!"

Helaas kon de geachte armmeester met beloven Jan het
gulle aanbod gebruik te zullen maken. Zijn drukke werk-
zaamheden waren... eh... een belemmering om . eh...
Neen... zeer tot z'n... eh... spijt..

„Om je de waarheid te zegge, zie 'k je lievei traan as
komme-!" bekende de ober. ,,'k Zal zielsgelukkig üijn as je
vanavend 'n endje uit de buurt blijft! 'k Ben toch al bang.
dat we stoele tekort komme1"

Als het van Bart afhing TOU de avend zeer zeket slagen.
Met groote voortvarendheid regelde hij alles wat -laarvoor

1 in aanmerking kwam. Ook de schriftelijke prouaganda
nam hij goeddeels voor zijn rekening, 's Nachts was hij
geruimen tijd met boenkwast en kalkemmer op pad ge-
weest om groote letters én cijfers op. de, Beuken.-'orpsche
straten te schilderen; cijfers van concurreerendp onder--
nemingen bij te werken tot er 'n enkele l acnter de
aanbeveling prijkte of, wanneer dit m sommige gevallen
mislukte, snel en doeltreffend de geheele reclame onder
te kalken. Later was hij er weer met den sti.Tf-elemmer
op uit gegaan om vele reclamebiljetten van Rec^r-, Vrij-
heid en Welvaart voor Allen keurig te overtrekken met die
welke de vlijtige ober lukraak soms onderstboven, tegen
de borden plakte, 's Middags reikte hij strooi biljet ten uit
bij het stempellokaal, met de mondelinge toelichting, dat
hij voor 'n dragelijk spatje zou zorgen als ze allemaal op-
kwamen en geen gijntjes overhoop haalden

f Wordt vervolgd)

Babbeltje
van Oom Niek

M'n beste neven en nichten,'
De eerste ke'er dat ik jullie in 'het

nieuwe jaar schrijf, wil ik beginnen met
een woord van hartelijke dank aan al
de neven en nichten, die mij ongevraagd
veel geluk en< voorspoed in het pas-be-
gonnen jaar wensten.

Dat was dik in orde, jongens en
meisjes!

Misschien weten jullie al, dat Oom
Niek jullie eveneens een gelukkig jaar
toewenst

» Laat ik het nieuwe jaar nu eens . heel
goed beginnen en ...

EEN SERIE PRIJSWINNERTJES
bekend maken. Maar vóór ik hiertoe

overga, moet ik van die prijzen eens wat
zeggen. De laatste tijd heeft Oom Niek
het verzorgen van de prijzen zelf in han-
den. Dat wil zeggen: hij stuurt degenen
die wat wonnen zelf de prijzen toe. Nu
zijn er neven en nichten — en dat zijn
de meesten — die dadelijk een oriefje
schrijven om voor de prijs te bedamien.
Denk nu alstjeblieft niet, dat -Oom Niek
naar bedankjes zit te vissen. Wat hij
echter wél graag wil weten, is, of de prijs
terecht kwam. Oudere mensen noemen
dat de ontvangst, bevestigen In het ver-
volg reken ik erop, dat ik daarover van
alle prijswinners bericht krijg.

Hier komt dan eerst de uitslag vaji de
kleurwedstrijd; \

De hoofdprijs werd gewonnen door Jan
Braat, 12 j., Moerkerkerstraat 111. Rot-
terdam-Zuid.

De troostprijzen door: Louis Bron-
tneyer, j., 11 j., Olmstraat 26, Rijswijk:
Jilt van Vuyt. j., 14 j.. Bataviastraat 7 hs,
Amsterdam-Oost: Reina den Haan. m.,
13 j., St. Joostdijk A 221, Oosterland
(Z.-H.); Gijs van Kuyt, j., 11 j.. Tolstraat
C .175, Wijk en Aalburg bij Heusden:
Marietje van Druten, m., 10 j., Marnix-
straat 34b, Rotterdam.

Met de toekenning van de prijzen heb-
ben jullje het me lang niet gemakkelijk
gemaakt Ik heb moeten, wikken en
wegen. Zo ook bij

DE OPSTELLENWEDSTRIJD.
Hier kreeg de hoofdprijs Eduardus de
Bock. j., l 2j., Philippine. Ik hoop maar,
dat -Eduardus een volledig adres heeft-
opgegeven, zodat z'n prijs terecht komt.
Denk er toch vooral aan. dat Je op j e
i n z e n d i n g alle nodige gegevens ver-
meldt !

Oe troostprijzen kregen hier: Donny
Braber. -m.. 10 j.,' Weurtseweg 14, Mijme-
gen: Ria Schellekens, m., 14 j., Bredase-
weg 169. Tilburg; Gerrit Muys.. j. 12 j.,
Gerard .Gallenburgstraat 34II. Amster-
dam: Jeanne Govers, m 13 j., Bet je
Wolffstraat 8, Rotterdam; Nelly Helle-
mons, m., 9 j.. Hofstraat 23. Bergpn op
Zoom.

De uitslag van de Poutenwecistrijd komt
in het volgende nummer. Nu moet ik
ruimte houden voor - ,

HET NIEUWE PRLISRAADSEL.

He,t komt nog maar al te vaak voor,
dat jongens en meisjes een boek lezen,

zonder-dat ze weten wie de schrijver er-
van is. Ja. ik weet het wel: jullie zijn
anders. . Als jullie een boek lezen, weet
je precies, wie het heeft geschreven en
daarom verwacht ik op onderstaande
prijsvraag een groot aantal inzendingen.

Ik vraag: wie is de schrijver van:
1. uit het leven van Dik Trom
2. pietje Bell gaat vliegen
3. Zeven jongens en een ouwe schuit.
4. Paddeltje, dé- scheepsjongen van

Michiel Adriaansz de Ruijter.
5. 20.000 mijlen onder zee
6. AHeen op dé wereld
7. Kareltje Kraan

Nu ik net lijstje nog eens overlees, kom
Ik tot de ontdekking dat er een paar.
heel moeilijke vragen bij zijn en ik ge-
loof dan ook, dat er met veel nevqp of
nichten zullen zijn die alle schrijvers
weten. Daarom niet getreurd. Stuui töcti
in, als, je alle schrijvers n i e t kunt vin-
den Wie er de meeste heeft bevonden
krijgt een prijs, zodat het best kan zijn,
dat je met twee goede antwoorden al een
mooie -kans maakt. Inzendingen zo spoe-
dig mogelijk, in elk geval vóór 21 Januari,
aan Oom Niek, Postbus 100, Amste'/dam-C.
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Krant en Volksvoorlichting
f. . wat „men" graag hoort of leest, moet richtlyn

zijn voor. den, zijn verantwoordelijkheid txjseffenden voor-
ichter, maar wat ons volk van noode heef t,'waarbij reke-

ning dient te worden gehouden met den oorlog, dien
•kuropa thans nog met de belagers van zijn leven en
cultuur heeft uit te strijden en te winnen."

Algemeen Handelsblad.

Menschen, die meer kunnen ... .
,,Het is wel één der schoonste doelstellingen van het

natipnaal-fiocialismé. ieder mensen óp die plaats te stel-'
en- die hem op grond van zijn prestatievermogen toe-

Kpmt
Zoo goed als net nationaal-sociaiisme den werkenden

nenscb. het recht op een met zijn prestatievermogen over-
eenkomende plaats toekent, zoo goed eischt het van hem
den vollen inzet van dat prestatievermogen in dienst der
gemeenschap.

Prestatievermogen brengt verphcntmgen met zich! Wie
!Z|t. behoort af te geven aan hen, die niets of weinig
zitten; wie iets kan behoort diegenen te helpen, die

leze gave Gods niet gekregen hebben! Zulks stemt over-,
sen met de oer-oude strijdwet van de kultuurmenschen
tegen het egoïsme. Hoe menigeen zet echtei zijn licht;
onder de korenmaat en waakt er imijverig voor. dat geen

taaltje ook maar den zwaksten weerschijn op een ander <
veroorzaakt. Die ander zou immers onder bepaalde om-
tandigheden al te helder kunnen gaan stralen en dan

21Jn eigen licht overschijnen! Deze arbeidskameraden
<oat wil zeggen, eigenlijk mag mer hen niet tot de kame-
raden rekenen, want hun optreden is alles behalve kame-
raadschappelijk). dus beter gezegd, deze tijdgenooten hou-
den zichzelf weliswaar voor stralende sterren aan den
vakhemel, maar zij kennen niet de voldoening en de
vreugde van het geven. >

Het vergaat hun evenals die echtelieden, die ten gevolge
van egoïsme kinderloos gebleven zijn. Ongedeeld bezit
smaakt op den duur flauw er zoo ontstaat een. gevoel van
leegheid rondom de ik-zuchtigen, een gevoel, dat geen
werkelijke tevredenheid geeft."

Grafische Nachrichten

Hoe staan de arbeidskrachten in dezen
oorlog tegenover elkaar?

,.Ik keer echter weer terug tot de verwijzing van den
Pührer naar de arbeidskracht, d,ie wij in Europa mobili-
seeren. Hier bevindt zich een zeer betrouwbare maatstaf
voor de vergelijking der mogelijkheden hier en aan den
overkant want alle schatten aan goud uit Fort Knox zijn
niet in staat 'de ijverige handen te vervangen, waar die
niet aanwezig zijn.

Uit de statistieken blijkïT^dat Duitschland met zijn
"ijbehoorende gebieden en met inbegrip van het Gene-
raal-Gouvernement en het Protectoraat 56.2 millioen wer-
kenden telt. her, overige Europeesche continent zonder
de Sowjet-ünie 75.1 millioen. Dat zijn totaal 131.3 mil-
lioen werkende personen. 'Daartegenovei staan 48.8 mil-
n'oen in de U.S.A en 21.1 millioen in Engeland, samen
dus 69 9 millioen De dominions spelen hierbi.i geen rol, „
öe grootste. Canada, telt buitendien slechts 3 millioen
werkenden. Het overwicht van Europa sprint ook hier'
"Us in 't oog, ook als men de Sowjet-Uni» daarbij in

aanmerking neemt, want van de ongeveer 65 millioen
werkenden der Europeesche Sowjet-ünie is thans reeds
een groot.deel uit de bewapeningsinrlusorie tegen Europa
uitgeschakeld, en er zullen later nog-meer uitgeschakeldx

worden. Integendeel Kunnen wij thans reeds een deel, en
wel een aanzienlijk deel van deze arbeidskracnten voor
ons, boeken, want wat de__ vijanden aan arbeidskracht" en
grondstoffen verliezen, valt automatisch ons als winst
toe. üit'eezï voordracht van Walther Punk.

Varren voor den
socialen voorman

• %

Bij stopzetting van een Betrieb blijft

de sociale voorman tot het laatst

op zijn post!
In een vaste rubriek „Van en voor den socialen voor-

man", zullen wij regelmatig onderwerpen en. aangelegen-
heden naar voren brengen, welke deze functionarissen
van het Nederlandsche Arbeidsfront zullen interesseeren.

Wij openen, de rubriek met een actueel onderwerp, en
wel de z.g. stopzetting van een Betrieb, waar een sociale
voorman is aangesteld. Gewoonlijk blijft bij de stopzet-
ting van een Betrieb een deel der Gefolgschaft voor de
Afwikkeling der zaken1 aan het- werk.- Het spreekt vanzelf,
dat zolang in het Betrieb nog vijf of meer leden der Ge-
folgschaft achterblijven, hetzij voor afwikkeling der za-
ken, hetzij vóór onderhoudswerkzaamheden, in het alge-
meen de sociale voorman in zijn functie gehandhaafd zal
moeten worden, opdat hij als een kapitein op een schip
tot het laatste toe zal kunnen waken voor de instand-
houding van den bedrijfsvrede.

Nu kan het voorkomen, dat bij een bovenomschreven
gang van zaken van de gelegenheid misbruik wordt ge-
maakt, door den socialen voorman uit. het Betrieb te
verwijderen, of hem op een „dood spoor" te rangeeren,
door hem op een Wachtgeldregeling te stellen.

Zulks is echter in strijd met den geest van de verorde-
ning tot ordening van den arbeid en kan niet geduld
worden. Mocht zich een dergelijk geval voordoen, dan is
de sociale voorman gehouden, zich onmiddellijk met het
Nederlandsche Arbeidsfront in verbinding te' stellen.

Wanneer de sociale voorman van een Betrieb, dat wordt
stopgezet, toevallig een hoog bezoldigd lid der Gefolg-
schaft is, dat bij de afwikkeling der zaken practisch geen
dienst kan verrichten, terwijl zijn inzet elders nuttig is,
dan kan worden volstaan met de benoeming van een
nieuwen socialen voorman, die alsdan alle .plichten en
verantwoordelijkheden van zijn voorganger overneemt.

Wat er ook gebeurt, de sociale voorman blijft op zijn
post. Tot het laatete toe! .

Het Arbeidsfront in den aether
Op 15 Januari van 18.15—18.30 uur verzorgt h°t Neder-

landsche Arbeidsfront een reportage uit de Zeeuwsche
Confectiefabriek te Middelburg.

^ /•—

\Uttck wr&ld van dm
ARBEID

Nederland.
~~ Met toestemming van den Secretaris-Generaal

1 het Departement voor Sociale Zaken is aan de
ondersteunde werkloozen en de bij de werkverrui-
mmg te werk gestelde hoofdarbeiders, alsrnede aan

armlastigen, • die van Gemeentewege worden
ondersteund, een Kerstgave verstrekt

Evenals verleden jaar is deze Kerstgave ook dit-
geschied op verzoek van het Nederlandsche

Arbeidsfront.
— Om te kunnen vaststellen, hoeveel steunuit-

Keering er bij eventueel uitvriezen kan worden ver-
eend. heeft het Gemeentelijk Bureau voor Sociale
aken te Amsterdam aan de werkleiding van p.lle
"kverrulmingsobjecten een aantal formulieren ge-

werwr' met het verz°ek, deze onmiddellijk aan alle
Iers h 6n te willen uitreiken. Een deel der arbei-
zonden Cft echter de formulieren nog niet terugge-

fcelijk ^d^rlandsche Arbeidsfront wijst er nadruk-
zal hebben vertraaSde terugzending ten gevolge
geruimen «?«?* steunverleening
schieden na de aanvraa§

uitvriezen eerst
kunnen ge-

Finland.

Finland heeft met zijn klein aantal inwoners
Eriiven0"^ fbei<^°rgen te kampen. Uit alle

en m Finland 2ijn arbeiders voo'r den mili-
den nJf 6nSt opgei:oePen, terwijl tegelijkertijd door
gebmd °yn

VerSChe'idene ind-ustrieën belangrijk uit-

Rekent men hier nu nog DIJ de werkzaamheden

aan den wederopbouw, dan zal men kunnen be'-
grijpen, dat het werkloozenprobleem in Finland nu
heeft plaats gemaakt voor een vraagstuk in tegen-
gestelden zin.

Italië. /

— De -burgerlijke mobilisatie, die reeds aan het
begin van den oorlog geldig werd verklaard voor
de'oorlogsindustrie en de openbare bedrijven, wordt
thans tot alle industrietakken uitgebreid Door dit
regeeringsdecreet worden i$4.000 ondernemingen
met meer dan 4 millioen arbeiders in de nationale
productie-centrale vereenigd.

Naar wij verder vernemen, zijn de gezinstoelagen
voor arbeiders, die onder.de wapenen zijn. ver-
dubbeld. Deze extra-toeslag wordt echter niet uitbe-
taald, maar wordt ten gunste van den betrokken
persoon bij het Fascistisch Instituut voor Sociale
Verzekeringen voor den duur van den oorlog ge-
blokkeerd. Men raamt de jaarlijksche uitgaven van
den staat voor deze toelagen op 530—540 millioen
lire.

Engeland.
— Naar het Engelsche tijdschrift de „Economist"

schrijft, is in Groot-Brtttannië een enquête ge-
houden over jeugdarbeid, waarbij tot uiting kwam,
dat de jeugduitbuiting in de fabrieken groote af-
metingen heeft aangenomen. „Het gaat hier niet
om sporadisch voorkomende gevallen", aldus het
blad. „maar in alle deelen van het land consta-
teeren de enquêteletders hetzelfde."

In een stad in het Westen van Wales moet de
helft der ondervraagde jongens en -meisjes van 7.30'
tot 19.15 .uur werken. De overheid van Huddersfield
stelde vast, dat vele 17-jarige jongens aan lichame-
lijke en geestelijke uitputting lijden, terwijl een der
enquêtehouders verklaarde: „De krachten van een
groot gedeelte van onze jeugd in de beslissende
jaren van hun ontwikkeling zijn door de m de
industrie heerschende wantoestanden uitgeput."

Wantoestanden bij Suikerfabriek te Sas
\

van Gent 'thans uit den wea geruimd
Dank zij het optreden van het Arbeidsfront

In óns nummer van- 6 November j.l. maakten wij
melding van onhoudbare wantoestanden op het
gebied der arbeidstoestanden bij de Eerste Coöpe-
ratieve Beetwortelsuikerfabriek te Sas van Gent. •
Reeds op 13 November konden, wij rnededeelen, dat
de stappen, welke het Arbeidsfront in deze aan-
gelegenheid ondernomen had, voor de arbeiders
dezer fabriek' vruchtbaar resultaat hadden opge-
leverd.

Thans kunnen wij tot ons' genoegen mededeelen,
dat de directie der fabriek na herhaalde besprekin-
gen met de Bedrijfsgroep Voedings- en "Genotmid-
delen van het' Nederlandsche Arbeidsfront er toe
overgegaan is, verbeteringen aan te brengen op die
plaatsen, waar zulks noodig was.

Wat de verleturen betreft, waarvan wij in ons
nummer van 13 Nov. reeds konden mededeelen, dat
zij uitbetaald zouden worden, kunnen wij thans
nader bekend maken, dat van de twee- bij dit
bedrijf weiteame lesploegen de eene 294 verleturen -
en de andere 484 verleturen uitbetaald kreeg, een

ander tot een bedrag van ƒ 3300.

Thans hebben een aantal Zeeuwsch-Vlaamsche
arbeidskameraden ondervonden, dat het Neder-
landsche Arbeidsfront metterdaad pal staat voor de
sociale rechtvaardigheid. De directie van de Eerste
Coöperatieve Beetwortelsuikerfabriek heeft blijk' ge-
geven het streven van het Arbeiflsfront te verstaan.

Moge deze gebeurtenis bijdragen tot beter begrip
tusschen Betriebsführer en Gefolgschaft. In belang
van hek Betrieb, in belang dus der volksgemeen-
schap.

Het Arbeidsfront in de
bedrijven

Amsterdam.
' Zaterdagmiddag 16 Decembe» hadden zich de werkers
van de Stoomwasscherij Edelweiss—De Vlij c zich verzameld
in gebouw Luckner aan de Rozengracht. voor een kame-
raadschapsmiddag, welke georganiseerd was door ..Vreugde
en Arbeid". De Betriebsführer. de heei P J Raadsheer,
opende de bijeenkomst, waarna men zich tegoed deed aan
een stamppotmaaltijd. Een gezellig strijkje zorgde voor de
goede stemming. Na den maaltijd^ hield de Provinciaal
Propagandaleider. kam. Ebeling. een toespraak, waarin hij
de Gefolgschaft opwekte, tot het Nederlandsche Arbeids-
front toe te treden. Hij wees hen op hetgeen het Neder-
landsche Arbeidsfroïit reeds in enkele maanden tot stand
heeft gebracht. Hierna was het woord aan den conferencier
van dezen middag, den heer Ferry, die er met enkele
artisten in slaagde, er een werkelijken kamersadseliaps-
middag van te maken. Grooten indruk maakte de decla-
matie van den heer Ferry. „Het lied. van den arbeid".
Tegen het einde van den "middag werd de «vreugde nog
Verhoogd door. het uitreiken van een Kerstgratificatie aan
de geheelè Gerolgscïialt.

ütret'lu.
In de provincie utrecht vonden, behalve bedrijfsver-

gaderingen, ook openbare vergaderingen plaats, waartoe de
leden "waren uitgenoodigd, terwijl de sociale voormannen
ingeschakeld waren, om zoo veel mogelijk belangstellenden
mede te brengen.

De tocht naar de verschillende plaatsen was meestal niet
gemakkelijk, het kwam zelfs vaak voor, dat de mannen
van het Nederlandsche Arbeidsf ront in regen en wind van
de tandem gebruik moesten maken

Te Amerongen sprak kam. J. Schönhage. Na üe bijeen-
komst werden vele vragen gesteld, terwijl weer 12 nieuwe
leden tot het N.A.F, toetraden. "*

Te Jaarsma vond een zeer geanimeerde vergadering
plaats. In een klein café'tje, dat. tot de nok toe gevuld
was, hield kam. G. F. Kramer zijn rede voor een aan-
dachtig gehoor. De gestelde vraeen werden cloor kam.
J. Schönhage vlot beantwoord. r

Te Zeist sprak kam. A. J. Danner over de doelstellingen
van het N.A.F. en over de Grondwet van den Arbeid. Hier
heeft zich ook weer een aantal nieuwe leden opgegeven.

Ook te De Bilt werd een vergadering gehouden, waar
kam. G. F Kramer sprak, terwijl kam. A. Satony de vele
vragen beantwoorBdé. De plaatselijk leider, kam. Vlek, die
zelf ruim 25 jaar een bestuursfunctie in de vakorganisatie
heeft bekleed, verklaarde, zich geheel te willen geven voor
het Nederlandsche Arbeidsfront.. Daarna sloot hij de ver-
gadering met een opwekking aan de aanwezigen, zich niet
te storen aan de roddelpraatjes van de reactie, maar zich
iif te zetten in het .front van den Arbeid.

Te Vinkeveen werd een zeer geslaagde vergadering ge»
houden, wat voor een groot deel te danken is aan de mede-
werking van den burgemeester.

Te Monjfoort en Baarn spraken de' kameraden J. Schön-
hage en A. J. Danner. Ook hier bleek uit de vele vragen,
dat er een groote belangstelling heerscht voor het Neder-
landsche Arbeidsfront.

Friesland.
Ook hier is een aantal bedrijfsbijeenkomsten gehouden,

en wel bij de Zuivelfabriek te Bontebok, waar de Provin-
ciaal Leider, kam. Steensma, het woord voerde. Deze sprak
o.a. ook bij de Coöp. Zuivelfabriek Ons Belang te Jubbega,
bij de Exportslachterij te Wolvega, voor het geme^nteperso-
neel te Workum en tenslotte voor-; de werkers van. de
Aardappelsortêerinrichting Z.P.C, te Dokkum. Voorts sprak
de Provinciaal Organisatieleider, -kam. Tiesinga, bij de
Zuivelfabrieken in de plaatsen Haulerwijk en Betterwird
en bij de Zuivelfabriek Lijempf. Overal openden de direc-

* teurs van de bedrijven de bijeenkomsten en het voltallig
personeel was aanwezig. De stemming was goed.

In Friesland worden momenteel openbare vergaderingen
gehouden, evenals In Utrecht. Hier spreekt kam. Steensma
over „Wat is en wil het Nederlandsche Arbeidsfront"; ter-
wijl de Provinciale medewerker van de Groep Landbouw,
Veeteelt en Visscherij, kam. Stöpetie, net Landbouw-
contract behandelt.



Splinters van voorouderlijk geloof
Aan de hand van de hierbij af-

gebeelde zinnebeelden zullen wij
een wandeling maken in het ge-
bied, dat wij gezamenlijk stilaan
liefkregen. Allereerst beelden wij
het zinnebeeld „de bril" af. Het

Hek by akker aan den weg
Steenwijk—Vledder „de bril".

zinteeken, ds t de bevolking kort-
weg „bril" noemt, is ontstaan uit
de reeds bekende twee zonnen uit
den odal, verbonden met den zon-
neboog. „De zon komt op en daalt",
gedenkt dit, wanneer ge dit hek
binnengaat, regel er uw taak naar.

De lezer heeft stilaan ontdekt,
dat de zon een diepen invloed op
ons volksleven" heeft uitgeoefend,

Sleutel uit het museum te Stade.
Zonnerad als handvat. Achtster \n

den "baard.

zoodat dit zinnebeeld voor God op
velerlei wijzen zich manifesteert.
In den sleutel dien wij daaronder
afbeelden, bewijzen wij dit op-
nieuw. Iemand die met dien sleutel
zijn woning opende, kon denken:
„Ik open met God", want hij draai-
de de achtster in het slot en het
zonnewiel in de hand. Op Ge graf-

zerk van Anna Looz té Clemskercke
(Westvlaamsche kust) zien wij de
stralende zon, als symbool van den
Geest, dus van God, zegevierend
boven op de doqdenpaal. Twee op-
stuwende kantlijnen van Üen steen
hebben deze zon reeds zoo hoog'
gedragen. De overledene zal op-
staan uit de dooden. Zij richt haar
Geest, haar Zon, haar Goddelijk-
heid reeds op als een „stralend
hoofd".

In het oude grafkruis met het
hoef ijzer zien wij weder een prach-,
tig bewijs van de ambachtelijke
wijsgeerige taaL Het hoefijzer is
niet anders dan een der oer bogen,
reden waarom ons • volk er zoo'n

zwak voor heeft. Dat echter de Ha-
mer ais een triomfantelïjkheid uit
den oerboog stijgt^is wel een bewijs
voor „het geloof in de daad" door
den overledene beleden, tevens'een
herinnering aan Thors hamer.

De donderbezem is slechts een
populaire naam voor de .,man-
rune", die wij daaronder gemetseld

Oud Grafkruis met het
Oer-Hoefijser.'

aantreffen. Zoo behoort de hou-
ding van den mensen te zijn tegen-
over het Eeuwige. Rechtstandig,
hoofd en armen opwaartsstrevend.
„Licht-gebed" noemde een-bepaal-
de vleugel van de vooroorlogsche
jeugdbeweging dat. De man-rune is
een symbool -van het leven. Het
graJikruis was .een symbool... niet
van den dood, maar van den over-
wonnen dood. De Germaan gelooft
in de Onsterfelijkheid.

De eikéntak op den helm van een
tjalk, dien'wij hier afbeelden, voert
ons in wezen terug tot de boom-
symboliek. De hoorn des over-
vloeds, hier de hoorn van den my-
thologischen Heimdall, stort den
tak uit. Dus, zelfs op het schip, de

Boomtak voortkomend uit den
Hoorn van Heimdall.

varende have, een verre herinne-
ring aan den Boom dés Levens.

Dat ook muurankers dikwerf het
model van een zinteeken kiezen,
mag bekend verondersteld woVden.
De odal wordt niet louter ingemet-
seld (in Elburg zijn schitterende
voorbeelden), hij wordt ook ge-
smeed en als muuranker aange-
wend. „Ik, de zonnetweeheid, draag
de muren van dit nuis." Daaronder
treft me"n twee hakenkruisen, twee
zo/inezinteekens dus. Het eerste is
van Zwabischen oorsprong, doch
werd in den Elzas gevonden; het
tweede stamt van een rotsteeke-
ning in Zweden. Men kan daaruit
zien, dat deze zinteekens zich wer-
kelijk verbreidden in de Germaan -
sche gebieden. Reist men in Frank-
rijk, dan kan men vaststellen, dat

Muuranker: een odal.

daar waar onder de menschen het
blonde type geheel uitgestorven
raakt, Midden-Frankrijk, ook' de
hier behandelde zinteekens niet
meer op huizen en gereedschappen
worden aangetroffen.

Daarnaast beelden wij nog twee-
graf teekens af. Een christen kruis,
waar achter de Zon is aangebracht.
Het nieuwe symbool had ingang
gevonden, onmiskenbaar, doch Van
het oude kon men niet scheiden.
En vooral op het graf was de zon
een belofte van wederverrijzenis,
zooals het kruis van wederopstan-
ding. Eeuwigheidstaal beide.

Uit den Elzas.

De hagal is een rune. De pad
was bij onze voorouders een heilig
dier. Toppunt van vruchtbaarheid
stelt de pad voor. Zij is hier ge-
klommen op de grafpaal en is er
stijgend op vastgehecht. Zij slaapt
des winters in onzen bodem, onder
de ijsbank in onzen grond, en met
de lente komt zij te voorschijn. Zij
leek dood, maar was het geenszins;
het was slechte een slaap. Zoo is
ook de Germaansche opvatting: er
is geen dood, slechts eeuwig veran-
derend leven. Er is oneindige vorm-

Dondvrbezem.

Uit Zweden.

verandering en onsterfelijkheid.
'Deze padden konaen ook voor als
muuranker. Zij treden dikwijls in
onze volkssprookjes op en behooren
tot ons oudste erfgoed.

Om te laten zien, dat er verschil
is tusschen runen en zinteekens,
teekenden wij hier een runen-
schriftregel over. De runen stam-
men van Wodan, ookWoden.Woen,
Oden en Odin geheeten. Er be-
staan verscheiden runenalfabetten,.
meestal „futharks" genoemd. De
oudste en grootste reeks is deze van
24 teekens. Dan volgt er eene van
16 runen; er bestaat een speciaal
Angelsaksische reeks, daarnaast
een jongnoordsche, er bestaan ten-

slotte runenstaven, kal enderrunen-
staven, verschillend voor elke
maand. In Oldenburg, Stralsund^
Westvlaanderen zijn zij aangetrof-
fen. In Sint Anna ter Muiden leeft
een volkslegende „De drie Kaart-
spelers", waarin de „futhark" een
rol speelt. Uit al deze gegevens

Zon en Kruis (Gotland).

blijkt, dat ook de schrijf rune in de
Lage Landen net zoo inheemsch is,
als in IJsland, Skandinavië of
Duitschland.

De runen zijn belangrijk, omdat
zij den grondslag vormden voor
menig huismerk, gereedschaps-
merk, ambachtelijk stempel, boe-
reneigendomszegel, schilders- én
beeldhouwers- en metselaarshanö-
teekening.

Het boerenzegel uit 1525 is
authentiek. Drie runen hebben er
materiaal toe geleend. Zij heeten
Tyr, Laf en Man, namen die nu nog
niets zeggen, uitgenomen dan de
man-rune, doch later komen wij
hierop terug. De ha'gal diende hier
tevens als grondvorm. En van de
pad werd gezegd en geloofd, dat
zij een ,smet vleesch bekleede hagal
was". Tot in het kruipend gedierte
zagen onze voorvaderen de godde-

ijt. Het" d wi
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lijke zesster, aan het zonnerad ont-
vallen!

Moeten wij nog iets zeggen van
de afgebeelde Saksische paarde-
koppen? Wij gelooven het niet. Hoe
vertrouwd doen ons deze dieren
aan? Zij steken op menige boeren-
woning en. schuur. Deze paarden
stammen uit de gestorven goden-
leer, maar ook deze . godenleer is

eenmaal als een witte bloem van
den geest aan het boerenbloed ont-
sproten.

Laten wij voor de diepte van het
zieleleven onzer niet-christelijke
voorouders eerbiedig het hoofd bui-
gen. Ons geslacht past bescheiden-
heid!

Marcel van de Velde,



VOO-B O N Z

AAN HET BEGIN VAN HET
NIEUWE JAAR

Het jaar 1942 ligt weer achter ons, al
Is net niet zonder meer aan ons voerbij-
degleden.' wij, vrouwen, hebben vaak

t-eel wat last en heel wat werk gehad,
°m ervoor te zorgen, dat wij den moeilijk-
heden de baas bleven en dat deze ons niet
°ver 'het hoofd groeiden

£n toch
Als wij eerlijk willen zijn, zullen we

moeten erkennen, dat dit jaar • niet zóó
moeilijk is geweest als wij vreesden, toen
wij aan het begin ervan stonden.

"ij weten het wel, in heel veel gezin-
nen werden offers gebracht. Gezinnen,
waar vader'altijd de eerste plaats innam,
moesten het nu zonder hem stellen, Dat
uit vooral in de Decembermaand, in de
maand, waarin wij graag allen die ons'
lief en dierbaar zijn, om ons heen hebben
in -menig gezin een groot gemis was, valt
te begrijpen. Laten wij echter hopen dat
zij, die zoo ver van huis hun Kerstfeest
en Oud- en Nieuw vierden, dit aan het
eind van 1943 weer in eigen gezin kunnen
doen.

In elk geval kunnen zij er trotsch op
zijn aan eert- nieuw Europa te hebben
meegebouwd.

Wij vrouwen hebben er inmiddels een
nieuwe, verantwoordelijke" taak bijgekre-
gen. wij moeten ervoor zorgen, dat de
opvoeding van de kinderen er niet onder
te lijden heeft, doordat vader er niet is.
Wij zullen misschien voor gevallen komen
ie «taan, waarin wij, zonder zooals wij
sewend waren den man te raadplegen,

. Plotseling een belangrijke beslissing zullen
moeten nemen.

Wij zijn waarschijnlijk het nieuwe jaar
net de beste voornemens bezield be-
gonnen.

Wij zquden dit — wij wilden dat
Misschien houden wij ons aan onze

Soede plannen. Er zijn tal van vrouwen,
aie precies weten wat zii willen — die
zichzelf •den weg afbakenen, dien zij in
ae naastbije of in een verdere toekomst
zullen gaan.

ET zijn echter ook anderen'en vor-
men zij niet de meerderheid? Dat zijn
aegenen, die zich van dag tot dag en
Vcin uur tot uur laten leven — die niet
vooruit zien, doch zich zooveel -mogelijk
"inpassen, alt zij voor de feiten komen
'e staan — vrouwen, die altijd gewend
ttjn geweest, haar man voor eich te laten
denken.

Voor haar, die er een eigen initiatief
°P nahielden, zal het niet zoo moeilijk
SiJn, de opvoeding der kinderen geheel
171 e,igen hand te nemen. Voor die vrou-

. Wen, (jje gewend waren alle beslissingen
Tja-n het oordeel van den man af te laten
langen, zal Ueze tijd veel moeilijker en
Veel zwaarder zijn. Zij zullen zich waar-
*chijnlijk in het begin als een schip
zonder roer voelen.

Een ding is echter zeker, de nood der
"iden zal ook deze vrouwen sterker en
zelfstandig maken.

Niet alleen voor ons gezin, dat we om
ts heen hebben, maar ook voor hem, die

r van ons is, moeten we een steun

zijn. Dit kunnen we in hoofdzaak berei-
ken door onze brieven zoo opgewekt
mogelijk te laten zijn. Kunnen we ten
deze niet vaak een voorbeeld, nemen aan
onze kinderen, die frissche, vroolijke brie-
ven naar vader in den vreemde schrijven?

Wij moeten onze mannen zoo min
mogelijk . met futiliteiten lastig vallen.
Waarom moet er geschreven worden, dat
u zoo moe bent en dat Jantje vandaag
zoo ongezeggelijk was? Als uw man die
brief bereikt, is dat voor hem minder
prettig, terwijl u al lang weer bent uit-
gerust.'

Denzelfden dag, dat vader de jammer-
klachten leest, is Jantje misschien den
geheelen dag het toonbeeld van een ge-
hoorzamen, braven zoon geweest!

Als u zich een oogenblik voorstelt, hoe
uw man hunkert naar bericht van huis,
dan kunt u zich ooff voorstellen, hoe
teleurgesteld hij moet zijn als hij een

brief vol klaagzangen ontvangt. Hoe
anders zal hij op een opgewekt schrijven,
zonder jeremiades, reageeren. Diï zal hem
tot steun en troost zijn in de moeilijke
oogenblikken, ~die hij natuurlijk óók
heeft

Er zal ook dit jaar veel van ons worden
gevraagd. Ook al zou de oorlog in korten
tijd tot het goede einde zijn gebracht,
dan nog moeten Wij een moeilijkén tijd
doormalcen.

De oorlog eischt altijd offers. Als wij
dan "bedenken, hoe velen er hun leven
hebben gegeven, dan zal het ons veel ge-
makkelijker zijn, de in dit licht bezien
betrekkelijk kleine offers welke v&n ons
worden gevraagd, te brengen.

Nu wij aan het begin van het nieuwe
jaar staan, mogen wij o;.s niet inbeelden,
dat wij spoedig ons normale Leventje weer
terugkrijgen. /

Als wij echter den afgelegden weg
terugzien — als wij da.n telkens weer
•moeten erkennen, dat alles nog is mee-
gevallen, dan ts er alle reden vo9r,
met moed . de toekomst in te gaan —
werkend voor de Kleine gemeenschap,
welke ons gfzin .in het groote geheel
vormt.

moeder-de-vrouw op zich te nemen. Dan
souden zij ervaren, hoe veelomvattend
het steeds weer terugkeerende werk van
de huisvrouw is — dan zouden zij tot de
ontdekking: komen, dat een goede
huisvrouw onbetaalbaar Teel werk doet!

ALLES VOOR VADER?...
Wij kennen arbeidersgezinnen waar

de geheele huishouding om vader draait.
Als de man vroeg pp moet, is de vrouw
van meening, dat ook zij voor dag en
dauw uit de veeren moet om haar gemaal
weg te helpen — om er voor .te zorgen,
dat hij «niet zonder kopje warm-driiiken
het huis uitgaat — om z'n boterhammen
in orde te brengen. Alles voor vader. Als
vader 's avonds thuis komt wordt al het
mogelijke gedaan om het hém naar den
zin te maken en wij hebben zelfs een
huishouden gekend, waar het de vader
was, die met het middagmaal begon —
die vrouw en kinderen liet toekijken tot
hij genoeg had en die dan goedgunstig
van hetgeen er overbleef vrouw en kroost
liet eten Vader was ontegenzeggelijk
de baas in hjiis — hij was de kat waar
de bel aan hangt — met andere woorden:
vader was degene die verdiende, die het
geld inbracht en die daardoor bijzondere
rechten kon doen gelden.

Het zij verre van ons, in dit gedeelte
van ons werkersblad de vrouwen tegen
haar mannen op te zetten, maar men zal
ons toegeven, dat een verhouding in een
gezin als boven omschreven werd, naar
niets lijkt. Een arbeider, die over eenig
sociaal gevoel beschikt — en de leden
van ons Arbeidsfront doen dat zeer zeker
— zal niet willen, dat zijn vrouw hem in
alle opzichten slaafsch onderdanig is.
Jammer genoeg zijn het vaak de vrou-
wen zélf die door hun houding ten deze
het gemeenschapsgevoel, van den-man-
thuis hebben gedood, die hebben ge-
maakt, dat de werker, die op kantoor, op
fabriek, in de werkplaats in alle opzich-
ten gemeenschapsmensch is, thuis om-
slaat als een blad aan een boom._ In zijn
werk heeft zoo'n arbeider alles voor z'n
kameraden en voor de bedrijfsgemeen-
schap over — thuis wordt hij tot een

tiran in miniatuur, die het doodgewoon
vindt, dat hij op z'n wenken wordt be-
diend. En dit niet alleen door de onder-
danige houding van de moeder, die in
vader den heer en gebieder ziet en hem
als zoodanig behandelt. Het zijn • sterke
beenen, die de weelde kunnen dragen,
doch er zijn gelukkig voorbeelden te over,
waaruit blijkt, dat de arbeider, die waar-
deering vraagt en tegenwoordig ook krijgt
voor het werk zijner handen, ook respect
heeft voor hetgeen de vrouw in haar
huishouding presteert.

Nog maar al te veel zijn onze vrouwen
zélf van meening, dat 'het huiswerk iets
minderwaardigs is -r zij het dan ook, dat
ook zij door de veranderde omstandig-
heden beginnen te begrijpen, dat een
goede huisvrouw er recht op heeft, dat
haar werk voor de kleine gezinsgemeen-
schap door de leden van dat gezin op
prijs wordt gesteld! Dat het laatste -het
geval is, kunnen de leden van dit gezin
;— vader in de eerste plaats -̂  bewijzen
door niet het uiterste van moeder de
vrouw te vergen. Als vader vroeg op
moet, dan is 'het heusch zoo erg niet, als
hij zélf voor een bakje warm drinken
zorgt — als hij zélf z'n boterhammen
snijdt ...... '

De nieuwe tijd richt zich erop, den
Jongen man in den Arbeidsdienst den
handenarbeid bij te brengen opdat hij
deze, als hoofdarbeider, zal kunnen waar-
deeren. OoU op huishoudelijk gebied zul-
len de handen van den jongen man, die
zijn arbeidsdienst heeft vervuld, niet
verkeerd staan. Wij zouden echter som-
migen mannep van de oudere generatie
willen toewenschen, dat zij eens gedwon-
gen zouden worden, bijvoorbeeld een
maand lang, de volledige taak van

Mevr. C. G. D.' te H. — Het is s/e-
wenscht, de inmaak geregeld te contro-
leeren. Uien, die zacht worden, dienen het
eerst te worden geconsumeerd. Wat de
aardappelen aangaat: deze dienen vooral
op een vorstvrije plaats te worden opge-
slagen.

Mej., D. van G. te A. — Als de Oosten-
wind op uw ramen staat, waardoor de
woonkamer niet warm te stoken is, zou
de eenige oplossing zijn, dubbele ramen
aan te brengen. Dit stuit in dezen tijd
echter op bezwaren. Een tijdelijke maat-
regel, die niettemin heel goed voldoet, is,
voor de ramen cellophaanpapier te plak-
ken. Men brengt het doorzichtige papier
zoo voor de ruit, dat er tusschen ruit f.n
papier een luchtlaag is. De warme lucht
in de kamer komt dan niet in aanraking
met de koude ruit en wotlt dus niet
afgekoeld.

Mevr. G. te D. — Wortels kunnen zeer
goed in droog zand worden bewaard. Dit
doet men ook wel met bieten en koolraap.
Naar ons door een deskundige werd ver-
zekerd, kan men den wintervoorraad al-
dus ongeveer vier maanden goed houden.
Savoye- en witte kool kunnen goed.worden
gehouden door ze eenvoudig op te han-
gen. Men rijgt daartoe een touui door de
stronken. In de overgangsperiode van
winter- naar zomergroente (Maart-April)
heeft men dan geen moeilijkheden. Men

.dient 'er wel op te letten, goede, vaste
kooien te koopen.

Mevr. V. St. te K. — V bent inderdaad
niet misdeeld. Kinderen van O tot 4 jaar
kregen de mandarijnen. Uw kind kwam
voor appels in aanmerking.

Mej. H. te W. — Hoewel wij het in het
geheel niet érg vinden, als een vrouw
werkhanden heeft — werkhanden zijn
nooit leelijk! — willen wij u toch een
middel geven om uw handen te onder-
houden. Want ook voor een werkende
vrouw is het niet noodig, de handen te
verwaarloozen. Men kan werkhanden
voorkomen, dooi ze iederen avond voor
het naar bed gaan met kamfer in te
wrijven. Ook kan men de handen iederen
ochtend na het wasschen een weinig in-
wrijven met citroensap. In een goed ge-
sloten fleschje kunt u het citroensap
langen tijd bewaren.

Mevr. de G. te Z. De roode inktvlek op
het overtrek van het schrijfbureau zou u
kunnen bewerken met een mengsel van
citroensap en een beetje keukenzout. V
zoudt eerst nog eens kunnen proberen, of
de vlek met karnemelk kan worden, op-
gelost.

Mevr. P.—van O. te H.'— Als de
•schroeivlek oud is, is het heel moeilijk
deze te verwijderen. Een versche vlek kan
met uiensap worden weggemaakt.

Beeld: jan Lutz
f

KARELTJE .KRAAN EN DE
Regie en tekst: N. J. P. Smith.
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Hè — nu is nel, droog. / Nee, het druppelt toch nog. Aüe menschen wat een bui!. Ale je maar een paraplu
hebt...



SCHIEDAM.
.iport lomlseiibad.

In tegenstelling met het bericlit-m het
vorige*nummer van Arbeid is thans dé'
zwêmtijd voor leden van het N.A.F, vast-

. gesteld op Maandag van 6.55—7.55' uur
voor kinderen en volwassenen.

O N T S P A N N I N G

KLEINKÜNSTPROGRAMMA
met medewerking van': Buland Waaier,
Katlnka Klister, Harry en Willy, liet
Hoilamdia-kwartet, _Ballet llansl Uoetze
en aan de vleugels net Bewé-duo.

Toegangsprijs 50 c. voor N.A.P.-leden
en huisgenooten en 80 c.'voor nlet-leden

Kaarten zijn lu alle plaatsen tevens
verkrijgbaar bij de N.A.P.-boden. sociale
voormannen en voor zoover voorradig
's avonds vóór den aanvang der voor-
stelling aan de zaal.

De voorstellingen vangen aan om 7.3O
uur n.m i
Leeuwarden Maandag 11 Januari

De Harmonie, kaartverkoop: Nieuwe-
kade 84.
Groningen Dinsdag 12 Januari

De Schouwburg Kaartverkoop: Turf-
slngel .75.
Assen ' Woensdag 13 Januari

Concerthuisr Kaartverkoop: Brink 28.
Zwolle Donderdag 14 Januari

Buitensociëteit. Kaartverkoop: Eek-
wal 29a
Hengelo Vrijdag 15 Januari

Concertgebouw Kaartverkoop: Reitz-
straat 12

De volgend^ plaatsen van deze tour-
nee worden in het volgende nummer
van „Arbehl" bekendgemaakt.

CABARET-REVUE

„VAN HET EEN OP
HET ANDER"

Medewerkenden: Nol van Dijk, confè-
rencier; Tilly van Vliet, cabaretiérer
Lolita, danseres; Han Verne, komisch
zanger; Emil Moretti, goochelaar; Bert
Klazema, plamst-accordeomst

Toegangsprijs 40 c. voor N.A.F .-leden
en huisgenoten en 60 c voor niet-leden.

Kaarten zijn ID .alle plaatsen tevens
verkrijgbaar bij de N.A.P.-boden. sociale
voormannen en voor zoover voorradig
's avonds vóór den aanvang der voor'
stelling aan de zaaL Alle voorstellingen
vangen aan om 7.30 uur n.m

Provincie Utrecht
Driebergen Dinsdag 1.2 Januari

De Prins van Oranje. Kaartverkoop:
v. cl. Meulenstraat 51.
Eist Woensdag 13 Januari

Zaal Sportlust. Kaartverk.: De KIst 12.
Veenendaal Donderdag 14 Januari
. LUXOK Theater. Kaartverkoop: Hoofd-
straat 52
BreuKelen Vrijdag 15 Januari

Het Staten Wapen. Kaartverkoop:
Stationsweg 1.
Leersum Zaterdag 16 Januari

Zaal van Soest Kaartverkoop: de be-
kende adressen.

CABARET-REVUE
„LACHEN IS LEVEN"

Medewerkenden: Herman Diedericlis,
conférencier; De twee Erica's, dansduo;
Mr. Gordonnl, moderne goochelkunst;
Ellis. spltsendanseres: Willy Mus, caba-
retiêre; De drie Holborns. acrobatentrio;
De twee Brions, twee. jolige Jongens met
een ladder en Pierre Blaauw. accordeon-
virtuoos

Toegangsprijs bedraagt 4O cent voor
N.A.F.-leden en huisgenooten en 60 cent
voor niet-leden.

In alle plaatsen zijn tevens Kaarten
verkrijgbaar bij de N.A F-boden. sociaië
moormannen en voor zoover voorradig
vóór den aanvang der voorstelling aan
de zaal

- Provincie Noord-Brabant
Zevennersen Maandag U Januari

Patronaatsgebouw aanvang l uur.
Kaartverkoop: de bekende adressen
Boxtel Dinsdag 12 Januari

Concertgebouw, aanvang 730 uur
Kaartverkoop: Stationsplein ö
Heiisden Woensdag ia j a n u a r i

Het Wapen van^ Amsterdam, aanvang
7 uur Kaartverkoop: Hoogstraat O 114

Donderdag 14 Januari
Luxor Theater, aanvang 7.30 uur

Kaartverkoop. Bosschestr 5.

Vrijdag 15 Januari
Kaartverkoop: Oude

Zaterdag 16 Januari
Kaartverkoop: Veld-

Bergen op Zoom Vrijdag 15 Januari
Hotel de Korenbeurs, aanvang 7.30 u.

Kaartverkoop: Lange Parkstr 7 i
De volgende plaatsen van de/e tournee
worden in liet volgende nummer ,van
..Arbeid' bekendgemaakt

CABARET-REVUE

„STEEDS BETER"
o.i.v Ferry

'. Medewerkenden: Ferry, humorist-con-
férencier; Tini Lu veil, cabaretiére; Piet
Leen|)outs. revue-komiek en pierre
Driessen. piamst-accordeonist

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

Kaarten zijn in alle plaatsen tevens
verkrijgbaar bij de N.A.F-boden, sociale
voormannen en voor zoover voorrad'.g
's avonds voor den aanvang der voor-
stellingen aan de zaal
' Alle voorstellingen vangen aan om
7.30 uur. n.m

Provincie Overifse!
Windeshelm Maandag. 11 Januari

Nutricia Kaartverkoop: G. J. v d.
Kolk;xHoog Zutrjem C32.
Ommen Dinsdag 12 Januari

De Zon Kaartverkoop: Kruisstraat 1.
Vroomslioop Woensdag 13 Januari

Hot«. Koekkoek. Kaartvej-koop: G.
Krol. Tonnendijk E.
Vriezen veen Donderdag 14 Januari v

Café Bolks. Kaartverkoop: W.H HOa
te Vriezenveen
Borne

Zaal Meyermk
Delüenscheweg 16.
Haaksbergen

Hotel Centraal
maatsweg E.lSla
Oldenzaal Zondag 17 Januari

Schouwburg. Kaartverkoop: St Jozef-
straat 12.
De volgende plaatsen van, deze tournee
worden in het volgende nummer van
„Arbeid" bekendgemaakt.

Zondagochtendvoorstellingen
Amsterdam Zondag 10 Januari

City Theater, aanvang 1OM6 uur v.m.
Vertoona wordt de O/a-film „Con-

trasten", met Helnrlch George ^Toegang
18 jaar) Tevens een goed verzorgd bij;
programma Alle leeftijden. Prijs der
plaatsen ook voor niet-leden van het
N.A.F.. 35 cent.

Tivoli Theater, aanvang lü.lö u v.m.
Vertoond wordt de üfa-Tobis-film

„Carl Peters" met Hans Albers. Tevens
een goed verzorgd bij programma
Alle leeftijden.

Toegangskaarten (ook voor niet-leden
van het N.A J?.) voor beide voorstel-
lingen a 35 cent zijn verkrijgbaar bij
Prins Hendrikkade 49 en het Vreugde
en Arbeid-inl bureau o.h Leidscheplein
Schiedam Zondag 10 Januari

Passage Theater, aanvang 10.15 u. vjtn
Vertoond wordt de üfa-fiim „De on-

sterfelijke Wals" van Joh. Strauss met
^.Paul Hörblger. Hans Holt en Maria An-
dergast Qemeenschapszang met Cor
Steyn

ToegaögsKaarten a 35 cent IOOK voor
nlet-leden van het N.A.F,") 'per 'persoon
zijn verkrijgbaar, bij Wlllem de Zwijger-
laan. 24. Alie leeftijden.

Amsterdam 1-7 Jan. 's middags 2 u.
18 Jan. 's avonds 7.15 u.

Opera-voorstellins La Bohème van
Puccinl. Prijzen der plaatsen. 80 cent
voor ie gaanderij, 2e amphitheater en
2e gaanderij ƒ 1.50 voor alle andere
plaatsen Vest en plaatsbespr is Hierbij
inbegrepen Per lldm boette met meer
dan 2 plaatsen. Kaartverkoop op 13 en
14 Jan van 10—12 en, van 2—4 uur aan
het Prov Bureau 'Pr. Hendrtkkade 49
en' het V. en A. Inl. Bur. L/êidschepleln

Reizen en vacantie
Utrecht.

Op Zaterdag 16 Januari bestaat er
gelegenheid voor inwoners der. provin-
cie Utrecht onder leiding van ..Vreugde
en Arbeid" -een bonten middag van deii
NederlandscJaert Omroep mede te ma-
ken. .Vertrek uit Utrecht 13.57 uur. "
Prijs per persoon ƒ0.80 lalles mbegr.).

'Aanmeldingen'bij: Provinciaal N.A.F.-
Bureau, Maliebaan 14 en Plaatselijk
N.A.F.-kantoor, Vredenburg 10. utrecht.

Op Zaterdag 24 Januari wordt vanuit
Amsterdam eveneens een' dergelijk uit-
stapje georganiseerd. Vertrek Centraal
Station 13.16 uur Prijs per persoon,
/ 1.25 (alles inbegrepen).

Aanmeldingen bij Pr Hendrikkade 49 .
en het Vreugde eu Arbeid-Inlichtingen-
bureau op het Leïdscheplein.

VERMENIGVULDIGING.

Deze wee'k brengen wij Oe derde ser.ie.
Ditmaal loven we boeken uit voor goede
oplossingen, welke vóór 22 Januari 194'3
in gesloten enveloppe aan de redactie
van „Arbeid" moeten worden ingezonden
onder vermelding van: „Hersenarbeld III".

I. OMZETBAADSEL.
Pa Zarpag, scheer mij 't kinsvel even.

Welk woord kan men van de letters
van dezen zin maken?

II.

M O D E

Welke is deze vermenigvuldiging?

UI, Tot slot plaatsen we net volgende
ANAGRAM:

Er was een man in Beetsterzwaag.
Met een bijzonder sterke* maag.
Bijvoorbeeld at die man vandaag
VIER TAFELS LAPKES, én wat graag.
Wat at die man? Dat is de vraag

We hopen,- dat het voor onze puzze-
laars géén vraag zal blijven.

Buisje a. 20 tabletten 50 cis.
Zakje a 2 tabletten 6 cqs..

OPGERICHT 1922

Fabriek van

riiwiellafitaarns en kleinmotoren >

eLectnsche appai cue/i, stot zuigers

ABSTEDERDIJK 131, TELEFOON 16565 (2 LIJNENJ

Alle pijn verdwenen!
Ik gevoelde mij
als herboren.

De Heer O.M. te K. schrijft,
d d. 23-l-'4l:

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

tenstotte alleen nog kromgebogen, leunende op een
stok, rondkroop. Van slapen was geen sprake. Toen
nam ik Uw Ovaaltjes: reeds' den eersten dag ver-
minderden ^le pijnen en sliep ik 6 uren. Ik ge-
voel<^e mij den volgenden morgen als herboren, en
reeds na 8 dagen bemerkte ik niets meer. Uit
voorzorg neem ik ook verder nog Ovaaltjes en
beveel deze iedereen ten zeerste aan."

Bij, rheumatiek, ischias, spit, verkoudheid,
griep, zenuw- en hoofdpijn helpen de Ovaaltjes
van het Trinéral 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.
,' v
Trinéral Agentschap,' Nassaukade 373, Amsterdam.
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